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Εισαγωγή του κ. KAREL VAN MIERT 
Επιτρόπου αρμόδιου για την πολιτική ανταγωνισμού 
 
 
 
 
 
Το 1995, η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση του αριθμού 
των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και των αποφάσεων που λήφθηκαν. Πράγματι, σε 
όλους τους τομείς (συμπράξεις, συγκεντρώσεις και κρατικές ενισχύσεις), ο αριθμός των νέων 
υποθέσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή αυξήθηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο. 
 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στην είσοδο τριών νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 1995. Οι αριθμοί όμως αυτοί δείχνουν επίσης ότι οι επιχειρήσεις 
συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι το πεδίο δράσης τους είναι η Ευρώπη. Επιπλέον, η 
ανταγωνιστική πίεση ωθεί τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται ή να συγκεντρώνονται για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές.  
 
Η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου 
για τις επιχειρήσεις, αναγκαίου για τη διαρκή και σταθερή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και 
τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
 
Άλλος πρωταρχικός στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι η προστασία των καταναλωτών. Η 
ενιαία αγορά πρέπει κατά κύριο λόγο να εξυπηρετεί τον πολίτη. Πρέπει να του εξασφαλίζει - μεταξύ 
άλλων με την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού - μια ελευθερία επιλογής μεταξύ 
προϊόντων ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές . 
 
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να παραθέσω ορισμένα παραδείγματα της δραστηριότητας της Επιτροπής 
κατά το 1995 τα οποία θεωρώ περισσότερο σημαντικά και που ανταποκρίνονται στους δύο αυτούς 
στόχους της πολιτικής ανταγωνισμού.  
 
Η Επιτροπή καταδίκασε τις πρακτικές εκείνες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση 
των παράλληλων εισαγωγών και δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 
διαφορετικές τιμές που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη. Για τον ίδιο λόγο, ο νέος κανονισμός 
σχετικά με τη διανομή αυτοκινήτων οχημάτων στην Ευρώπη εξασφαλίζει την ελευθερία παράλληλων 
εισαγωγών από τους ιδιώτες καταναλωτές, επιτρέποντας παράλληλα την ύπαρξη οργανωμένων 
δικτύων που παρέχουν εγγυήσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. Η Επιτροπή 
επέδειξε την ίδια αποφασιστικότητα και έναντι των επιχειρήσεων που περιορίζουν την πρόσβαση 
νέων ανταγωνιστών στην αγορά. 
 
Προτεραιότητα εξακολούθησε να έχει η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην κοινωνία των 
πληροφοριών. Μεγάλη πρόοδος πραγματοποιήθηκε στον τομέα της νομοθεσίας για την 
απελευθέρωση των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών: για την κινητή τηλεφωνία από το 1995, για τα 
εναλλακτικά δίκτυα από την 1η Ιουλίου 1996 και για την φωνητική τηλεφωνία από την 1η 
Ιανουαρίου 1998. Σε αρκετά κράτη μέλη (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ιταλία) οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά 
κινητής τηλεφωνίας αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τον πρώτο φορέα εκμετάλλευσης. Αλλά ο 
ρόλος της Επιτροπής δεν σταματά εδώ: πρέπει να αποφευχθεί η εκ μέρους των φορέων 
εκμετάλλευσης σύναψη συμφωνιών ή η ανάπτυξη πρακτικών που έχουν τα ίδια περιοριστικά 
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αποτελέσματα με την προηγούμενη έννομη προστασία. Για το λόγο αυτό, οι στρατηγικές σημαχίες, οι 
οποίες είναι όλο και συχνότερες, δεν μπορεί να επιτραπούν παρά μόνον εφόσον δεν αποκλείουν τις 
εθνικές αγορές. 
 
Η Επιτροπή απαγόρευσε επίσης δύο πράξεις προκειμένου να διατηρηθούν οι δυνατότητες 
ανταγωνισμού εκ μέρους τρίτων στον οπτικοακουστικό τομέα, τομέα ευαίσθητο και σε πλήρη 
ανάπτυξη. 
 
Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η πολιτική απελευθέρωσης σέβεται απολύτως τις δημόσιες 
υπηρεσίες, των οποίων στοχεύει να βελτιώσει τις επιδόσεις τόσο με διατήρηση της ποιότητάς τους 
όσο και με τιμές προσιτές για τους καταναλωτές.  
 
Το ίδιο ισχύει και για όλους τους κανόνες ανταγωνισμού, μεταξύ των οποίων και οι σχετικοί με τις 
κρατικές ενισχύσεις. Έτσι, η Επιτροπή δέχτηκε να μη θεωρηθεί ως ενίσχυση ένα φορολογικό μέτρο 
υπέρ των γαλλικών ταχυδρομείων, με το οποίο αντισταθμίζονται ορισμένες υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Εξάλλου, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή προσπάθησε να 
εξακολουθήσει  την αυστηρή πολιτική της και δεν επέτρεψε τις ενισχύσεις αυτές παρά μόνο με βάση 
συγκεκριμένους και κοινούς κανόνες που αφορούν ορισμένους στόχους προτεραιότητας (για 
παράδειγμα, έρευνα και ανάπτυξη). Μεταξύ των σημαντικών αποφάσεων που αποτέλεσαν 
αντικείμενο σχολιασμού είναι και αυτή της Crédit Lyonnais, στην οποία εκφράζεται αυτό το μέλημα 
αυστηρής τήρησης των κανόνων λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τον ειδικό χαρακτήρα του κάθε 
κλάδου. 
 
Τέλος, έχω επίγνωση της ζωτικής σημασίας που έχει για τις επιχειρήσεις η διεκπεραίωση των 
υποθέσεων ανταγωνισμού σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα. Έτσι, οι περισσότερες 
αποφάσεις για τις συγκεντρώσεις λαμβάνονται μόνο από την Επιτροπή μέσα σε ένα μήνα από την 
κοινοποίησή τους. Αυτό παρουσιάζει τεράστια πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις. Θα επιθυμούσα 
επίσης μια συντόμευση των διαδικασιών και στα άλλα θέματα, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάλυσης 
των υποθέσεων που αφορούν κοινές επιχειρήσεις. 
 
Πρόθεσή μου είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού να εξακολουθήσει να προσαρμόζεται στις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για το λόγο αυτό, 
προβλέπεται η έναρξη ή συνέχιση συζητήσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα 
ακόλουθα θέματα: συνεργασία με τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό εθνικές αρχές, επιβολή 
προστίμων σε περιπτώσεις οικονομικών συνασπισμών (καρτέλ), Πράσινο Βιβλίο για τις 
συγκεντρώσεις, πράσινο βιβλίο για τους κάθετους περιορισμούς στη διανομή και τροποποίηση του 
κανόνα "de minimis", για τον κατά το δυνατόν περιορισμό των υποχρεώσεων που βαρύνουν τις 
επιχειρήσεις, με ταυτόχρονη συγκέντρωση της δράσης της Επιτροπής σε ουσιαστικά ζητήματα. 
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Eισαγωγή 
 
 
1. Ανταγωνιστικό περιβάλλον: αναγκαία προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα 
 
1. Αναγνωρίζεται ότι η πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης. 
 
Η πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει στην άριστη κατανομή των πόρων, η οποία ευνοεί την τεχνική 
πρόοδο και επιτρέπει την ύπαρξη της αναγκαίας ευελιξίας για την προσαρμογή σε ένα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, ο ανταγωνισμός συμβαδίζει με την 
ανταγωνιστικότητα. Η πείρα δείχνει ότι μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν συνηθίσει σε ισχυρό 
ανταγωνισμό και δραστηριοποιούνται επιτυχώς σε ανοικτές και δυναμικές αγορές θα είναι σε θέση να 
διερύνουν τις δραστηριότητές τους είτε σε άλλες γεωγραφικές περιοχές είτε, γενικότερα, στα πλαίσια 
της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. 
 
Η πολιτική ανταγωνισμού και η πολιτική της ανταγωνιστικότητας, επομένως, δεν είναι 
ασυμβίβαστες. Αντίθετα, εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους, δηλαδή τη δημιουργία των βασικών 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας αποτελεσματικής και ανταγωνιστικής 
κοινοτικής βιομηχανίας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται 
στους ευρωπαίους πολίτες και την εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού πλαισίου. 
 
2. Η εσωτερική αγορά και η πολιτική ανταγωνισμού 
 
2. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των δύο πολιτικών αντικατοπτρίζεται καθαρά και στον 
στόχο της Κοινότητας για τη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Αφενός, η εσωτερική αγορά αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής βιομηχανίας. Αφετέρου, η 
πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση και τη διατήρηση της εν 
λόγω αγοράς, και ιδίως μέσω των κανόνων οι οποίοι απαγορεύουν την αντικατάσταση των 
ρυθμίσεων που δημιουργούσαν φραγμούς στις συναλλαγές με περιορισμούς ιδιωτικού ή δημόσιου 
χαρακτήρα που έχουν τα ίδια αποτελέσματα. 
 
2.1. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά 
 
3. Παρόλο που τα νομοθετικά μέτρα που απαριθμούνται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την 
εσωτερική αγορά το 1985 έχουν σχεδόν όλα υιοθετηθεί και ενσωματωθεί σε εθνικό επίπεδο, φαίνεται 
ότι ορισμένες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένες1. 
 
Η ολοκλήρωση στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, σε συνδυασμό με την προοδευτική 
παγκοσμιοποίηση των αγορών, αναμένεται να οδηγήσει σε διεύρυνση των γεωγραφικών αγορών (όχι 
κατ' ανάγκη σε κοινοτικό επίπεδο - οι εν λόγω αγορές μπορούν να περιλαμβάνουν ένα χωριστό 
σύνολο περιοχών ή χωρών). Ως εκ τούτου, η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 
επαναπροσδιορισμό των διαρθρωτικών παραμέτρων της αγοράς εντός της οποίας πρέπει να 
εξεταστούν οι συνέπειες που θα έχουν οι πρωτοβουλίες των δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών 
φορέων για τον ανταγωνισμό. Είναι ακόμη πρόωρο να αποφανθούμε κατά πόσο η δημιουργία της 
εσωτερικής αγοράς είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα του ανταγωνισμού. Σε ορισμένες 
αγορές, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο ανταγωνισμός ασκείται όλο και περισσότερο σε υπερεθνικό 
επίπεδο, ενώ σε άλλες παρατηρείται ακόμη μια στεγανοποίηση των αγορών σε εθνικό επίπεδο, η 
οποία οφείλεται ενδεχομένως σε μία σειρά από διαφορετικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν 

                     
1 Στη διάρκεια του 1996, η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας γενικότερης 

ανάλυσης για τις επιπτώσεις και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος της εσωτερικής αγοράς, 
σύμφωνα με το ψήφισμα 92/1218 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992. 
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υπόψη κατά την αξιολόγηση των συνεπειών της εσωτερικής αγοράς στη γεωγραφική έκταση των 
"σχετικών αγορών". 
4. Ο πρώτος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αποτελεσματικότητα των 
νομοθετικών διατάξεων (και παρεπόμενων μέτρων, όπως η ευρωπαϊκή τυποποίηση) για την 
κατάργηση των νομικών και διοικητικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές. Στις περιπτώσεις 
που το νομοθετικό πλαίσιο είναι ελλιπές ή ακατάλληλο, η Επιτροπή προτίθεται να ασκήσει πιέσεις 
για την ενίσχυσή του. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν φραγμοί εισόδου αλλά, λόγω 
της ανομοιογένειας των ασκούμενων εθνικών πολιτικών, επικρατούν διαφορετικές οικονομικές 
συνθήκες από τη μία χώρα στην άλλη, οι οποίες ενδέχεται να στρεβλώσουν τις συναλλαγές και να 
νοθεύσουν τον ανταγωνισμό (π.χ. τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, φορολογία, νομισματικές 
διακυμάνσεις). Εφόσον οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν τέτοιες αποκλίσεις στις οικονομικές 
συνθήκες ώστε οι οικονομικοί παράγοντες να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ των εθνικών αγορών, 
αυτό μπορεί να χρειαστεί να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς από άποψη 
ανταγωνισμού. Επίσης, οι εθνικές αγορές μπορεί επίσης να θεωρηθούν ως χωριστές οντότητες λόγω 
"φυσικών φραγμών", όπως η γλώσσα, οι προτιμήσεις και οι συνήθειες ή των διαρθρωτικών 
χαρακτηριστικών τα οποία περιορίζουν τις δυνατότητες εξαγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Το 
ζήτημα αυτό προέκυψε όταν η Επιτροπή εξέτασε ορισμένα σχέδια συγκεντρώσεων στον τομέα της 
τηλεόρασης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπου, για λόγους γλωσσικούς και πολιτιστικούς, η 
Ένωση πρέπει να θεωρείται σαν ένα σύνολο διακεκριμένων εθνικών αγορών. Αυτή η πολιτιστική 
πολυμορφία, που αποτελεί τον πλούτο της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη από την Επιτροπή κατά την ανάλυση τέτοιων υποθέσεων, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται τη 
συχνότερη διαπίστωση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης (Nordic Satellite· RTL/Veronica/Endemol). 
 
2.2. Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού 
 
5. Ενώ η διαδικασία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς διαμορφώνει το οικονομικό πλαίσιο 
εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί η πολιτική ανταγωνισμού, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής 
συμβάλλει με τη σειρά της στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στον τομέα του 
ανταγωνισμού, διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων: συμφωνίες και πρακτικές 
αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισμού, τομείς διεπόμενοι από ρυθμίσεις ή μονοπωλιακά 
καθεστώτα, και κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της μία 
σειρά από αλληλένδετα μέσα για την άσκηση της πολιτικής της επί του ανταγωνισμού. Τους κανόνες 
σχετικά με την απαγόρευση των συμπράξεων, τις διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων και των κρατικών ενισχύσεων και τους κανόνες ελευθέρωσης των αγορών, που 
εξυπηρετούν όλα τον ίδιο στόχο: την αποτροπή της νόθευσης του ανταγωνισμού στην εσωτερική 
αγορά. 
 
6. Ιδιαίτερο μέλημα της Επιτροπής κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι να μην 
προσπαθούν οι επιχειρήσεις να εξουδετερώσουν την προώθηση του ανταγωνισμού που συνεπάγεται η 
εσωτερική αγορά με μία αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που αποσκοπεί στη διατήρηση του 
κατακερματισμού της αγοράς. Μεταξύ των πρακτικών αυτών είναι οι περιορισμοί των παράλληλων 
εισαγωγών, ορισμένα είδη κάθετων συμφωνιών και/ή συστημάτων διανομής και η αδικαιολόγητη 
άρνηση παροχής πρόσβασης (χωρίς διακρίσεις) σε εγκαταστάσεις τις οποίες χρειάζονται τρίτοι για 
την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 
 
7. Η ελευθέρωση των παραδοσιακά μονοπωλιακών αγορών, όπως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 
αποτελεί σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς. Είναι αναμφισβήτητο ότι, 
χωρίς την ύπαρξη ισχυρής ανταγωνιστικής βάσης στους τομείς της ενέργειας, των δημόσιων 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, η ευρωπαϊκή οικονομία,  συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση2. Το 
                     
2 Βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, Δεύτερη Έκθεση της Συμβουλευτικής Ομάδας για την 

Ανταγωνιστικότητα, που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους αρχηγούς των 
κρατών και κυβερνήσεων το Δεκέμβριο του 1995 ("Έκθεση Ciampi"). Στην έκθεση αυτή τονίζεται ότι 
"αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας - και διαχείρισης - των επιχειρήσεων 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης, το Δεκέμβριο του 1995, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι 
σημαντικό να καθιερωθεί αυξημένος ανταγωνισμός σε διάφορους τομείς προκειμένου να προωθηθεί 
η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν έτσι νέες θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή εξακολούθησε, 
ως εκ τούτου, τις προσπάθειές της για άνοιγμα των αγορών αυτών στον ανταγωνισμό και στο 
ενδοκοινοτικό εμπόριο, μεριμνώντας παράλληλα ώστε τα προτεινόμενα ή λαμβανόμενα μέτρα να 
συμβιβάζονται με την εκ μέρους των δημοσίων υπηρεσιών πραγματοποίηση έργου γενικότερου 
οικονομικού συμφέροντος, όπως η παροχή καθολικής υπηρεσίας σε όλους τους πολίτες σε προσιτές 
τιμές. 
 
8. Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τομέα μείζονος στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση3. Η πραγματοποιούμενη ελευθέρωση του τομέα αυτού έχει αναγκάσει τους φορείς παροχής 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και να μειώσουν τις τιμές τους. Από 
το άνοιγμα των αγορών τηλεπικοινωνιών επωφελούνται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι 
καταναλωτές. Η καθιέρωση ανταγωνισμού στον τομέα αυτό είναι επίσης απαραίτητη για την 
μετάβαση στην κοινωνία των πληροφοριών και, ως εκ τούτου, για την ικανότητά μας να επιβιώσουμε 
σε μία όλο και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Στα πλαίσια αυτά, βασικοί στόχοι που πρέπει να 
επιδιωχθούν είναι η πολιτιστική πολυμορφία και η ισότητα πρόσβασης στις νέες υπηρεσίες. 
 
Ένα μεγάλο μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας για την πλήρη ελευθέρωση των αγορών μέχρι το 1998 
έχει ήδη θεσπισθεί ή βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης. Η νομοθεσία αυτή πρέπει, οπωσδήποτε, να 
ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες και να εφαρμοστεί στην πράξη για να εξασφαλιστεί η 
καθιέρωση πραγματικού ανταγωνισμού. Ο ρόλος της Επιτροπής δεν σταματά με τη θέσπιση των 
νομοθετικών αυτών πράξεων. Αντίθετα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε, μετά την κατάργησή 
τους, οι νομικοί φραγμοί να μην αντικατασταθούν με συμφωνίες ή πρακτικές ισοδύναμου 
αποτελέσματος, όπως συγκεντρώσεις αντίθετες προς τους κανόνες ανταγωνισμού, συμφωνίες 
κατανομής των αγορών, καταχρηστικές συμπεριφορές των ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων έναντι 
των νεοεισερχομένων - για παράδειγμα με την άρνηση παροχής πρόσβασης χωρίς διακρίσεις σε 
βασικές εγκαταστάσεις - ή παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Στις περιπτώσεις διατήρησης 
αποκλειστικών δικαιωμάτων σε ορισμένους προστατευόμενους τομείς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις των μη προστατευόμενων τομέων δραστηριότητας της ίδιας 
επιχείρησης. 
 
Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για την εμφάνιση νέων αγορών. Νέες συμμαχίες 
παγκόσμιας κλίμακας έχουν υποβληθεί προς εξέταση στην Επιτροπή. Τα συμπεράσματα στα οποία 
κατέληξε η Επιτροπή στις υποθέσεις αυτές αποδεικνύουν ότι οι ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού, 
όταν εφαρμόζονται κατά τρόπο ρεαλιστικό, είναι σε θέση να προσαρμοσθούν στη δυναμική της 
καινοτομίας και της παγκοσμιοποίησης. Αλλά οι νεοεμφανιζόμενες αγορές επιτρέπουν αυτομάτως τη 
σύσταση των συμμαχιών αυτών. Οι συμμαχίες που προωθούν τον ανταγωνισμό θα πρέπει να 
επιτρέπονται ή ακόμη και να ενθαρρύνονται, ενώ εκείνες που αποτελούν τροχοπέδη ή απειλούν τη 
διαδικασία κατάργησης των μονοπωλίων δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις που 
ενώνουν τις δυνάμεις τους μεγάλες οικονομικές ενότητες, η Επιτροπή θα πρέπει να αποτρέπει τη 
διαμόρφωση κλειστών αγορών. 
 
9. Ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών, του οποίου η πλήρης ελευθέρωση θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 1997, αποδεικνύει ακόμη πιο καθαρά από εκείνον των τηλεπικοινωνιών ότι η 
νομοθεσία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση αλλά δεν αρκεί για την εξασφάλιση ενός πλήρως 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Στον τομέα αυτό, όπου οι επιχειρήσεις αγωνίζονται για την 
εξασφάλιση ή διατήρηση ενός επαρκούς μεριδίου σε μία ανταγωνιστική αγορά που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος προσφυγής εκ μέρους των 
καθιερωμένων επιχειρήσεων, σε αθέμιτες μεθόδους για την προστασία των συμφερόντων τους. Η 
                                                                                                                                                                                     

κοινής ωφελείας από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα, όσο το άνοιγμα των υπηρεσιών αυτών στον 
ανταγωνισμό και η ελευθέρωσή τους όσο το δυνατόν περισσότερο". 

3 Πράσινη Βίβλος για την ελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής και των δικτύων καλωδιακής 
τηλεόρασης: Μέρος πρώτο (COM(94) 440, 25.10.94) και Μέρος δεύτερο (COM(94) 682, 25.01.95). 
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αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και του 
ελέγχου των καταχρηστικών συμπεριφορών, είναι απολύτως αναγκαία. Συγκεκριμένα, οι κρατικές 
ενισχύσεις θεωρούνται αντιπαραγωγικό μέτρο το οποίο τείνει να προστατεύσει τις μη αποδοτικές 
επιχειρήσεις έναντι των αποδοτικών, καθυστερώντας απλώς την αναγκαία αναδιάρθρωσή τους. Οι 
ενισχύσεις αυτές μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό των νέων 
ανταγωνιστών, με την καθιέρωση τιμών προς άγραν πελατείας και άλλα μέτρα. Ενώ η αναδιάρθρωση 
είναι αναγκαία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
σε μία αναπτυσσόμενη αγορά, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης 
να μην συνεπάγεται αποκλεισμό δρομολογίων και διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, 
υψώνοντας έτσι εκ νέου φραγμούς οι οποίοι έχουν νομίμως καταργηθεί. 
 
10. Η ενέργεια είναι ένας άλλος βασικός κλάδος της βιομηχανίας που αναφέρθηκε στην έκθεση 
Ciampi. Ωστόσο, κατά το έτος αυτό δεν πραγματοποιήθηκε καμία ουσιαστική πρόοδος προς την 
απελευθέρωση του κλάδου αυτού. 
 
11. Σύμφωνα με την τέταρτη έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
δημοσιεύθηκε το 1995, το συνολικό ύψος των εθνικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 1990-1992 
σημείωσε πτώση, αλλά - με 94 δισεκατ. ECU περίπου ετήσιο μέσο όρο στην Κοινότητα σαν σύνολο -
εξακολουθεί να είναι υπερβολικό σε σχέση με τους στόχους της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τα 
πλουσιότερα κράτη μέλη. Η καταβολή τεράστιων ποσών σε κρατικές ενισχύσεις δεν αποτελεί μέσο 
για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας. Τα μέτρα αυτά καθυστερούν την απαιτούμενη 
αναδιάρθρωση, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και των περιφερειών και 
αποτελούν επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 
Ωστόσο, η απλή κατάργηση όλων των κρατικών ενισχύσεων δεν θα ήταν ρεαλιστική, και γι' αυτό 
άλλωστε δεν έχει ποτέ προβλεφθεί από τους συντάκτες της συνθήκης ούτε από την Επιτροπή. Σε μία 
αγορά η οποία δεν είναι τέλεια, οι δυνάμεις της δεν επιτρέπουν από μόνες τους την υλοποίηση 
ορισμένων θεμελιωδών στόχων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή, ένα ικανοποιητικό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των ΜΜΕ και η ανάγκη σταδιακής διαρθρωτικής προσαρμογής, ιδίως για 
κοινωνικούς λόγους. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε, στις 
περιπτώσεις όπου μία κρατική ενίσχυση επιτρέπεται κατά παρέκκλιση, τα αρνητικά αποτελέσματα 
που έχει στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών να περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο και να αντισταθμίζονται με την υλοποίηση στόχων γενικού κοινοτικού 
συμφέροντος. 
 
 
3. Διεθνής συνεργασία 
 
12. Η αυξανόμενη διεθνοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και το μεταβαλλόμενο πρότυπο του 
σύγχρονου εμπορίου καθιστούν αναπόφευκτη τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των αρχών 
ανταγωνισμού. 
 
Αρχικά, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα πρέπει να γνωρίζουν και να 
συμμορφώνονται με τις διαφορετικές νομοθεσίες και πρακτικές ανταγωνισμού, που ισχύουν σε κάθε 
κράτος. Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται κάποιο κόστος για τις επιχειρήσεις αυτές. Επιπλέον, όταν οι 
συναλλαγές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων της μιας αρχών ανταγωνισμού υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος επιβολής συγκρουόμενων μέτρων. Οι αρχές ανταγωνισμού, από την πλευρά 
τους, είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση πληροφοριών οι οποίες να 
αποδεικνύουν τυχόν παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, σε περίπτωση που η παράβαση αυτή 
λαμβάνει χώρα εκτός της δικαιοδοσίας τους. Εξάλλου, οι κανόνες ανταγωνισμού που έχουν ως στόχο 
την πραγματική του άσκηση στην εγχώρια αγορά μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί για την 
αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, είναι σαφές ότι η απελευθέρωση 
του εμπορίου, για να μπορεί να αποδώσει, πρέπει να συνοδεύεται από μία καλύτερη εφαρμογή των 
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κανόνων ανταγωνισμού· τα εμπόδια που έθετε ο δημόσιος τομέας και τα οποία έχουν σήμερα 
εξαλειφθεί δεν πρέπει να αντικατασταθούν από αντίστοιχα εμπόδια εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα. 
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η εντονότερη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο είναι σαφώς προς το 
συμφέρον και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 
 
13. Σε διμερή κλίμακα, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες (που επιβεβαιώθηκε από το 
Συμβούλιο τον Απρίλιο του 1995), προσφέρει ήδη ένα πεδίο συνεργασίας και οι διατάξεις της για το 
συντονισμό των ενεργειών εφαρμογής επιτρέπουν, σε ένα ορισμένο βαθμό, στα συμβαλλόμενα μέρη 
να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση καταστάσεων που αντιβαίνουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και 
επηρεάζουν τις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ. 
 
Σε μία έκθεση με αντικείμενο την πολιτική ανταγωνισμού στο πλαίσιο της νέας εμπορικής τάξης, που 
ανατέθηκε από τον Επίτροπο κ. Van Miert, μία ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων συνιστά ως 
"προτεραιότητα" την ενίσχυση της σημερινής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
Ηνωμένων Πολιτειών. Διατυπώνει επίσης συστάσεις σε σχέση με την πολυμερή συνεργασία, 
εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν από μόνες τους να 
αντιμετωπίσουν επαρκώς όλα τα προβλήματα που θα μπορούσαν να ανακύψουν σε διεθνές επίπεδο. 
 
 
4. Ο ρόλος της Επιτροπής στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
 
14. Μπορεί πλέον να λεχθεί ότι η φάση ανάπτυξης της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού έχει 
ολοκληρωθεί. Οι βασικοί άξονες καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της πολιτικής αυτής έχουν πλέον 
τεθεί, μέσω της διοικητικής πρακτικής της Επιτροπής και των αρχών που έχουν αναπτύξει τα 
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Αφετέρου, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της περιορισμένους πόρους για την 
αντιμετώπιση ενός όλο και μεγαλύτερου αριθμού υποθέσεων. Ειδικότερα το 1995, ο αριθμός των 
νέων υποθέσεων, ιδιαίτερα των περιπτώσεων κρατικής ενίσχυσης και εκείνων που εντάσσονται στα 
άρθρα 85/86, αυξήθηκε σημαντικά με την προσχώρηση των τριών νέων κρατών μελών. 
 
15. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει τον καλύτερο τρόπο επικέντρωσης της δράσης της στις 
συμφωνίες εκείνες οι οποίες μπορούν να έχουν ουσιαστική επίπτωση στον ανταγωνισμό και είναι 
δυνατόν από τη φύση τους να επηρεάσουν σημαντικά τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 
Προς το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ήδη αρκετά μέσα και νομικές αρχές. Έχουν επίσης αναληφθεί 
προπαρασκευαστικές εργασίες με σκοπό τη διεύρυνση και τελειοποίησή τους. Ιδιαίτερη σημασία για 
το θέμα αυτό έχουν η εφαρμογή της αρχής de minimis (στους τομείς της καταπολέμησης των 
αθέμιτων πρακτικών και των κρατικών ενισχύσεων), των απαλλαγών κατά κατηγορίες (που 
επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συμφωνίες χωρίς την κοινοποίησή τους στην 
Επιτροπή για τη λήψη σύμφωνης γνώμης), και η έννοια του κοινοτικού συμφέροντος στην περίπτωση 
των καταγγελιών. 
 
16. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή καλείται να εξετάσει υποθέσεις οι οποίες έχουν 
αξιόλογη επίπτωση στον ενδοκοινοτικό ανταγωνισμό, ο ρόλος των εθνικών αρχών και δικαστηρίων 
καθίσταται συνεχώς σημαντικότερος. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
αποτελεί συχνά ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τερματισμού των παραβάσεων. Η 
συχνότερη προσφυγή στα εθνικά δικαστήρια και τις αρμόδιες αρχές υπενθυμίζει στους πολίτες της 
Κοινότητας ότι οι κανόνες αυτοί αποτελούν μέρος του "θετικού δικαίου" κάθε κράτους μέλους και 
αποβλέπουν στην προστασία των δικαιωμάτων τους. 
 
17. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συνέχισε να ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη εφαρμογή των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε όσον αφορά τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των άρθρων 85 και 86. Επιδίωξή της είναι να καθιερωθεί μία ουσιαστική 
συνεργασία μεταξύ αυτής και των εθνικών δικαστηρίων και αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η εκπόνηση μιας νέας ανακοίνωσης για τη συνεργασία μεταξύ της 
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Επιτροπής και των αρμόδιων εθνικών αρχών ανταγωνισμού· το κείμενο αυτό θα συμπληρώσει την 
ανακοίνωση που ήδη έχει εκδοθεί και αφορά τη συνεργασία με τα εθνικά δικαστήρια. 
 
Η πολιτική αποκέντρωσης θα πρέπει ωστόσο να εφαρμόζεται σταδιακά και με προσοχή. Η σημερινή 
διαδικασία αποκέντρωσης πρέπει να συμβαδίζει με μία συνεχή προσπάθεια εκ μέρους της Επιτροπής 
για τη διευκρίνιση και απλούστευση των ουσιαστικών κανόνων ούτως ώστε τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν τις ίδιες αρχές στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού. 
18. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, πρέπει να υπάρχει προσφυγή στην αρχή που 
θεωρείται κάθε φορά περισσότερο αρμόδια. Κατά συνέπεια, ορισμένες υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν 
στη δικαιοδοσία περισσότερων της μιας εθνικών αρχών πρέπει να αναλαμβάνονται από την 
Επιτροπή. Έτσι, στην περίπτωση των συγκεντρώσεων είναι προτιμότερο για τις επιχειρήσεις να 
εξετάζει μόνη της η Επιτροπή τις προτεινόμενες συγχωνεύσεις παρά να υποβάλλονται στον έλεγχο 
περισσότερων εθνικών αρχών. Κατά το 1995, η Επιτροπή ανέλαβε την αναθεώρηση του κανονισμού 
ελέγχου των συγκεντρώσεων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξέταση της καταλληλότητας του 
κριτηρίου το οποίο βασίζεται στον κύκλο εργασιών για τον προσδιορισμό των υποθέσεων εκείνων οι 
οποίες πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή και εκείνων που εμπίπτουν στην αποκλειστική 
δικαιοδοσία των κρατών μελών. 
 
19. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η αρχή της επικουρικότητας ορίζει ότι η Κοινότητα 
πρέπει να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, επειδή δεν μπορεί να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να 
ελέγξουν τις δικές τους κρατικές ενισχύσεις με αντικειμενικό τρόπο έναντι των εταίρων τους. 
Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο: τα εθνικά δικαστήρια 
μπορούν να επιλαμβάνονται των καταγγελιών που υποβάλλουν ανταγωνιστές της επιχείρησης η 
οποία λαμβάνει κρατική ενίσχυση, και ειδικότερα δύνανται να ελέγχουν κατά πόσον το κράτος μέλος 
έχει τηρήσει τις αναγκαίες διαδικασίες κοινοποίησης και έγκρισης. Η Επιτροπή εξέδωσε μία νέα 
ανακοίνωση στο θέμα αυτό, η οποία έχει τρεις στόχους: την ενίσχυση και αποκέντρωση της επιβολής 
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την αποσαφήνιση της νομικής θέσης προς όφελος όλων των 
ενδιαφερομένων μερών και τη συνδρομή προς τους δικαστές για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 
 
 
5. Διαφάνεια 
 
20. Οι κανόνες ανταγωνισμού είναι συχνά πολύπλοκοι επειδή το οικονομικό, νομικό και πολιτικό 
πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν είναι σύνθετο και συνεχώς εξελισσόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη διαφάνεια και απλοποίηση. Η Επιτροπή έχει πράγματι βρει 
διάφορους τρόπους για τη βελτίωση της ενημέρωσης όσον αφορά την πολιτική της και την 
απλούστευση του νομικού πλαισίου. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν: την προσφάτως εκδοθείσα 
απαλλαγή κατά κατηγορίες για τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, η οποία θα αντικαταστήσει 
τους δύο κανονισμούς για την τεχνογνωσία και την εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης για διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας· τη χρησιμοποίηση ανακοινώσεων για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 
με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε ορισμένους τομείς (διασυνοριακές μεταφορές 
πιστώσεων· ταχυδρομικές υπηρεσίες)· τη χρησιμοποίηση πράσινων βίβλων στο πλαίσιο των 
δημοσίων διαβουλεύσεων (όπως είναι οι πράσινες βίβλοι για τους κάθετους περιορισμούς και την 
αναθεώρηση του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις, που πρόκειται να δημοσιευθούν το 1996)· και η 
δημοσίευση επεξηγηματικών φυλλαδίων (κανονισμός για τη διανομή καινουργών αυτοκινήτων). Στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων, η υποχρέωση κοινοποίησης, που αναφέρεται στη συνθήκη, 
αποτελεί κεντρικό στοιχείο για την εξασφάλιση της διαφάνειας. Η Επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή 
της ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που της παρέχει η συνθήκη ούτως ώστε να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν την εν λόγω υποχρέωση. Άρχισε επίσης τις εργασίες της για 
την εκπόνηση ενός αναθεωρημένου και ενοποιημένου πλαισίου περιφερειακών ενισχύσεων και 
ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη. Τέλος, συνέχισε την ενεργό δράση 
της για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού: ανακοινώσεις στον Τύπο και 
συσκέψεις, υπηρεσία ενημέρωσης της ΓΔ IV, δημοσιεύσεις, το ενημερωτικό δελτίο για την πολιτική 
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ανταγωνισμού (Competition Policy Newsletter) και, κυρίως, η ετήσια Έκθεση για την πολιτική 
ανταγωνισμού· όλα αυτά τα μέσα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την ενίσχυση της διαφάνειας, 
της ασφάλειας του δικαίου και της δυνατότητας προβλέψεων. 
 
 
6. Σεβασμός των δημοκρατικών αρχών 
 
21. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν μπορεί να αποτελέσει απλώς μία τεχνοκρατική ή διοικητική 
διεκπεραίωση· αντιθέτως, θα πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη μιας ευρύτερης δυνατής δημοκρατικής 
συναίνεσης. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον εποικοδομητικό διάλογο με 
τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις πτυχές που αφορούν την πολιτική του 
ανταγωνισμού. 
 
22. Η ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού χρησιμεύει ως βασικό μέσο επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των υπολοίπων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Οι χρήσιμες 
ανταλλαγές απόψεων και οι συζητήσεις σχετικά με την προηγούμενη έκθεση βοήθησαν σημαντικά 
την Επιτροπή στη διεκπεραίωση των καθηκόντων της και συνέβαλαν στην καλύτερη πληροφόρηση 
και κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού. Επιπλέον, όπου είναι αναγκαίο, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει την πρωτοβουλία διαβουλεύσεων με τα άλλα θεσμικά όργανα για τις νεοπροτεινόμενες 
διατάξεις ή άλλα έγγραφα πολιτικής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έγκρισης των οδηγιών 
ελευθέρωσης δυνάμει του άρθρου 90, η Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις παρατηρήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής καθώς και 
της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
23. Η Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης στενά με το Συμβούλιο σε διάφορα θέματα που αφορούσαν 
την πολιτική της, ειδικότερα δε στις σχέσεις μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και 
ανταγωνιστικότητας. 
 
24. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους της Επιτροπής 
μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής Περιοριστικών Πρακτικών και Δεσποζουσών Θέσεων, της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων και της Διάσκεψης Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων 
από τα κράτη μέλη. Εξάλλου, οι υπάλληλοι της Επιτροπής έχουν τακτικές και εποικοδομητικές 
ανεπίσημες επαφές με τους συναδέλφους τους σε εθνικό επίπεδο. 
 
25. Στις 3 και 4 Απριλίου, η Επιτροπή οργάνωσε στις Βρυξέλλες το πρώτο Ευρωπαϊκό Φόρουμ 
Ανταγωνισμού που είχε ως θέμα τους κάθετους περιορισμούς4. Στο φόρουμ αυτό συμμετείχαν 
περισσότεροι από 260 εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού και των δικαστικών αρχών 
από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός του φόρουμ αυτού ήταν η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών 
και ο διάλογος μεταξύ της Κοινότητας και υπαλλήλων των κρατών μελών, υπεύθυνων για την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού,καθώς και η ενθάρρυνση της αποκεντρωμένης εφαρμογής των 
εν λόγω κανόνων. Για το 1996 προγραμματίζεται η οργάνωση ενός δεύτερου φόρουμ. 
 
26. Η ΧΧVη Ετήσια Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού της Επιτροπής (1995) διαφέρει στην 
παρουσίαση από τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις. 
 
27. Κατά τα πρόσφατα έτη, η έκθεση ανταγωνισμού της Επιτροπής αυξήθηκε σε μέγεθος, 
υπερβαίνοντας τις 600 σελίδες το 1994. Εξάλλου, το έντυπο σχετικά με την "Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ανταγωνισμού - 1994", που συνοψίζει την πολιτική και τις αποφάσεις της Επιτροπής σε μία πιο 
εύχρηστη μορφή, έτυχε ευνοϊκής υποδοχής. Η Επιτροπή κλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, να υποβάλλει στο εξής ένα περιεκτικότερο και ευκολότερο 
στην ανάγνωση έγγραφο. 
 
                     
4 EC Competition Policy Newsletter, αριθ. 5, τόμος 1, καλοκαίρι 1995, σ. 7. 
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Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παρουσιάσει μία συντομότερη έκθεση σε σχέση με το 
παρελθόν, δίνοντας βάρος στις κυριότερες εξελίξεις της πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού, οι 
οποίες παρουσιάζονται, όπου είναι δυνατόν, με τις βασικότερες αποφάσεις της Επιτροπής καθώς και 
τα νέα νομοθετικά μέτρα. 
 
Εκτός από την παρούσα ετήσια έκθεση, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔ IV) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προετοίμασε μία "έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - 1995", όπου περιγράφονται οι σημαντικές μεμονωμένες υποθέσεις επί των οποίων κλήθηκε 
να αποφασίσει η Επιτροπή· περιέχει επίσης κατάλογο με παραπομπές στις νέες νομοθετικές διατάξεις 
και ανακοινώσεις, αποφάσεις της Επιτροπής και ανακοινώσεις Τύπου, όπως επίσης και αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου. Περιγράφει επίσης τον τρόπο εφαρμογής των 
κανόνων ανταγωνισμού στα κράτη μέλη. 
 
 
7. Στατιστικές  
 
28. Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε στο συνολικό αριθμό υποθέσεων που καταχωρήθηκαν. Ο 
συνολικός αριθμός των νέων υποθέσεων (αθέμιτες πρακτικές, συγκεντρώσεις, κρατικές ενισχύσεις) 
αυξήθηκε από 1081 το 1994 σε 1472 το 1995 - δηλαδή σε ποσοστό 36%. Οι νέες υποθέσεις των 
άρθρων 85 και 86 αυξήθηκαν περισσότερο από 42%, οι κοινοποιήσεις συγχωνεύσεων περίπου κατά 
16% και ο αριθμός των νέων υποθέσεων κρατικών εγγυήσεων κατά 35%. Σημαντικό μέρος της 
ανόδου αυτής, ιδιαίτερα στους τομείς των αθέμιτων πρακτικών και των κρατικών ενισχύσεων, 
οφείλεται στην προσχώρηση τριών νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 
1995. 
 
29. Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που έκλεισαν κατά το 1995 παρέμεινε σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα με εκείνα του 1994: 1210 υποθέσεις έναντι 1200. 
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I - Προστασία του ανταγωνισμού : άρθρα 85 και 86 
 
 
A - Εξασφάλιση των πλεονεκτημάτων της εσωτερικής αγοράς 
 
30. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού είναι να 
διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προσφέρει στους καταναλωτές και στην 
ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνολο όλα τα οφέλη μιας αγοράς κοινοτικής κλίμακας. 
 
Η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις το κατάλληλο πλαίσιο που θα τους 
επιτρέψει να προσαρμοστούν στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η άρση των εθνικών φραγμών. 
Εντούτοις, στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβραδύνουν το ρυθμό 
ολοκλήρωσης της αγοράς, ή ακόμη και να εμποδίσουν τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές με 
πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται αυστηρή πολιτική, η 
οποία περιλαμβάνει την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στις περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των 
κανόνων ανταγωνισμού. 
 
Οι κάθετες συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και διανομέων αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν. Ορισμένες από τις συμφωνίες αυτές μπορεί 
να είναι απαραίτητες για τη διείσδυση σε νέες αγορές, τη διάθεση νέων προϊόντων στην αγορά ή την 
προώθηση των αποτελεσματικών δικτύων διανομής και, συνεπώς, ενδέχεται να είναι χρήσιμες για 
τους καταναλωτές. Ωστόσο, προβλήματα είναι δυνατόν να ανακύψουν στις περιπτώσεις που δεν 
ασκείται επαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών ή μεταξύ των διανομέων στις ίδιες αγορές ή 
στις περιπτώσεις που οι συμφωνίες χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού, όπως 
για παράδειγμα για τον κατακερματισμό της αγοράς ή τον περιορισμό της πρόσβασης νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά. 
 
 
1. Διανομή αυτοκινήτων 
 
31. Δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα οχήματα αποτελούν διαρκή καταναλωτικά αγαθά η συντήρηση και 
επισκευή των οποίων απαιτούν ειδικές γνώσεις, οι κατασκευαστές συνεργάζονται με επιλεγμένους 
διανομείς και συνεργεία επισκευής για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διανομής και 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Οι συμφωνίες του είδους αυτού μπορούν να συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότερη διανομή των προϊόντων αυτών και ο αποκλειστικός ή/και επιλεκτικός 
χαρακτήρας του συστήματος διανομής μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητος για την εξασφάλιση της 
ορθολογικής οργάνωσης και αποτελεσματικότητας στον κλάδο των αυτοκινήτων οχημάτων. 
 
Αυτός ήταν και παραμένει ο κυριότερος λόγος για τον οποίο επιτρέπονται οι περιοριστικές συμφωνίες 
διανομής, πώλησης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση στον τομέα των αυτοκινήτων. Εντούτοις, ο 
νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία σχετικά με τη διανομή, την πώληση και την 
εξυπηρέτηση μετά την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων5 τον οποίο εξέδωσε η Επιτροπή στις 28 
Ιουνίου 1995 για την αντικατάσταση του κανονισμού αριθ. 123/856, περιέχει αρκετές τροποποιήσεις, 
στόχος των οποίων είναι η άσκηση εντονότερου ανταγωνισμού στις αγορές αυτοκινήτων και 
ανταλλακτικών, και η βελτίωση της θέσης των καταναλωτών, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν 
πλήρως από την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. 
 
32. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος κανονισμός εξασφαλίζει στους διανομείς μεγαλύτερη ανεξαρτησία 
από τους κατασκευαστές των οχημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει το ότι οι διανομείς αυτοκινήτων 

                     
5 Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 1475/95 της 28ης Ιουνίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 

85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών για τη διανομή, την πώληση και 
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων, ΕΕ L 145, 29.6.1995, σ. 25. 

6 Κανονισμός αριθ. 123/85/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1984, ΕΕ L 15, 18.1.1985. 
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μπορούν να πωλούν αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών με την προϋπόθεση ότι οι πωλήσεις 
πραγματοποιούνται σε χωριστά σημεία πώλησης που υπάγονται σε χωριστή διαχείριση από 
διαφορετικό νομικό πρόσωπο, έτσι ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τα σήματα. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η άσκηση πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά συντήρησης και 
επισκευής, δεν επιτρέπεται στους κατασκευαστές ή προμηθευτές αυτοκινήτων να εμποδίζουν την 
πρόσβαση ανεξάρτητων παραγωγών και διανομέων ανταλλακτικών στην αγορά ή να περιορίζουν το 
δικαίωμα των διανομέων να προμηθεύονται ανταλλακτικά του ιδίου ποιοτικού επιπέδου από 
επιχειρήσεις της επιλογής τους που δεν ανήκουν στο δίκτυο. Επιπλέον, οι κατασκευαστές 
αυτοκινήτων οφείλουν να παρέχουν στα συνεργεία επισκευής που δεν ανήκουν στο δίκτυό τους τις 
απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση των αυτοκινήτων που 
παράγουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές δεν καλύπτονται από δικαίωμα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
 
33. Η δυνατότητα διανομής αυτοκινήτων οχημάτων περισσοτέρων του ενός σημάτων, το άνοιγμα 
της αγοράς ανταλλακτικών καθώς και η άσκηση εντονότερου ανταγωνισμού στον τομέα της 
επισκευής έχουν ως στόχο την προσφορά περισσοτέρων δυνατοτήτων επιλογής στους καταναλωτές, 
σύμφωνα με τις αρχές της ενιαίας αγοράς. Ο ίδιος στόχος επιβάλλει να έχουν οι καταναλωτές τη 
δυνατότητα αγοράς, συντήρησης ή επισκευής ενός αυτοκινήτου σε οποιοδήποτε σημείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο οι τιμές ή οι όροι είναι περισσότερο ευνοϊκοί. 
 
Ο στόχος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των αυτοκινήτων όπου οι διαφορές των τιμών 
μεταξύ των κρατών μελών είναι σημαντικές. Κατά την τελευταία της εξαμηνιαία έρευνα σχετικά με 
τις τιμές των αυτοκινήτων, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι διαφορές 
των τιμών αυξήθηκαν σημαντικά από το Νοέμβριο 19947. Από τις αρχές του 1995 η Επιτροπή άρχισε 
να λαμβάνει όλο και περισσότερες καταγγελίες από υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως από 
την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να αγοράσουν αυτοκίνητο 
στην Ιταλία και την Ισπανία όπου, μετά τις υποτιμήσεις, οι τιμές ήταν σχετικά χαμηλές8.  
 
Ο νέος κανονισμός απαγορεύει ρητά κάθε πρακτική που αποβλέπει στον περιορισμό του παράλληλου 
εμπορίου9. Οι διανομείς πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση που προέρχεται από το 
εξωτερικό της συμφωνημένης περιοχής εντός της οποίας μπορούν να πραγματοποιούν πωλήσεις και 
μπορούν στο μέλλον να προβαίνουν σε διαφημίσεις εκτός του εδάφους τους. 
 
34. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δημοσίευσαν, στις 26 Σεπτεμβρίου 1995, ένα φυλλάδιο σε όλες τις 
γλώσσες της Κοινότητας το οποίο εξηγεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους κατασκευαστές, τους 
διανομείς, τους κατασκευαστές ανταλλακτικών και τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής. Το έντυπο 
αυτό παρέχει επίσης στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά τους να αγοράζουν 
αυτοκίνητο σε οποιοδήποτε μέρος της Κοινότητας10. 
 
 
2. Περιορισμοί του παράλληλου εμπορίου 
 
35. Μία από τις βασικότερες αρχές του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού, είναι ότι απαγορεύεται ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς από τους παραγωγούς με τη σύναψη ιδιωτικών συμφωνιών 
και η διατήρηση της εφαρμογής διαφορετικών τιμών μέσω πρακτικών απόλυτης εδαφικής 
προστασίας που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Εντούτοις, η συμπεριφορά αυτή εξακολουθεί να 

                     
7 Ανακοινώσεις της Επιτροπής στον Τύπο IP/95/50 της 19.1.95 και IP/95/768 της 24.7.95. 
8 "Οι επιπτώσεις των νομισματικών διακυμάνσεων στην εσωτερική αγορά", Ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 31.10.95, σημείο 25. 
9 Βλ. επίσης απόφαση του Δικαστηρίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 στις υποθέσεις C-70/93 Bayerische 

Motorenwerke AG και ALD Auto-Leasing D GmbH και C-266/93  Bundeskartellamt και Volkswagen 
AG, VAG Leasing GmbH (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί). 

10 "Διανομή αυτοκινήτων οχημάτων", Επεξηγηματικό έντυπο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ IV, IV/9509/95. 
Περισσότερα από 7.000 αντίτυπα του εντύπου αυτού έχουν ήδη διανεμηθεί. 
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παρατηρείται στην αγορά και στις περιπτώσεις που η Επιτροπή διαπιστώνει κάτι τέτοιο θα λαμβάνει 
αυστηρά μέτρα. 
 
BASF/Accinauto 
 
36. Με απόφασή της τής 12ης Ιουλίου 199511, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 2,7 εκατ. ECU 
στη γερμανική εταιρεία παραγωγής βερνικιών επισκευής αυτοκινήτων BASF Lacke + Farben, 
θυγατρική του ομίλου BASF, και πρόστιμο ύψους 10.000 ECU στην Accinauto S.A., αποκλειστικό 
διανομέα της BASF στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Η υπόθεση ξεκίνησε με μία καταγγελία που 
υπέβαλαν δύο άγγλοι παράλληλοι εισαγωγείς βερνικιών επισκευής αυτοκινήτων μάρκας Glasurit. Οι 
εισαγωγείς αυτοί ισχυρίστηκαν ότι η Accinauto, από την οποία αγόραζαν τα προϊόντα Glasurit, 
σταμάτησε να τους προμηθεύει το καλοκαίρι του 1990, βάσει οδηγιών που είχε λάβει από την BASF. 
Η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα στις εγκαταστάσεις της BASF και της Accinauto και διαπίστωσε ότι η 
Accinauto δεσμευόταν από συμβατικό όρο να μεταβιβάζει στην BASF όλες τις παραγγελίες από 
πελάτες εκτός της περιοχής ισχύος της σύμβασης αποκλειστικής διανομής. Η Επιτροπή συνήγαγε το 
συμπέρασμα ότι η υποχρέωση αυτή συνιστούσε απαράδεκτο περιορισμό του ανταγωνισμού, 
δεδομένου ότι εμπόδιζε την εξαγωγή από την Accinauto των σχετικών προϊόντων από το Βέλγιο προς 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι, στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, αυτός που αποφασίζει και 
ελέγχει την προμήθεια των παράλληλων εισαγωγέων από άλλα κράτη μέλη είναι η ίδια η BASF και 
όχι ο αποκλειστικός διανομέας. 
 
Φαρμακευτικά προϊόντα : Οrganon 
 
37. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο 
άλλο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών συστημάτων ελέγχου 
των τιμών και κοινωνικής ασφάλισης. Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι δεν πρέπει 
να εμποδίζονται οι παράλληλες εισαγωγές, οποιοιδήποτε και αν είναι οι παράγοντες που καθορίζουν 
τις διαφορές των τιμών. Συνεπώς, στον φαρμακευτικό τομέα, η Επιτροπή εφαρμόζει διαρκώς τους 
κανόνες ανταγωνισμού στις συμφωνίες ή συμπεριφορές που περιορίζουν το παράλληλο εμπόριο 
φαρμάκων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ελεύθερη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς μπορεί να 
αποτελέσει τον καταλύτη για τη βαθμιαία σύγκλιση όχι μόνο των τιμών αλλά και των μηχανισμών 
ελέγχου των τιμών. Οι τιμές που εφαρμόζονται στις χώρες με υψηλό κόστος πρέπει να μειωθούν, ενώ 
οι τιμές που εφαρμόζονται στις χώρες με χαμηλό κόστος θα πρέπει, αν δεν εξασφαλίζουν στις 
επιχειρήσεις του φαρμακευτικού τομέα λογική απόδοση της επένδυσης, θα πρέπει τελικά να 
αυξηθούν μπροστά στον κίνδυνο απόσυρσης του προϊόντος. Ορισμένα κράτη μέλη στα οποία οι τιμές 
των φαρμάκων είναι υψηλές ενθαρρύνουν τις παράλληλες εισαγωγές προκειμένου να επιτευχθεί 
μείωση των συνολικών δαπανών της χώρας για φάρμακα. 
  
38. Η Organon είναι βρετανική θυγατρική εταιρεία της Akzo (Κάτω Χώρες) η οποία ειδικεύεται 
στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας αντισυλληπτικών. 
 
Στις 4 Μαΐου 1994, η Organon τροποποίησε το καθεστώς τιμών που εφαρμόζει στα αντισυλληπτικά 
χάπια Mercilon και Marvelon, το τελευταίο από τα οποία κατέχει σημαντικά μερίδια στο σύνολο της 
αγοράς της Κοινότητας. Πριν από την ημερομηνία αυτή, η Organon εφάρμοζε έκπτωση 12,5% σε όλα 
τα προϊόντα που διέθετε στους πελάτες της, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό τους. Στο πλαίσιο 
του νέου καθεστώτος τιμών γινόταν διάκριση μεταξύ των αντισυλληπτικών προς πώληση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και των αντισυλληπτικών που προορίζονταν για εξαγωγή. Μόνο στα 
αντισυλληπτικά που προορίζονταν για πώληση στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να γίνει έκπτωση 
12,5%. 
 
Έπειτα από πολλές καταγγελίες και την κοινοποίηση του νέου συστήματος τιμών από την Organon, η 
Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά της Organon και προέβη σε κοινοποίηση των αιτιάσεων με στόχο 
την άρση της αναστολής της επιβολής προστίμου την οποία εξασφαλίζει η κοινοποίηση. Για την 
                     
11 ΕΕ L 272, 15.11.1995, σ. 16.  
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Επιτροπή, το νέο καθεστώς τιμών, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχών επαγγελματικών 
σχέσεων μεταξύ της Organon και των εμπόρων χονδρικής πώλησης και, συνεπώς, συνιστά συμφωνία 
κατά την έννοια του άρθρου 85 παράγραφος 112, αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανόνων 
ανταγωνισμού δεδομένου ότι εισάγει διακρίσεις στις τιμές των προϊόντων βάσει του γεωγραφικού 
προορισμού τους. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από τα 
πλεονεκτήματα του παράλληλου εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, στις Κάτω Χώρες όπου οι δαπάνες για 
το χάπι Marvelon ολλανδικής προέλευσης δεν καλύπτονται πλήρως από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, ενώ η τιμή του βρετανικού χαπιού επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των δαπανών από το 
ολλανδικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, οι καταναλωτές έπαυσαν να έχουν το πλεονέκτημα της 
επιλογής του χαπιού Marvelon προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου, με το οποίο δεν ήταν 
υποχρεωμένοι να καταβάλουν το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. 
 
Εντούτοις, η Organon αποφάσισε να εγκαταλείψει το νέο σύστημα καθορισμού των τιμών για το 
οποίο η Επιτροπή είχε προβάλει αντιρρήσεις και επανέφερε το προηγούμενο καθεστώς τιμών. Μετά 
την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, η Επιτροπή ανέστειλε τη διαδικασία, 
επιφυλάσσοντας το δικαίωμα να εξετάσει το σύστημα καθορισμού των τιμών που προτίθεται να 
υιοθετήσει η Organon.  
 
 
3. Περιορισμοί στην πρόσβαση νέων ανταγωνιστών στην αγορά 
 
39. Μία πραγματικά ανταγωνιστική εσωτερική αγορά προϋποθέτει επίσης ότι οι επιχειρήσεις είναι 
ελεύθερες να εισέλθουν στην αγορά και να ασκήσουν ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις που 
αναπτύσσουν ήδη δραστηριότητες σ' αυτήν. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή καταβάλλει ιδιαίτερες 
προσπάθειες για το άνοιγμα των αγορών και επεμβαίνει κάθε φορά που επιχειρήσεις, είτε μέσω 
συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό είτε μέσω μονομερών ενεργειών, εμποδίζουν την 
πρόσβαση νέων επιχειρήσεων στην αγορά.  
 
40. Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στην αγορά μπορεί να εμποδιστεί με τη σύναψη κάθετων 
συμφωνιών μεταξύ των υφιστάμενων προμηθευτών και διανομέων. Αυτό συμβαίνει ιδίως στην 
περίπτωση κατά την οποία πολλοί διανομείς στην αγορά δεσμεύονται από συμβατικό όρο που δεν 
τους επιτρέπει να πωλούν παρά μόνο τα προϊόντα του κατασκευαστή με τον οποίο έχουν συνάψει 
σύμβαση ή συμφωνίες που έχουν επίσης ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τρίτων από την αγορά. 
Υποθέσεις που αφορούν την αγορά παγωτών άμεσης κατανάλωσης (Unilever/Mars) αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα συμφωνιών του είδους αυτού. 
 
Σε άλλες περιπτώσεις, η πρόσβαση τρίτων στην αγορά εμποδίζεται από οριζόντια συμφωνία ή 
εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ των υπαρχόντων δυνητικών ανταγωνιστών. Αυτό συνέβη στην 
υπόθεση της ολλανδικής αγοράς εκμίσθωσης γερανών (Van Marwijk/FNK-SCK). 
 
Η πρόσβαση στην αγορά μπορεί επίσης να εμποδιστεί στην περίπτωση κατάχρησης από επιχείρηση 
που κατέχει μονοπωλιακή ή δεσπόζουσα θέση στον τομέα της παροχής βασικών υπηρεσιών ή 
υποδομών. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία σε διάφορους 
τομείς. Όταν μία επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση έχει υπό την κατοχή της ή ελέγχει την 
πρόσβαση σε υποδομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών της, η επιχείρηση αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση στις 
υποδομές αυτές χωρίς να κάνει διακρίσεις. Είτε πρόκειται για τον τομέα των μεταφορών, και ιδίως 

                     
12 Στην απόφαση που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 1995 στις υποθέσεις C-70/93 και C-266/93 (βλ. 

ανωτέρω υποσημείωση 9), το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την προηγούμενη νομολογία του σύμφωνα με 
την οποία η έκκληση την οποία απευθύνει η εταιρεία στους αντιπροσώπους της δεν αποτελεί μονομερή 
πράξη που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 παράγραφος 1, αλλά συμφωνία κατά την 
έννοια της εν λόγω διάταξης, εφόσον εντάσσεται σε ένα σύνολο συνεχών εμπορικών σχέσεων που 
διέπονται από γενική συμφωνία που έχει συναφθεί εκ των προτέρων. 
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των αεροπορικών μεταφορών, τον τραπεζικό τομέα ή τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Επιτροπή 
εφαρμόζει τη γενική αυτή αρχή του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού13 προκειμένου να εξασφαλίσει 
τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου ανταγωνισμού. Η υπόθεση σχετικά με την πρόσβαση στον γαλλικό 
λιμένα Roscoff (ICG/CCI Morlaix) αφορά το ίδιο πρόβλημα. 
 
Unilever/Mars 
 
41. Η Unilever κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παγωτών άμεσης κατανάλωσης (παγωτά 
βιομηχανικής παραγωγής σε ατομικές μερίδες, τα οποία πωλούνται συσκευασμένα, για άμεση 
κατανάλωση, στα πρακτορεία τύπου, στα πρατήρια βενζίνης, κλπ.). 
 
Στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η Unilever προηγείται αισθητά των υπολοίπων παραγωγών παγωτού. 
Η εταιρεία αυτή διαθέτει στους εμπόρους λιανικής πώλησης καταψύκτες εμπορικής χρήσης υπό τον 
όρο της αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων της, έτσι ώστε δεν επιτρέπεται στους εμπόρους 
λιανικής πώλησης να διατηρούν στους καταψύκτες αυτούς άλλα προϊόντα εκτός από τα προϊόντα της 
Unilever ("αποκλειστικότητα του καταψύκτη"). Επιπλέον, το κόστος της διάθεσης του καταψύκτη 
αυτού περιλαμβάνεται στην τιμή του παγωτού που επιβάλλεται σε όλους τους διανομείς, είτε έχουν 
καταψύκτη της Unilever είτε όχι. 
 
Έπειτα από καταγγελία της Mars, η Επιτροπή εξέτασε τις συμφωνίες διανομής της Unilever στην 
Ιρλανδία. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι όταν ένας έμπορος λιανικής πώλησης διαθέτει ένα μόνο ή 
περισσότερους καταψύκτες της Unilever στο κατάστημά του, αυτό το σημείο πώλησης συνδέεται 
κατά κανόνα αποκλειστικά με τη διανομή παγωτού της μάρκας Unilever· τα περισσότερα σημεία 
πώλησης που διαθέτουν παγωτό άμεσης κατανάλωσης στην Ιρλανδία περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία αυτή. Η Επιτροπή έχει ήδη καταδικάσει την αποκλειστικότητα των σημείων πώλησης το 
1992 στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε τη γερμανική αγορά παγωτών άμεσης κατανάλωσης14. Οι 
συμφωνίες της Unilever είχαν το σωρευτικό αποτέλεσμα του σημαντικού περιορισμού του 
ανταγωνισμού, με την παρεμπόδιση της πρόσβασης τρίτων στην αγορά. Η Επιτροπή διαπίστωσε 
επίσης ότι οι συμφωνίες αυτές συνιστούσαν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της Unilever στην αγορά.  
 
Ωστόσο, η Unilever δέχθηκε να τροποποιήσει την πρακτική της με στόχο την ελευθέρωση της 
αγοράς, παρέχοντας μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής στους εμπόρους λιανικής πώλησης. Κατόπιν 
τούτου, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι τροποποιηθείσες συμφωνίες πληρούσαν κατά τα φαινόμενα τις 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής15. 
 
Van Marwijk/FNK-SCK 
 
42. Με την απόφασή της της 29ης Νοεμβρίου 199516, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα17 στις FNK και 
SCK για παράβαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 στην ολλανδική αγορά εκμίσθωσης γερανών. 

                     
13 Η γενική αυτή αρχή επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Απριλίου 1995 στις 

υποθέσεις C-241/91 P και C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) και Independant Television 
Publications Ltd κατά Επιτροπής (Magill), Συλλογή 1995 I-743. 

14 Το 1992, η Επιτροπή εξέδωσε αρνητική απόφαση κατά της Langnese (Unilever) και της Schφller που 
κατέχουν δυοπωλιακή θέση στην γερμανική αγορά παγωτών άμεσης κατανάλωσης. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η Επιτροπή αντιτάχθηκε στις συμφωνίες αποκλειστικότητας του σημείου πώλησης, 
σύμφωνα με τις οποίες ο διανομέας αναλαμβάνει να πωλεί μόνο τα προϊόντα του κατασκευαστή με τον 
οποίο έχει συνάψει σύμβαση. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των εν λόγω 
συμφωνιών ισοδυναμεί με σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού από την Langnese και την 
Schöller. Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγής των μερών αλλά επιβεβαιώθηκε από το 
Πρωτοδικείο στις αποφάσεις του της 8ης Ιουνίου 1995 στην υπόθεση T-7/93 Langnese-Iglo GmbH 
κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995 II-1533 και στην υπόθεση T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co. 
KG κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995 II-1611. 

15 ΕΕ C 211, 15.08.95, σ.4. 
16 ΕΕ L 312, 23.12.95, σ.79. 
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Η FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) αποτελεί ένωση επιχειρήσεων που 
εκμισθώνουν κινητούς γερανούς. Η SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) δημιουργήθηκε 
με πρωτοβουλία της FNK προκειμένου να εγγυάται, μέσω συστήματος πιστοποίησης, την ποιότητα 
των γερανών και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα εκμίσθωσης γερανών. Οι 
περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην SCK, είναι επίσης μέλη της FNK. Oι 
επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν 50% έως 80% της ολλανδικής αγοράς. Οι εταιρείες εκμίσθωσης 
γερανών μισθώνουν οι ίδιες σε μεγάλο βαθμό γερανούς από άλλες εταιρείες εκμίσθωσης γερανών. 
 
Εκτός από τις τιμές που συνιστά η FNK για την εκμίσθωση γερανών και τις εναρμονισμένες τιμές 
που εφαρμόζονται μεταξύ των μελών της FNK, η Επιτροπή προσέβαλε την απαγόρευση στους 
κατόχους πιστοποιητικών της SCK να μισθώνουν γερανούς από εταιρείες που δεν είναι μέλη της 
SCK. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η απαγόρευση αυτή από την SCK εμπίπτει στην απαγόρευση του 
άρθρου 85 παράγραφος 1, δεδομένου ότι το σύστημα πιστοποίησης της SCK δεν πληρούσε τις 
προϋποθέσεις σχετικά με το άνοιγμα και την αποδοχή άλλων συστημάτων εγγυήσεων του ιδίου 
ποιοτικού επιπέδου. Η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η απαγόρευση όχι μόνο περιόριζε την 
ελευθερία δράσης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αλλά επίσης παρεμπόδιζε σε μεγάλο βαθμό την 
πρόσβαση τρίτων στην ολλανδική αγορά. 
 
Στην απόφασή της, η Επιτροπή αναφέρει πως το γεγονός ότι η πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά 
την πιστοποίησή της αφήνει περιθώρια για τη λειτουργία συστημάτων πιστοποίησης ιδιωτικού 
δικαίου τα οποία αποσκοπούν σε συμπληρωματικό έλεγχο σχετικά με την τήρηση των νομικών 
προδιαγραφών, δεν σημαίνει ότι το περιεχόμενο των συστημάτων αυτών δεν πρέπει να σέβεται τους 
κανόνες περί ανταγωνισμού. 
 
ICG/CCI Morlaix 
 
43. Η Irish Continental Group (ICG) υπέβαλε στο Chambre de Commerce et d'Industrie de Morlaix 
(CCI Morlaix) αίτηση για την πρόσβαση στον λιμένα του Roscoff (Βρετάνη) με σκοπό να θέσει σε 
λειτουργία μια γραμμή σύνδεσης της Ιρλανδίας με τη Βρετάνη, με οχηματαγωγά σκάφη, κατά τη 
θερινή περίοδο του 1995. Την εποχή εκείνη η Brittany Ferries ήταν η μόνη εταιρεία οχηματαγωγών 
που παρείχε υπηρεσίες μεταφοράς με οχηματαγωγά σκάφη μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βρετάνης. 
Αρχικά είχε συναφθεί συμφωνία αρχής μεταξύ των μερών, μετά την οποία η ICG ανακοίνωσε στο 
κοινό την έναρξη λειτουργίας της γραμμής της και άρχισε να κάνει κρατήσεις. Εντούτοις, οι 
διαπραγματεύσεις διεκόπησαν τον Ιανουάριο του 1995 και δεν κατέστη δυνατή η σύναψη τελικής 
συμφωνίας μεταξύ του CCI Morlaix και της ICG μετά την κατάθεση καταγγελίας από την ICG στην 
Επιτροπή και τη διεξαγωγή περαιτέρω διαπραγματεύσεων. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, εκ πρώτης όψεως, το CCI Morlaix, ως οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται 
τον λιμένα του Roscoff που αποτελεί τον μόνο λιμένα της Γαλλίας που διαθέτει τις κατάλληλες 
λιμενικές εγκαταστάσεις για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με οχηματαγωγά σκάφη μεταξύ της 
Βρετάνης και της Ιρλανδίας, κατείχε δεσπόζουσα θέση. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι με την 
αναιτιολόγητη άρνησή του να επιτρέψει την πρόσβαση της ICG στον λιμένα του Roscoff, το CCI 
Morlaix είχε προβεί, εκ πρώτης όψεως, σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
έλαβε στις 16 Μαΐου 1995 προσωρινά μέτρα με τα οποία υποχρέωσε το CCI Morlaix να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση της ICG στον λιμένα του Roscoff μέχρι το 
τέλος της θερινής περιόδου. 
 
Μετά την παρέμβαση της Επιτροπής, τα μέρη συνήψαν σύμβαση διάρκειας 5 ετών για τη 
χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων του λιμένα Roscoff από την ICG, όχι μόνο για το αμοιβαίο 
συμφέρον, αλλά κυρίως προς όφελος των επιβατών, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν 
                                                                                                                                                                                     
17 Η Επιτροπή ήρε την αναστολή της επιβολής προστίμων που απορρέει από τις κοινοποιήσεις της FNK 

και της SCK κατά τους πρώτους μήνες του 1992, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6, με την 
απόφασή της τής 13ης Απριλίου 1994, ΕΕ L 117, 7.5.1994. 
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μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής όσον αφορά τις μεταφορικές υπηρεσίες και δραστηριότητες στην 
περιοχή του λιμένα Roscoff.  
 
 
4. Πράσινη βίβλος για τους κάθετους περιορισμούς 
 
44. Το κοινοτικό δίκαιο απέδιδε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στις κάθετες συμφωνίες μεταξύ 
προμηθευτών και διανομέων στα κράτη μέλη, με την προοπτική της ολοκλήρωσης της αγοράς. Η 
προστασία του παράλληλου εμπορίου από τους περιορισμούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
αποτελούσε ανέκαθεν βασικό στοιχείο της πολιτικής της Κοινότητας. Παρόλο που η πολιτική 
ανταγωνισμού που εφαρμόζει η Κοινότητα στον τομέα των κάθετων περιορισμών έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική μέχρι στιγμής, η Επιτροπή κρίνει ότι είναι απαραίτητο να εξεταστεί κατά πόσο η 
πολιτική της Κοινότητας στον τομέα αυτόν εξακολουθεί να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες της διανομής και των καταναλωτών για το μέλλον. 
 
Για παράδειγμα, η χρησιμοποίηση της πληροφορικής και των μεθόδων just-in-time οδηγεί στην 
τροποποίηση όχι μόνο των μεθόδων παραγωγής αλλά και της μορφής και των συστημάτων διανομής. 
Οι επιπτώσεις που έχουν οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη από την πολιτική της 
Κοινότητας, έτσι ώστε να μην ανακοπεί η περαιτέρω ανάπτυξη των ιδιαίτερα καινοτόμων και ταχέως 
εξελισσόμενων τεχνικών διανομής. 
 
Επιπλέον, οι κυριότερες απαλλαγές κατά κατηγορία στον τομέα των κάθετων περιορισμών πρόκειται 
να αναθεωρηθούν σύντομα: αποκλειστική αγορά και πώληση το 1997 και συμφωνίες franchising το 
1999. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση αυτή πρέπει να αρχίσουν σύντομα. 
 
Η αναθεώρηση θα λάβει τη μορφή πράσινης βίβλου, το οποίο θα παρουσιάζει διάφορες εναλλακτικές 
λύσεις για τη μελλοντική πολιτική. Το έγγραφο αυτό θα υποβληθεί προς διεξοδική μελέτη και 
συζήτηση με όλους τους ενδιαφερόμενους πολιτικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους 
(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτη μέλη, παραγωγούς, διανομείς και καταναλωτές) στη διάρκεια του 
επόμενου έτους. 
 
 
5. Διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης 
 
45. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο στον 
τραπεζικό τομέα. Οι πληρωμές στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα κόστους για τις εταιρείες και μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια στην εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.  
 
46. Τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισμού στις διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης18.  
 
Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων που έλαβε η Επιτροπή, στα οποία 
περιλαμβάνεται μια πρόταση οδηγίας, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση των υπηρεσιών 
διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης που παρέχουν οι τράπεζες19. Τα συστήματα αυτά 
χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για τη μεταφορά χρηματικών ποσών για λογαριασμό πελατών 
τους μεταξύ διαφόρων χωρών της Ένωσης. 
 
47. Η ανακοίνωση εκσυγχρονίζει και αντικαθιστά τις γενικές αρχές ανταγωνισμού που 
δημοσιεύθηκαν το 1992. Η ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η γενική πολιτική της Επιτροπής θα 
                     
18 ΕΕ  C 251, 27.09.95, σ. 3. 
19 Ανακοίνωση της Επιτροπής "Μεταφορές χρηματικών ποσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διαφάνεια, 

αποτελεσματικότητα και σταθερότητα", COM(94)436, 19 Οκτωβρίου 1994· Δελτίο ΕΕ 9-1995, σημείο 
1.3.12. 
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συνίσταται στην ευνοϊκή αντιμετώπιση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες 
τους επιτρέπουν κυρίως να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οδηγίας. Εντούτοις, η συνεργασία 
αυτή δεν πρέπει να αναπτύσσεται κατά τρόπο που να καταργείται ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
τραπεζών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η ανακοίνωση περιέχει οδηγίες προς τις τράπεζες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συνάπτονται οι συμφωνίες συνεργασίας ώστε να 
πραγματοποιούνται με αποτελεσματικότερο τρόπο οι διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης, χωρίς να 
παραβιάζονται οι κανόνες ανταγωνισμού. Συνεπώς, η ανακοίνωση αυτή μπορεί να συμβάλει στην 
ανάπτυξη ευνοϊκότερων συστημάτων πληρωμών για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
48. Η ανακοίνωση θίγει δύο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα: την πρόσβαση στην αγορά και τον 
τιμολογιακό ανταγωνισμό. 
 
Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι οι μικρότερες 
τράπεζες δεν θα αποκλείονται με αθέμιτα μέσα από συστήματα στα οποία πρέπει να έχουν 
προσχωρήσει προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιούν διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης 
για τους πελάτες τους. Οι όροι για την πρόσβαση στα συστήματα αυτά πρέπει να δικαιολογούνται 
αντικειμενικώς και να εφαρμόζονται άνευ διακρίσεων. Αντίθετα, ο αποκλεισμός νέων τραπεζών από 
ένα σύστημα που δεν είναι απολύτως απαραίτητο για τη διενέργεια των πληρωμών, για παράδειγμα 
ένα μικρό σύστημα που έχει δημιουργηθεί από ομίλους τραπεζών, δεν δημιουργεί κατά κανόνα 
προβλήματα στον ανταγωνισμό.  
 
Όσον αφορά τον τιμολογιακό ανταγωνισμό, στην ανακοίνωση γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ 
των συμφωνιών για τον καθορισμό των τιμών μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους και των 
διατραπεζικών συμφωνιών για τον καθορισμό των τιμών. 
 
Οι τράπεζες δεν μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες μεταξύ τους για τον καθορισμό του επιπέδου ή 
του είδους των τιμών που θα επιβάλλουν στους πελάτες τους. 
 
Το κυριότερο σημείο όσον αφορά τις διατραπεζικές συμφωνίες για τον καθορισμό των τιμών 
αποτελεί η αξιολόγηση των διατραπεζικών προμηθειών, δηλαδή των προμηθειών που καταβάλλει μια 
τράπεζα (στην προκειμένη περίπτωση η τράπεζα του εντολέα ή η ανταποκρίτρια τράπεζα) σε μια 
άλλη τράπεζα (την τράπεζα του δικαιούχου). Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι πολυμερείς συμφωνίες 
σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες συνιστούν περιορισμό του ανταγωνισμού που εμπίπτει στην 
απαγόρευση των συμφωνιών για τον καθορισμό των τιμών την οποία προβλέπει το άρθρο 85 
παράγραφος 1. Εντούτοις, είναι δυνατόν να εξαιρεθούν σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3, 
εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση μεταφοράς τύπου OUR (our charges), 
κατά την οποία τα έξοδα καταβάλλονται εξολοκλήρου από τον εντολέα, η τράπεζα του δικαιούχου 
δεν μπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο πρόσθετη προμήθεια για την εκτέλεση μιας διασυνοριακής 
μεταφοράς πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι τράπεζες μπορούν να συμφωνήσουν ότι η τράπεζα 
του δικαιούχου θα μπορεί να εφαρμόσει διατραπεζική προμήθεια η οποία θα καθοριστεί πολυμερώς, 
με την προϋπόθεση ότι η προμήθεια αυτή θα καλύπτει τις πραγματικά απολύτως απαραίτητες 
δαπάνες για την εκτέλεση της διασυνοριακής μεταφοράς πίστωσης. Η προμήθεια αυτή δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το μέσο πραγματικό κόστος που συνεπάγεται για τις τράπεζες του δικαιούχου ή εκτέλεση 
διασυνοριακών μεταφορών πίστωσης. Επιπλέον, η προμήθεια αυτή πρέπει να εκφράζεται ως ένα 
συμφωνημένο, σταθερό ποσό, το οποίο θα επιτρέπει τις διμερείς συμφωνίες σχετικά με τα ποσά που 
υπερβαίνουν ή είναι μικρότερα από την αξία αυτή. 
 
 
6. Επιεικής αντιμετώπιση επιχειρήσεων 
 
49. Η Επιτροπή συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης των 
συγκεκαλυμμένων καρτέλ για τον καθορισμό των τιμών ή την κατανομή των αγορών, πρακτικές που 
εξακολουθούν να εφαρμόζουν οι μεγάλες βιομηχανίες. 
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Οι έρευνες απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών πόρων της Επιτροπής για την 
εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Στη διάρκεια του 1995, η Επιτροπή διεξήγαγε περίπου 91 
επιτόπιους ελέγχους, από τους οποίους οι 87 ήταν αιφνιδιαστικοί. 
 
50. Η συγκρότηση καρτέλ είναι κατά κανόνα μυστική και οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους από τις αρχές, 
προσφεύγοντας κυρίως στη χρησιμοποίηση της πληροφορικής. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κέρδος των καταναλωτών από την αποκάλυψη και την απαγόρευση 
μυστικών καρτέλ είναι μεγαλύτερο από τη σημασία που έχει η επιβολή προστίμων στις εταιρείες που 
συνεργάζονται με την Επιτροπή και της επιτρέπουν ή τη βοηθούν να ανακαλύψει και να απαγορεύσει 
τη συγκρότηση καρτέλ. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή σκοπεύει να θεσπίσει ένα ευνοϊκό καθεστώς 
για τις εταιρείες που συνεργάζονται μαζί της στην προκαταρκτική έρευνα ή στο στάδιο της 
διαδικασίας για παράβαση20. Η Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο ανακοίνωσης που καθορίζει τους όρους 
υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Επιτροπή μπορούν να απαλλαγούν από 
την καταβολή προστίμων, ή να τύχουν σημαντικής μείωσης των προστίμων που θα τους 
επιβάλλονταν σε διαφορετική περίπτωση. Πριν από την έγκριση της ανακοίνωσης, η Επιτροπή 
κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο 
ανακοίνωσης της Επιτροπής21. 
 
 
7. Πρόσβαση στον φάκελο 
 
51. Οι διαδικασίες εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν πρέπει να 
είναι αυθαίρετες ή αθέμιτες. Η Επιτροπή οφείλει να τηρεί τους διαδικαστικούς κανόνες για την 
προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων που θίγονται από τις αποφάσεις της. Σχετικά με το 
θέμα αυτό, μπορούμε να αναφέρουμε την προστασία των δικαιωμάτων υπεράσπισης, και ιδίως το 
δικαίωμα ακρόασης. Οι αποδέκτες των αποφάσεων και τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης το 
δικαίωμα προσφυγής στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. 
 
52. Το Πρωτοδικείο ακύρωσε μία σειρά αποφάσεων της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 199022 
σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού στην αγορά 
ανθρακικού νατρίου. Μία από τις αποφάσεις αυτές αφορά την εναρμονισμένη πρακτική στο πλαίσιο 
της οποίας οι επιχειρήσεις Solvay και ICI προέβησαν σε κατανομή της ευρωπαϊκής αγοράς μεταξύ 
τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε επιπλέον ότι τόσο η Solvay όσο και η ICI είχαν προβεί σε κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης, η πρώτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και η 
δεύτερη στην Ιρλανδία23.  
 
Η απόφαση η οποία στηριζόταν στο άρθρο 85 ακυρώθηκε διότι η Επιτροπή δεν είχε σεβαστεί τα 
δικαιώματα υπεράσπισης των μερών. Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 85, να επιτρέψει την πρόσβαση της Solvay σε ορισμένα έγγραφα 
που υπήρχαν στο φάκελο της Επιτροπής για την υπόθεση του άρθρου 86 κατά τις ICI24. Για τον ίδιο 
λόγο το Πρωτοδικείο δικαίωσε την ICI25. 

                     
20 Στις 10 Αυγούστου 1993, η Διεύθυνση Ανταγωνισμού του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης 

ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να ακολουθήσει πολιτική επιεικούς αντιμετώπισης των επιχειρήσεων. Στη 
συνέχεια, στις 10 Αυγούστου 1994, ανακοίνωσε επίσης ότι επρόκειτο να ακολουθήσει πολιτική 
επιεικούς αντιμετώπισης των φυσικών προσώπων. 

21 ΕΕ C 341, 19.12.95, σ. 13. 
22 ΕΕ L 152 της 15.6.91.  
23 XXή Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (1990), σημείο 92 και σημείο 113. 
24 Απόφαση του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, στην υπόθεση T-30/91 Solvay κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 1995, σ. II-1775. 
25 Απόφαση του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, στην υπόθεση T-36/91 Imperial Chemical 

Industries plc κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. II-1847. 
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Η Επιτροπή εξετάζει προς το παρόν διεξοδικά τις επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών στην πρακτική 
που ακολουθεί, επίσης σε σχέση με τα νέα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων στο πλαίσιο των 
οποίων, αν μία επιχείρηση πιστεύει ότι η Επιτροπή δεν της παρέσχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για 
την υπεράσπισή της, ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να εξετάσει τον ισχυρισμό της και να 
αποφασίσει κατά πόσο ευσταθεί26.  
 
 

                     
26 Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1994 περί των καθηκόντων που ανατίθενται στους 

συμβούλους ακροάσεων στο πλαίσιο των ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού, ΕΕ L 330, 21.12.94, σ.67. 
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B - Συνεργασία και ανταγωνισμός στο πλαίσιο ενός ταχέως 
μεταβαλλόμενου και διεθνοποιούμενου οικονομικού περιβάλλοντος 

 
53. Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από απότομη αύξηση των ανταγωνιστικών 
πιέσεων. Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτό: η συνεχής μείωση της διάρκειας 
ζωής του προϊόντος· η συνεχώς αυξανόμενη διεθνοποίηση των βιομηχανιών και των αγορών και η 
ολοκλήρωση του νομοθετικού προγράμματος για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Η 
οικονομική πραγματικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η οικονομική ανάλυση της αγοράς αποκτά όλο και μεγαλύτερη 
σημασία στις υποθέσεις ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα 
οικονομικά γνωρίσματα μιας συγκεκριμένης αγοράς, τοποθετώντας την υπό εξέταση υπόθεση στο 
πραγματικό της πλαίσιο. 
 
Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυναμικών αγορών, την 
καινοτομία και τη διεθνοποίηση, η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων έχει συχνά ζωτική σημασία 
για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά μέσω της βελτίωσης των εργασιών τους 
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, της μείωσης του κόστους και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. 
Ωστόσο, η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να οδηγεί σε περιορισμό του ανταγωνισμού που δεν 
συμβιβάζεται με τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης. 
 
 
1. Εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 
 
1.1. Στρατηγικές συμμαχίες 
 
54. Η συνεχιζόμενη ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη 
σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, των τεχνολογιών της πληροφορικής και των μέσων ενημέρωσης 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σημαντικής εμπορικής δραστηριότητας στους κυριότερους τομείς της 
αγοράς των πληροφοριών. Οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην αγορά καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ή την αναγγελία μιας σειράς νέων συμμαχιών και εταιρικών σχέσεων27.  
 
Οι στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των οργανισμών τηλεπικοινωνιών (ΟΤ) που εισέρχονται στις 
παγκόσμιες αγορές, αποτελούν μία μορφή συμμαχίας του είδους αυτού (BT/MCI· Atlas-Phoenix). 
Άλλες συμμαχίες (συμμαχίες ομίλων επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων) δημιουργήθηκαν 
είτε μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην αγορά τηλεπικοινωνιών, οι οποίες 
όμως επωφελούνται από συνεργίες μέσω της εισόδου στην αγορά -όπως οι εταιρείες διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας ή οι τράπεζες που διαθέτουν σημαντικά εσωτερικά δίκτυα καθώς και 
χρηματοοικονομικούς πόρους και τεχνογνωσία - είτε μεταξύ των τελευταίων και των ΟΤ (Cable & 
Wireless και Veba· BT-Viag· BT-BNL, Albacom). Μεγάλες κοινοπραξίες έχουν επίσης δημιουργηθεί 
για την παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου σε παγκόσμια κλίμακα 
(Inmarsat-P, Iridium, Globalstar και Odyssey). 
 
55.  Η εφαρμογή των βασικών κανόνων ανταγωνισμού στις συμμαχίες αυτές αποτέλεσε μία από τις 
κυριότερες προκλήσεις της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης στη διάρκεια των τελευταίων ετών. 
Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα οδηγήσει στη δημιουργία 
ανταγωνιστικών διαρθρώσεων της αγοράς με στόχο την ανάπτυξη. Η πολιτική της Κοινότητας που 
έχει ως στόχο την ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών εξασφαλίζει την παροχή νέων 
υπηρεσιών και τη δημιουργία νέων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές για τον καταναλωτή, τη 
μείωση του κόστους για τη βιομηχανία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ωστόσο, οι 

                     
27 Αναλυτική επισκόπηση των υποθέσεων και δημοσιεύσεων στον τομέα αυτό περιέχει το έγγραφο 

"Πολιτική ανταγωνισμού της Κοινότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Επίσημες Εκδόσεις, ανανεωμένη έκδοση, Ιούλιος 1995 (IV/18571/95).  
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προσπάθειες αυτές δεν θα είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα αν είχε επιτραπεί η ανάπτυξη νέων 
περιοριστικών συμφωνιών, πρακτικών ή διαρθρώσεων της αγοράς οι οποίες εμποδίζουν την 
ανάπτυξη ανταγωνισμού στις ελευθερωμένες αγορές ή αν οι ΟΤ ήταν ελεύθεροι να προβούν σε 
καταχρηστικές ενέργειες προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά. Φαίνεται λοιπόν ότι 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Κοινότητας και ότι όλα τα μέσα για την 
προστασία του ανταγωνισμού πρέπει να χρησιμοποιηθούν από κοινού και με συνεκτικό τρόπο. 
 
56.  Η κοινή επιχείρηση Concert, η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ της British Telecommunications 
και της US MCI Corporation, αποτέλεσε την πρώτη σημαντική στρατηγική συμμαχία στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών την οποία εξέτασε η Επιτροπή και στην οποία χορήγησε απαλλαγή δυνάμει του 
άρθρου 85 παράγραφος 328.  
 
Οι συμμαχίες που αποβλέπουν στην παροχή νέων υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα με γνωρίσματα 
που ήδη παρουσιάζουν ζήτηση, ιδίως από τις μεγάλες εταιρείες (για παράδειγμα ασύρματες, 
διατερματικές, ενιαίας αγοράς και χρέωσης, κλπ.) θα βελτιώσουν κατά κανόνα την ποιότητα των 
παρεχόμενων προηγμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και θα συμβάλουν στη δημιουργία 
διευρωπαϊκών δικτύων, η οποία αποτελεί έναν από τους στόχους της συνθήκης ΕΚ (άρθρο 129Β). Οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών αλλά και των 
μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων, μπορούν να επωφεληθούν από την παροχή περισσότερο 
προηγμένων υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και από την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, η 
οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ωστόσο, στο μέτρο που οι συμμαχίες προσφέρουν υπηρεσίες σε εθνική αλλά και διεθνή κλίμακα, το 
κριτήριο που προβλέπεται στο άρθρο 85 παράγραφος 3 σύμφωνα με το οποίο πρέπει να είναι 
απαραίτητες, καθώς και η ενδεχόμενη κατάργηση του ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία της ανάλυσης της Επιτροπής. Καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση 
ευνοϊκής στάσης από την Επιτροπή όσον αφορά τη δημιουργία της Concert ήταν ο πραγματικά 
παγκόσμιος χαρακτήρας των υπό εξέταση υπηρεσιών καθώς και το γεγονός ότι οι αγορές των δύο 
μητρικών εταιρειών είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό. 
 
Atlas-Phoenix 
 
57. Η συμφωνία Atlas την οποία εξέτασε η Επιτροπή το 1995 διαφέρει από τη συμμαχία των BT-
MCI για δύο σημαντικούςλόγους: πρώτον ο εθνικός χαρακτήρας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υπερισχύει αισθητά των προβλεπόμενων στοιχείων παγκόσμιου χαρακτήρα και, δεύτερον, οι εθνικές 
αγορές των μερών (Γαλλία και Γερμανία) είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό ανοικτές στον ανταγωνισμό 
από τις εθνικές αγορές της BT και της MCI (Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες). 
 
Η συμφωνία Atlas αφορά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού 
δημόσιου οργανισμού τηλεπικοινωνιών, δηλαδή μεταξύ της France Telecom (FT), και της Deutsche 
Telekom (DT). Η Atlas αποτελεί επίσης το μέσο για τη συμμετοχή της DT και της FT στη δεύτερη 
πράξη, με την επωνυμία Phoenix, με την αμερικανική εταιρεία Sprint Corporation.  
 
Η Atlas αφορά δύο χωριστές αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, και 
συγκεκριμένα την αγορά προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για εταιρικούς χρήστες και την 
αγορά τυποποιημένων χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων με μεταγωγή πακέτων. 
Η ευρύτερη συμμαχία Phoenix αφορά τις ίδιες αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δικτύου 
προστιθέμενης αξίας καθώς και την αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών και την αγορά υπηρεσιών μεταξύ 
τηλεπικοινωνιακών φορέων. 
 

                     
28 Απόφαση της 27ης Ιουλίου 1994, ΕΕ L 223, 27.08.94, σ. 36· XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής 

ανταγωνισμού (1994), σημεία 156-160. 
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Οι συμφωνίες Atlas και Phoenix προκάλεσαν ορισμένες ανησυχίες από την άποψη του 
ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις εθνικές αγορές των ευρωπαίων εταίρων στις πράξεις, στις 
οποίες η FT και η DT κατέχουν εκ του νόμου και de facto δεσπόζουσα θέση για ορισμένες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την παροχή της υποδομής. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο κατάργησης του ανταγωνισμού και εξάλειψης των θετικών 
αποτελεσμάτων της μελλοντικής πλήρους ελευθέρωσης. Απαντώντας στον ισχυρισμό αυτό, τα μέρη 
των συμμαχιών καθώς και η γαλλική και η γερμανική κυβέρνηση προέβησαν σε ορισμένες 
τροποποιήσεις και ανέλαβαν δεσμεύσεις προκειμένου να καθησυχάσουν τις ανησυχίες αυτές. Οι εν 
λόγω δεσμεύσεις αφορούν τη μη ενσωμάτωση στην Atlas των δημοσίων δικτύων μεταβίβασης 
δεδομένων με μεταγωγή πακέτων, τη μη εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στα δίκτυα 
αυτά και την αποφυγή των διασταυρούμενων επιδοτήσεων. Εντούτοις, η κυριότερη δέσμευση την 
οποία ανέλαβαν οι κυβερνήσεις ήταν ότι από την 1η Ιουλίου 1996 θα απελευθερωθεί η χρήση των 
εναλλακτικών υποδομών τηλεπικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (δηλαδή 
άλλες εκτός των δημοσίων υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας). Χωρίς την ελευθέρωση αυτή, ο 
ανταγωνισμός στον τομέα της επικοινωνίας δεδομένων ενδέχεται να περιοριστεί ή να καταργηθεί σε 
άλλα κράτη μέλη με τη συμμαχία μεταξύ των μεγαλυτέρων οργανισμών τηλεπικοινωνιών της 
Ένωσης. Η πλήρης ελευθέρωση, συμπεριλαμβανομένης της φωνητικής τηλεφωνίας και της 
υποδομής, θα επιτευχθεί την 1η Ιανουαρίου 1998. 
 
Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν διατεθειμένη, με την επιφύλαξη 
παρατηρήσεων από τρίτα μέρη, να αντιμετωπίσει ευνοϊκά τις συμφωνίες Atlas-Phoenix29. 
 
58. Άλλες στρατηγικές συμμαχίες του ιδίου τύπου τις οποίες άρχισε να εξετάζει η Επιτροπή είναι η 
Unisource και η συμμαχία της Uniworld με την AT&T. 
 
Παγκόσμια συστήματα κινητής δορυφορικής τηλεπικοινωνίας 
 
59. Η Επιτροπή ξεκίνησε μία διεξοδική ανάλυση των νέων στρατηγικών συμμαχιών για την παροχή 
υπηρεσιών κινητής δορυφορικής τηλεπικοινωνίας σε παγκόσμια κλίμακα. 
 
Στον τομέα αυτόν, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μικρού αριθμού φορέων στην παγκόσμια 
αγορά, η διατήρηση του ανταγωνισμού στα μεταγενέστερα στάδια παροχής υπηρεσιών, δηλαδή στην 
αγορά παροχής τοπικών υπηρεσιών καθώς και διανομής και προμήθειας εξοπλισμού, έχει ιδιαίτερη 
σημασία. 
 
Ένα από τα εξετασθέντα συστήματα, το Inmarsat-P, έχει ήδη τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης από την 
Επιτροπή30.  
 
 
1.2. Συμφωνίες πρόσβασης και διασύνδεσης 
 
60. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που θέτει η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού 
στον τομέα αυτόν, και γενικότερα για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς τηλεπικοινωνιών του 
μέλλοντος, είναι το θέμα των συμφωνιών πρόσβασης και διασύνδεσης31. Πράγματι, οι συνθήκες που 
θα διαμορφωθούν μετά την κατάργηση των μονοπωλίων καθώς και στον τομέα των πολυμέσων θα 
χαρακτηρίζονται πιθανότατα από την ύπαρξη επιχειρήσεων που θα ελέγχουν, μόνες τους ή από 
κοινού, εξοπλισμό όπως τα δίκτυα, τα συστήματα πρόσβασης υπό όρους ή κρίσιμες διεπαφές 
λογισμικού, τα οποία μπορούν να προσφέρουν σημαντική οδό πρόσβασης στους καταναλωτές. 
 
Οι συμφωνίες πρόσβασης και διασύνδεσης μπορούν, καταρχήν, να θεωρηθούν ευνοϊκές για τον 
ανταγωνισμό δεδομένου ότι στοχεύουν στη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών που είναι 
                     
29 Ανακοινώσεις βάσει του άρθρου 19 § 3 του κανονισμού αριθ. 17, ΕΕ C 337, 15.12.95, σ. 2 και 13. 
30 Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 19 § 2 του κανονισμού αριθ. 17, ΕΕ C 304, 15.11.95, σ. 6. 
31 Συμπεράσματα της Ομάδας των Επτά και Πράσινο Βιβλίο για την υποδομή των τηλεπικοινωνιών. 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 



XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COM(96)126 τελικό  37 

διαθέσιμες για τους πελάτες. Εντούτοις, οι συμφωνίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στην άσκηση 
αθέμιτων πρακτικών και στο κλείσιμο των αγορών καθώς και σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης32. Η 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις βασικές υποδομές με λογικούς όρους έχει τεράστια σημασία στο 
πλαίσιο αυτό. Για το λόγο αυτόν, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει στη διάρκεια του 1996 σχέδιο 
ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν. 
 
 
2. Διεθνοποίηση των αγορών 
 
ATR/BAe 
 
61. Η αγορά αεροσκαφών για περιφερειακές μεταφορές αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τομέα 
παγκοσμίων διαστάσεων. Οι κυριότεροι κατασκευαστές αναπτύσσουν δραστηριότητες σε όλες τις 
ηπείρους. 
 
62. Στις 18 Αυγούστου η Επιτροπή ενέκρινε, με επιστολή θέσεως στο αρχείο, τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης αεροσκαφών για περιφερειακές μεταφορές από την Aérospatiale και Alenia, η οποία έχει 
ήδη ενσωματωθεί στην ATR, και την British Aerospace. Απώτερος στόχος του σχεδίου αυτού είναι η 
συγχώνευση των δραστηριοτήτων των μερών στον τομέα των αεροσκαφών περιφερειακών 
μεταφορών. Το πρώτο στάδιο της συνεργασίας αφορά κυρίως τις υπηρεσίες που παρέχονται 
απευθείας στους πελάτες και την από κοινού διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας για νέα αεροσκάφη 
στον τομέα αυτόν. 
 
Η έγκριση της Επιτροπής είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι τις 6 Ιουνίου 2000, έτσι 
ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει την κατάσταση αν, μετά την ολοκλήρωση των μελετών 
σκοπιμότητας, τα μέρη αποφασίσουν να μην αναπτύξουν ή ξεκινήσουν την εφαρμογή προγραμμάτων 
για την παραγωγή νέων αεροσκαφών, περιορίζοντας τη συνεργασία τους στον τομέα των πωλήσεων 
και της εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 
 
 
3. Μεταφορά τεχνολογίας 
 
63. Η ενίσχυση του δυναμισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στους τομείς της καινοτομίας και της 
διάδοσης νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα από τα κυριότερα καθήκοντα της Επιτροπής ενόψει της 
ανάπτυξης της μεγάλης εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή έχει τονίσει ιδιαίτερα, στο Λευκό Βιβλίο της 
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, τον πρωταρχικό ρόλο που 
διαδραμάτισε η μεταφορά τεχνολογίας στην ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας για την 
οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο χώρο αυτό. 
 
64. Στόχος του νέου κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των συμφωνιών μεταφοράς 
τεχνολογίας33, όπως προτάθηκε το 1994 και τροποποιήθηκε το 1995 μετά την ακρόαση των 
ενδιαφερόμενων τρίτων και τη δεύτερη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπράξεων και 
δεσποζουσών θέσεων, είναι να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας με την ενοποίηση και απλοποίηση του περιεχομένου των δύο ισχυόντων 
κανονισμών για τις συμφωνίες άδειας εκμετάλλευσης34. 
 
65. Με τον νέο κανονισμό, περιορίζεται ο αριθμός των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ του 
κανονισμού για τις άδειες εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του κανονισμού για τις 
άδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας και καταργούνται ή μετατίθενται στη διαδικασία εναντίωσης 
                     
32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, 

Έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 1995. 
33 Η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό στις 31 Ιανουαρίου 1996. 
34 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2349/84 της 23/7/1984 και αριθ. 556/89 της 30/11/1988. 
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πολλές ρήτρες που εμπόδιζαν στους κανονισμούς αυτούς την απαλλαγή κατά κατηγορία. Επιπλέον, ο 
κανονισμός προβλέπει νέες θεμιτές ρήτρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σεβασμός της 
συμβατικής ελευθερίας των μερών. Οι ελαστικότερες αυτές διατάξεις, από τις οποίες θα επωφεληθεί 
η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων της Κοινότητας, συνοδεύονται από μία σαφή προειδοποίηση για 
τις επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Έτσι, ο κανονισμός προβλέπει την άρση 
του ευεργετήματος της απαλλαγής από τις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν, με την απόκτηση αδειών 
αποκλειστικής εκμετάλλευσης, να κατέχουν μονοπωλιακή θέση στην αγορά ενός προϊόντος και να 
εμποδίζουν την πρόσβαση τρίτων στις νέες τεχνολογίες. Κατά την αξιολόγηση μιας κατάστασης του 
είδους αυτού, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις στις οποίες το μερίδιο που 
κατέχει στην αγορά ο κάτοχος της άδειας υπερβαίνει το κατώτατο όριο του 40%. 
 
 
Γ - Μεταφορές 
 
1. Θαλάσσιες μεταφορές 
 
66. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 
μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών αυτών με τον υπόλοιπο κόσμο (και σημαντικό μέρος του 
ενδοκοινοτικού εμπορίου) διεξάγεται με θαλάσσιες μεταφορές. Για το λόγο αυτό, οι θαλάσσιες 
μεταφορές τακτικών γραμμών έχουν μεγάλη σημασία. 
 
Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει τις καλύτερες δυνατές 
υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η πολιτική ανταγωνισμού 
αποτελεί κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού. 
 
67. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετήθηκε πρόσφατα από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων και υποβλήθηκε για εξέταση στη Γερουσία ένα νομοσχέδιο το οποίο 
αφορά την κατάργηση των παρεμβατικών ρυθμίσεων στις θαλάσσιες μεταφορές τακτικών γραμμών 
και τη θέσπιση ενός περισσότερο ανταγωνιστικού νομικού καθεστώτος για τον τομέα αυτόν. 
Πρόκειται για την "Ocean Shipping Reform Act" του 1995. Αν εγκριθεί αυτό το σχέδιο νόμου, το 
αμερικανικό νομικό καθεστώς θα προσεγγίσει περισσότερο το ευρωπαϊκό καθεστώς. 
 
 
1.1. Κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών 
 
68. Ο νέος κανονισμός για τη χορήγηση απαλλαγής κατά κατηγορία στις ναυτιλιακές εταιρείες 
τακτικών γραμμών35 αποτελεί σημαντικό μέσο για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι θα ενθαρρύνει τους 
πλοιοκτήτες να βελτιώσουν και να οργανώσουν ορθολογικά τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να 
μειωθούν τα έξοδά τους και οι ναύλοι, επιτρέποντάς τους ταυτόχρονα να προσφέρουν υπηρεσίες 
καλύτερης ποιότητας με μεγαλύτερη συχνότητα. Πρόκειται για τη δεύτερη απαλλαγή κατά κατηγορία 
που εγκρίνεται στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών τακτικών γραμμών. Ο κανονισμός 4056/86 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές περιέχει 
ήδη μία απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ναυτιλιακές διασκέψεις36. 
 
69. Η νέα απαλλαγή κατά κατηγορία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Απριλίου 1995 για μία περίοδο πέντε 
ετών. Οι κοινοπραξίες μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών είναι συμφωνίες μεταξύ δύο 
τουλάχιστον ναυτιλιακών εταιρειών σχετικά με την από κοινού εκμετάλλευση τακτικών γραμμών 
θαλασσίων μεταφορών με την ανάπτυξη συνεργασίας τεχνικού, λειτουργικού και/ή εμπορικού 
χαρακτήρα, με εξαίρεση τον καθορισμό των τιμών. Η απαλλαγή κατά κατηγορία αφορά μόνο τις 
                     
35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/95 της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή του 

άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και 
εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) δυνάμει 
του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 479/92 του Συμβουλίου, ΕΕ L 89/7, 21.04.95, σ. 7. 

36 Κανονισμός 4056/86 της 22ας Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ L 378/4, 31.12.86, σ. 4). 
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διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τακτικών γραμμών από ή προς έναν ή περισσότερους λιμένες της 
Κοινότητας αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίως με εμπορευματοκιβώτια. Η 
απαλλαγή καλύπτει τόσο τις κοινοπραξίες που λειτουργούν στο πλαίσιο μιας ναυτιλιακής διάσκεψης 
όσο και τις κοινοπραξίες που ασκούν δραστηριότητες εκτός του πλαισίου των διασκέψεων αυτών, με 
εξαίρεση τις ενδεχόμενες δραστηριότητές τους για τον από κοινού καθορισμό του ύψους των ναύλων. 
Τα μέλη μιας κοινοπραξίας που επιθυμούν να καθορίσουν από κοινού τιμές και τα οποία δεν πληρούν 
τα κριτήρια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 πρέπει να ζητήσουν ατομική απαλλαγή. 
 
Η απαλλαγή κατά κατηγορία καλύπτει τις ακόλουθες δραστηριότητες: τον συντονισμό ή/και τον 
κοινό καθορισμό των ωραρίων των ταξιδίων καθώς και τον προσδιορισμό των ενδιάμεσων λιμένων· 
την ανταλλαγή, την πώληση ή την αμοιβαία ναύλωση χώρου ή θέσεων εμπορευματοκιβωτίων στα 
πλοία· τη συνεκμετάλλευση με τη μορφή της κοινοπραξίας (pooling) πλοίων ή/και λιμενικών 
εγκαταστάσεων· τη χρήση ενός ή περισσοτέρων γραφείων κοινής εκμετάλλευσης· τη διάθεση 
εμπορευματοκιβωτίων, αμαξωμάτων και άλλου εξοπλισμού ή/και συμβάσεων εκμίσθωσης, 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς του εξοπλισμού αυτού· τη χρησιμοποίηση συστήματος 
ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων ή/και συστήματος κοινής τεκμηρίωσης· προσωρινές 
προσαρμογές χωρητικότητας37· τη συνεκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση από κοινού λιμενικών 
τερματικών σταθμών και τις συναφείς με τους σταθμούς αυτούς υπηρεσίες· τη συμμετοχή σε κοινά 
ταμεία χωρητικότητας ή εσόδων· την άσκηση από κοινού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η 
κοινοπραξία σε μία ναυτιλιακή διάσκεψη· την ύπαρξη υποδομών κοινής εμπορίας ή/και την έκδοση 
κοινής φορτωτικής και οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα που είναι απαραίτητη για την 
εφαρμογή τους. 
 
70. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι κοινοπραξίες συμβάλλουν κατά κανόνα στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τακτικών γραμμών με τον 
εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών εταιρειών που είναι μέλη τους και με την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας κατά την εκμετάλλευση των πλοίων και των λιμενικών 
εγκαταστάσεων. Οι χρήστες των θαλασσίων μεταφορών εξασφαλίζουν κατά κανόνα δίκαιο τμήμα 
του οφέλους που προκύπτει από τη δημιουργία κοινοπραξιών με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
άσκηση επαρκούς ανταγωνισμού στις γραμμές στις οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες οι 
κοινοπραξίες. 
 
Για να τύχει της απαλλαγής κατά κατηγορία, μία κοινοπραξία πρέπει να κατέχει στις σειρές λιμένων 
που εξυπηρετεί μερίδιο κατώτερο του 30% της απευθείας μεταφοράς, όταν λειτουργεί στο πλαίσιο 
διάσκεψης και κατώτερο του 35% όταν λειτουργεί εκτός διάσκεψης. Στις κοινοπραξίες που κατέχουν 
μερίδιο μεταφορικών υπηρεσιών ανώτερο του προαναφερθέντος χωρίς ωστόσο αυτό να υπερβαίνει το 
50% της απευθείας μεταφοράς, εφαρμόζεται απλοποιημένη διαδικασία εναντίωσης. 
 
 
1.2. Καθορισμός των τιμών των χερσαίων μεταφορών από τις διασκέψεις ναυτιλιακών 

εταιρειών τακτικών γραμμών 
 
71. Στις 8  Ιουνίου 1994, η Επιτροπή ενέκρινε μία έκθεση38 σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθεται να εφαρμόσει τους κανόνες ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές τακτικών γραμμών, 
την οποία υπέβαλε στη συνέχεια στο Συμβούλιο Μεταφορών. Η έκθεση αυτή αφορά κυρίως την 
ανάλυση της νομικής κατάστασης των συμφωνιών για τον καθορισμό των τιμών τις οποίες 

                     
37 Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει στις συμφωνίες σχετικά με τη μη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης 

χωρητικότητας, βάσει των οποίων οι ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
αποφεύγουν να χρησιμοποιούν ορισμένο ποσοστό της χωρητικότητας των πλοίων που 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της κοινοπραξίας· βλ. άρθρο 4 του κανονισμού αριθ. 870/95 και την 
απόφαση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με την Trans-Atlantic Agreement στην 
οποία η Επιτροπή απαγόρευσε μία συμφωνία για τη μη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας 
(ΕΕ L 376, 31.12.94, σ. 1). 

38 SEC(94)933. 
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συνάπτουν οι πλοιοκτήτες που είναι μέλη ναυτιλιακών διασκέψεων σχετικά με τα χερσαία τμήματα 
των συνδυασμένων μεταφορών που προσφέρουν στην Κοινότητα. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι 
η πρακτική που ακολουθούν οι διασκέψεις είναι αντίθετη με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού 
και ότι υπ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καμίας απαλλαγής. Εντούτοις, 
στις κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσης προτείνεται η υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης, 
συμβιβάσιμης με τους κανόνες ανταγωνισμού, η οποία θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη και 
περισσότερο ευνοϊκή για τους φορτωτές οργάνωση του χερσαίου τμήματος των συνδυασμένων 
μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων. 
72. Στο πλαίσιο της συζήτησης της έκθεσης αυτής στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο 1994, ο Επίτροπος 
Van Miert δέχθηκε να υποβληθεί στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των 
κατευθύνσεων αυτών βάσει των εργασιών μιας Επιτροπής Σοφών. Η επιτροπή αυτή, η οποία 
ονομάστηκε Ομάδα Συνδυασμένων Μεταφορών, συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1995 και πρόκειται να 
του υποβάλει στις αρχές του 1996 μία ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα υποβληθεί στο Συμβούλιο στη 
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 1996. 
 
73. Στη διάρκεια του 1994 η Επιτροπή έλαβε δύο αποφάσεις με τις οποίες απαγορεύει τις συμφωνίες 
καθορισμού των τιμών για το χερσαίο τμήμα των μεταφορών: την απόφαση TAA (Transatlantic 
Agreement)39 και την απόφαση FEFC (Far Eastern Freight Conference)40. Στις 10 Μαρτίου 1995, το 
Πρωτοδικείο διέταξε την αναστολή της απόφασης ΤΑΑ, δεδομένου ότι απαγόρευσε τον από κοινού 
καθορισμό των τιμών που εφαρμόζονται στο χερσαίο τμήμα των συνδυασμένων μεταφορών 
εμπορευματοκιβωτίων στην Κοινότητα41. Η απόφαση του Πρωτοδικείου επιβεβαιώθηκε στη 
συνέχεια κατά την προσφυγή που έγινε στο Δικαστήριο, στις 19 Ιουλίου 199542. 
 
Στο μεταξύ, κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή μία τροποποιημένη έκδοση της συμφωνίας ΤΑΑ, η Trans-
Atlantic Conference Agreement (TACA). Η Επιτροπή απέστειλε στα μέρη της συμφωνίας TACA 
κοινοποίηση των αιτιάσεων στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους έκρινε εκ πρώτης όψεως 
ότι έπρεπε να αρθεί η αναστολή της επιβολής προστίμων όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για 
το χερσαίο τμήμα των μεταφορών, αναστολή που ήταν αποτέλεσμα της νέας κοινοποίησης της 
TACA43. Η αίτηση που υποβλήθηκε για τη λήψη προσωρινών μέτρων προκειμένου να εμποδιστεί η 
εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την άρση της αναστολής της επιβολής προστίμων, 
απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο44.  
 
 
2. Αεροπορικές μεταφορές 
 
2.1. Διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των ναύλων στο πλαίσιο της IATA 
 
74. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της 25ης Ιουνίου 199345 κηρύσσει το άρθρο 85 παράγραφος 
3 εφαρμοστέο, ιδίως όσον αφορά τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων για τους ναύλους μεταφοράς 
επιβατών και εμπορευμάτων στις τακτικές αεροπορικές γραμμές μεταξύ των αερολιμένων της 
Κοινότητας. Η απαλλαγή αυτή υπόκειται εντούτοις στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του εν 
λόγω κανονισμού, δηλαδή μόνον εφόσον οι διαβουλεύσεις οδηγήσουν σε συμφωνίες interlining. 
 
75. Βάσει των πρώτων πληροφοριών που συνέλεξε η Επιτροπή το 1995, φαίνεται ότι κατά γενικό 
κανόνα, οι συμφωνίες interlining στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών είναι ελάχιστες έως 
και ανύπαρκτες. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι οι τιμές που καθορίζονται κατόπιν διαβουλεύσεων από 

                     
39 Απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 1994, ΕΕ L 376, 31.12.94, σ. 1. 
40 Απόφαση της 21ης Δεκεμβρίου 1994, ΕΕ L 378, 31.12.94, σ. 17. 
41 Υπόθεση T-395/94 R Atlantic Container Line and Others κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. II-595. 
42 Υπόθεση C-149/95 P (R) Επιτροπή κατά Atlantic Container Line and Others, Συλλογή 1995, σ. I-2165. 
43 Ανακοίνωση της Επιτροπής στον Τύπο IP/95/646, 21.06.95. 
44 Απόφαση του Προέδρου του Πρωτοδικείου της 22ας Νοεμβρίου 1995, Υπόθεση T-395/94 R II Atlantic 

Container Line and others κατά Επιτροπής (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί). 
45 ΕΕ L 155 της 26.6.1993, σ. 18. 
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τις αεροπορικές εταιρείες είναι αισθητά υψηλότερες από τις συνήθεις τιμές της αγοράς και συνεπώς 
ενθαρρύνουν τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τους ναύλους τους χωρίς να τηρούν τους 
κανόνες ανταγωνισμού. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο προαναφερθείς 
κανονισμός, έτσι ώστε να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του οι συμφωνίες για τον 
καθορισμό των ναύλων στις εμπορευματικές μεταφορές. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει ανακοίνωση46, 
προκειμένου να δώσει στις αεροπορικές εταιρείες και στους τρίτους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα 
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή θα αποφασίσει το 1996 για τη συνέχεια που θα 
δοθεί στην υπόθεση αυτή. 
 
 
2.2. Συνεργασία μεταξύ αεροπορικών εταιρειών 
 
76. Η συνεργασία μεταξύ αεροπορικών εταιρειών μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική 
αναδιάρθρωση των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη και να οδηγήσει στη βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές και του ελέγχου δαπανών. Η Επιτροπή 
δεν προτίθεται να εμποδίσει τις πράξεις αναδιάρθρωσης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών 
στην Ευρώπη, αλλά φροντίζει να μην περιορίζεται αδικαιολόγητα ο ανταγωνισμός και να μην 
εμποδίζεται η άσκηση πραγματικού ανταγωνισμού από τους νεοεισερχόμενους στα κυριότερα 
δρομολόγια.  
 
Οι όροι τους οποίους πρότειναν η Swissair και η Sabena και τους οποίους δέχθηκε η Επιτροπή 
εγκρίνοντας την πράξη συγκέντρωσης μεταξύ των δύο αυτών αεροπορικών εταιρειών καθώς και οι 
όροι τους οποίους επέβαλε η Επιτροπή για την απαλλαγή της συνεργασίας μεταξύ της Lufthansa και 
της SAS, αποβλέπουν στο στόχο αυτό. 
 
Lufthansa/SAS 
 
77. Η γενική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Lufthansa και της SAS προβλέπει την εφαρμογή 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των δύο εταιρειών, το οποίο 
βασίζεται σε μακρόχρονες σχέσεις στον εμπορικό και επιχειρησιακό τομέα, η οποία προϋποθέτει 
ιδίως την ολοκλήρωση των δικτύων τους σε παγκόσμια κλίμακα. Η εμπορική συνεργασία θα 
προωθηθεί ιδιαίτερα στα δρομολόγια μεταξύ της Σκανδιναβίας και της Γερμανίας όπου τα μέρη 
προτίθενται να συστήσουν κοινή επιχείρηση. 
 
78. Η Επιτροπή ανέφερε47 ότι, κατά την άποψή της, είναι δυνατό να χορηγηθεί απαλλαγή στην εν 
λόγω συμφωνία, παρόλο που περιορίζει αισθητά τον ανταγωνισμό στις υπό εξέταση αγορές, και ιδίως 
στα δρομολόγια μεταξύ της Σκανδιναβίας και της Γερμανίας, με την επιφύλαξη της επιβολής όρων 
που θα έχουν ως στόχο τη διατήρηση του υφιστάμενου και δυνητικού ανταγωνισμού. 
 
Οι όροι αυτοί αφορούν κυρίως: το πάγωμα στη συχνότητα ορισμένων δρομολογίων που εκτελούν οι 
δύο αεροπορικές εταιρείες· τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα "frequent flyer" (FFP) στις 
αεροπορικές εταιρείες που δεν διαθέτουν προγράμματα του είδους αυτού· την υποχρέωση για την LH 
και την SAS να συνάπτουν κάτω από ορισμένους όρους, συμφωνίες "interlining" με τους 
νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές· τη λύση ορισμένων συμφωνιών συνεργασίας με άλλες εταιρείες· και 
τη θέση στη διάθεση άλλων μεταφορέων μιας συγκεκριμένης ημερήσιας κατανομής διαθέσιμου 
χρόνου στους αερολιμένες με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο ώστε να επιτραπεί η άσκηση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού από τους νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές. 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση απαλλαγής στις 16 Ιανουαρίου 1996. 
 
                     
46 ΕΕ C 322 της 2.12.1995, σ. 15. 
47 ΕΕ C 201 της 5.8.95, σ. 2. 
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Δ - Διευρωπαϊκά δίκτυα και κανόνες ανταγωνισμού 
 
79. Κατά τη διάρκεια του 1995, η Επιτροπή εξέτασε τις σχέσεις ανάμεσα στην ιδιωτική 
χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων και την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Τα 
συμπεράσματά της ενσωματώθηκαν στη γενική έκθεση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η οποία έτυχε 
ευνοϊκής υποδοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 1995. 
Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή ανέπτυξε ιδίως τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές για την 
αντιμετώπιση των θεμάτων ανταγωνισμού και ανήγγειλε τη θέση σε λειτουργία, για τους υπεύθυνους 
των σχεδίων, μιας «ενιαίας θυρίδας εξυπηρέτησης» (one-stop help desk) (fax:32/2/295.65.04) που θα 
τους παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές. 
 
80. Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει τα ακόλουθα βασικά κριτήρια κατά την εξέταση των 
φακέλων που θα της υποβληθούν: (α) Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης ενός έργου υποδομής επιθυμεί 
να παράσχει σε επιχειρήσεις μεταφορών δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ήδη κατά την έναρξη 
υλοποίησης του σχεδίου, την αποκλειστική χρησιμοποίηση μέρους του δυναμικού, η δυνατότητα 
αυτή πρέπει να δίδεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες κοινοτικές επιχειρήσεις·  (β) Το δυναμικό που 
διατίθεται αποκλειστικά σε μια επιχείρηση πρέπει να είναι ανάλογο προς τις άμεσες ή έμμεσες 
δεσμεύσεις χρηματοδοτικής συμμετοχής που αναλαμβάνει η επιχείρηση και να αντιστοιχεί σε 
λειτουργικές ανάγκες που έχουν προγραμματιστεί για εύλογο χρονικό διάστημα· (γ) Σε μια νέα 
υποδομή δεν πρέπει γενικά να υπάρχει συμφόρηση ήδη κατά την έναρξη λειτουργίας της. Κατά 
συνέπεια, το σύνολο του διαθέσιμου δυναμικού δεν πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά σε μία 
επιχείρηση ή σε μία ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ. 
Μέρος του δυναμικού πρέπει να παραμένει διαθέσιμο και να επιτρέπει την παροχή ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις· (δ) Οι επιχειρήσεις που έχουν δικαιώματα αποκλειστικής 
χρησιμοποίησης δεν μπορούν να αντιτάσσονται στην κατάργηση των δικαιωμάτων αυτών εφόσον δεν 
ασκούνται· (ε) Η διάρκεια των συμφωνιών αποκλειστικής χρησιμοποίησης δυναμικού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζεται κατά περίπτωση. 
 
Η απαρίθμηση των κριτηρίων δεν είναι εξαντλητική και δεν προδικάζει την οριστική απόφαση της 
Επιτροπής, η οποία θα λαμβάνεται σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχεδίου. 
 
81. Η Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξέταση των 
κοινοποιούμενων συμφωνιών που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση διευρωπαϊκών δικτύων. 
Προτίθεται, ιδίως, να λαμβάνει τελική απόφαση εντός έξι μηνών κατ΄ανώτατο όριο, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες της πριν από την 
οριστικοποίηση των συμφωνιών. 
 
Διασύνδεση δικτύων φυσικού αερίου 
 
82. Στη Λευκή Βίβλο της για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, η 
Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία των νέων ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών, τα οποία μπορούν να 
συμβάλουν στην εξάλειψη των φραγμών μεταξύ ορισμένων αγορών στην Ευρώπη. 
 
Στις 17 Μαΐου 1995, η Επιτροπή εξέδωσε διοικητική επιστολή για την έγκριση μιας συμφωνίας 
κοινής επιχείρησης μεταξύ εννέα σημαντικών ευρωπαϊκών εταιρειών διανομής φυσικού αερίου, η 
οποία αφορούσε την κατασκευή και λειτουργία υποθαλάσσιας διασύνδεσης των δικτύων φυσικού 
αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βελγίου, και ιδίως ενός σωληναγωγού φυσικού αερίου 
υψηλής πίεσης που θα αποτελέσει την πρώτη διασύνδεση μεταξύ των αγορών φυσικού αερίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης. 
 
Δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν, με ελεύθερα 
διαπραγματευόμενους όρους, πρόσβαση σε δυναμικό μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω της 
διασύνδεσης, και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το σχέδιο θα δημιουργήσει τις 
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προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε αγορές που είναι σήμερα ιδιαίτερα 
απομονωμένες, η Επιτροπή έκρινε ότι οι θετικές επιπτώσεις της κοινής επιχείρησης για τον 
ανταγωνισμό υπερβαίνουν τους ενδεχόμενους περιορισμούς. Στην επιστολή της, η Επιτροπή 
εξασφάλισε επίσης ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί στην πράξη κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται 
αποτελεσματικά η ενδεχόμενη ζήτηση αντίστροφης ροής. 
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E - Ανταγωνισμός και περιβάλλον 
 
 
83. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπενθύμισαν το 1995 τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 
εφαρμόσουν την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα του περιβάλλοντος, και ιδίως στις 
"αυτοδεσμευτικές"  συμφωνίες48. 
 
84. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει". Στην πράξη, η αποτελεσματικότητα της αρχής αυτής εξαρτάται κυρίως 
από τη λειτουργία του μηχανισμού των τιμών, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος των 
αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας δραστηριότητας. Από την άποψη αυτή, ο μηχανισμός 
των τιμών δεν μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά τη λειτουργία αυτή έαν οι επιχειρήσεις δεν 
εσωτερικεύουν το περιβαλλοντικό κόστος. Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" δεν αποκλείει την ύπαρξη 
περιπτώσεων στις οποίες δικαιολογείται, υπό ορισμένους όρους, η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 
για την προστασία του περιβάλλοντος (βλέπε κατωτέρω). 
 
Τα μέσα για μια κατανομή των πόρων που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις είναι κυρίως οι άμεσες δημόσιες ρυθμίσεις, η φορολογία, οι ονομαζόμενες 
"αυτοδεσμευτικές" συμφωνίες και οι μηχανισμοί αυτορύθμισης. Οι αυτοδεσμευτικές συμφωνίες είναι 
συμβάσεις μεταξύ βιομηχανικών τομέων και διοίκησης οι οποίες περιέχουν περιβαλλοντικούς 
στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από τον ενδιαφερόμενο τομέα βάσει δεδομένου 
χρονοδιαγράμματος. Οι συμφωνίες μπορούν να αφορούν τόσο τους στόχους αυτούς όσο και τα μέσα 
για την επίτευξή τους. 
 
Οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ προσφεύγουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό στις συμφωνίες 
αυτές, παράλληλα με την εντεινόμενη τάση για την κατάργηση των διοικητικών ρυθμίσεων και τον 
περιορισμό των κρατικών παρεμβάσεων. 
 
Οι αυτοδεσμευτικές συμφωνίες, όπως και οι μηχανισμοί αυτορύθμισης, θεωρούνται συχνά ως 
λιγότερο γραφειοκρατικές και πιο εύκαμπτες λύσεις σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές. 
Ωστόσο, τόσο οι αυτοδεσμευτικές συμφωνίες όσο και οι μηχανισμοί αυτορύθμισης ενδέχεται να 
περιέχουν περιορισμούς του ανταγωνισμού, όπως εκείνοι που εμπίπτουν στην απαγόρευση του 
άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης. Η Επιτροπή εξετάζει άλλωστε μια σειρά καταγγελιών 
σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
85. Κατά την ανάλυση μεμονωμένων υποθέσεων, η Επιτροπή συγκρίνει τους απορρέοντες από τη 
συμφωνία περιορισμούς του ανταγωνισμού με τους περιβαλλοντικούς στόχους που μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω αυτής, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 85 παράγραφος 3. 
Η βελτίωση, ιδίως, του περιβάλλοντος θεωρείται ότι συμβάλλει στη διαμόρφωση πιο ευνοϊκών όρων 
παραγωγής και διανομής και στην προώθηση της οικονομικής και τεχνικής προόδου. 
 
Ωστόσο, η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά την αρχή της ελεύθερης 
πρόσβασης ξένων επιχειρήσεων στις εθνικές αγορές. Θα παρακολουθεί επίσης με ιδιαίτερη προσοχή 
τα προβλήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση τρίτων σε ένα σύστημα και τις συμφωνίες που θα 
μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια τον παραγκωνισμό ενός προϊόντος από μια αγορά. 
 
Η Επιτροπή αντιτίθεται επίσης στον πολυμερή καθορισμό τιμολογίων ή τιμών κατά την εφαρμογή 
μιας συμφωνίας για το περιβάλλον· η ανάλυση των συμφωνιών θα γίνεται ωστόσο σε μονωμένη βάση 
και θα αφορά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η συμφωνία είναι πράγματι απαραίτητη. Ο στόχος 
της προστασίας του περιβάλλοντος δεν καθιστά από μόνος του απαραίτητη μια συμφωνία για τις 
τιμές. 
                     
48 Βλέπε το έγγραφο "Ανταγωνισμός και περιβάλλον", το οποίο υποβλήθηκε από την ΓΔ IV στη σύσκεψη 

στρογγυλής τραπέζης για το περιβάλλον και τον ανταγωνισμό που διοργανώθηκε από την επιτροπή 
δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ - Παρίσι, Μάιος 1995. 
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ΣΤ - Αγορές ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών και υπηρεσιών 
συντήρησης 

 
 
86. Ορισμένες καταγγελίες που έλαβε η Επιτροπή αφορούν περιπτώσεις ενδεχόμενης κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης σε αγορές δευτερευόντων προϊόντων, όπως ανταλλακτικά, αναλώσιμα υλικά ή 
υπηρεσίες συντήρησης. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα κύριο προϊόν και 
πρέπει να είναι συμβατά με αυτό από τεχνική άποψη (π.χ. λογισμικό ή περιφερειακός εξοπλισμός 
κεντρικής μονάδας επεξεργασίας για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή). Γι΄αυτά τα δευτερεύοντα 
προϊόντα ενδέχεται να υπάρχουν ελάχιστα ή και κανένα υποκατάστατο εκτός των ανταλλακτικών ή 
υπηρεσιών που παρέχει ο προμηθευτής του κυρίου προϊόντος. Τίθεται επομένως το ερώτημα εάν ένας 
παραγωγός κυρίων προϊόντων που δεν έχει δεσπόζουσα θέση ως προς τα προϊόντα αυτά μπορεί να 
έχει παρόμοια θέση σε μια μάλλον μικρή αγορά δευτερευόντων προϊόντων, δηλαδή την αγορά των 
προϊόντων που είναι συμβατά με έναν ορισμένο τύπο κυρίων προϊόντων που παράγει ο ίδιος. 
 
Το ερώτημα εγείρει πολλά και πολύπλοκα θέματα. Οι παραγωγοί κύριου εξοπλισμού ισχυρίζονται ότι 
δεν είναι δυνατό να υπάρχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά δευτερευόντων προϊόντων εάν δεν υπάρχει 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά του κυρίου προϊόντος, εφόσον οι δυνητικοί αγοραστές δεν θα 
αγόραζαν πλέον το κύριο προϊόν εάν αυξάνονταν οι τιμές των ανταλλακτικών ή των υπηρεσιών 
συντήρησής του. Το επιχείρημα αυτό προϋποθέτει ότι η αγορά του κυρίου προϊόντος προσαρμόζεται 
γρήγορα σε συνάρτηση με την ικανότητα των καταναλωτών να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του 
κυρίου προϊόντος καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του, περιλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών, 
αναλώσιμων υλικών, αναβαθμίσεων, υπηρεσιών κλπ. Συνεπάγεται επιπλέον ότι η διαφοροποίηση των 
τιμών μεταξύ δυνητικών νέων πελατών και "παλαιών" εξαρτημένων πελατών δεν είναι δυνατή ή ότι 
για τους παλαιούς πελάτες το κόστος αλλαγής προμηθευτή είναι χαμηλό. Αφετέρου, οι 
καταγγέλλοντες παραγωγοί αναλώσιμων υλικών ή υπηρεσιών συντήρησης θεωρούν ότι στις αγορές 
δευτερευόντων προϊόντων υπάρχει δεσπόζουσα θέση εάν τα μερίδια αγοράς είναι υψηλά, δηλαδή 
υιοθετούν μια προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη μόνο το δευτερεύον προϊόν χωρίς να αναλύει τις 
δυνατές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της αγοράς του προϊόντος αυτού και εκείνης του κυρίου προϊόντος. 
 
Κατά την άποψη της Επιτροπής, καμία από τις προσεγγίσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την 
πραγματικότητα. Σύμφωνα με την πάγια ερμηνεία της Επιτροπής, ως δεσπόζουσα θέση νοείται η 
ικανότητα μιας επιχείρησης να ενεργεί σε ουσιαστικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της 
και τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, για κάθε περίπτωση απαιτείται λεπτομερής διερεύνηση και 
εμπεριστατωμένη ανάλυση των πραγματικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την εκτίμηση 
ενδεχόμενης δεσπόζουσας θέσης η Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη όλους τους σημαντικούς 
παράγοντες, όπως τιμές και διάρκεια ζωής του κυρίου προϊόντος, διαφάνεια των τιμών των 
δευτερευόντων προϊόντων, κόστος των δευτερευόντων προϊόντων ως ποσοστό της αξίας του κυρίου 
προϊόντος, κόστος συγκέντρωσης των πληροφοριών και άλλα θέματα που αναφέρονται εν μέρει 
ανωτέρω. Την προσέγγιση αυτή ακολούθησε άλλωστε και το Supreme Court των ΗΠΑ στην 
απόφαση που έλαβε το 1992 στην υπόθεση Kodak. 
 
Pelikan/Kyocera 
 
87. Την ίδια προσέγγιση υιοθέτησε η Επιτροπή το 1995 κατά την απόρριψη της καταγγελίας που 
υπέβαλε η Pelikan, ένας γερμανός παραγωγός κασετών toner για εκτυπωτές, κατά της ιαπωνικής 
εταιρείας Kyocera, η οποία κατασκευάζει εκτυπωτές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παράγει 
επίσης κασέτες για τους εκτυπωτές αυτούς. Στην καταγγελία της, η Pelikan ισχυριζόταν ότι η 
Kyocera ανέπτυξε ορισμένες πρακτικές που αποσκοπούσαν στον εκτοπισμό της Pelikan από την 
αγορά κασετών toner και, μεταξύ άλλων, κατηγορούσε την Kyocera για κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά δευτευρευόντων προϊόντων, παρόλο που αναμφισβήτητα η Kyocera δεν είχε 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά του κυρίου προϊόντος. Εκτός από το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις 
συμπεριφοράς που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή δεν 
διαπίστωσε ούτε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης της Kyocera στην αγορά αναλώσιμων υλικών. Αυτό 
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οφειλόταν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς του κυρίου προϊόντος και εκείνης των 
δευτερευόντων προϊόντων. Οι πελάτες διέθεταν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των 
αναλώσιμων υλικών και τις λάμβαναν υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης για την προμήθεια 
εκτυπωτή. Το "συνολικό κόστος ανά σελίδα" ήταν ένα από τα πλέον καθοριστικά κριτήρια για τους 
πελάτες κατά την επιλογή εκτυπωτή, δεδομένου ότι το κόστος των αναλώσιμων υλικών (κυρίως 
κασέτες toner) καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή αποτελεί ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της αξίας 
του. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση αύξησης των τιμών αναλώσιμων υλικών για έναν εκτυπωτή 
δεδομένου σήματος, οι καταναλωτές θα είχαν ισχυρά κίνητρα να αγοράσουν εκτυπωτές άλλου 
εμπορικού σήματος. Επιπλέον, δεν υπήρχαν ενδείξεις για ενδεχόμενες δυνατότητες διαφοροποίησης 
των τιμών μεταξύ "παλαιών/εξαρτημένων" και νέων πελατών. 
 
 
 
Ζ - Ελεύθερα επαγγέλματα 
 
88. Στον τομέα της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των ελεύθερων επαγγελμάτων στην Κοινότητα, 
ορισμένες περιοριστικές πρακτικές επηρεάζουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό το εμπόριο μεταξύ 
κρατών μελών. Πρέπει άλλωστε να αναμένεται αύξηση του αριθμού των υποθέσεων στον τομέα 
αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε επνανειλημμένα την Επιτροπή να εφαρμόσει τους κανόνες 
του  ανταγωνισμού στα ελεύθερα επαγγέλματα49.  
 
Coapi 
 
89. Στις 30 Ιανουαρίου 1995 η Επιτροπή έλαβε μια απόφαση βάσει του άρθρου 85, στην οποία 
εφάρμοσε τους κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. 
 
Το Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (Coapi) είναι η επαγγελματική οργάνωση 
συμβούλων επί θεμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ισπανία. Απαρτίζεται από όλους τους 
συμβούλους που ασκούν δραστηριότητες στη χώρα αυτή. Οι σύμβουλοι επί θεμάτων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας παρέχουν συμβουλές στο ευρύ κοινό, και επικουρούν ή εκπροσωπούν πελάτες σε 
διαδικασίες που αφορούν δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο καθορισμός από τη γενική συνέλευση του Coapi υποχρεωτικών 
ελάχιστων τιμών για τις διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη του συνιστά παράβαση του 
άρθρου 85 παράγραφος 1. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι εθνικές διατάξεις 
βάσει των οποίων ελεύθεροι επαγγελματίες συνάπτουν αυτές τις συμφωνίες ή λαμβάνουν σχετικές 
αποφάσεις δεν επηρεάζουν τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 85. Ακόμα και όταν οι δημόσιες 
αρχές ενθαρρύνουν παρόμοια συμπεριφορά ή παραχωρούν σε ένωση επιχειρήσεων εξουσία 
καθορισμού των τιμών που εφαρμόζουν τα μέλη της, η άσκηση του δικαιώματος αυτού εξακολουθεί 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 της συνθήκης. 
 
 
 
H -  Επικουρικότητα  και αποκέντρωση 
 
90. Στην ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά  τη συζήτηση επί τη αναλήψει 
των καθηκόντων της νέας Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε την ανάγκη 

                     
49 Ψήφισμα για την XIX Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 9 τρίτη περίπτωση, και ψήφισμα 

για την XX Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 38, και απάντηση της Επιτροπής στην XXI 
Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σ.233-234. 
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συνεχούς προσπάθειας για την επικέντρωση της κοινοτικής δράσης στα σημαντικά θέματα: 
"Λιγότερες, αλλά πιο αποτελεσματικές ενέργειες". 
Όσον αφορά τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 85 και 86, η Επιτροπή 
εφαρμόζει την αρχή αυτή περιορίζοντας τις ενέργειές της στις συμφωνίες που έχουν ουσιαστικές 
επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και μπορούν να επηρεάσουν σε αισθητό βαθμό το εμπόριο μεταξύ 
κρατών μελών. Λαμβανομένων επιπλέον υπόψη των καθηκόντων της Επιτροπής, η οποία είναι η 
μόνη που έχει την εξουσία να εγκρίνει περιοριστικές συμφωνίες, η Επιτροπή προωθεί την 
αποκέντρωση  ιδίως όσον αφορά υποθέσεις που δύνανται να καταλήξουν σε απαγορευτικές 
αποφάσεις.  
 
 
1. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας 
 
91. Οι συμφωνίες που έχουν αμελητέες συνέπειες στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή στον 
ανταγωνισμό δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των περιοριστικών συμφωνιών που περιέχεται στο 
άρθρο 85 παράγραφος 1. Απαγορεύονται μόνον οι συμφωνίες που έχουν αισθητές επιπτώσεις στις 
συνθήκες της αγοράς. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να αναλύει προσεκτικά την αγορά στην 
οποία εφαρμόζονται αυτές οι συμφωνίες. 
 
Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζει ποσοτικά 
κριτήρια που επιτρέπουν να προσδιοριστεί με συγκεκριμένο τρόπο η έννοια της "αισθητής 
επίπτωσης". Παρά την πρόσφατη αύξηση των κατώτατων ορίων50, εκτιμάται ότι η αναθεώρηση του 
καθεστώτος de minimis είναι πλέον αναγκαία. Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει την επανεξέταση του 
θέματος ενόψει της υποβολής νέων προτάσεων εντός του 1996. 
 
 
2. Αποκέντρωση 
 
92. Στην προσπάθειά της να επικεντρώσει τις ενέργειές της κατά προτεραιότητα σε υποθέσεις που 
έχουν ουσιαστική κοινοτική διάσταση, η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης την εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από τα εθνικά δικαστήρια. Θεωρεί ιδίως ότι η εξέταση μιας 
καταγγελίας δεν παρουσιάζει επαρκές κοινοτικό ενδιαφέρον εάν ο καταγγέλλων έχει τη δυνατότητα 
να επιτύχει κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων του ενώπιον των  εθνικών δικαστηρίων51. Στις 
αποφάσεις της 24ης Ιανουαρίου 1995 (αποφάσεις SACEM), το Πρωτοδικείο διευκρίνισε τους όρους 
υπό τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει μια καταγγελία για το λόγο ότι στερείται επαρκούς 
κοινοτικού ενδιαφέροντος52. Αρκετές υποθέσεις έκλεισαν το 1995 στη βάση αυτή. 
 
93. Σημαντικό βήμα στις προσπάθειες αποκέντρωσης αποτέλεσε η ανακοίνωση σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων για την εφαρμογή των άρθρων 85 
και 8653. Το 1995, δικαστήρια από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο ζήτησαν από 

                     
50 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της ανακοίνωσης του 1986 για τις συμφωνίες 

ήσσονος σημασίας, ΕΕ αριθ. C 368 της 23.12.94. 
51 Το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά την πρακτική αυτή στην απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 

1992 στην υπόθεση T-24/90, Automec κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, II-2223, παράγραφοι 91 έως 94.   
52 Υπόθεση T-114/92 BENIM κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, II-147, και υπόθεση T-5/93 Tremblay κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 1995 II-185. Παραπέμποντας στην απόφαση Automec II, το Πρωτοδικείο 
αποφάνθηκε ότι, κατά την εκτίμηση του κοινοτικού ενδιαφέροντος, η Επιτροπή πρέπει να σταθμίζει τη 
σημασία των εξεταζόμενων παραβάσεων όσον αφορά τη λειτουργία της κοινής αγοράς, την πιθανότητα 
που έχει να αποδείξει την ύπαρξη της παράβασης και την έκταση των ελέγχων που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι ένα εθνικό δικαστήριο ή μια 
αρμόδια για τον ανταγωνισμό εθνική αρχή επιλαμβάνεται υποθέσεως που αφορά τη συμβατότητα μιας 
συμφωνίας ή μιας πρακτικής με τα άρθρα 85 ή 86 αποτελεί έναν παράγοντα που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από την Επιτροπή. 

53 ΕΕ αριθ. C 39 της 13.2.1993, σ. 6. 
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την Επιτροπή πληροφορίες για θέματα ανταγωνισμού στο πλαίσιο του μηχανισμού που περιγράφεται 
στην ανακοίνωση αυτή. 
 
Στην προδικαστική απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 199554, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρχές της 
συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και εθνικών δικαστηρίων εφαρμόζονται επίσης και στο γεωργικό 
τομέα, στον οποίο ο κανονισμός αριθ. 26 προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού. Πρέπει ιδίως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, το εθνικό 
δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει υπόψη στο σκεπτικό του τόσο τα κριτήρια που καθορίζει η νομολογία 
του Δικαστηρίου όσο και την πρακτική της Επιτροπής, η οποία προκύπτει όχι μόνο από τις αποφάσεις 
της, αλλά και από τις εκθέσεις για την πολιτική ανταγωνισμού και τις ανακοινώσεις της στον τομέα 
αυτό. 
 
94. Τα εθνικά δικαστήρια, καθώς και οι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού εθνικές αρχές, μπορούν 
να συμβάλουν με καθοριστικό τρόπο στην αποτελεσματική εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
περί ανταγωνισμού και, γενικότερα, στην εξάλειψη των περιορισμών και των στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή ′Ενωση. Σε περιπτώσεις στις οποίες εκτιμάται ότι υπάρχουν αισθητές 
οικονομικές επιπτώσεις σε ένα μόνο κράτος μέλος, οι ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές, οι οποίες 
βρίσκονται κοντά στη σχετική αγορά, μπορούν να αντιμετωπίζουν πιο  αποτελεσματικά την 
κατάσταση. 
 
Η Επιτροπή συνέχισε την προετοιμασία της ανακοίνωσης σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής και των αρμόδιων για θέματα ανταγωνισμού εθνικών αρχών55, στο πλαίσιο της οποίας η 
Επιτροπή θα ενημερώνει και θα προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή 
από αυτές των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86 ή των εθνικών διατάξεων περί ανταγωνισμού σε 
περιπτώσεις που έχουν κοινοτική διάσταση. Ένα πρώτο σχέδιο έχει ήδη υποβληθεί στα κράτη μέλη 
για διαβούλευση. Οι διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους τρίτους θα διεξαχθούν βάσει του σχεδίου 
ανακοίνωσης που η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει το 1996. 
 
95. Η αποκεντρωμένη εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη 
διαφοροποίησή της σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή 
επιδιώκει επίσης την εξασφάλιση ομοιομορφίας τόσο όσον αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο των 
εθνικών διατάξεων περί ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή τους. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με 
τυπικές πράξεις εναρμόνισης, αλλά με συνεχή και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 
Επιτροπής και αρμόδιων εθνικών αρχών.  
 
Προς το παρόν, εννέα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει εθνικές διατάξεις ανταγωνισμού για τις 
περιοριστικές συμφωνίες και τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσεις, οι οποίες είναι κατ΄ουσίαν όμοιες 
με τις  κοινοτικές διατάξεις. Τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη εξετάζουν την τροποποίηση των 
εθνικών τους διατάξεων ώστε να τις εναρμονίσουν προς τις κοινοτικές. Αυτή η "σταδιακή 
εναρμόνιση" αποτελεί φυσική συνέπεια της διαδικασίας ενοποίησης, η οποία δημιουργεί όλο και 
εντονότερες πιέσεις για τη διαμόρφωση ίσων όρων ανταγωνισμού στο σύνολο της Κοινότητας.  
 

                     
54 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-319/93, C-40/94 και C-224/94, Dijkstra κατά Frico Domo, van Roessel 

κατά Campina Melkunie, de Bie κατά Campina Melkunie (δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί).  
55 Το σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής εμπνέεται από τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας ad hoc, η 

οποία αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών και της Επιτροπής. Τα συμπεράσματα αυτά 
εγκρίθηκαν από τους γενικούς διευθυντές ανταγωνισμού το 1994. Βλέπε XXIV Έκθεση επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού, 1994, σημεία 40-42. 
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I - Στατιστική επισκόπηση 
 
 
Διάγραμμα 1 : Νέες υποθέσεις 
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96. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή κατέγραψε 559 νέες υποθέσεις, περιλαμβανομένων 368 
κοινοποιήσεων, 145 καταγγελιών και 46 υποθέσεων που κίνησε αυτεπάγγελτα η Επιτροπή. Ο αριθμός 
αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά περισσότερο από 42% σε σχέση με το 1994 και υπερβαίνει το 
μέσο όρο νέων υποθέσεων των τελευταίων 8 ετών κατά περισσότερο από 32%. 
 
Η αύξηση του αριθμού των νέων υποθέσεων οφείλεται κατά το ήμισυ σχεδόν (78 υποθέσεις) στη 
μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ μετά την προσχώρηση της 
Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Διάγραμμα 2 : Υποθέσεις που έκλεισαν 
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97. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή έκλεισε συνολικά 433 υποθέσεις, από τις οποίες 419 με 
άτυπη διαδικασία (διοικητική επιστολή για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, προειδοποιητική 
διοικητική επιστολή, απόρριψη καταγγελίας και διοικητικό κλείσιμο του φακέλου56) και 14 με τυπική 
απόφαση. Το 1995, ο αριθμός των υποθέσεων που έκλεισαν μειώθηκε κατά 23,4% σε σύγκριση με το 
1994. 

                     
56 Υποθέσεις που έκλεισαν διότι οι συμφωνίες δεν ίσχυαν πλέον, η επίπτωσή τους ήταν αμελητέα και δεν 

δικαιολογούσε περαιτέρω εξέταση, οι καταγγελίες κατέστησαν αμφισβητήσιμες ή αποσύρθηκαν, ή διότι 
η έρευνα δεν κατέδειξε την ύπαρξη πρακτικής αντίθετης με τους κανόνες ανταγωνισμού. 
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Διάγραμμα 3 : Εξέλιξη του αριθμού των υποθέσεων 
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98. Η εξέλιξη του αριθμού νέων και κλεισμένων υποθέσεων το 1995 εμφανίζει συνολικά μια καθαρή 
αύξηση του αριθμού των ανοικτών υποθέσεων στο τέλος του έτους, για πρώτη φορά από το 1988. 
Ωστόσο, η αύξηση είναι μάλλον περιορισμένη και δεν υπερβαίνει το 12%, ενώ εάν δεν ληφούν 
υπόψη οι πρόσθετες υποθέσεις που αφορούν τα νέα κράτη μέλη η αύξηση είναι μικρότερη από 5%. Ο 
πραγματικός αριθμός ανοικτών υποθέσεων παραμένει πάντως αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με τις 
3.000 υποθέσεις που εκκρεμούσαν ακόμα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αντιστοιχεί γενικά στον 
αριθμό των υποθέσεων που αποτελούν αντικείμενο ενεργούς διερεύνησης. 
 
Η Επιτροπή φιλοδοξεί ωστόσο ότι θα επιτύχει την περαιτέρω μείωση του αριθμού των ανοικτών 
υποθέσεων, ιδίως μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών της και την 
προώθηση της αποκεντρωμένης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στις περιπτώσεις που αυτό 
κρίνεται σκόπιμο. 
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II - Κρατικά μονοπώλια και δικαιώματα μονοπωλίων: άρθρα 37 και 90 
 
 
A - Εισαγωγή 
 
 
1. Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στο επίκεντρο της πολιτικής της 

Επιτροπής για την ελευθέρωση των αγορών 
 
99. Η Επιτροπή συνέχισε την πολιτική της για την ελευθέρωση και το άνοιγμα στον ανταγωνισμό 
ορισμένων τομέων που λειτουργούν παραδοσιακά σε μονοπωλιακή βάση, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η 
ενέργεια, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ή οι μεταφορές. Πράγματι, στο βαθμό που οι τομείς αυτοί έχουν 
ουσιώδη σημασία για τους μεμονωμένους καταναλωτές, την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης από την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας που θα προκύψει από την εισαγωγή ενός ορισμένου βαθμού ανταγωνισμού θα 
έχει γενικά θετικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Αφετέρου, δεν είναι δυνατόν να 
θεωρείται ότι υπάρχει πραγματικά εσωτερική αγορά ενόσω οι βασικοί αυτοί τομείς συνεχίζουν να 
είναι οργανωμένοι σε καθαρά εθνική βάση και να έχουν μονοπωλιακή διάρθρωση. 
 
Η σημασία αυτών των τομέων για τo κοινωνικό σύνολο, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, 
όπως η οργάνωσή τους σε δίκτυα, οδήγησαν στο παρελθόν τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών να 
αναγνωρίσουν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα ή να επιτρέψουν άλλους περιορισμούς του 
ανταγωνισμού προς όφελος δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εκπλήρωση από τους φορείς αυτούς αποστολών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως η παροχή 
καθολικής υπηρεσίας σε όλους τους πολίτες με καθορισμένους όρους και σε προσιτές τιμές.  
 
Η Επιτροπή αναγνώρισε πάντα τη νομιμότητα αυτών των στόχων γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, αλλά θεωρεί ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την επίτευξή τους 
δεν δικαιολογούνται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις, ιδίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των 
νέων αναγκών των χρηστών, αλλά  και λόγω της ίδιας της ενοποίησης των ευρωπαϊκών οικονομιών. 
Αυτό ισχύει ιδίως για την κοινωνία των πληροφοριών, η οποία θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια 
σημαντική πηγή οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων υπηρεσιών και θέσεων απασχόλησης. 
 
Πρέπει επομένως να επανεξεταστούν, υπό το φως των νέων δεδομένων, τα κατάλληλα μέσα για να 
εξασφαλιστεί η παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πολίτες. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ο ανταγωνισμός μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών, να 
προωθήσει την καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και να οδηγήσει σε μείωση 
των τιμών για τους καταναλωτές. Η κατάργηση των εμποδίων στον ελεύθερο ανταγωνισμό είναι 
ωστόσο μία μόνο πλευρά της πολιτικής ελευθέρωσης της Επιτροπής. Η θέσπιση, αφενός, νέου 
ρυθμιστικού πλαισίου θα είναι συχνά αναγκαία για να εξασφαλιστεί η παροχή καθολικής υπηρεσίας 
σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αφετέρου, στις περιπτώσεις στις οποίες η διατήρηση ορισμένων 
περιορισμών του ανταγωνισμού αποδεικνύεται αναγκαία για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, η 
Επιτροπή αναγνωρίζει τη συμβατότητα αυτών των περιορισμών με την κοινοτική νομοθεσία 
(περιλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων). 
 
Η Επιτροπή θεωρεί κατά συνέπεια ότι η ανάπτυξη του ανταγωνισμού συμβιβάζεται πλήρως με τα 
ιδιαίτρα χαρακτηριστικά της δημόσιας υπηρεσίας. Σχετικά με το θέμα αυτό, πρέπει ίσως να 
υπενθυμιστεί ότι η ελευθέρωση ενός τομέα δεν συνεπάγεται κατ΄ανάγκη την ιδιωτικοποίηση των 
δημόσιων επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Το άνοιγμα ενός τομέα στον 
ανταγωνισμό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να απορρέει πράγματι από την εφαρμογή κοινοτικών 
κανόνων, αλλά οι κανόνες αυτοί είναι, αντίθετα, ουδέτεροι ως προς το δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα 
των σχετικών επιχειρήσεων. 
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2. Η έκδοση οδηγιών βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ 
 
100. Για την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με το άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό, το 
άρθρο 90 παράγραφος 3 παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να απευθύνει αποφάσεις ή οδηγίες 
υποχρεωτικής εφαρμογής προς τα κράτη μέλη. Η δυνατότητα αυτή προσκρούει σε ορισμένες 
περιπτώσεις στην αντίθεση διάφορων μερών. 
 
Στην πραγματικότητα, ακόμα και εάν το άρθρο 90 παράγραφος 3 παρέχει στην Επιτροπή τη 
δυνατότητα να εκδίδει οδηγίες, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η εν λόγω διάταξη την εξουδιοδοτεί 
μόνο να θεσπίζει γενικούς κανόνες με τους οποίους προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις που τα κράτη 
μέλη ήδη υπέχουν δυνάμει της συνθήκης όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις άλλες 
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, ή να λαμβάνει τα 
προληπτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την άσκηση της εποπτικής αποστολής της. 
 
Η περιορισμένη αρμοδιότητα που παρέχεται στην Επιτροπή από το άρθρο 90 παράγραφος 3 είναι 
κατά συνέπεια διαφορετική και πιο ειδική από τις εξουσίες που παρέχονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή στο Συμβούλιο όσον αφορά τη θέσπιση οδηγιών. Η Επιτροπή δεν 
μπορεί να επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στα κράτη μέλη, αλλά μόνο να προσδιορίζει, κατά τρόπο που 
να ισχύει για όλα τα κράτη μέλη, τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της συνθήκης. 
Η έκταση των υποχρεώσεων και των εξουσιών της Επιτροπής εξαρτάται κατά συνέπεια από το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων των οποίων πρέπει να εξασφαλίσει την τήρηση. 
 
Η Επιτροπή άσκησε την εξουσία αυτή με ιδιαίτερη προσοχή. Οι οδηγίες του άρθρου 90 παράγραφος 
3 χρησιμοποιήθηκαν μόνο σε καταστάσεις στις οποιες η ύπαρξη πολλαπλών παραβάσεων βασικών 
κανόνων της Συνθήκης ΕΚ τις καθιστούσε αναγκαίες για να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση των 
διαδικασιών για παράβαση και για να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας δικαίου για τους 
οικονομικούς φορείς57. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανταποκρίνονταν γενικά σε ανησυχίες που είχαν 
διατυπωθεί από το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ανάγκη χρησιμοποίησης του μέσου αυτού στο πλαίσιο διαφανών διαδικασιών, επικεντρωμένων στον 
ευρύτερο δυνατό διάλογο με τα άλλα όργανα της Ένωσης, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη. 
 
Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται κανονικά ήδη από τα πρώτα στάδια του προβληματισμού, μέσω της 
δημοσίευσης από την Επιτροπή πράσινων βίβλων ή εγγράφων εργασίας που προορίζονται να θέσουν 
σε κίνηση τις συζητήσεις στο πλαίσιο ανοικτών διαβουλεύσεων. Με βάση ιδίως τα αποτελέσματα 
αυτών των διαβουλεύσεων, τις μελέτες εμπειρογνωμόνων και τις πληροφορίες που θα έχει 
συγκεντρώσει, η Επιτροπή εγκρίνει, σε πρώτη ανάγνωση, σχέδιο οδηγίας που υποβάλλεται για 
γνωμοδότηση στο Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τα κράτη μέλη. Το σχέδιο οδηγίας δημοσιεύεται επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ώστε να δίδεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους. 
 
                     
57 Οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονομικών 

σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημόσιων επιχειρήσεων (ΕΕ αριθ. L 195 της 29.07.1980, 
σ.35), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 85/413/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1985 (ΕΕ 
αριθ. L 229 της 28.08.1985, σ. 20) και την οδηγία 93/84/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 
1993 (ΕΕ αριθ. L 254 της 12.10.1993, σ. 16)· οδηγία 88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 1988 
σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιακών τερματικών (ΕΕ αριθ. L 131 της 
27.05.1988, σ. 73)· οδηγία 90/388/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τον 
ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 192 της 24.07.1990, σ. 10), 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/46/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1994 σχετικά με τις 
δορυφορικές επικοινωνίες (ΕΕ αριθ. L 268 της 19.10.1994, σ. 15) και την οδηγία 95/51/ΕΚ της 
Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 1995 για την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση των καλωδιακών 
τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή ήδη ελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΕΕ αριθ. L 
256 της 26.10.1995, σ. 49). 
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Η τελική έγκριση από την Επιτροπή μιας οδηγίας βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3 γίνεται μετά 
από προσεκτική εξέταση των σχολίων που έχουν διατυπωθεί, και ιδίως των ενδεχόμενων 
παρατηρήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. 
 
Οι διαδικασίες διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1995 σχετικά με τις 
οδηγίες για τα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα, τις κινητές επικοινωνίες και την πλήρη ελευθέρωση 
των τηλεπικοινωνιακών αγορών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσέγγισης αυτής.  
 
 
3. Άλλα μέσα στη διάθεση της Επιτροπής 
 
101. Το άρθρο 90 παράγραφος 3 επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις για 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για πράξεις που θεσπίζονται κατά περίπτωση για την εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εντελώς όμοιες κατ΄ουσία με εκείνες που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή σε άλλους τομείς (ενισχύσεις). Οι πράξεις αυτές αποτελούν επίσης 
αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει αναγκαίο, για να ενισχύσει την ασφάλεια 
δικαίου και τη διαφάνεια, να εξηγήσει τα κριτήρια που προτίθεται να εφαρμόσει κατά την άσκηση 
των εποπτικών καθηκόντων της όσον αφορά την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη και τους φορείς ενός συγκεκριμένου τομέα. Στις πρωτοβουλίες αυτές εντάσσεται, για 
παράδειγμα, το σχέδιο ανακοίνωσης σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της συνθήκης στον 
τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο δημοσιεύθηκε το 1995.  
 
 
B - Τηλεπικοινωνίες 
 
 
1. Γενικά μέτρα 
 
102. Η Επιτροπή συνέχισε, με την υποστήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τις ενέργειές της για την ελευθέρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
 
Στις 25 Ιανουαρίου 1995, η Επιτροπή ενέκρινε το δεύτερο μέρος της Πράσινης Βίβλου για την 
ελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. Η Πράσινη Βίβλος εξέτασε τις κανονιστικές 
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση πλήρως ανταγωνιστικών συνθηκών στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών εντός του χρονοδιαγράμματος που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο58. Μετά την 
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων επί της Πράσινης Βίβλου, η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Μαΐου 1995 
μια ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αυτών των διαβουλεύσεων59, στην οποία παρουσιάζονται 
συνοπτικά τα αποτελέσματά της και καταγράφονται τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της 
πλήρους ελευθέρωσης και την κατάρτιση συγκεκριμένου πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 
 
- τον καθορισμό της 1ης Ιανουαρίου 1998 ως ημερομηνίας κατάργησης όλων των εναπομενόντων 

αποκλειστικών και ειδικών δικαιωμάτων, τόσο όσον αφορά την κινητή τηλεφωνία όσο και τον 
ανταγωνισμό μεταξύ δικτύων, με τη θέσπιση οδηγιών βάσει του άρθρου 90 στο πλαίσιο της 
κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού· 

                     
58 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις αρχές και το χρονοδιάγραμμα της 

ελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, ΕΕ  C 379, 31.12.1994, σ.4. 
59 COM(95)158. 
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- την εξασφάλιση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας και την αποσαφήνιση των όρων 
διασύνδεσης και πρόσβασης, με την περαιτέρω ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου για την 
παροχή ανοικτού δικτύου (Open Network Provision)· 

- ανάπτυξη του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
περιλαμβανομένων των συζητήσεων σχετικά με τη μελλοντική αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα αυτό. 

 
Τρεις προτάσεις οδηγιών της Επιτροπής βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3 εξετάστηκαν και/ή 
εγκρίθηκαν στον τομέα αυτό κατά τη διάρκεια του έτους.  
 
 
2. Οδηγία για την ελευθέρωση των καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων 
 
103. Στις 18 Οκτωβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε μια οδηγία με την οποία επιτρέπεται η χρήση 
καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή ήδη ελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών60. Το σχέδιο οδηγίας εκδόθηκε για δημόσια διαβούλευση στις 21 Δεκεμβρίου 199461. 
Παρόλο που δεν δεσμεύεται από ειδικές απαιτήσεις δυνάμει της συνθήκης, η Επιτροπή επεδίωξε να 
καθιερώσει μια διαφανή και ανοικτή διαδικασία για τη θέσπιση οδηγιών βάσει του άρθρου 90 
παράγραφος 3. Υποβλήθηκαν πάνω από 40 γραπτές παρατηρήσεις, οι οποίες κατέδειξαν την ύπαρξη 
ευρείας αποδοχής του σχεδίου της Επιτροπής. 
 
Η οδηγία προβλέπει την κατάργηση, από 1ης Ιανουαρίου 1996, όλων των περιορισμών στην παροχή 
χωρητικότητας μετάδοσης μέσω καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για όλες τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες, πλην της δημόσιας φωνητικής τηλεφωνίας, και εξασφαλίζει ότι τα καλωδιακά τηλεοπτικά 
δίκτυα μπορούν να διασυνδεόνται (α) με τα δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και (β) απευθείας 
μεταξύ τους. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη λογιστική διαφάνεια 
και το διαχωρισμό των χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των δύο αυτών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων εάν ο κύκλος εργασιών στην αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υπερβαίνει τα 50 
εκατ. ECU. 
 
Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς το στόχο της ελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής, ο οποίος θα επιτευχθεί με την έκδοση της οδηγίας για την πλήρη ελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιακών αγορών. Η οδηγία θα διευκολύνει επίσης, από 1ης Ιανουρίου 1996, την παροχή 
ήδη ελευθερωμένων υπηρεσιών. 
 
 
3. Οδηγία για την ελευθέρωση της κινητής τηλεφωνίας 
 
104. Η δεύτερη οδηγία προβλέπει την ελευθέρωση των κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το 
σχέδιο οδηγίας δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή για δημόσια διαβούλευση την 1η Αυγούστου 199562, 
και προέβλεπε περίοδο δύο μηνών για την υποβολή παρατηρήσεων. Διαβιβάστηκε επίσης στο 
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών. Οι παρατηρήσεις σχετικά με τη διατύπωση του σχεδίου οδηγίας ήταν γενικά 
ευνοϊκές. 
 
Στη συνεδρίαση της 20ής Δεκεμβρίου 1995, η Επιτροπή συμφώνησε καταρχήν επ΄αυτής της οδηγίας, 
η οποία βασίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 3. Η Επιτροπή ενέκρινε τυπικά την οδηγία στις 16 

                     
60 Οδηγία της Επιτροπής 95/51/ΕΚ της 18ης Οκτωβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 

90/388/ΕΟΚ ως προς την κατάργηση των περιορισμών στη χρήση των καλωδιακών τηλεοπτικών 
δικτύων για την παροχή ήδη ελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ΕΕ L 256, 26.10.95, σ. 49. 

61 XXIV Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (1994), σημείο 220. 
62 Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και 

προσωπικές επικοινωνίες, ΕΕ  C 197, 1.8.1995, σ. 5. 
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Ιανουαρίου 199663. Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο θεμιτού 
ανταγωνισμού τόσο όσον αφορά τη χορήγηση αδειών σε φορείς εκμετάλλευσης όσο και τη 
διαχείρηση δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνει 
την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά και να διευκολύνει τη διασύνδεση των εθνικών δικτύων. 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταργήσουν όλα τα 
αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών και να καθιερώσουν, εάν 
δεν το έχουν ακόμα πράξει, διαδικασίες έγκρισης για τη χορήγηση αδειών παροχής υπηρεσιών. 
Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στους νεοεισερχόμενους φορείς στην 
αγορά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω δικών τους 
υποδομών ή μέσω των ονομαζόμενων εναλλακτικών υποδομών. Αυτό αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προώθηση του ανταγωνισμού δεδομένου ότι, όπως επεσήμανε η Επιτροπή στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με την επισκόπηση της κατάστασης στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών κατά το 199264, η διατήρηση των τιμολογίων σε υψηλά επίπεδα και η μη διαθεσιμότητα 
των βασικών υποδομών μέσω των οποίων οι ελευθερωθείσες υπηρεσίες διαβιβάζονται ή παρέχονται 
σε τρίτους καθυστέρησαν την ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών. 
 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένα δίκτυα (Ισπανία, Ελλάδα, Ιρλανδία και 
Πορτογαλία) μπορούν να τύχουν, εάν το επιθυμούν, παρέκκλισης για μεταβατική περίοδο πέντε ετών. 
Λόγω της μικρής έκτασης του δικτύου του, το Λουξεμβούργο μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
ελευθέρωσης κατά δύο έτη. 
 
Από νομική άποψη, η κατάργηση με την οδηγία αυτή των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων 
δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά συνιστούν περιορισμούς της ελευθερίας 
παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 59. Ωστόσο, η οδηγία βασίζεται επίσης και στο 
άρθρο 86· η δέκατη αιτιολογική σκέψη ορίζει ιδίως τα εξής: 
 

"Τα αποκλειστικά δικαιώματα που υφίστανται σήμερα στον τομέα των κινητών επικοινωνιών 
χορηγήθηκαν γενικά σε οργανισμούς οι οποίοι είχαν ήδη δεσπόζουσα θέση στη δημιουργία 
επίγειων δικτύων, ή σε κάποια από τις θυγατρικές τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα εν λόγω 
δικαιώματα έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση και, κατά συνέπεια, την ενίσχυση της 
δεσπόζουσας θέσης των οικείων οργανισμών, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποτελεί κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οποία είναι αντίθετη με 
το άρθρο 86." 

 
 
4. Οδηγία για την πλήρη ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 
 
105. Στο ψήφισμα της 22ας Δεκεμβρίου 1994, το Συμβούλιο Υπουργών επιβεβαίωσε ότι η 1η 
Ιανουαρίου 1998 θα πρέπει να είναι η ημερομηνία ελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
και των υπηρεσιών δημόσιας φωνητικής τηλεφωνίας, με την επιφύλαξη μεταβατικών ρυθμίσεων για 
ορισμένα κράτη μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία : μέχρι πέντε έτη· Λουξεμβούργο : 
μέχρι δύο έτη). Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο ψήφισμα αυτό προτείνοντας δύο μέτρα: μια οδηγία 
της Επιτροπής βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3 για την πλήρη ελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιακών αγορών και μια πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου βάσει 
του άρθρου 100Α για την εναρμόνιση των κανόνων διασύνδεσης. Τα μέτρα αυτά καταδεικνύουν την 
ανάγκη ανάπτυξης της πολιτικής ανταγωνισμού σε στενή συνεργασία με τη γενικότερη πολιτική της 
Κοινότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 
 
106. Η οδηγία αυτή, η οποία βασίζεται επίσης στο άρθρο 90 παράγραφος 3, δημοσιεύτηκε για  
διαβούλευση στις 10 Οκτωβρίου 1995 και αφορά την ελευθέρωση όλων των τηλεπικοινωνιακών 
                     
63 Οδηγία της Επιτροπής αριθ. 96/2/ΕΟΚ της 16ης Ιανουρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 

90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, ΕΕ L 21, 26.1.96, σ. 59. 
64 Ανακοίνωση της 21ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την επισκόπηση της κατάστασης στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά το 1992, SEC (92) 1048. 
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υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της φωνητικής τηλεφωνίας, έως την 1η Ιανουαρίου 1998, με 
μεταβατικές περιόδους για ορισμένα κράτη μέλη. Οι περιορισμοί στη χρήση εναλλακτικών υποδομών 
πρέπει να καταργηθούν έως το 1996 (εκτός από τη δημόσια φωνητική τηλεφωνία, η οποία θα 
ελευθερωθεί το 1998), ενώ οι όροι και οι  κανόνες έγκρισης των διασυνδέσεων πρέπει να έχουν 
θεσπιστεί έως το 1997. Η οδηγία ορίζει επίσης τις βασικές αρχές για την παροχή αδειών σε 
νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές στις αγορές κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 
Οι αρχές αυτές εγγυώνται την καθιέρωση του ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς και απαριθμούν τα 
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας στα κράτη μέλη. Επίσης, η οδηγία 
προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιεύουν τους όρους και τις διαδικασίες χορήγησης 
αδειών, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις διασύνδεσης. 
 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη με λιγότερο ανεπτυγμένα ή μικρά δίκτυα μπορούν να τύχουν παρέκκλισης 
για περίοδο πέντε και δύο ετών, αντίστοιχα. 
 
107. Παράλληλα με τις ενέργειές της για τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου που αναφέρεται 
ανωτέρω, η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των 
υφιστάμενων οδηγιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και ιδίως της οδηγίας για τις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες65. Στις 4 Απριλίου, η Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση66 σχετικά με 
το καθεστώς και την εφαρμογή της οδηγίας αυτής, με την οποία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να 
επιτύχει την επίλυση των προβλημάτων και την κάλυψη των κενών που έχουν εντοπιστεί. 
 
 
5. Διαδικασίες για παράβαση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3 
 
108. Εκτός από τις οδηγίες γενικής εφαρμογής βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 3, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται επίσης να λαμβάνει αποφάσεις κατά κρατών μελών σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η 
Επιτροπή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να λάβει παρόμοιες αποφάσεις σε περιπτώσεις που 
αφορούν ενδεχόμενες διακρίσεις σε βάρος των δεύτερων φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής 
τηλεφωνίας σε περισσότερα κράτη μέλη. Οι δημόσιοι φορείς εκμετάλλευσης επωφελούνται ήδη από 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους στην αγορά φορείς - π.χ. δίκτυο 
παραδοσιακής τηλεφωνίας, δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ευρεία πελατειακή βάση χρηστών 
κινητών υπηρεσιών (ενώ συχνά η άδεια παροχής κινητών υπηρεσιών έχει χορηγηθεί χωρίς διαδικασία 
επιλογής). Η Επιτροπή επεδίωξε επομένως να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν 
διακρίσεις σε βάρος αυτών των ανεξάρτητων φορέων εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή εξέφρασε ιδίως 
την ανησυχία της για τη διαδικασία δημοπράτησης που ορισμένα κράτη μέλη περιέλαβαν στα 
κριτήρια επιλογής του δεύτερου φορέα. Οι διαγωνισμοί αυτοί, οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο 
κριτικής ανάλυσης στην Πράσινη Βίβλο για τις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες του 199467, 
έχουν σαν αποτέλεσμα τη χορήγηση αδειών σε ανεξάρτητους φορείς όχι μόνο μετά από σύγκριση 
ουσιαστικών ποιοτικών κριτηρίων αλλά και βάσει χρηματοοικονομικής προσφοράς που πρέπει να 
υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο κατώτατο όριο. 
 
Omnitel Pronto Italia 
 

                     
65 Οδηγία της Επιτροπής 90/388/ΕΟΚ σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, ΕΕ L 19, 24.7.90, σ. 10. Η οδηγία για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προέβλεπε την 
κατάργηση των ειδικών και των αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν χορηγήσει τα κράτη μέλη για 
την παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας εκτός από τη φωνητική τηλεφωνία. Θεωρείται 
γενικά ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του κοινοτικού πλαισίου για την ελευθέρωση της ευρωπαϊκής 
αγοράς τηλεπικοινωνιών. 

66 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 1995 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με το καθεστώς και την εφαρμογή της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ για τον ανταγωνισμό στις αγορές 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ΕΕ C 275, 20.10.95, σ. 2. 

67 Προς ένα περιβάλλον προσωπικών επικοινωνιών - Πράσινη Βίβλος για την κοινή προσέγγιση στον 
τομέα των κινητών και προσωπικών επκοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(94)145. 
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109. Στις 4 Οκτωβρίου, η Επιτροπή έλαβε απόφαση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 368 κατά της 
Ιταλίας για διακρίσεις σε βάρος της Omnitel Pronto Italia και υπέρ της Telecom Italia Mobile (ο 
δημόσιος φορέας). Η διακριτική μεταχείριση, με την οποία ενισχυόταν η δεσπόζουσα θέση της 
Telecom Italia Mobile, είχε τη μορφή απαίτησης καταβολής από την Omnitel Pronto Italia αρχικού 
ποσού για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας GSM, χωρίς την επιβολή απαίτησης 
καταβολής αντίστοιχου ποσού από την Telecom Italia ή την παροχή αντισταθμίσεων στην Omnitel με 
την ελάφρυνση του ρυθμιστικού πλαισίου. Η απόφαση προέβλεπε επομένως ότι η ιταλική κυβέρνηση 
όφειλε είτε να απαιτήσει την καταβολή αντίστοιχου ποσού από την Telecom Italia Mobile, είτε να 
λάβει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, διορθωτικά μέτρα ισοδύναμου οικονομικού 
αποτελέσματος. Επιπλέον, τα μέτρα που θα λαμβάνονταν τελικά δεν έπρεπε να θίγουν τις συνθήκες 
ανταγωνισμού που είχαν διαμορφωθεί με τη χορήγηση άδειας στο δεύτερο φορέα εκμετάλλευσης 
ραδιοτηλεφωνίας GSM. 
 
Υπηρεσίες ραδιοτηλεφωνίας GSM σε άλλα κράτη μέλη 
 
110. Η Επιτροπή προέβη επίσης σε ενέργειες κατά ορισμένων άλλων χωρών (όπως το Βέλγιο, η 
Ισπανία και η Ιρλανδία) προκειμένου να επιτύχει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για το δεύτερο 
φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας GSM. Έτσι, μετά από συζητήσεις με την Επιτροπή το Βέλγιο 
ανέλαβε τελικά τη δέσμευση να επιβάλει στην Belgacom (ο δημόσιος φορέας) την καταβολή, για την 
άδεια GSM που κατέχει, ποσού αντίστοιχου με εκείνο που έπρεπε να καταβάλει ο δεύτερος φορέας 
GSM, Mobistar. Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί τους όρους με τους οποίους ασκούν τις 
δραστηριότητές τους οι δεύτεροι φορείς εκμετάλλευσης στα κράτη μέλη. 
 
Vebacom 
 
111. Η Επιτροπή έλαβε μέτρα βάσει του άρθρου 90 και σε άλλους τομείς τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Τον Απρίλιο, η Vebacom, θυγατρική επιχείρηση τηλεπικοινωνιών της VEBA AG, η 
οποία είναι μια γερμανική εταιρεία χαρτοφυλακίου στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 
υπέβαλε στην Επιτροπή καταγγελία βάσει του άρθρου 90. Η Vebacom προσπάθησε επανειλημμένα, 
χωρίς αποτέλεσμα, να λάβει άδεια για ένα ευρυζωνικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας SDH 
(Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία), που θα επέτρεπε τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ 36 διαφορετικών 
κόμβων του δημόσιου γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ARD. Η Επιτροπή κατέληξε προσωρινά στο 
συμπέρασμα ότι η καταγγελία ήταν βάσιμη, στο βαθμό ιδίως που η Vebacom προτίθεται να 
προσφέρει μια υπηρεσία που βασίζεται σε νέα τεχνολογία (SDH), την οποία δεν προσφέρει ο κάτοχος 
της μονοπωλιακής υποδομής στη Γερμανία, Deutsche Telekom AG. Μετά από άτυπες συζητήσεις με 
την Επιτροπή, το γερμανικό υπουργείο τηλεπικοινωνιών συμφώνησε να χορηγήσει άδεια για τη 
δημιουργία και λειτουργία  εναλλακτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών. 
 
 
Γ - Ενέργεια 
 
112.  Οι τροποποιημένες προτάσεις οδηγιών σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, οι οποίες υποβλήθηκαν από την Επιτροπή στις 7 
Δεκεμβρίου 1993, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης από το 
Συμβούλιο. 
 
113. Ωστόσο, ούτε το 1995 δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την 
ελευθέρωση των κοινοτικών αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, στις οποίες ακόμα  
κυριαρχούν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, καθεστώτα αποκλειστικών δικαιωμάτων ή μονοπωλίων. Το 
Συμβούλιο Υπουργών της 20ής Δεκεμβρίου δεν συμφώνησε σχετικά με μια κοινή θέση επί του 
σχεδίου οδηγίας για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος, παρόλο που 

                     
68 ΕΕ L 280, 23.11.1995, σ. 49-57.  
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η Ισπανική Προεδρία έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον εισέλθει στο τελικό στάδιο και ότι 
η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί στις αρχές του 1996. 
 
114. Στις αρχές του έτους, και μετά από αίτημα του Συμβουλίου, η Επιτροπή διερεύνησε τη 
συμβατότητα της προσέγγισής της, η οποία βασίζεται στην πρόσβαση τρίτων με διαπραγματεύσεις 
(καταναλωτές και παραγωγοί διαπραγματεύονται με τον φορέα εκμετάλλευσης την πρόσβαση στο 
δίκτυο), με το ονομαζόμενο "σύστημα μεταπρατικής αποκλειστικότητας" (μία μόνο οικονομική 
ενότητα ευθύνεται για το σύνολο των αγορών, πωλήσεων και δημόσιων υπηρεσιών). Στο έγγραφο 
εργασίας για την οργάνωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος69, η Επιτροπή συμπέρανε 
ότι το αρχικό υπόδειγμα της μεταπρατικής αποκλειστικότητας δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη και 
δεν θα εξασφάλιζε ούτε ισοδύναμα οικονομικά αποτελέσματα ούτε συνθήκες αμοιβαιότητας μεταξύ 
των δύο συστημάτων. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ορισμένες προσαρμογές του υποδείγματος 
μεταπρατικής αποκλειστικότητας που θα επέτρεπαν ενδεχομένως τη συνύπαρξη των δύο 
συστημάτων. Οι προσαρμογές αυτές αφορούσαν τα περιθώρια επιλογής για το σύνολο των 
επιλέξιμων καταναλωτών, τη δυνατότητα πραγματοποίησης εισαγωγών και εξαγωγών υπό 
αντικειμενικές προϋποθέσεις, τα μέτρα για την εξασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τις εγγυήσεις θεμιτών όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο παραγωγής 
και πρόσβασης ανεξάρτητων παραγωγών, καθώς και τη δυνατότητα κατασκευής και χρησιμοποίησης 
γραμμών άμεσου εφοδιασμού. Στη σύνοδο του Ιουνίου, το Συμβούλιο αποδέχτηκε καταρχήν τη θέση 
της Επιτροπής, διευκρινίζοντας ότι η συλλειτουργία των δύο συστημάτων είναι αδύνατη χωρίς την 
προσαρμογή του υποδείγματος μεταπρατικής αποκλειστικότητας. Ωστόσο, εκτός ελάχιστων σημείων, 
δεν επετεύχθη συμφωνία για τις προσαρμογές που πρότεινε η Επιτροπή. 
 
115. Τον Ιούλιο, η Ισπανική Προεδρία πρότεινε, ως συμβιβαστική λύση, ένα κείμενο που 
ενσωμάτωνε όλες τις πολιτικές συμφωνίες που είχαν ήδη διατυπωθεί σε προηγούμενα συμπεράσματα 
του Συμβουλίου, καλύπτοντας παράλληλα και τα συμπεράσματα του εγγράφου εργασίας που 
παρουσίασε η Επιτροπή το Μάρτιο, και πρότεινε λύσεις στα προβλήματα που δεν είχαν ακόμα 
επιλυθεί. Αποδεχόταν τη συνύπαρξη του συστήματος της πρόσβασης με διαπραγματεύσεις και 
εκείνου της μεταπρατικής αποκλειστικότητας, τροποποιώντας όμως το τελευταίο αυτό σύστημα κατά 
τρόπο που να λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις αναγκαίες μεταβολές. Το κείμενο αυτό αποτέλεσε 
αντικείμενο εκτενών συζητήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο. 
 
116. Τα δύο βασικά προβλήματα που δεν έχουν διευθετηθεί αφορούν την έκταση του ανοίγματος 
της αγοράς μέσω του κατάλληλου ορισμού των επιλέξιμων πελατών, και ιδίως το ερώτημα έαν οι 
διανομείς πρέπει να συμπεριληφθούν στους επιλέξιμους πελάτες που θα μπορούν να συνάπτουν 
ελεύθερα συμβάσεις με τους πλέον αποτελεσματικούς παραγωγούς. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη 
εξεφρασαν την ανησυχία ότι η προτεινόμενη λύση για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας μπορεί 
να οδηγήσει σε καταχρήσεις που θα περιορίζαν κατά αδικαιολόγητο τρόπο τον ανταγωνισμό. 
 
117.  Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν κατέστη ακόμα δυνατή η επίτευξη 
συμφωνίας επί της πρότασης οδηγίας, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της σημασίας του όλου θέματος. 
Πράγματι, όπως επισημαίνεται στην έκθεση Ciampi70, η έλλειψη ελευθέρωσης στον τομέα της 
ενέργειας επηρεάζει ήδη αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
 
 
Δ - Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
 
118. Στις 26 Ιουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά μέτρων που περιλάμβαναν μια πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και ένα σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό τομέα. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο 
να εξασφαλίσουν την παροχή καθολικής υπηρεσίας και, ταυτόχρονα, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της 
                     
69 SEC(95)464 της 22.3.95. 
70 Βλέπε ανωτέρω υποσημείωση αριθ. 2. 
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αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό. Η πρόταση οδηγίας71, η οποία βασίζεται στο 
άρθρο 100A της Συνθήκης ΕΚ, προβλέπει την παροχή καθολικής υπηρεσίας σε όλους τους κατοίκους 
της Κοινότητας, σε προσιτές τιμές και με ηψηλή ποιότητα, σε όλα τα σημεία της επικράτειας και 
ιδίως στις απομακρυσμένες και τις περιφερειακές περιοχές της Κοινότητας. Προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα της καθολικής υπηρεσίας, η πρόταση καθορίζει 
εναρμονισμένα κριτήρια για τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται αποκλειστικά από φορείς 
παροχής καθολικής υπηρεσίας. Έτσι, η μη υπερβαίνουσα τα 350 γραμμάρια εγχώρια αλληλογραφία, 
της οποίας τα τέλη είναι μικρότερα από το πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους ενός αντικειμένου 
αλληλογραφίας πρώτης βαθμίδας (συνήθως επιστολή των 20 γραμμαρίων), καθώς και η διαφήμιση 
διά του ταχυδρομείου και η "εισερχόμενη διασυνοριακή αλληλογραφία", μπορούν να παραμείνουν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 στον τομέα των προστατευόμενων υπηρεσιών (με την επιφύλαξη της 
επανεξέτασης, το αργότερο στις 30 Ιουνίου 1999, του τομέα των διαφημίσεων διά του ταχυδρομείου). 
Η πρόταση προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια της καθολικής 
υπηρεσίας να καθορίζονται σε προσιτά επίπεδα και σε συνάρτηση με το κόστος, και θα προβλέπουν 
για τις εθνικές υπηρεσίες πρότυπα ποιότητας συμβατά με τα κοινοτικά μέτρα. 
 
Το σχέδιο ανακοίνωσης72, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, συμπληρώνει 
την πρόταση οδηγίας. Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή παρουσιάζει τις κατευθυντήριες αρχές που 
θα ακολουθήσει κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης στον ταχυδρομικό 
τομέα, προκειμένου να διευκολύνει την βαθμιαία και ελεγχόμενη ελευθέρωση της αγοράς 
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Περιγράφει την προσέγγιση που προτίθεται να υιοθετήσει κατά την 
εξέταση, βάσει των κανόνων της συνθήκης, των κρατικών μέτρων που περιορίζουν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών ή τον ανταγωνισμό στις αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή εξετάζει 
ιδίως τα θέματα που σχετίζονται με την αποφυγή των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στο 
ταχυδρομικό δίκτυο, τον εντοπισμό των σταυροειδών επιδοτήσεων και τις εγγυήσεις κανονιστικού 
χαρακτήρα που είναι αναγκαίες για να εφασφαλιστεί στον τομέα αυτό η διαμόρφωση συνθηκών 
θεμιτού ανταγωνισμού και η εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
 
E - Μεταφορές 
 
1. Αεροδρόμια 
 
119. Η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι η ελευθέρωση των 
αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τίθεται σε κίνδυνο λόγω της εφαρμογής μη 
ανταγωνιστικών πρακτικών στους κοινοτικούς αερολιμένες. Για το σκοπό αυτό, εξέτασε διάφορες 
καταγγελίες και έλαβε αποφάσεις για τη βελτίωση του ανταγωνισμού σε ορισμένα σημαντικά 
αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
1.1. Τέλη προσγείωσης 
 
Αεροδρόμιο Bruxelles-National 
 
120. Η Επιτροπή εξέδωσε μια απόφαση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 373 κατά του συστήματος 
εκπτώσεων επί των τελών προσγείωσης που τέθηκε σε εφαρμογή στο αεροδρόμιο Bruxelles-National 
με το βασιλικό διάταγμα της 22ας Δεκεμβρίου 1989. Η British Midland, ο αερομεταφορέας που 
υπέβαλε την καταγγελία, εκτιμούσε ότι το σύστημα αυτό επέτρεπε στην Sabena, η οποία είναι ο 
                     
71 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες 

για την ανάπτυξη των κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ΕΕ C 322, 2.12.1995, σ. 22. 

72 Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον 
ταχυδρομικό τομέα και ειδικότερα σχετικά με την εκτίμηση ορισμένων κρατικών μέτρων στον τομέα 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ΕΕ C 322, 2.12.95, p. 3. 

73 ΕΕ L 216, 12.9.1995, σ. 8. 
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κυριότερος ανταγωνιστής της στη γραμμή Βρυξελλών-Λονδίνου, να επωφεληθεί από μια έκπτωση 
18% επί των τελών προσγείωσης, ενώ κανένας άλλος  αερομεταφορέας δεν μπορούσε να επωφεληθεί 
από παρόμοια έκπτωση. Αφού εξέτασε την καταγγελία, η Επιτροπή έκρινε ότι το σύστημα αυτό 
αποτελούσε μέτρο ασυμβίβαστο προς το άρθρο 90 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 86, 
δεδομένου ότι είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή σε αερομεταφορείς άνισων όρων επί ισοδύναμων 
παροχών που σχετίζονται με την προσγείωση και την απογείωση, εισάγοντας κατ΄αυτό τον τρόπο 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή έκρινε ότι το σύστημα αυτό δεν μπορούσε να 
δικαιολογηθεί παρά μόνον εάν επέτρεπε στο διαχειριστή του αεροδρομίου να πραγματοποιήσει 
ανάλογες οικονομίες κλίμακας. 
 
Αυτό δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Η Επιτροπή ζήτησε επομένως από τις βελγικές 
αρχές να καταργήσουν το εν λόγω σύστημα. 
 
1.2. Υπηρεσίες εδάφους 
 
121. Η Επιτροπή συνέχισε τη διερεύνηση των πρακτικών που παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό στον 
τομέα των υπηρεσιών εδάφους (κατά την προσγείωση και την απογείωση, στους τερματικούς 
σταθμούς και/ή κατά τη διεκπεραίωση εμπορευμάτων). Το 1995 σημειώθηκαν θετικές εξελίξεις στον 
τομέα αυτό, στον οποίο οι ενέργειες της Επιτροπής προς τις αρχές των κρατών μελών οδήγησαν είτε 
στην προοδευτική ελευθέρωση της αγοράς (όπως στη Ιρλανδία, όπου από 1ης Ιανουαρίου 1995 είναι 
δυνατή η πρόσβαση ενός δεύτερου φορέα στην αγορά υπηρεσιών εδάφους), είτε στην ανάληψη 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων προς την κατεύθυνση αυτή (όπως στην Ελλάδα και την Ισπανία, των 
οποίων οι αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας του τομέα, καθώς και χρονοδιάγραμμα ελευθέρωσης).  
 
Η Επιτροπή συνέχισε εξάλλου την εξέταση των καταγγελιών βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης, 
κατά των δύο ιδιωτικών αερολιμενικών επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνες, αντίστοιχα, για τη 
διαχείριση των αεροδρομίων της Φραγκφούρτης και του Μιλάνου, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ 
των μεγαλυτέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
122. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα αυτό αποτέλεσε η επίτευξη, στο Συμβούλιο των Υπουργών 
Μεταφορών της 8ης Οκτωβρίου 1995, συμφωνίας επί της αρχής σχετικά με την οδηγία για την 
ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια της Κοινότητας. Η πρόταση αυτή, η 
οποία βασίζεται στο άρθρο 84 της συνθήκης, είχε υποβληθεί από την Επιτροπή το Δεκέμβριο 1994 
και αποτελούσε συνέχεια του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 199474 σχετικά με 
την κατάσταση που επικρατεί στην πολιτική αεροπορία, καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής 
"Οι προοπτικές της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη". 
 
Οι βοηθητικές υπηρεσίες εδάφους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος αερομεταφορών 
και είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων των αερομεταφορέων. Η ελευθέρωσή 
τους εντάσσεται στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον 
τομέα των αεροπορικών μεταφορών και αποτελεί ιδίως συνέχεια της κοινοτικής νομοθεσίας για την 
κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης αερολιμένων και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών 
συστημάτων κράτησης. Συμβάλλει επίσης στη μείωση του κόστους εκμετάλλευσης των 
αερομεταφορέων και την καλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών τους στις ανάγκες της πελατείας. 
 
Η πρόταση οδηγίας προβλέπει μια μεταβατική περίοδο για την προσαρμογή της αγοράς. Ορίζονται 
περισσότερες προθεσμίες θέσης σε ισχύ, σε συνάρτηση με ορισμένα επίπεδα αναφοράς. Η πλήρης 
ελευθέρωση θα επιτευχθεί, ανάλογα με τον τομέα, κατά την περίοδο μεταξύ 1998 και 2003. 
 
2. Λιμένες 
 

                     
74 ΕΕ C 309, 05.11.94, σ. 2. 
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123. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση "Λιμήν της Γένουας"75, η 
Ιταλία έθεσε σε εφαρμογή μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων των λιμένων της που οδήγησε στη 
θέσπιση το 1994 του νόμου αριθ. 84. Ο νόμος αυτός διακηρύττει ιδίως την αρχή της ελευθέρωσης της 
αγοράς λιμενικών εργασιών (φόρτωση και εκφόρτωση). Ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν υλοποιήθηκε 
στην πράξη, δεδομένου ότι σε ορισμένους ιταλικούς λιμένες οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν 
συστηματικά να εκδώσουν τις αναγκαίες άδειες σε δυνητικούς ανταγωνιστές των παλαιών 
συντεχνιών λιμενεργατών. Αντιμέτωπη με την κατάσταση αυτή, η οποία έθετε σε κίνδυνο την 
πολιτική ανταγωνισμού της στον τομέα των λιμενικών εγκαταστάσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι η λήψη 
μέτρων ήταν πλέον αναγκαία. Οι ενέργειές της επικεντρώθηκαν καταρχήν στο λιμένα της Γένοβας, 
λόγω της σημασίας του, ως μεγαλύτερου ιταλικού λιμένα, για το σύνολο της Ένωσης. 
 
Η Επιτροπή κάλεσε, στις 21 Ιουνίου 1995, την ιταλική κυβέρνηση να εκδώσει εντός δέκα ημερών 
άδεια διενέργειας λιμενικών εργασιών σε μια επιχείρηση στην οποία οι τοπικές λιμενικές αρχές είχαν 
αρνηθεί καταχρηστικά το δικαίωμα αυτό. 
 
Στις 11 Ιουλίου 1995, οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι η εν λόγω άδεια είχε 
εκδοθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, καθιστώντας έτσι δυνατή την πρόσβαση άλλων φορέων 
παροχής υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του λιμένα της Γένοβας. Το μέτρο αυτό θα έχει θετικές 
επιπτώσεις για τους χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών και για πολλές, κυρίως μικρομεσαίες, τοπικές 
επιχειρήσεις. Θα ενισχύσει επίσης το γενικότερο δυναμισμό του λιμένα και θα του επιτρέψει να 
αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό. 
 
124. Η Επιτροπή συνεχίζει εξάλλου τις διαδικασίες για παράβαση που έχει κινήσει κατά της Ιταλίας 
όσον αφορά τις πλευρές της οργάνωσης των λιμένων που εγείρουν ακόμα προβλήματα συμβατότητας 
με το κοινοτικό δίκαιο. 
 
 
ΣΤ - Άλλα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα 
 
125. Το θέμα της διαρρύθμισης των εθνικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα στα νέα κράτη 
μέλη αποτέλεσε αντικείμενο εντατικών  επαφών μεταξύ της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των 
κρατών αυτών.  Οι επαφές αποσκοπούσαν στην προσαρμογή των νομοθεσιών που διέπουν τα 
μονοπώλια αυτά στο κοινοτικό κεκτημένο, και ιδίως στο άρθρο 37 της συνθήκης. 
 
1. Μονοπώλια οινοπνευματωδών ποτών στη Σουηδία και τη Φινλανδία 
 
126. Η διαρρύθμιση των μονοπωλίων οινοπνευματωδών ποτών στη Σουηδία και τη Φινλανδία 
αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των νέων κρατών μελών, ενόψει της 
προσαρμογής των μονοπωλιακών αυτών καθεστώτων στο κοινοτικό κεκτημένο. Για το σκοπό αυτό, 
τα δύο κράτη μέλη δέχθηκαν να καταργήσουν τα αποκλειστικά δικαιώματα εισαγωγής, εξαγωγής, 
παραγωγής και χονδρικής εμπορίας, περιλαμβανομένης της χονδρικής πώλησης σε καφενεία και 
εστιατόρια. Η Επιτροπή εξασφάλισε ότι αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα - τα οποία έπρεπε να είχαν 
ήδη καταργηθεί κατά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας ΕΟΧ - καταργήθηκαν οριστικά με τη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας περί οινοπνευματωδών ποτών στη Σουηδία και τη Φινλανδία στα τέλη του 
199576. 
 
Όσον αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, η Επιτροπή 
κρίνει ότι, με την επιφύλαξη μιας ενδεχόμενης εξέλιξης της νομολογίας του Δικαστηρίου, μπορούν να 
                     
75 Απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 1991 στην υπόθεση C-179/90 Porto di Genova κατά Siderurgica 

Gabrielli, Συλλογή 1991, σ. Ι-5889.  
76 Για τη Σουηδία, βλέπε νόμο περί οινοπνευματωδών ποτών 1738(94), ο οποίος δημοσιεύθηκε στις  16 

Δεκεμβρίου 1994 και τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 1995. Για τη Φινλανδία, βλέπε νόμο περί 
οινοπνευματωδών ποτών 1143/94, ο οποίος θεσπίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994 και τέθηκε σε ισχύ την 
1 Ιανουρίου 1995. 
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θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με το γενικότερο πλαίσιο του σημερινού κοινοτικού κεκτημένου, 
λαμβανομένης ιδίως υπόψη της δικαιολογημένης μέριμνας των κρατών αυτών για την καταπολέμηση 
του αλκοολισμού, και εφόσον δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ εθνικών και εισαγόμενων προϊόντων 
άλλων κρατών μελών. Προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πρακτικές των μονοπωλίων λιανικής 
πώλησης είναι σύμφωνες με αυτές τις απαιτήσεις, η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να συμμετάσχει 
ενεργά σε μια διαδικασία λεπτομερούς και περιοδικής παρακολούθησης της λειτουργίας τους. 
 
2. Αυστριακό μονοπώλιο οινοπνευματωδών ποτών 
 
127. Η Αυστρία διατηρεί, όσον αφορά την αλκοόλη και ορισμένα οινοπνευματώδη ποτά, ένα εθνικό 
μονοπώλιο εμπορικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αποκλειστικών δικαιωμάτων 
εισαγωγής και χονδρικής πώλησης, τα οποία, αντίθετα με τα αποκλειστικά δικαιώματα λιανικής 
πώλησης, θεωρούνται σαφώς μη συμβατά με το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, χωρίς να είναι δυνατή 
στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των προαναφερθεισών απαιτήσεων. Τα δικαιώματα αυτά έπρεπε 
επομένως να είχαν καταργηθεί την 1η Ιανουαρίου 1995. Δεδομένου ότι τα αμφισβητούμενα 
αποκλειστικά δικαιώματα δεν έχουν ακόμα καταργηθεί τυπικά, η Επιτροπή υποχρεώθηκε να κινήσει 
κατά της Αυστρίας τη διαδικασία του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ. 
 
3. Αυστριακό μονοπώλιο άλατος 
 
128. ;Όσον αφορά το εθνικό μονοπώλιο εμπορικού χαρακτήρα στον τομέα του άλατος, μετά από 
παρέμβαση της Επιτροπής η Αυστρία δέχθηκε τελικά να καταργήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα 
εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας προϊόντων από άλλα κράτη μέλη, τα οποία έπρεπε να είχαν 
καταργηθεί ήδη από την αρχή του 199577.  
 
4. Αυστριακό μονοπώλιο μεταποιημένων καπνών 
 
129. Το αυστριακό μονοπώλιο μεταποιημένων καπνών, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
αποκλειστικών δικαιωμάτων εισαγωγής και εμπορίας, υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 71 
παράγραφοι 1 έως 3 της Πράξης Προσχώρησης της Αυστρίας78. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού, η Αυστρία υποχρεούται να διαρρυθμίσει σταδιακά το μονοπώλιο μεταποιημένων 
καπνών και να ανοίξει  προοδευτικά, ήδη από την ημερομηνία προσχώρησης, ποσοστώσεις για την 
εισαγωγή προϊόντων από κράτη μέλη, κατά τρόπο που να αποκλείει  πλήρως, το αργότερο στις 31 
Δεκεμβρίου 1997, τις διακρίσεις μεταξύ κατοίκων κρατών μελών ως προς τους όρους εφοδιασμού και 
εμπορίας. Η συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την κατάργηση των αποκλειστικών 
δικαιωμάτων εισαγωγής και χονδρικής εμπορίας. Όσον αφορά τη λιανική πώληση προϊόντων 
εισαγόμενων υπό ποσόστωση, η διάθεσή τους στους καταναλωτές πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις. 
 
Αφού διαπίστωσε ότι η Αυστρία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 
αυτές, παραλείποντας ιδίως να ανοίξει ποσοστώσεις υπό τους προβλεπόμενους όρους, η Επιτροπή 
υποχρεώθηκε να κινήσει τη διαδικασία για παράβαση του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ. 
 
Η Επιτροπή μεριμνά επίσης, όσον αφορά τα εισαγόμενα υπό ποσοστώσεις προϊόντα, ώστε η λιανική 
πώλησή τους στους καταναλωτές να γίνεται χωρίς διακρίσεις. Έτσι, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίσει, για παράδειγμα, ότι οι συμβάσεις παροχής άδειας εκμετάλλευσης και διανομής μεταξύ 
του αυστριακού φορέα Austria Tabakwerke και άλλων ευρωπαϊκών φορέων δεν θέτουν σε κίνδυνο 
την πρακτική αποτελεσματικότητα της διαρρύθμισης του αυστριακού μονοπωλίου μεταποιημένων 
καπνών και είναι σύμφωνες με τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης. 

                     
77 Bundesgesetzblatt (Επίσημη Εφημερίδα της Αυστρίας) 518/1995, 4.8.1995. 
78 ΕΕ C 241, 29.08.1994, σ. 35. 
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III - Έλεγχος συγκεντρώσεων 
 
 
A - Εισαγωγή 
 
130. Οι πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις 
συνεχίστηκαν το 1995 με ρυθμό ταχύτερο ακόμα και από εκείνον του 1994. Οι κοινοποιηθείσες 
πράξεις ανήλθαν σε 114 (έναντι 100 το 1994) και η Επιτροπή έλαβε 109 τελικές αποφάσεις (90 το 
1994). Το 1995, ο αριθμός των πράξεων ήταν κατά 24% υψηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, κατά το οποίο είχε ήδη σημειωθεί αύξηση 50% περίπου σε σχέση με την τριετή περίοδο 1991-
1993. Ο αριθμός των υποθέσεων που έφθασαν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ανήλθε σε επτά, 
έναντι έξι κατά το προηγούμενο έτος, ενώ δύο πράξεις κηρύχθηκαν ασυμβίβαστες με την κοινή 
αγορά έναντι μιας το 1994.  
 
Το 1995 συμπληρώθηκαν πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις79. 
Κατά την πενταετή αυτή περίοδο, η Επιτροπή έλαβε 382 τελικές αποφάσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο 
μία απόφαση κάθε τρεισήμισι εργάσιμες ημέρες ή περισσότερες από 70 αποφάσεις ετησίως. Η 
κατανομή των υποθέσεων ανά τομέα εμφανίζει  καθ΄όλη την περίοδο σημαντικό αριθμό 
κοινοποιήσεων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης και των φαρμακευτικών προϊόντων. 
 
Ο αναθεωρημένος εκτελεστικός κανονισμός80 τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1995. Eπιπλέον, οι 
τέσσερις ερμηνευτικές ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν στα τέλη του 1994 εφαρμόστηκαν για 
πρώτη φορά το 199581. Αφορούν τη διάκριση μεταξύ κοινών επιχειρήσεων με χαρακτήρα 
συγκέντρωσης και με χαρακτήρα συνεργασίας, την έννοια της συγκέντρωσης, την έννοια των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων και τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών. 
  
Η Επιτροπή τροποποίησε τον κανονισμό για τις συγκεντρώσεις μετά την επανεξέταση της εφαρμογής 
του το 1993. Το 1995 άρχισε η νέα διαδικασία επανεξέτασης. Η Επιτροπή προέβη σε εντατικές 
διαβουλεύσεις σχετικά με το θέμα της μείωσης των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στον 
κανονισμό για τις συγκεντρώσεις, καθώς και με άλλες πλευρές του κανονισμού που ενδεχομένως 
πρέπει να αναθεωρηθούν. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών, των άλλων 
κοινοτικών οργάνων, μεμονωμένων επιχειρήσεων, εμπορικών ενώσεων και νομικών συμβούλων. Στις 
αρχές του 199682 δημοσιεύθηκε μια Πράσινη Βίβλος σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για 
τις συγκεντρώσεις, η οποία θα αποτελέσει τη βάση ευρείας δημόσιας διαβούλευσης. Πρέπει να 
αναμένεται ότι οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν στα τέλη του έτους. 
 
 
B - Υποθέσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο εμπεριστατωμένης 
εξέτασης 
 
131. Επτά υποθέσεις εξετάστηκαν σε βάθος (δεύτερη φάση της διαδικασίας), βάσει του κανονισμού 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Σε δύο από αυτές, και οι δύο στον τομέα των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, η συγκέντρωση κηρύχθηκε ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Πρόκειται για την κοινή 
επιχείρηση Nordic Satellite Distribution (NSD) στη Βόρεια Ευρώπη και τη συγκέντρωση 

                     
79 Κανονισμός (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 4064/89 της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. L 395 της 30.12.89, σ. 1. 
80 Κανονισμός (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ.3384/94 της 21ης Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τις 

κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και τις ακροάσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) του 
Συμβουλίου αριθ. 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ αριθ. L 377 
της 31.12.1994· XXIV Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (1994), σημεία 234-235. 

81 XXIV Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (1994), σημεία 237-260. 
82 COM(96)19. 
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RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) στις Κάτω Χώρες. Οι άλλες πέντε υποθέσεις 
κηρύχθηκαν συμβατές, δύο χωρίς όρους και τρεις υπό όρους που επέτρεψαν να αρθούν τα 
προβλήματα ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή κατά την έρευνά της. 
 
 
1. Υποθέσεις στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
 
132. Οι κοινοποιήσεις πράξεων συγκέντρωσης στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
σημείωσαν αισθητή αύξηση. Οι συγκεντρώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τα μεταβαλλόμενα 
ιδιοκτησιακά καθεστώτα στον εν λόγω τομέα και τη σύγκλιση τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν 
χωριστά, όπως εκείνες των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι περισσότερες 
υποθέσεις δεν παρουσίαζαν προβλήματα ανταγωνισμού και εγκρίθηκαν μετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης της διαδικασίας. 
 
Οι αποφάσεις στις υποθέσεις NSD και HMG καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή 
στις πράξεις συγκέντρωσης στον τομέα αυτό. Οι εν λόγω συγκεντρώσεις είχαν σημαντικές οριζόντιες 
και κάθετες επιπτώσεις, δεδομένου ότι συνεπάγονταν τη δημιουργία νέων εταιρειών που θα 
μπορούσαν στο μέλλον να περιορίσουν σημαντικά την πρόσβαση σε τηλεοπτικά δίκτυα - επίγεια, 
δορυφορικά ή καλωδιακά. Η Επιτροπή είχε ήδη απαγορεύσει το 1994 την κοινή επιχείρηση MSG 
Media Service, την οποία σχεδίαζαν να δημιουργήσουν οι επιχειρήσεις Bertelsmann, Kirch και 
Deutsche Telekom με σκοπό την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στη Γερμανία. Στην 
απόφασή της για την απαγόρευση της κοινής επιχείρησης NSD, η Επιτροπή κάλεσε τα μέρη να 
υποβάλουν νέες προτάσεις που να μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την κοινή αγορά. Το γεγονός 
αυτό τονίζει τη βούληση της Επιτροπής να διευκολύνει τη σύσταση νέων επιχειρήσεων στον εν λόγω 
τομέα τομέα, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 
 
Nordic Satellite Distribution 
 
133. Η κοινή επιχείρηση NSD είχε ως σκοπό τη μετάδοση δορυφορικών τηλεοπτικών 
προγραμμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων και σε νοικοκυριά που διαθέτουν 
κεραίες λήψης δορυφορικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή συμπέρανε ωστόσο ότι η δημιουργία της 
NSD υπό την προτεινόμενη μορφή θα οδηγούσε στη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 
μητρικών της επιχειρήσεων μέσω της κάθετης ολοκλήρωσής τους, από την παραγωγή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων έως την παροχή υπηρεσιών λιανικής διανομής σε δίκτυα συνδρομητικής τηλεόρασης. 
 
Οι μητρικές της NSD κατέχουν ήδη ισχυρές θέσεις στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη 
Σκανδιναβία. Η Norsk Telekom A/S είναι ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης καλωδιακών 
δικτύων στη Νορβηγία, όπου ασκεί επίσης δραστηριότητες διανομής υπηρεσιών συνδρομητικής 
τηλεόρασης και ελέγχει δυναμικό δορυφορικής μετάδοσης κατάλληλο για σκανδιναβούς τηλεθεατές. 
Η TeleDanmark A/S (TD) είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων στη Δανία. Η 
TD ελέγχει επιπλέον, με την Kinnevik, το μεγαλύτερο μέρος του εναπομένοντος δυναμικού 
δορυφορικής μετάδοσης που είναι κατάλληλο για σκανδιναβούς τηλεθεατές. Η Kinnevik, σουηδικός 
όμιλος επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων, είναι ο κυριότερες φορέας παροχής δορυφορικών 
τηλεοπτικών προγραμμάτων στη Σκανδιναβία, ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς υπηρεσιών 
συνδρομητικής τηλεόρασης στις σκανδιναβικές χώρες και κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά 
καλωδιακής και χρηματοδοτούμενης με διαφημίσεις τηλεόρασης στη Σουηδία. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η σύσταση της NSD θα είχε οδηγήσει στη δημιουργία ή την ενίσχυση 
δεσπόζουσας θέσης σε τρεις αγορές: 
 
- αγορά παροχής χωρητικότητας δορυφορικού αναμεταδότη τηλεοπτικών εκπομπών στη 

Σκανδιναβία (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία)· 
- αγορά καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων στη Δανία· και 
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- αγορά διανομής υπηρεσιών δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης και άλλων 
κρυπτογραφημένων τηλεοπτικών καναλιών απευθείας σε νοικοκυριά. 

 
Τα στοιχεία κάθετης ολοκλήρωσης που εμπεριέχει η συγκέντρωση θα επέτρεπαν στα μέρη να 
αποκλείσουν κάθε δυνητικό ανταγωνισμό στην αγορά δορυφορικής τηλεόρασης στη Σκανδιναβία και 
να ελέγχουν πλήρως την είσοδο στη σκανδιναβική αγορά δορυφορικών τηλεοπτικών εκπομπών. 
Δεδομένου ότι οι επηρεαζόμενες αγορές βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, η Επιτροπή ενήργησε 
κατά τροπό που να εξασφαλίζει ότι οι αγορές αυτές θα παραμείνουν στο μέλλον ανοικτές. 
 
 
RTL/Veronica/Endemol 
 
134. Η Επιτροπή άρχισε την εξέταση της υπόθεσης RTL/Veronica/Endemol μετά από αίτημα της 
κυβέρνησης των Κάτω Χωρών βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις. Το 
άρθρο αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή ακόμα και υποθέσεις που δεν 
έχουν κοινοτική διάσταση, υπό τον όρο ότι επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Παρόλο 
που έκρινε ότι η οικεία γεωγραφική αγορά ήταν εκείνη των Κάτω Χωρών, η Επιτροπή συμπέρανε ότι 
η συγκέντρωση είχε συνέπειες για το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών στο βαθμό που θα επηρέαζε τους 
όρους εισόδου νέων ανταγωνιστών στην ολλανδική αγορά τηλεοπτικών εκπομπών και τους όρους 
απόκτησης ξενόγλωσσων προγραμμάτων, καθώς και επειδή η ίδια η κοινή επιχείρηση εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο, όπου δύο από τα κανάλια της έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρχές του 
Μεγάλου Δουκάτου. Η εξέταση διενεργήθηκε με τη συνήθη διαδικασία, χωρίς όμως την εφαρμογή 
των συνήθων διατάξεων περί αναστολής. Κατά συνέπεια, τα μέρη μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη 
συγκέντρωση παρά την απόφαση της Επιτροπής ότι η κοινή επιχείρηση θα παρείχε στα μέρη 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 
 
Η υπόθεση αφορούσε μια κοινή επιχείρηση, την Holland Media Groep (HMG), μεταξύ της RTL, της 
Veronica και της Endemol. Η RTL εκχώρησε στην HMG τις δραστηριότητες τηλεοπτικής εκπομπής 
που ασκούσε στις Κάτω Χώρες, και ιδίως τα δύο εμπορικά κανάλια RTL4 και RTL5. Ένα τρίτο 
εμπορικό κανάλι εκχωρήθηκε από την Veronica, η οποία αποχώρησε από το δημόσιο σύστημα 
τηλεοπτικής εκπομπής στις Κάτω Χώρες για να συμμετάσχει στην κοινή επιχείρηση. Η άλλη κύρια 
μητρική, Endemol, είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων στις 
Κάτω Χώρες. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της, η Επιτροπή έκρινε ότι η νέα εταιρεία θα είχε μερίδιο 40% 
τουλάχιστον στην αγορά τηλεοπτικών εκπομπών ελεύθερης πρόσβασης στις Κάτω Χώρες και πάνω 
από 60% στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων. Επιπλέον, η θέση της Endemol, η οποία είναι ήδη ο 
μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων στις Κάτω Χώρες, θα ενισχυόταν 
ακόμα περισσότερο με τη συμμετοχή της στην HMG. Η Επιτροπή απαγόρευσε τη συγκέντρωση και 
κάλεσε τα μέρη να προτείνουν μέτρα για την αποκατάσταση, εντός τριών μηνών, συνθηκών 
πραγματικού ανταγωνισμού στην ολλανδική αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων και προγραμμάτων. Η 
απόφαση της Επιτροπής αποτέλεσε αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του Πρωτοδικείου. 
 
 
2. Άλλες εμπεριστατωμένες έρευνες 
 
135. Όλες οι άλλες υποθέσεις στις οποίες αποφασίστηκε η διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας 
κρίθηκαν τελικά συμβατές με την κοινή αγορά. Οι υποθέσεις Siemens/Italtel, μια κοινή επιχείρηση 
στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Ιταλία, και Mercedes Benz/Kässbohrer, η οποία 
αφορούσε την απόκτηση από την Mercedes ενός άλλου γερμανού κατασκευαστή λεωφορείων και 
οχημάτων εμπορικής χρήσης, κηρύχθηκαν συμβατές χωρίς όρους. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις 
τα μέρη ανέλαβαν ορισμένες δεσμεύσεις που περιλήφθηκαν στη απόφαση για τη μελλοντική άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους. Τα μέρη δέχθηκαν τα ίδια να αναλάβουν τις δεσμεύσεις αυτές, οι οποίες 
δεν αποτελούσαν μέρος της ανάλυσης των όρων ανταγωνισμού από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, η 
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STET, μητρική της Italtel, ανέλαβε τη δέσμευση να μην επηρεάζει την πολιτική προμηθειών της 
Telecom Italia προς όφελος της κοινής επιχείρησης, ενώ η Mercedes ανακοίνωσε ότι θα προμηθεύει 
σε ανταγωνιστικές τιμές κινητήρες σε άλλους κατασκευαστές που δεν διαθέτουν δυναμικό 
παραγωγής κινητήρων. 
136. Στην υπόθεση Siemens/Italtel, η Siemens και η STET, η οποία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου 
ιταλικών τηλεπικοινωνιακών φορέων, περιλαμβανομένης της Italtel, σκόπευαν να μεταβιβάσουν σε 
μια κοινή επιχείρηση τις αντίστοιχες θυγατρικές τους στον τομέα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 
Με την πράξη συγκέντρωσης προέκυψαν θέματα κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης. Ως προς τις 
οριζόντιες επιπτώσεις, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς της κοινής επιχείρησης αφορούσε τον τομέα 
του εξοπλισμού μεταγωγής, στον οποίο τα μέρη κατείχαν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 50-60% στην 
ιταλική αγορά και περίπου 30% των συνολικών πωλήσεων στην ΕΕ (το συνδυασμένο μερίδιό τους 
στην αγορά εξοπλισμού μετάδοσης ήταν χαμηλότερο). Από πλευράς καθετοποίησης, η κοινή 
επιχείρηση θα ελεγχόταν εν μέρει από το μεγαλύτερο πελάτη της.  
 
Στα συμπεράσματά της επί του συμβατού της προτεινόμενης κοινής επιχείρησης με την κοινή αγορά, 
η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 
 
- τις δυνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, οι οποίες θα επιφέρουν κατά πάσαν πιθανότητα 

ουσιαστικές μεταβολές στις τηλεπικοινωνιακές αγορές· 
- τις επιπτώσεις της τυποποίησης και των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά το 

άνοιγμα των εθνικών αγορών· και 
- την περαιτέρω ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και ιδίως την ελευθέρωση της 

αγοράς τηλεπικοινωνιακής υποδομής, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία παγκόσμιας αγοράς 
τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών. 

 
137.  Στην υπόθεση Mercedes Benz/Kässbohrer, η Επιτροπή έκρινε ότι παρόλο που η συγκέντρωση 
θα επηρεάσει την αγορά λεωφορείων σε όλη την Ευρώπη, η γερμανική αγορά ιδίως απαιτούσε 
εμπεριστατωμένη ανάλυση. Εντοπίστηκαν τρεις βασικές αγορές, στις οποίες τα μέρη κατείχαν 
συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 44% (αστικά λεωφορεία), 54% (τουριστικά πούλμαν) και 74% 
(υπεραστικά λεωφορεία). Δεδομένου  ωστόσο ότι το συνδυασμένο μερίδιο των δύο επιχειρήσεων στο 
σύνολο της αγοράς λεωφορείων και οχημάτων εμπορικής χρήσης ανερχόταν σε 57%, η Επιτροπή 
συμπέρανε ότι υπήρχαν επαρκείς περιορισμοί στην ελευθερία κινήσεων της Mercedes στη γερμανική 
αγορά, λόγω της ύπαρξης άλλων δύο γερμανών ανταγωνιστών, καθώς και δυνητικών ανταγωνιστών 
από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τους πελάτες που συμμετείχαν στην έρευνα, πρέπει να 
αναμαίνεται ότι ο δυνητικός ανταγωνισμός ξένων προμηθευτών θα ενισχύσει τη θέση των 
γερμανικών επιχειρήσεων εκμετάλλευσης λεωφορείων. Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι οι οδηγίες για 
τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτικούς τους διαγωνισμούς για το μεγαλύτερο 
μέρος της αγοράς αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, οδηγούν αναπόφευκτα στη δημιουργία μιας 
ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς. 
 
138.  Στις άλλες υποθέσεις, η Επιτροπή κήρυξε τις συγκεντρώσεις συμβατές με την κοινή αγορά υπό 
τον όρο της τήρησης από τα μέρη των δεσμεύσεων που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 
139.  Στην υπόθεση ABB/Daimler Benz, η Επιτροπή θεώρησε ότι η αγορά αμαξοστοιχιών για 
τοπικούς σιδηροδρόμους παραμένει κατ΄ουσίαν εθνική, ενώ στα άλλα κράτη μέλη η έλλειψη 
σημαντικών εθνικών βιομηχανιών σιδηροδρομικών μεταφορών είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
ευρύτερων γεωγραφικών αγορών. Η προτεινόμενη συγκέντρωση θα είχε οδηγήσει στη δημιουργία 
δεσπόζοντος δυοπωλίου στη γερμανική αγορά αμαξοστοιχιών τοπικών σιδηροδρόμων. Θα είχε 
επίσης εμποδίσει την είσοδο ξένων προμηθευτών στην αγορά, μέσω της εξαφάνισης των 
ανεξάρτητων γερμανών προμηθευτών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Στις άλλλες αγορές σχετικών 
προϊόντων δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ανταγωνισμού. 
 
Για να άρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής, τα μέρη συμφώνησαν να εκχωρήσουν την Kiepe Elektrik 
GmbH (θυγατρική της Daimler-Benz). Η Kiepe Elektrik GmbH είναι μια επιχείρηση που ειδικεύεται 
στην προμήθεια ηλεκτρολογικών κατασκευαστικών στοιχείων για αμαξοστοιχίες τοπικών 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 



68  XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - COM(96)126 τελικό 

σιδηροδρόμων. Με την πώληση της επιχείρησης αυτής επιτυγχάνεται η διατήρηση στην αγορά ενός 
ειδικευμένου και ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα μπορεί να 
καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών των κατασκευαστών μηχανολογικού εξοπλισμού για τοπικές 
αμαξοστοιχίες ή να συνεργάζεται με αυτούς. Η Kiepe είναι παλαιός και επιτυχημένος προμηθευτής 
και συνέβαλε σημαντικά στο άνοιγμα της γερμανικής αγοράς μέσω της συνεργασίας του με την 
καναδική επιχείρηση Bombardier. 
 
Η συναλλαγή αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης των γερμανικών αρχών για παραπομπή βάσει του 
άρθρου 9 του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις. Παρόλο που τα θέματα ανταγωνισμού αφορούσαν 
κατά κύριο λόγο τις δύο σχετικές αγορές προϊόντων στη Γερμανία, η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση 
παραπομπής δεδομένου ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση, η οποία θα επέτρεπε τη δημιουργία του 
μεγαλύτερου προμηθευτή εξοπλισμού για σιδηροδρομικές μεταφορές στον κόσμο, είχε σημαντικές 
επιπτώσεις στο σύνολο της Ευρώπης. 
 
140.  Στην υπόθεση Orkla/Volvo, η συγκέντρωση εγκρίθηκε υπό τον όρο ότι η Orkla θα εκχωρούσε 
την επιχείρηση ζυθοποιίας Hansa. Χωρίς την πώληση της Hansa τα μέρη θα αποκτούσαν μερίδιο 75% 
στη νορβηγική αγορά μπύρας, ενώ ούτε οι έμποροι λιανικής πώλησης ούτε οι τομείς ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών τροφοδοσίας διέθεταν επαρκή αντισταθμιστική αγοραστική ισχύ.   
 
141.  Στην υπόθεση Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox, μετά από λεπτομερή ανάλυση των 
θεμάτων οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι η μόνη αγορά στην οποία η προτεινόμενη συγκέντρωση μπορούσε να οδηγήσει στη 
δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης ήταν εκείνη των δοχείων αεροζόλ από λευκοσίδηρο. 
Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν και πωλούν δοχεία 
αεροζόλ από λευκοσίδηρο και κουτιά κονσερβών, καθώς και ορισμένα συστήματα κλεισίματος για 
δοχεία και φιάλες ποτών, περιλαμβανομένων των καλυμμάτων μεταλλικών δοχείων ποτών, των 
μεταλλικών πωμάτων και των πλαστικών και αλουμινένιων πωμάτων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
συμπέρανε ότι η δέσμευση της  Crown να εκχωρήσει ορισμένες δραστηριότητες στον τομέα των 
δοχείων αεροζόλ από λευκοσίδηρο ανταποκρινόταν σε επαρκή βαθμό στις ανησυχίες της σχετικά με 
τον ανταγωνισμό. 
 
Τα μέρη συμφώνησαν να εκχωρήσουν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους στις αγορές δοχείων 
αεροζόλ από λευκοσίδηρο πέντε διαφορετικών κρατών μελών. Οι δραστηριότητες αυτές 
αντιπροσώπευαν το 22% της σχετικής αγοράς στον ΕΟΧ. Χωρίς την πώληση αυτών των μονάδων, το 
συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των δύο μερών θα είχε υπερβεί το 60%, ένω ο αμέσως επόμενως 
ανταγωνιστής είχε μερίδιο αγοράς 15-20%. Τα μέρη έλεγχαν επιπλέον το μεγαλύτερο μέρος της 
πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας. 
 
 
Γ - Άλλες σημαντικές υποθέσεις 
 
142.  Η Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά σημαντικών συγκεντρώσεων κατά την πρώτη φάση της 
διαδικασίας, εντός μηνός από την κοινοποίησή τους. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονταν 
ορισμένες συγκεντρώσεις στον φαρμακευτικό τομέα, όπως Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour 
Pharmaceutical, Hoechst/Marion Merrell Dow, Rhone Poulenc Rohrer/Fisons και 
Upjohn/Pharmacia. Για να άρει κάθε αμφιβολία ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με την κοινή 
αγορά, η Glaxo συμφώνησε να παραχωρήσει σε έναν τρίτο την άδεια αποκλειστικής εκμετάλλευσης 
μιας από τις υπό ανάπτυξη, από την Glaxo ή την Wellcome, χημικές ουσίες κατά της ημικρανίας. 
Φαίνεται ότι οι πρόσφατες συγκεντρώσεις στον φαρμακευτικό τομέα αποσκοπούν στην αύξηση του 
φάσματος προϊόντων που προσφέρονται από τις εταιρείες, γεγονός που θα ενίσχυε την ανταγωνιστική 
τους θέση έναντι των χονδρεμπόρων, των νοσοκομείων και των αλυσίδων φαρμακείων. Για το λόγο 
αυτό, οι μέχρι σήμερα συγκεντρώσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικό χαρακτήρα και δεν 
έθεταν ιδιαίτερα θέματα ανταγωνισμού. 
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143.  Στην υπόθεση Swissair/Sabena, η Επιτροπή επέτυχε την επίλυση των προβλημάτων 
ανταγωνισμού που ανέκυπταν στο πλαίσιο της συγκέντρωσης αυτής, η οποία αφορούσε την 
απόκτηση από την Swissair συμμετοχής 49,5% στο κεφάλαιο της Sabena. Η συναλλαγή θα είχε 
οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίου στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Ελβετίας και Βελγίου. 
Επιπλέον, η Swissair συμμετείχε στην European Quality Alliance με την SAS και την Austrian 
Airlines, ενώ η SAS είχε προτείνει μια συμφωνία συνεργασίας με την Lufthansa. Λαμβανομένων 
υπόψη των συμφωνιών αυτών, η συγκέντρωση θα είχε επιτρέψει στους δύο αερομεταφορείς να 
δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο γραμμών που θα πραγματοποιούσε το 35% των μεταφορών 
επιβατών στην Ευρώπη, δηλαδή δύο φορές περισσότερες από τον αμέσως μεγαλύτερο ανταγωνιστή. 
Προτού εγκρίνει τη συγκέντρωση, η Επιτροπή εξασφάλισε την ανάληψη δεσμεύσεων από τους δύο 
αερομετοφορείς και από τη βελγική και την ελβετική κυβέρνηση για τη χορήγηση των αναγκαίων 
δικαιωμάτων εναέριας κυκλοφορίας και χρόνων χρήσης αερολιμένων για την πραγματοποίηση 
ανταγωνιστικών πτήσεων μεταξύ Βελγίου και Ελβετίας. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την Swissair 
και την Sabena να παράσχουν στους ανταγωνιστές τους δυνατότητες κοινής εκμετάλλευσης γραμμών 
και συμμετοχής σε προγράμματα "πιστών πελατών". Τέλος, η Swissair έπρεπε να διακόψει τους 
δεσμούς της με την SAS στο πλαίσιο της European Quality Alliance. Η συγκέντρωση κοινοποιήθηκε 
δύο φορές και η δεύτερη κοινοποίηση έγινε μετά από μεταβολές στην αρχική πράξη. Η εκτίμησή της 
(περιλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη) έγινε χωρίς να καταστεί αναγκαίο το 
άνοιγμα της δεύτερης φάσης της διαδικασίας. 
 
144.  Η Επιτροπή ενέκρινε μια πράξη συγκέντρωσης με την οποία οι φινλανδικές εταιρείες Repola 
Corporation και Kymmene Corporation συγχωνεύθηκαν πλήρως. Η Repola και η Kymmene είναι 
μεγάλες διεθνείς εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς του τυπογραφικού χαρτιού και 
των υλικών συσκευασίας. Η συγκέντρωση αφορούσε, μεταξύ άλλων τις αγορές δημοσιογραφικού 
χαρτιού, χαρτιού για περιοδικά και χάρτινων σάκων. 
 
Στην αγορά χάρτινων σάκων, η έρευνα της Επιτροπής επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι υπάρχει μια 
χωριστή φινλανδική αγορά για το προϊόν αυτό και ότι η συγκέντρωση θα οδηγούσε στη δημιουργία 
δεσπόζουσας θέσης στην εν λόγω αγορά. Η νέα εταιρεία θα ήταν ο μόνος σχεδόν προμηθευτής 
χάρτινων σάκων σε φινλανδούς πελάτες. Τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να εκχωρήσουν μέρος των 
δραστηριοτήτων τους στη φινλανδική αγορά χάρτινων σάκων. 
 
Για το δημοσιογραφικό χαρτί και το χαρτί για περιοδικά, η σχετική αγορά είναι τουλάχιστον εκείνη 
της Δυτικής Ευρώπης και η Repola/Kymmene, όπως όλοι οι άλλοι μεγάλοι ευρωπαίοι παραγωγοί 
χαρτιού, μεταφέρουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους στην αγορά, σε όλα σχεδόν τα κράτη 
μέλη. Μετά τη συγκέντρωση, η νέα εταιρεία θα είναι ο κυριότερος ευρωπαίος παραγωγός 
δημοσιογραφικού χαρτιού και χαρτιού για περιοδικά. Ωστόσο, το συνδυασμένο μερίδιο των δύο 
επιχειρήσεων δεν θα υπρβεί το 20% περίπου σε καμία από τις αγορές αυτών των προϊόντων, στις 
οποίες υπάρχουν επίσης  άλλοι ανταγωνιστές με ισχυρές θέσεις. 
 
Η Repola είναι, με άλλους πέντε φινλανδούς παραγωγούς χαρτιού, μέλος της Finnpap Marketing 
Association. Η Finnpap είναι ένας κοινός οργανισμός για την προώθηση των πωλήσεων των μελών 
του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Kymmene διαθέτει δικό της δίκτυο πωλήσεων και δεν είναι μέλος της 
Finnpap. Τα μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να μην πωλούν προϊόντα χαρτιού μέσω του κοινού 
οργανισμού πωλήσεων Finnpap. 
 
 
Δ - Έννομα συμφέροντα των κρατών μελών 
 
145.  Στις 6 Μαρτίου 1995, οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλαν, στο πλαίσιο της 
προτεινόμενης απόκτησης της Northumbrian Water από την Lyonnaise des Eaux, την πρώτη αίτηση 
για την αναγνώριση έννομου συμφέροντος βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 3 του κανονισμού για 
τις συγκεντρώσεις. Η αίτηση αφορούσε τις ρυθμιστικές διατάξεις στον τομέα της υδροδότησης στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η νομοθεσία αυτή περιέχει ειδικές διατάξεις περί συγκεντρώσεων, οι οποίες 
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επιτρέπουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο να επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά την εξασφάλιση της 
παροχής ζωτικής υπηρεσίας και της προστασίας των καταναλωτών. Κατά συνέπεια, κάθε 
πραγματοποιούμενη ή προτεινόμενη συγκέντρωση παραπέμπεται στην Monopolies and Mergers 
Commission (MMC), η οποία αποφασίζει έαν η συγκέντρωση αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον. Τα 
κριτήρια για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων στον τομέα της υδροδότησης με βάση το δημόσιο 
συμφέρον περιλαμβάνουν και τον αριθμό των ανεξάρτητων εταιρειών υδροδότησης μεταξύ των 
οποίων η αρμόδια αρχή μπορεί να πραγματοποιεί συγκρίσεις για τον υπολογισμό της κλίμακας των 
ρυθμιστικών τιμών. Η αίτηση του Ηνωμένου Βασιλείου κάλυπτε τις διατάξεις αυτές, εφόσον η 
παραπομπή στην MMC γίνεται αυτοδικαίως και δεν υπάρχουν περιθώρια διακριτικής ευχέρειας.  
 
Κατά την αναγνώριση του έννομου συμφέροντος του Ηνωμένου Βασιλείου, Η Επιτροπή καθόρισε 
συγκεκριμένα όρια για τις έρευνες της MMC σε παρόμοιες περιστάσεις. Η απόφαση της Επιτροπής 
της 29ης Μαρτίου 1995 αναγνωρίζει ότι η MMC μπορεί να εκτιμά προτεινόμες συγκεντρώσεις βάσει 
του δημοσίου συμφέροντος, αλλά ότι στις περιπτώσεις αυτές το δημόσιο συμφέρον περιορίζεται  στα 
θέματα που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των ρυθμιστικών διατάξεων στον τομέα της 
υδροδότησης. Η Επιτροπή ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να της κοινοποιεί όλα τα μέτρα που 
λαμβάνονται βάσει της απόφασης, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει την καταλληλότητά τους. 
 
Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής, οι βρετανικές αρχές παρέπεμψαν την 
προτεινόμενη προσφορά εξαγοράς στην MMC.  Με βάση την έκθεση της MMC, η οποία έκρινε ότι η 
συγκέντρωση θα αντέκειτο προς το δημόσιο συμφέρον εάν δεν συνοδευόταν από  ουσιαστικές 
μειώσεις τιμών για τους καταναλωτές, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή OFWAT προέβη σε διαβουλεύσεις 
με την Lyonnaise και την Northumbrian και πρότεινε ορισμένα μέτρα που περιλάμβαναν επίσης μια 
μείωση τιμών, την οποία η Lyonnaise αποδέχθηκε. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, το Ηνωμένο 
Βασίλειο κοινοποίησε τα προτεινόμενα μέτρα στην Επιτροπή, η οποία δεν διατύπωσε παρατηρήσεις. 
 
 
Ε - Συγκεντρώσεις στον τομέα του άνθρακα και χάλυβα 
 
146.  Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή έλαβε επτά αποφάσεις για πράξεις συγκέντρωσης 
βάσει του άρθρου 66 της Συνθήκης ΕΚΑΧ. Τρεις από τις υποθέσεις αυτές αφορούσαν την πώληση 
κρατικών χαλυβουργιών σε ιδιωτικούς φορείς : την απόκτηση από τον όμιλο RIVA των 
δραστηριοτήτων πλατέων προϊόντων της Ilva, μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της Usinor Sacilor και 
της Hoogovens για την εξαγορά του πορτογάλου παραγωγού πλατέων προϊόντων SN-Planos και μια 
κοινή επιχείρηση μεταξύ της RIVA και της FREIRE για την εξαγορά της SN-Longos. 
 
 
ΣΤ - Perrier 
 
147.  Στις 27 Απριλίου, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε επί δύο προσφυγών κατά της απόφασης της 
Επιτροπής  της 22ας Ιουλίου 1992 στην υπόθεση Nestlι/Perrier. Μια προσφυγή ασκήθηκε από τους 
εργαζομένους της  Perrier και η άλλη από εκείνους της Vittel και της Pierval. Η Επιτροπή είχε 
εγκρίνει τη συγκέντρωση υπό όρους και υποχρεώσεις. Τα κυριότερα σημεία των αποφάσεων έχουν 
ως εξής: 
 
- το Πρωτοδικείο αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός για τις συγκεντρώσεις αφορά κατά κύριο λόγο 

θέματα ανταγωνισμού, αλλά κρίνει ότι αυτό δεν εμποδίζει την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις 
κοινωνικές συνέπειες μιας συγκέντρωσης εάν αυτές επηρεάζουν το επίπεδο ή τις συνθήκες 
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή σε σημαντικό τμήμα της· 

- το γεγονός ότι ένας τρίτος ενδιαφερόμενος δεν παρενέβη κατά τη διοικητική διαδικασία δεν 
συνεπάγεται σε όλες τις περιπτώσεις ότι αυτός δεν νομιμοποιείται να προσβάλει τη σχετική 
απόφαση· 

- μια διαδικασία συγκέντρωσης, καταρχήν, δεν αφορά άμεσα τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
μιας εταιρείας, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται κατά συνέπεια να ζητήσουν την ακύρωση της 
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απόφασης παρά μόνο εάν δεν τηρήθηκαν τα δικαιώματα που τους παρέχουν οι αφορώντες τη 
διαδικασία κανόνες· 

- οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι δεν απολαύουν κατά τη διοικητική διαδικασία εγγυήσεων όμοιων με 
αυτές που χορηγούνται στα πρόσωπα που αφορά η συγκέντρωση. 
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Ζ - Στατιστική επισκόπηση 
 
Διάγραμμα 1 : Αριθμός τελικών αποφάσεων ανά έτος από το 1990 
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Διάγραμμα 2 : Κατανομή για το 1995 ανά είδος πράξης 
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Διάγραμμα 3 : Χώρες καταγωγής των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις πράξεις συγκέντρωσης το 
1995 
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IV - Κρατικές ενισχύσεις 
 
 
A - Γενική πολιτική 
 
148.  H Eπιτροπή δημοσίευσε, τον Ιούλιο, την τέταρτη έκθεσή της σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις στην Κοινότητα83 που αφορά τα έτη 1991 και 1992. Η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντικό 
ποσοτικό μέσο για τον προσδιορισμό της πολιτικής των ενισχύσεων. Η πτωτική τάση, αργή αλλά 
σταθερή, του συνολικού όγκου των ενισχύσεων που ήδη παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1981-1990 επιβεβαιώθηκε, παρά το υψηλό κόστος της γερμανικής ενοποίησης, μέσα σε ένα 
κλίμα ύφεσης και εντατικοποίησης του διεθνούς ανταγωνισμού. Ο συνολικός όγκος των ενισχύσεων 
παραμένει ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, κατά μέσο όρο, ανερχόμενος σε 94 δισεκατομμύρια ECU 
ετησίως για το σύνολο της Κοινότητας, δηλαδή 1,9% του ΑΕΠ της και 704 ECU ανά 
απασχολούμενο. Το Συμβούλιο Βιομηχανικών Υποθέσεων που συνεδρίασε το Νοέμβριο ενέκρινε την 
ανάλυση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη 
και τους άλλους κοινοτικούς στόχους, να συνεχιστεί η μείωση του επιπέδου των ενισχύσεων, με την 
ενδυνάμωση των μηχανισμών του ελέγχου και τη βελτίωση της διαφάνειας. 
 
149.  Η υποχρέωση κοινοποίησης των ενισχύσεων που επιβάλλεται από τη συνθήκη αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο της διαφάνειας των ενισχύσεων. Η Επιτροπή υπενθύμισε, σε ανακοίνωση που 
εκδόθηκε τον Μάιο, ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που της παρέχει η συνθήκη για 
να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να σεβαστούν την υποχρέωση αυτή. Με τη δημοσίευση ανακοίνωσης 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαστικών αρχών, κατέστησε 
σαφή την επιθυμία της να συνεργαστεί με τα εθνικά δικαστήρια για την εκπλήρωση του ρόλου τους 
στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων οι οποίες θίγονται από ενισχύσεις που 
χορηγούνται παράνομα στους ανταγωνιστές τους. 
 
150.  Η δημοσίευση πλαισίων και ανακοινώσεων που καθορίζουν τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η 
Επιτροπή κατά την εξέταση του συμβιβάσιμου χαρακτήρα των κρατικών ενισχύσεων με την κοινή 
αγορά αποτελεί ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της Επιτροπής στον τομέα της διαφάνειας 
και της απλούστευσης. Όλα τα κείμενα που ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 1994, συμπεριλαμβανομένου 
ενός εγχειριδίου διαδικασιών και ενός καταλόγου αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
συγκεντρώνονται στην ενημέρωση της συλλογής "Δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τόμος II: κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις". Κατά τη διάρκεια των ετών, 
ωστόσο, αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των κανόνων αυτών. Είναι συνεπώς χρήσιμο να ενοποιηθούν 
ορισμένα κείμενα και να επανεξετασθούν τα υφιστάμενα. Προς τον σκοπό αυτό, τα κείμενα που 
αφορούν τις περιφερειακές ενισχύσεις βρίσκονται στο στάδιο της ενοποίησης και η Επιτροπή 
ενέκρινε ένα νέο πλαίσιο ενισχύσεων για την έρευνα και ανάπτυξη, οι δε υπηρεσίες της είχαν 
εξετάσει το σχέδιο κειμένου σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών κατά τη 
διάρκεια πολυμερούς συνεδρίασης που έλαβε χώρα τον Απρίλιο. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκαν 
επίσης τα κριτήρια διάκρισης μεταξύ κρατικών ενισχύσεων και "γενικών" μέτρων - τα οποία δεν 
εμπίπτουν στο άρθρο 92 παράγραφος 1 - καθώς και τα προβλήματα που συνδέονται με ενισχύσεις οι 
οποίες χορηγούνται στο πλαίσιο πώλησης εδαφικών εκτάσεων του δημόσιου τομέα και με ενισχύσεις 
οι οποίες παρέχονται με τη μορφή εγγύησης δανείων. Λεπτομερές ερωτηματολόγιο για τις κρατικές 
εγγυήσεις εστάλη σε όλα τα κράτη μέλη. 
 
151.  Το 1995 πραγματοποιήθηκαν δύο άλλες πολυμερείς συνεδριάσεις. Τον Ιούλιο, οι 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ασχολήθηκαν με την αναθεώρηση του κανόνα de minimis και 
του πλαισίου των ενισχύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως επίσης και με ένα σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού, 
που αφορούσαν ειδικότερα τον οπτικοακουστικό τομέα. Τον Δεκέμβριο, συζήτησαν το θέμα του 

                     
83 Τέταρτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις τον τομέα των μεταποιημένων 

προϊόντων καθώς και σε ορισμένους άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM (95) 365 τελικό. 
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μελλοντικού ελέγχου των ενισχύσεων προς τον κλάδο των συνθετικών ινών, ένα πρώτο σχέδιο 
οριζόντιου πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις σε μεγάλα επενδυτικά έργα καθώς και τα 
προβλήματα σχετικά με τον ορισμό και τη συλλογή των επιτοκίων αναφοράς και αναγωγής στην 
παρούσα αξία, των οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός στον υπολογισμό των ενισχύσεων. 
 
152.  Το 1995, η Επιτροπή έλαβε για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο αριθμό αποφάσεων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, εν μέρει εξαιτίας της προσχώρησης των τριών νέων κρατών μελών. Αρκετές 
ενισχύσεις που εξέτασε προορίζονται για την αντιστάθμιση των κοινωνικών επιπτώσεων από την 
αναδιάρθρωση ορισμένων τομέων. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης τον καλύτερο έλεγχο των ενισχύσεων 
σε τομείς οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα προστατεύονταν από το διεθνή ανταγωνισμό και 
των ενισχύσεων που χορηγούνται με ελάχιστα διαφανή τρόπο και που συχνά στο παρελθόν διέφευγαν 
από κάθε έλεγχο. Η μεγαλύτερη ευαισθησία των επιχειρήσεων στις ενισχύσεις τις οποίες λαμβάνουν 
οι ανταγωνιστές τους και η καλύτερη γνώση των δυνατοτήτων που τους προσφέρονται μέσω των 
κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού, τις οδηγεί στην όλο και συχνότερη υποβολή καταγγελιών στην Επιτροπή αλλά και 
επίσης στη συχνή προσφυγή στο Πρωτοδικείο για αποφάσεις τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε σχετικά 
με χορήγηση ενισχύσεων σε ανταγωνιστές τους. 
 
 
Νέα μέτρα για την τήρηση της υποχρέωσης κοινοποίησης 
 
153.  Η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για την καλύτερη τήρηση της υποχρέωσης την οποία 
έχουν τα κράτη μέλη να της κοινοποιούν όλα τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων. Πράγματι, η εμπειρία 
έχει δείξει ότι η υποχρέωση αυτή, της οποίας η νομική βάση βρίσκεται στη συνθήκη ΕΚ (άρθρο 93, 
παράγραφος 3), πρέπει, εάν πρόκειται να έχει χρήσιμο αποτέλεσμα, να συνοδεύεται από μια σειρά 
μέτρων υποκίνησης, όπως και υποβολής κυρώσεων. 
 
 
1. Ανάκτηση ενισχύσεων που καταβλήθηκαν κατά παράβαση της συνθήκης 
 
154.  Η Επιτροπή κατέστησε εκ νέου σαφή τη σημασία την οποία προσδίδει στο σύστημα ελέγχου 
πριν από τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και στην υλοποίηση του στόχου αυτού, δηλαδή τον 
κανόνα της υποχρέωσης προηγούμενης κοινοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, εξέδωσε τον Μάιο 
ανακοίνωση84 στην οποία διευκρινίζει τις αρχές των οποίων την τήρηση σκοπεύει να επιβάλει κατά 
την εφαρμογή της πολιτικής της για την ανάκτηση των ενισχύσεων οι οποίες έχουν καταβληθεί κατά 
παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης. 
 
Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια με σκοπό, αφενός, να οδηγηθούν τα 
κράτη μέλη σε αυστηρότερη τήρηση του άρθρου 93, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ και, αφετέρου, 
να καταστούν οι οικονομικοί φορείς προσεκτικότεροι στο θέμα της νομιμότητας της ενίσχυσης από 
την οποία επωφελούνται. Ο προβληματισμός πάντως αυτός δεν είναι καινούργιος. Η Επιτροπή έχει 
ήδη ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα αυτό, ζητώντας την επιστροφή των μη συμβιβάσιμων και 
παράνομων ενισχύσεων85, θέση την οποία επιβεβαίωσε και ενίσχυσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο86. 
Προσφάτως, το Πρωτοδικείο επανέλαβε για μια ακόμα φορά την υποστήριξή του στην πολιτική της 
Επιτροπής στον εν λόγω τομέα. Στην απόφασή του της 13ης Σεπτεμβρίου στις από κοινού 
εξεταζόμενες υποθέσεις T-244/93 και T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH κατά Επιτροπής, το 
Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την απόφαση της Επιτροπής να εξαρτήσει την έγκριση ενός νέου πακέτου 

                     
84 ΕΕ  C 156, 27.6.1995, σ. 5. 
85 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις οι οποίες καταβάλλονται κατά παράβαση της συνθήκης, 

ΕΕ C 318, 24.11.1983. 
86 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 21ης Μαρτίου 1990 στην υπόθεση C 142/87 Βασίλειο του 

Βελγίου κατά Επιτροπής (Tubemeuse), Συλλογή 1990, σ. I-959 και απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 1990 στην υπόθεση C 301/87 Γαλλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής 
(Boussac), Συλλογή 1990, σ. I-307.  
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ενισχύσεων από την αναστολή της πληρωμής των ενισχύσεων αυτών μέχρις ότου επιστραφεί 
ενίσχυση η οποία είχε προηγουμένως χορηγηθεί στην ίδια εταιρεία και η οποία είχε κηρυχθεί 
ασυμβίβαστη, δεδομένου ότι προέκυπτε σαφώς από την απόφαση της Επιτροπής ότι η σώρευση της 
ασυμβίβαστης ενίσχυσης και του νέου πακέτου ενισχύσεων θα καθιστούσε το σύνολο της ενίσχυσης 
μη συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά. 
 
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα μόνο της προσωρινής διαταγής αναστολής που χρησιμοποιήθηκε 
τότε ήταν περιορισμένη, στο βαθμό που επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ μελλοντικά, δηλαδή, χωρίς να 
έχει κανένα άμεσο αποτέλεσμα στο μέρος (ή στο σύνολο) της ενίσχυσης η οποία είχε ήδη 
καταβληθεί. Τα μέτρα αυτά δεν ήταν συνεπώς αρκετά για να αντιμετωπίσουν και να διευθετήσουν το 
πρόβλημα της δυνητικής στρέβλωσης του ανταγωνισμού, οι επιπτώσεις του οποίου ήταν δυνατόν να 
συνεχιστούν μέχρι τη λήψη οριστικής απόφασης από την Επιτροπή. Οι επιχειρήσεις λοιπόν οι οποίες 
είχαν λάβει παράνομη ενίσχυση ήταν με τον τρόπο αυτό πάντοτε, ακόμα και αν τελικά έπρεπε να 
επιστρέψουν το ποσό το οποίο είχαν λάβει, ευνοημένες σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, είτε από 
καθαρά οικονομική άποψη είτε λόγω της παράτασης της περιόδου φερεγγυότητάς τους στην 
περίπτωση επιχειρήσεων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες.   
 
Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται 
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, με προσωρινή διαταγή και αφού 
δοθεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του και να εξετάσει 
την εναλλακτική χορήγηση ενίσχυσης διάσωσης, να δώσει εντολή στο κράτος μέλος να ανακτήσει 
την ενίσχυση ή μέρος αυτής που έχει ήδη καταβληθεί κατά παράβαση της συνθήκης. Η ανάκτηση 
πρέπει να λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου και να προσαυξηθεί με τόκους 
υπερημερίας επί του ανακτώμενου ποσού, οι δε τόκοι υπολογίζονται από την ημερομηνία χορήγησης 
της παράνομης ενίσχυσης. Μια άλλη καινοτομία είναι ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογιστούν όχι με 
βάση το νόμιμο επιτόκιο αλλά με βάση το εμπορικό επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο αναφοράς που 
χρησιμοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων87. Στην περίπτωση που το 
κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή επιβολής μέτρων, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει άμεσα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σύμφωνα με διαδικασία παρόμοια με εκείνη του 
άρθρου 93 παράγραφος 2, εδάφιο 2) της συνθήκης ΕΚ, ζητώντας τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. 
 
 
2. Συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών δικαστηρίων 
 
155.  Επιθυμώντας να ενισχυθεί η τήρηση της νομιμότητας στην Κοινότητα, η Επιτροπή εξέδωσε 
τον Οκτώβριο ανακοίνωση σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών 
δικαστηρίων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων88. Η ανακοίνωση αυτή δεν έχει επιτακτικό ή 
περιοριστικό χαρακτήρα, πλην όμως στοχεύει μάλλον στο να δοθεί μια νέα ώθηση στη σχέση μεταξύ 
του εκτελεστικού οργάνου της Κοινότητας και των εθνικών δικαστικών αρχών, και να συγκεντρωθεί 
η προσοχή των τελευταίων στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν για τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων των τρίτων μερών και το σεβασμό ορισμένων διαδικαστικών υποχρεώσεων από τα 
κράτη μέλη. Η ανακοίνωση αυτή εντάσσεται άρα στη γενικότερη συλλογιστική που αναπτύχθηκε στο 
προηγούμενο σημείο. 
 
Το έγγραφο αυτό υπενθυμίζει ότι, εάν η Επιτροπή είναι το κοινοτικό όργανο που είναι επιφορτισμένο 
με την εφαρμογή και την ανάπτυξη της πολιτικής των ενισχύσεων για το κοινοτικό συμφέρον, τα 
εθνικά δικαστήρια είναι εκείνα που καλούνται να διασφαλίσουν, μέχρι την οριστική απόφαση της 
Επιτροπής, τα δικαιώματα των διαδίκων απέναντι σε μια ενδεχόμενη ελλειπή ή εσφαλμένη γνώση, εκ 
μέρους των κρατικών αρχών, της απαγόρευσης που αναφέρεται στην τελευταία φράση του άρθρου 93 
                     
87 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη, επιστολή SG(95) D/1971 της 22.2.1995. Το 

Πρωτοδικείο επανέλαβε προσφάτως τη δυνατότητα την οποία έχει η Επιτροπή να ζητήσει την 
καταβολή τόκων επί των ανακτώμενων ποσών : απόφαση της 8ης Ιουνίου 1995 στην υπόθεση T 
459/93 Siemens SA, Συλλογή 1995, σ. II-1675. 

88 ΕΕ C 312, 23.11.95, σ. 8. 
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παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ89. Προς τον σκοπό αυτό, τα εθνικά δικαστήρια καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα αναγκαία μέσα και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες δικονομικές διατάξεις 
του εθνικού δικαίου, και κυρίως: να λάβουν προσωρινά μέτρα με τα οποία να διατάσσεται η 
αναστολή ή η επιστροφή των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν παράνομα, ή να χορηγηθούν 
αποζημιώσεις και τόκοι στα μέρη που έχουν υποστεί ζημία.  
 
Για να καταστούν αποτελεσματικοί οι στόχοι αυτοί, η Επιτροπή προτείνει να βοηθήσει τις εθνικές 
δικαστικές αρχές συνεργαζόμενη με αυτές, κυρίως με τους εξής τρόπους: 
 
- επιδίωξη και βελτίωση της πολιτικής διαφάνειας, μέσω δημοσίευσης πληροφοριών σε θέματα 

κρατικών ενισχύσεων, 
- παροχή πληροφοριών διαδικαστικού χαρακτήρα για τις εκκρεμούσες υποθέσεις,  
- παροχή εμπεριστατωμένων, στατιστικών και αναλυτικών πληροφοριών. 
 
 
B - Η έννοια της ενίσχυσης 
 
156.  Η ερμήνεια της έννοιας της ενίσχυσης όπως αυτή αναφέρεται στις συνθήκες αποτελεί συχνά το 
δυσκολότερο σημείο στην εξέταση των μέτρων εκ μέρους της Επιτροπής. Τα κριτήρια που 
καθορίζουν την παρουσία ενίσχυσης στα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σχετικά με 
ορισμένες επιχειρήσεις τους έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τις διοικητικές αρχές των εν λόγω 
κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την κοινοποίησή τους αλλά επίσης και για τα εθνικά 
δικαστήρια τα οποία μπορούν να κληθούν να καθορίσουν εάν ένα αμφισβητούμενο μέτρο έπρεπε να 
έχει υπαχθεί στην υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης. Αρκετές αποφάσεις που έλαβε η 
Επιτροπή κατά το 1995 επιτρέπουν τον καλύτερο προσδιορισμό της έννοιας της ενίσχυσης η οποία 
περιλαμβάνεται στους κανόνες για θέματα ανταγωνισμού. 
 
157.   α)  Για να εφαρμοσθεί το άρθρο 92 παράγραφος 1, θα πρέπει το μέτρο να παρέχει στην 
επιχείρηση κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο η τελευταία δεν θα είχε λάβει υπό κανονικές 
συνθήκες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο όρος αυτός πληρούται εφόσον μια επιχείρηση αποκτά εδαφική 
έκταση του δημοσίου ή βιομηχανικό χώρο σε τιμή χαμηλότερη εκείνης της αγοράς. Για τον λόγο 
αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 σχετικά με την 
απόκτηση εκ μέρους της Siemens Nixdorf AG/Mainz εδαφικής εκτάσεως του δημοσίου σε τιμή η 
οποία εκτιμάται κατά 5,5 έως 21,5 εκατομμύρια DM χαμηλότερη της τρέχουσας τιμής. Το ίδιο 
σκεπτικό ισχύει και εφόσον το κράτος αποκτά κάποιο γήπεδο από εταιρεία σε τιμή η οποία είναι 
υψηλότερη από την αγοραία αξία. Επειδή η Επιτροπή διατηρούσε αμφιβολίες σχετικά με το εάν η 
τιμή του γηπέδου το οποίο πωλήθηκε από την ισπανική χαλυβουργική εταιρεία Tubacex προς τις 
δημόσιες αρχές ανταποκρινόταν στην αγοραία αξία, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 
93 παράγραφος 2. 
  
158.  Η χρηματοδότηση από το δημόσιο του κόστους για την προπαρασκευή ενός 
εργοταξίου/βιομηχανικού χώρου και η παροχή συνδέσεων με τις διάφορες (δημόσιες) υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας δεν εμπίπτει στο άρθρο 92 παράγραφος 1, εφόσον η επιχείρηση καταβάλει αντίτιμο 
για τη χρησιμοποίηση της υποδομής με τη μορφή άμεσων ή έμμεσων επιβαρύνσεων. Δεδομένου ότι η 
προετοιμασία του χώρου στο Villey, Meurthe-et-Moselle για την εγκατάσταση μιας νέας 
παραγωγικής μονάδας από την εταιρεία χάρτου Kimberly-Clark ωφέλησε αποκλειστικά και μόνο την 
εν λόγω εταιρεία, ιδιαίτερα επειδή αυτή είναι ο κάτοχος και αποκλειστικός χρήστης των 
εγκαταστάσεων που δημιουργήθηκαν, η μερική χρηματοδότηση της προετοιμασίας αυτής αποτέλεσε 
ενίσχυση προς την εν λόγω εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της το 
γεγονός ότι κάποιος ιδιώτης επενδυτής δεν θα είχε αναλάβει τις εν λόγω προπαρασκευαστικές 

                     
89 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 21.11.1991 στην υπόθεση C 354/90, Fédération 

nationale du commerce extérieur des produits alimentaires και Syndicat national des négociants et 
transformateurs de saumon εναντίον État français, Συλλογή 1991, σ. I-5527, σημείο 14. 
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εργασίες, δεδομένου ότι η τιμή πώλησης του χώρου δεν κάλυπτε ούτε τη μερική χρηματοδότηση της 
προετοιμασίας. 
159.  Η χορήγηση δημόσιων πόρων, σε (δημόσια) επιχείρηση με όρους ευνοϊκότερους από εκείνους 
με τους οποίους κάποιος ιδιώτης επενδυτής σε συνήθεις συνθήκες αγοράς θα είχε χορηγήσει την ίδια 
χρηματοδότηση σε ιδιωτική επιχείρηση συγκρίσιμης χρηματοοικονομικής και ανταγωνιστικής θέσης, 
αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε περιπτώσεις τις οποίες η απόκτηση εκ μέρους του κράτους 
συμμετοχής σε μια επιχείρηση μπορεί να συνδυαστεί με άλλα είδη δημόσιας παρέμβασης που πρέπει 
να κοινοποιούνται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 3, υπάρχει τεκμήριο ότι μπορεί 
να ενέχεται κρατική ενίσχυση. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της για την εφαρμογή των άρθρων 92 
και 93 της συνθήκης ΕΚ στις συμμετοχές των δημόσιων αρχών90 η Επιτροπή ζήτησε από την 
ισπανική κυβέρνηση να ενημερωθεί εκ των προτέρων για οποιαδήποτε απόκτηση συμμετοχής εκ 
μέρους του Institute for the Development of Andalusia. 
 
Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η σχεδιαζόμενη εισφορά κεφαλαίων εκ μέρους του 
βαυαρικού κράτους για την κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών των χαλυβουργικών επιχειρήσεων 
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH και Lech-Stahlwerke GmbH θα συμπέσει με την πώληση των 
μεριδίων του στις εταιρείες αυτές, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε προοπτική 
κερδοφορίας από την παροχή των κεφαλαίων αυτών ακόμα και μακροπρόθεσμα, η Επιτροπή 
αποφάσισε ότι οι εν λόγω κεφαλαιακές εισφορές αποτελούν κρατική ενίσχυση. Για παρόμοιους 
λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι κεφαλαιακές εισφορές από το ιταλικό κράτος μέσω της 
βιομηχανικής του εταιρείας holding ENI στην εταιρεία παραγωγής λιπασμάτων Enichem Agricultura 
S.p.A. κατά τα έτη 1991-1994 αποτελούσε κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι οι εισφορές αυτές 
καταβλήθηκαν προτού καταρτισθεί σχέδιο αναδιάρθρωσης μόνο για να αποφευχθεί η πτώχευση της 
εταιρείας και, κατά συνέπεια, χωρίς οποιεσδήποτε προοπτικές για κάποια λογική μελλοντική 
απόδοση. Η Επιτροπή θεώρησε, επιπλέον, ότι κάτω από τις περιστάσεις αυτές, η περίοδος κατά την 
οποία η επιχείρηση επλήγη από σοβαρές ζημίες, δηλαδή πέντε χρόνια, ήταν υπερβολικά μεγάλη για 
να θεωρηθεί ως αποδεκτή από έναν ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα είχε ήδη αρκετά πριν προβεί σε 
εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση της εταιρείας. Οι κεφαλαιακές εισφορές βάσει ενός σχεδίου 
αναδιάρθρωσης που καταρτίστηκε αργότερα αποτελούσαν συνεπώς κρατική ενίσχυση και, επιπλέον, 
η Επιτροπή θεώρησε ότι τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλά σε σύγκριση με τη συνολική εισφορά νέου κεφαλαίου. 
 
Αφετέρου, εάν η εισφορά κεφαλαίου από το κράτος σε μια επιχείρηση συμπίπτει με την εισφορά 
κεφαλαίων από ιδιώτη επενδυτή κάτω από τους ίδιους όρους και η συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή 
στην επιχείρηση έχει πραγματική οικονομική σημασία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει στοιχείο 
ενίσχυσης στη δημόσια παρέμβαση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η εισφορά κεφαλαίων 
καθώς και τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τις αρχές της Βαλονίας (Βέλγιο) στην 
κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση EM-Filature βασίζονταν σε κανονικά εμπορικά κριτήρια και δεν 
αποτελούσαν κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι η παρέμβαση αυτή συνέπιπτε με μια εισφορά 
κεφαλαίων από ιδιώτες μετόχους με την οποία οι τελευταίοι αποκτούσαν την πλειοψηφία των 
μετοχών στην εν λόγω επιχείρηση και ως ιδιώτες μέτοχοι προσέφεραν δάνεια με παρόμοιους όρους. 
Για τους ίδιους λόγους η Επιτροπή θεώρησε ότι η εισφορά κεφαλαίων από το πορτογαλικό κράτος 
στην εταιρεία επισκευής πλοίων Lisnave, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας δεν περιείχε 
στοιχεία κρατικής ενίσχυσης βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 1. 
 
160.   β) Σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1, η ενίσχυση πρέπει να χορηγείται σε ορισμένες 
μόνο επιχειρήσεις (ή για την παραγωγή ορισμένων αγαθών) για να θεωρηθεί ότι αποτελεί κρατική 
ενίσχυση. Τα γενικά μέτρα οικονομικής, δημοσιονομικής ή κοινωνικής πολιτικής δεν εμπίπτουν στο 
άρθρο 92 παράγραφος 1 και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις σε ένα κράτος μέλος 
που απορρέουν από διαφορές σε τέτοιου είδους μέτρα γενικής πολιτικής πρέπει να εξετάζονται, 
εφόσον είναι απαραίτητο, με βάση την κατάλληλη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 101 και 
102. 
 
                     
90 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής του 1983, Δελτίο ΕΚ 9-1984, σημεία 3.4 και 4.4. 
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Ως εκ τούτου, το άρθρο 92 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα γενικά μέτρα προς όλες τις 
επιχειρήσεις κάποιου κράτους μέλους τα οποία ανταποκρίνονται σε αντικειμενικές και μη εισάγουσες 
διακρίσεις απαιτήσεις. Βάσει των επιχειρημάτων αυτών, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ενίσχυση που 
χορηγήθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση στους εργαζόμενους της επιχείρησης Maschinenfabrik 
Sangerhausen GmbH για την κάλυψη των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο 
εκκαθάρισης της επιχείρησης, δεν αποτελούσαν κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι η εν λόγω ενίσχυση 
είναι αυτόματα διαθέσιμη σε οποιαδήποτε υπό εκκαθάριση επιχείρηση στη Γερμανία. Ομοίως, η 
Επιτροπή θεώρησε ότι η αναστολή της πληρωμής του χρέους υπέρ της ισπανικής χαλυβουργικής 
εταιρείας Tubacex δεν αποτελούσε, η ίδια, κρατική ενίσχυση αλλά μάλλον ένα γενικό μέτρο το οποίο 
ελήφθη στο πλαίσιο της ισπανικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας η οποία εφαρμόζεται γενικά σε 
όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, από τα ανωτέρω κριτήρια προκύπτει επίσης ότι εάν το αποτέλεσμα 
των αντικειμενικών απαιτήσεων βάσει ενός καθεστώτος στο οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι 
επιχειρήσεις είναι ότι μόνο ορισμένες από αυτές μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ενέχεται κρατική ενίσχυση.  
 
Εάν το μέτρο εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις πλην όμως παρέχει διακριτική εξουσία στις αρχές 
όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του μέτρου αυτού, είναι δυνατόν και στην περίπτωση αυτή να 
ενέχεται κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή θεώρησε, συνεπώς, ότι το φινλανδικό καθεστώς ενισχύσεων 
για την απασχόληση, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 
βιομηχανίας και σε όλες τις περιοχές της χώρας, περιελάμβανε κρατική ενίσχυση, εφόσον οι αρχές 
στην αγορά εργασίας μπορούσαν να αποφασίσουν σε διακριτική βάση για το επίπεδο της ενίσχυσης 
καθώς και για την έκταση της επιδοτούμενης περιόδου για κάθε άνεργο που επρόκειτο να προσλάβει 
κάποια επιχείρηση. 
 
161.   γ) Το οικονομικό όφελος προς ορισμένες επιχειρήσεις πρέπει να χορηγείται από το κράτος 
μέλος ή από κρατικούς πόρους για να αποτελεί κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 
1. Το εν λόγω άρθρο ισχύει σε ενισχύσεις που χορηγούνται από οποιαδήποτε κεντρική, περιφερειακή 
ή τοπική αρχή όπως επίσης και οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που έχει συσταθεί ή 
υποδειχθεί από το κράτος για τη διαχείριση της ενίσχυσης.91 Ακόμα και στην περίπτωση που η 
ενίσχυση δεν χορηγείται μέσω ενός τέτοιου φορέα, είναι δυνατόν να υπάρχει κρατική ενίσχυση 
εφόσον η οικονομική συνδρομή προς τη δικαιούχο επιχείρηση (επιχειρήσεις) επιβάλλεται από το 
κράτος. 
 
162.   δ) Η ενίσχυση πρέπει να επηρεάζει με αισθητό τρόπο τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η προϋπόθεση αυτή επληρούτο στην περίπτωση της ενίσχυσης προς 
τη γερμανική εταιρεία Leuna-Werke GmbH, μολονότι η επιχείρηση δεν εξάγει αγαθά σε άλλα κράτη 
μέλη, δεδομένου ότι η ενίσχυση είναι δυνατόν να της επιτρέψει να αυξήσει την παραγωγή της για την 
εγχώρια αγορά και κατά συνέπεια να μειώσει τη δυνητική αγορά για τα αγαθά που εισάγονται από 
άλλα κράτη μέλη. 
 

                     
91 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση 78/76, Steinike und Weinlig êáôÜ Bundesamt 

für Årnährung und Forstwirtschaft, Συλλογή 1977, σ. 575. 
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Γ - Η εξέταση του συμβιβάσιμου των ενισχύσεων με την κοινή αγορά 
 
 
1. Τομεακές ενισχύσεις 
 
1.1. Τομείς που υπόκεινται σε ιδιαίτερους κανόνες 
 
1.1.1. Ενισχύσεις προς τη ναυπηγική βιομηχανία 
 
163.  Στις 21 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚ/3094/9592 εφαρμόζοντας 
συμφωνία του ΟΟΣΑ σε σχέση με τους κανονικούς όρους ανταγωνισμού στους κλάδους της 
εμπορικής ναυπήγησης και επιδιόρθωσης πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης των 
επιδοτήσεων για την παραγωγή. Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της 
συμφωνίας του ΟΟΣΑ. Η ημερομηνία αυτή επρόκειτο να είναι η 1η Ιανουαρίου 1996, πλην όμως, 
δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεκύρωσε τη συμφωνία τον Δεκέμβριο, η 
έναρξη ισχύος της καθυστέρησε λόγω αργοπορίας στη διαδικασία επικύρωσης από άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας. Το Συμβούλιο αποφάσισε, συνεπώς, ότι οι κανόνες της έβδομης 
οδηγίας για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία93 πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται ad 
interim και το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1996. Εάν η συμφωνία ΟΟΣΑ δεν έχει τεθεί σε ισχύ 
μέχρι την 1η Ιουνίου 1996, η Επιτροπή θα υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις στο Συμβούλιο ούτως 
ώστε να μπορεί να ληφθεί απόφαση για τη μελλοντική πολιτική πριν την 1η Οκτωβρίου 1996. Με τα 
δεδομένα αυτά, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το κοινό ανώτατο όριο ενίσχυσης για την 
παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 1996 σε 9% για τα μεγάλα σκάφη και 4,5% για τα σκάφη που 
στοιχίζουν λιγότερο από 10 εκατομμύρια ECU και για τις μετατροπές. 
 
1.1.2. Βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα 
 
164.  Κατά το 1995, η Επιτροπή συνέχισε να είναι προσεκτική στην εφαρμογή του κοινοτικού 
πλαισίου ενισχύσεων προς τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα94. Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων 
για τις ενισχύσεις κατέληξαν στη λήψη ορισμένων αρνητικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
εντολής για την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν παρανόμως. 
 
Το Συμβούλιο συναίνεσε ομόφωνα σε ειδικές παρεκκλίσεις βάσει του άρθρου 95 ΕΚΑΧ που 
αφορούν αντιστοίχως την ενίσχυση για την παραγωγή και το κλείσιμο των εγκαταστάσεων εξόρυξης 
σιδηρομεταλλεύματος στην Αυστρία, το Νοέμβριο, και την ιδιωτικοποίηση, το Δεκέμβριο, της 
δημόσιας χαλυβουργικής επιχείρησης στην Ιρλανδία. 
 
Η στενή παρακολούθηση των έξι προηγούμενων υποθέσεων βάσει του άρθρου 95 ΕΚΑΧ (Ilva στην 
Ιταλία, CSI και Sidenor στην Ισπανία, EKO Stahl και SEW Freital στη Γερμανία, και Siderurgia 
Nacional στην Πορτογαλία) διατηρήθηκε με τις εξαμηνιαίες εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο 
Συμβούλιο. 
 
Τον Μάρτιο, η Επιτροπή πρότεινε όπως οι διατάξεις του πλαισίου ενισχύσεων προς τη βιομηχανία 
σιδήρου και χάλυβα για τις ενισχύσεις περιβαλλοντικής προστασίας ευθυγραμμιστούν με τις 
αναθεωρημένες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής προστασίας, βάσει της συνθήκης ΕΚ, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα σε σύγκριση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. 
Αναμένεται ακόμα η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. 

                     
92 ΕΕ L 332, 30.12.1995. 
93 Οδηγία του Συμβουλίου 90/684/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/73/ΕΚ. 
94 Απόφαση 3855/91/EΚΑΧ της Επιτροπής. 
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1.1.3. Άνθρακας 
 
165.  Η απόφαση αριθ. 3632/93/EΚΑΧ95 της 28ης Δεκεμβρίου 1993, θεσπίζει τους κοινοτικούς 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στη βιομηχανία άνθρακα, που καλύπτουν την περίοδο από 1994 
μέχρι 2002. 
 
Στις 4 Απριλίου, η Επιτροπή ενέκρινε96 χρηματοδοτική συνδρομή, συνολικού ύψους 3.384,2 
εκατομμυρίων ECU, προς τη Γερμανία για το 1995, με τη μορφή αντιστάθμισης για τις γεννήτριες 
παραγωγής ηλεκτρισμού βάσει της τρίτης νομοθετικής πράξης όσον αφορά την παραγωγή 
ηλεκτρισμού από κοινοτικό άνθρακα, ενίσχυση για τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού που 
εργάζεται υπογείως στα ορυχεία ("Bergmannsprämie"), καθώς και ενίσχυση για την κάλυψη 
έκτακτων δαπανών ορισμένων επιχειρήσεων άνθρακα σε σχέση με υποχρεώσεις τις οποίες 
παρέλαβαν. 
 
Στις 19 Ιουλίου, η Επιτροπή έδωσε θετική γνωμοδότηση για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν 
οι γαλλικές αρχές και ενέκρινε ενίσχυση97, συνολικού ύψους 912,8 εκατομμυρίων ECU, για την 
κάλυψη των λειτουργικών ζημιών του 1994, ενίσχυση για την κάλυψη υποχρεώσεων λόγω του 
εκσυγχρονισμού, ορθολογικής οργάνωσης και αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας άνθρακα καθώς και 
ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη. Συγχρόνως, η Επιτροπή ενέκρινε πρόσθετη γερμανική ενίσχυση 
συνολικού ύψους 196,9 εκατομμυρίων ECU, για την προμήθεια οπτάνθρακα και κώκ για την 
κοινοτική βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα98.  
 
Στις 26 Ιουλίου, η Επιτροπή επέτρεψε στη Γαλλία99 να χορηγήσει ενίσχυση, συνολικού ύψους 668,1 
εκατομμυρίων ECU, για την κάλυψη των ζημιών εκμετάλλευσης του 1995, ενίσχυση για την κάλυψη 
υποχρεώσεων που προέκυψαν από τον εκσυγχρονισμό, την ορθολογική οργάνωση και την 
αναδιάρθρωση της βιομηχανίας άνθρακα και ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη. 
 
Η έγκριση της Επιτροπής προς το Ηνωμένο Βασίλειο να χορηγήσει ενίσχυση συνολικού ύψους 
2.594,4 εκατομμυρίων ECU, για ζημίες του 1995, περιελήφθη στην απόφαση της Επιτροπής της 3ης 
Νοεμβρίου 1994100. 
 
Κοινοποιήσεις ενισχύσεων για το 1995 ελήφθησαν από τις πορτογαλικές και ισπανικές αρχές, καθώς 
και μια συμπληρωματική κοινοποίηση από τις γερμανικές αρχές. Όλες αυτές οι κοινοποιήσεις 
εξετάστηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να καθοριστεί εάν συμβιβάζονται ή όχι με την 
απόφαση 3632/93/EΚΑΧ. 
 
1.1.4. Αυτοκινητοβιομηχανία 
 
166.  Με την απόφασή του της 29ης Ιουνίου 1995101, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε, σε 
αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Επιτροπής για παράτασή του για αόριστο χρονικό διάστημα, 
ότι το κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων προς την αυτοκινητοβιομηχανία είχε πάψει να ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 1995. Για να αποφευχθεί το νομικό κενό, που θα μπορούσε δυνητικά να 
δημιουργηθεί με την απόφαση, η Επιτροπή έπρεπε να ενεργήσει κατ� εξαίρεση αποφασίζοντας στις 
5 Ιουλίου 1995 την αναδρομική παράταση του πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 1995 και, 
συγχρόνως, να προτείνει στα κράτη μέλη την εκ νέου εισαγωγή του πλαισίου για περίοδο δύο ετών, 
αρχής γενομένης το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1996. 
 

                     
95 ΕΕ L 329, 30.12.1993, σ. 12. 
96 Απόφαση 95/464/EΚΑΧ, ΕΕ L 267, 9.11.1995. σ. 42. 
97 Απόφαση 95/465/EΚΑΧ, ΕΕ L 267, 9.11.1995, σ.46. 
98 Απόφαση 95/499/EΚΑΧ, ΕΕ L 287, 30.11.1995, σ.53. 
99 Απόφαση 95/519/EΚΑΧ, ΕΕ L 299, 12.12.1995, σ. 18. 
100 Απόφαση 95/995/EΚΑΧ, ΕΕ L 379, 31.12.1995, σ. 6. 
101 Υπόθεση C-135/93 Ισπανία κατά Επιτροπής [1995] Συλλογή I-1651. 
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Στη συνέχεια, η ισπανική κυβέρνηση προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της 
Επιτροπής να παρατείνει αναδρομικά την ισχύ του πλαισίου και, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη, αρνήθηκε επίσης την πρόταση για επανεισαγωγή του για περίοδο δύο ετών. Μετά την 
άρνηση αυτή, η Επιτροπή αναγκάστηκε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 για να 
εξεταστεί ο συμβιβάσιμος χαρακτήρας όλων των καθεστώτων ενίσχυσης από τα οποία μπορούσαν να 
επωφεληθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία. Στις 20 
Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε μια οριστική απόφαση καλώντας την Ισπανία να συμμορφωθεί - 
ευθυγραμμιζόμενη με τη στάση των υπόλοιπων κρατών μελών - με τις απαιτήσεις του νοεισαχθέντος 
πλαισίου. 
 
Με βάση την απόφασή της της 5ης ιουλίου, η Επιτροπή συνέχισε να εφαρμόζει καθόλη τη διάρκεια 
του 1995 το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων προς την αυτοκινητοβιομηχανία. Έλαβε εννέα 
κοινοποιήσεις οι οποίες στηρίζονταν σε εγκεκριμένα καθεστώτα και 2 κοινοποιήσεις βάσει ad-hoc 
καθεστώτων. Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση έγκρισης της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης σε 6 υποθέσεις. 
Η Επιτροπή έλαβε επίσης προσωρινή απόφαση καλώντας τη γερμανική κυβέρνηση να παράσχει εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επιτραπεί η αξιολόγηση της 
ενίσχυσης προς τα νέα σχέδια της VW Sachsen, που δεν καλύπτονταν από προηγούμενη απόφαση του 
1994102. 
 
167.  Κατά την αξιολόγηση μεμονωμένων παροχών ενίσχυσης που βασίζονταν σε περιφερειακά 
καθεστώτα ενίσχυσης (π.χ. FORD Genk), η Επιτροπή συνέχισε να εφαρμόζει τα κριτήριά της βάσει 
των οποίων οι περιφερειακές ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα πρέπει να είναι ανάλογες με το 
πραγματικό περιφερειακό μειονέκτημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο εκάστοτε επενδυτής. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κατά μέσο όρο επέτρεψε υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης προς τους 
κατασκευαστές αυτοκινήτων για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές 
της ΕΕ. 
 
168.  Όσον αφορά τις περιπτώσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή εξέδωσε οριστικές 
αποφάσεις στις υποθέσεις ενίσχυσης που αφορούσαν τις DAF Belgium, DAF Netherlands και SEAT-
Volkswagen. Με τις αποφάσεις αυτές εζητείτο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανάκτηση 
τμήματος της ενίσχυσης στην περίπτωση της πτώχευσης της DAF και σημαντική μείωση της 
παραγωγικής ικανότητας στην περίπτωση της SEAT. Περαιτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει 
τη διαδικασία βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 2 ΕΚ για την ενίσχυση που χορηγήθηκε από τις 
ισπανικές αρχές στην Santana Motor, S.A.  
 
169.  Κατά την αξιολόγηση των περιπτώσεων ενίσχυσης για έρευνα και ανάπτυξη, η Επιτροπή, ενώ 
αναγνωρίζει τις δυνητικές ευνοϊκές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Ε&Α στην οικονομική 
ανάπτυξη, λαμβάνει υπόψη της τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και επιχειρεί να 
διασφαλίσει ότι η ενίσχυση αυτή παρέχεται μόνο σε σχέδια τα οποία έχουν πραγματικά καινοτόμο 
χαρακτήρα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ελέγχει επίσης την τήρηση των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης 
που καθορίζονται από το κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων για Ε&Α. Δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις 
αυτές επληρούντο στις υποθέσεις των Opel Austria και Ford Valencia, η Επιτροπή ενέκρινε τις 
προτεινόμενες για τα σχέδια αυτά ενισχύσεις. 
 
170.  Και οι δύο αυτές υποθέσεις περιελάμβαναν ενίσχυση για επενδυτικά σχέδια με σκοπό τη 
μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με το κοινοτικό πλαίσιο 
ενισχύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία και με τις κατευθυντήριες γραμμές κρατικών ενισχύσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος, μια τέτοια ενίσχυση μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον προορίζεται 
να καλύψει τις επιπλέον επενδυτικές δαπάνες για τη μείωση ή εξάλειψη της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος ή για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής με σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος και εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων έντασης της ενίσχυσης που προβλέπεται 
από τους κανόνες, δηλαδή 15% για σχέδια προσαρμογής στα νέα πρότυπα και 30% για σχέδια που 
υπερβαίνουν σημαντικά τα πρότυπα, ή για εκούσια μέτρα. Και στις δύο υποθέσεις που αφορούν την 
                     
102 XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 367 και παράρτημα II.E., σημείο 2.6. 
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Opel Austria και την Ford Valencia, καθώς και στην ανωτέρω αναφερθείσα υπόθεση Ford Genk, οι 
όροι αυτοί επληρούντο και κατά συνέπεια η Επιτροπή ενέκρινε τις προτεινόμενες ενισχύσεις. 
 
171.  Σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή ζήτησε από τις εθνικές αρχές να ελέγξουν την 
πραγματοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων και ζήτησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν ετήσιες 
εκθέσεις για το αποτέλεσμα των επενδύσεων αυτών καθώς και για την πληρωμή των ενισχύσεων. 
Έχει ήδη αποδειχθεί στην πράξη η σημασία της εν λόγω διαδικασίας παρακολούθησης, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η εκτέλεση μεγάλων πολυετών επενδυτικών σχεδίων οδηγεί 
σε πολλές μεταβολές οι οποίες ίσως απαιτήσουν και αλλαγές στην καταβολή της ενίσχυσης. Κατά τη 
διάρκεια του 1995, ο ex-post αυτός έλεγχος ασκήθηκε στις υποθέσεις Ford/VW Setubal και Fiat 
Mezzogiorno καθώς επίσης και στις υποθέσεις Chrysler και SNF στην Αυστρία, όπου η Ευρωπαϊκή 
Ένωση κατέληξε σε συμφωνία με την Αυστρία για μείωση των ενισχύσεων. Στην απόφασή της στην 
υπόθεση NedCar, η Επιτροπή ζήτησε από τις ολλανδικές αρχές να κοινοποιήσουν τους κανόνες 
κατανομής του κόστους μεταξύ των παλαιών και νέων μοντέλων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
δεν χορηγείται καμία ενίσχυση προς τις Volvo και Mitsubishi με την εφαρμογή ακατάλληλων 
διατάξεων103. Η ανάλυση των κανόνων κατανομής του κόστους για τα έτη 1994 και 1995 έδειξε ότι 
δεν περιλαμβάνονταν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Τέλος, στην υπόθεση χορήγησης ενίσχυσης προς 
την Rover, η οποία χρονολογείται πριν από τη θέσπιση του πλαισίου, και στην περίπτωση 
περιφερειακής ενίσχυσης στην υπόθεση Opel Eisenach η επίβλεψη σταμάτησε, μετά την εκπλήρωση 
όλων των όρων της απόφασης.  
 
1.1.5. Βιομηχανία συνθετικών ινών 
 
172.  Από το 1977, οι ενισχύσεις προς τον εν λόγω κλάδο υπόκεινταν σε συμπληρωματικό έλεγχο 
μέσω του πλαισίου ενισχύσεων προς τη βιομηχανία συνθετικών ινών. Τον Απρίλιο, η Επιτροπή 
ζήτησε από ανεξάρτητους συμβούλους την αξιολόγηση των επιπτώσεων του πλαισίου αυτού και, εάν 
εκρίνετο αναγκαίος ο συμπληρωματικός έλεγχος ποια μορφή θα έπρεπε να λάβει. Οι σύμβουλοι 
υπέβαλαν έκθεση τον Οκτώβριο και η Επιτροπή θα αποφασίσει στις αρχές του 1996 σχετικά με τις 
ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Τον Απρίλιο, επίσης, η Επιτροπή παρέτεινε τη διάρκεια ισχύος του 
παρόντος πλαισίου104 για άλλους 9 μήνες μέχρι τις 31 Μαρτίου 1996105. 
 
1.1.6. Μεταφορές 
 
173.  Το 1995 σημειώθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων ενίσχυσης στον τομέα 
των μεταφορών (από 29 σε 52). Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση της πολυπλοκότητας του 
περιεχομένου των υποθέσεων καθώς και από επέκταση του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 92 και 93. 
Με την πρόοδο της απελευθέρωσης των αγορών μεταφορών αυξάνονται και οι εμπορικές πιέσεις 
στους φορείς παροχής των υπηρεσιών αυτών. Η επικείμενη ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των 
υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας θα περιλαμβάνει και τα δικαιώματα ενδομεταφορών (cabotage) για 
τους ευρωπαίους μεταφορείς από το Μάρτιο 1997. Οι προσφάτως εγκριθείσες οδηγίες για το κόστος 
χρησιμοποίησης καθώς και για την πρόσβαση στις υποδομές στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών προάγουν περαιτέρω τις προσπάθειες που άρχισαν με την οδηγία 91/440. Η ρύθμιση του 
θέματος αυτού επεκτάθηκε επίσης και στις θαλάσσιες ενδομεταφορές στο εσωτερικό των κρατών. Τα 
παραδείγματα αυτά είναι ενδεικτικά των ενεργειών που καταβάλλονται στο πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς μεταφορικών υπηρεσιών. 
 
174.  Καθώς οι εμπορικές πράξεις υπεισέρχονται πλέον σε νέους τομείς, πρέπει να αυξηθεί ο έλεγχος 
της κρατικής χρηματοδοτικής υποστήριξης για να εξασφαλιστεί η διατήρηση της ισότιμης 
μεταχείρισης όλων των επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Στις περιπτώσεις των μεταφορών, δεν 
πρέπει να επιτρέπεται η παροχή πλεονεκτημάτων με τα οποία μειώνεται το κόστος το οποίο συνήθως 
περιλαμβάνεται στη διάρθρωση κόστους μιας επιχείρησης και αποτελεί απόρροια κρατικής ενέργειας 
                     
103 ΧΧIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 367 και παράρτημα II.E, σημείο 2.6. 
104 ΕΕ C 346, 30.12.1992. 
105 ΕΕ C 142, 8.6.1995. 
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- εκτός εάν ανταποκρίνεται στις ανάγκες συντονισμού των μεταφορών ή αποτελεί επιστροφή για την 
απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
των μεταφορών ως οικονομική δραστηριότητα ή ως συγκεκριμένο σχέδιο κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να πληροί τα κριτήρια απαλλαγής. 
175.  Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, οι υπηρεσίες της Επιτροπής γνωμοδότησαν σε 
αρκετές περιπτώσεις (Ferrovie dello Stato, fixed Öresund link) που τους ζητήθηκε από τα κράτη μέλη 
για να διευκρινιστεί κατά πόσον οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές μπορούσαν να θεωρηθούν 
κρατική ενίσχυση. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν τη χρηματοδοτική παρέμβαση ως 
βασικό εργαλείο της πολιτικής τους για την ανάπτυξη των υποδομών. Καταρχήν, εφόσον η πρόσβαση 
και η χρήση των υποδομών είναι δημόσιες και γενικού χαρακτήρα, οι παρεμβάσεις αυτές δεν 
αποτελούν ενίσχυση βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 1 αλλά συνήθως θεωρούνται ότι είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον. Για να υπάρξει στρέβλωση - η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενίσχυση -, τα 
πλεονεκτήματα κατά τη χρήση των υποδομών πρέπει να παρέχονται επιλεκτικά, με στόχο τη 
συνδρομή προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις: για παράδειγμα, μια ειδική εγκατάσταση για την 
αποκλειστική χρήση μιας και μόνο επιχείρησης· οι περιορισμοί πρόσβασης που δημιουργούν 
διακρίσεις.  
 
Σε οικονομικούς όρους, οι δημόσιες αρχές παρέχουν συνήθως τα αγαθά αυτά και τις υπηρεσίες λόγω 
αδυναμίας παροχής τους μέσω του συστήματος τιμολόγησης. Αγαθά όπως οι υποδομές είναι συνήθως 
αδιαίρετα και συνολικά αναλώσιμα από όλους τους πολίτες, είτε πληρώνουν γι�αυτά είτε όχι. Με 
την παροχή των δημόσιων αγαθών εκ μέρους της κυβέρνησης επωφελείται συνολικά η κοινωνία και 
δεν χορηγούνται αποκλειστικά σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο (αρχή του μη αποκλεισμού). 
Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι η δημόσια στήριξη για έργα υποδομής δεν θα αποτελεί υπό 
κανονικές συνθήκες ενίσχυση, αλλά μάλλον ένα γενικό μέτρο που θα καταδεικνύει την κυριαρχία του 
κράτους σε θέματα οικονομικής πολιτικής, χωροταξικού προγραμματισμού και ανάπτυξης. 
 
176.  Διάφορες καταγγελίες που υποβλήθηκαν κατά το 1995 υπογράμμιζαν την ύπαρξη κρατικών 
ενισχύσεων προς τους λιμένες. Το ερώτημα που τίθεται αφορά τη δυνατότητα εξέτασης της 
οικονομικής υποστήριξης των λιμενικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του άρθρου 92. 
 
177.  Όσον αφορά τον τομέα της πολιτικής αεροπορίας το 1995, η Επιτροπή βάσισε τις αποφάσεις 
της σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις αρχές που αναπτύχθηκαν στις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε το Νοέμβριο του 1994106. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές λαμβάνουν υπόψη 
τις νέες συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού που διαμορφώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος της τρίτης 
δέσμης μέτρων ελευθέρωσης το 1993. Το 1994, η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση ενισχύσεων 
αναδιάρθρωσης, οι οποίες θα καταβληθούν σε δόσεις, υπέρ της ΤΑΡ και της Air France. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η Επιτροπή ενέκρινε τις ενισχύσεις με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης μιας σειράς 
υποχρεώσεων και της εφαρμογής σχεδίων αναδιάρθρωσης. Στη συνέχεια, το 1995, η Επιτροπή 
εξέτασε, με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι όροι τους 
οποίους είχε επιβάλει. Δεδομένου ότι τόσο η ΤΑΡ107 όσο και η Air France108 είχαν τηρήσει όλους 
τους επιβληθέντες όρους, η Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρρήσεις για την καταβολή της δεύτερης 
δόσης της ενίσχυσης. 
 
178.  Επίσης κατά το 1994, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η εγγραφή της γαλλικής δημόσιας 
επιχείρησης CDC-P στην ομολογιακή έκδοση της Air France συνιστούσε παράνομη ενίσχυση, 
ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά, και ζήτησε την επιστροφή της. Τον Οκτώβριο 1994, η Γαλλία και 
η Air France προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο κατά της απόφασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
αποφάσισε τότε, στις 4 Απριλίου 1995109, να τροποποιήσει την αρχική της απόφαση, και να ζητήσει 
από τη Γαλλία να καταθέσει το ποσό της ενίσχυσης και τους τόκους υπερημερίας σε δεσμευμένο 
τραπεζικό λογαριασμό μέχρις ότου αποφανθεί το Πρωτοδικείο. Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι 
                     
106 XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 375.  
107 ΕΕ αριθ. C 154, της 21.6.1995. 
108 ΕΕ αριθ. C 295, της 10.11.1995. 
109 ΕΕ αριθ. L 219, της 15.9.1994. 
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να εμποδίσει την Air France να χρησιμοποιεί το χρηματικό ποσό της ενίσχυσης, μέχρις ότου εκδοθεί 
η απόφαση του Πρωτοδικείου. 
 
179.  Στις 4 Μαΐου 1995110,η Επιτροπή εξέτασε τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο πλαίσιο 
συμφωνίας μεταξύ της Swissair και της Sabena, με στόχο την απόκτηση από τη Swissair συμμετοχή 
στρατηγικής σημασίας (49,5%)στη Sabena. Η πράξη προϋπέθετε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Sabena κατά 9,5 δισεκατ. βελγικά φράγκα, εκ των οποίων τα 6 δισεκατ. θα εισέφερε η 
Swissair και το υπόλοιπο μέρος το βελγικό κράτος και βέλγοι επενδυτές. Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι 
όταν πρόκειται να αυξηθεί η συμμετοχή του δημοσίου σε μια εταιρεία, η εισφορά κεφαλαίου δεν 
εμπεριέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης μόνο εάν η επένδυση του δημοσίου συνοδεύεται από 
εισφορά κεφαλαίου σημαντικού ύψους από ιδιώτη μέτοχο. Η αγορά νέων μετοχών από τη Swisair 
στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με το βελγικό κράτος και τους βέλγους επενδυτές αποδεικνύει 
ότι η πράξη αποτελεί κανονική χρηματοοικονομική συναλλαγή και όχι κρατική ενίσχυση. 
 
180.  Στις 10 Μαΐου 1995, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στα 
σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τα συνταξιοδοτικά ταμεία των υπαλλήλων της 
Lufthnansa στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποίησης της εταιρείας που άρχισε να εφαρμόζεται 
το 1992. Τα μέτρα συνδέονται με τις δαπάνες που επωμίσθηκε η Lufthansa μετά την αναγκαστική 
απόσυρσή της από ένα συμπληρωματικό συνταξιοδοτικό ταμείο το οποίο διαχειριζόταν ο δημόσιος 
οργανισμός VBL, στον οποίο ήταν υποχρεωμένη να συμμετέχει, ως δημόσια εταιρεία. Η Επτροπή 
έκρινε ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης επενδυτής στη θέση του γερμανικού κράτους, υποχρεωμένος να 
παραιτηθεί από τον έλεγχο της Lufthansa, θα είχε ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει την τελική αξία της συμμετοχής του. 
 
181.  Στις 19 Ιουλίου 1995, η Επιτροπή εξέτασε την εισφορά κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. FF στην 
εταιρεία ΑΟΜ από τη μητρική της κρατική εταιρεία Crédit Lyonnais. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας, συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η ΑΟΜ ήταν πιθανό 
να ανακτήσει την αποδοτικότητά της στο εγγύς μέλλον και ότι η καθαρή παρούσα αξία των 
ταμειακών ροών της ήταν υψηλότερη από την αξία της επένδυσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 
ότι επρόκειτο για κανονική χρηματοοικονομική συναλλαγή και όχι για κρατική ενίσχυση, εφόσον 
οποιοσδήποτε ιδιώτης επενδυτής που ενεργεί σε κανονικές συνθήκες οικονομίας της αγοράς θα είχε 
πραγματοποιήσει την επένδυση στην ΑΟΜ. 
 
182.  Στις 29 Νοεμβρίου 1995, η Επιτροπή εξέδωσε τελική αρνητική απόφαση σχετικά με τον 
μηχανισμό έκτακτης απόσβεσης των αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στη Γερμανία και 
χρησιμοποιούνται για διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καθεστώς 
προβλέπει έκτακτη απόσβεση ύψους έως και 30% του συνολικού κόστους αγοράς. Η Επιτροπή έκρινε 
ότι το καθεστώς αυτό συνιστούσε ενίσχυση και ότι δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της δεύτερης 
και τρίτης παραγράφου του άρθρου 92. 
 
183.  Η Επιτροπή έλαβε αρκετές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής το 1989 για την εξέταση των 
κρατικών ενισχύσεων προς τις κοινοτικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο 
μιας συνολικής επανεκτίμησης της κοινοτικής πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα 
αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής θα παρουσιαστούν από την Επιτροπή σε μια ανακοίνωση την 
οποία θα κληθούν να συζητήσουν και να σχολιάσουν τα ευρωπαϊκά όργανα, τα κράτη μέλη και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
184.  Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι μια συμφωνία μεταξύ των ισπανικών περιφερειακών 
και τοπικών αρχών της χώρας των Βάσκων και της επιχείρησης «Ferries Golfo de Viscaya», σχετικά 
με μια πορθμειακή γραμμή μεταξύ του Bilbao και του Portsmouth δεν εμπεριείχε στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης. Η τελική απόφαση, μετά τη κίνηση της διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 93 παράγραφος 2 
της συνθήκης, ελήφθη στις 6 Ιουνίου 1995. 
                     
110 ΕΕ L 239, της 7.10.1995, σ.19. 
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185.  Σοβαρές αμφιβολίες δημιουργήθηκαν σχετικά με το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στη γαλλική κρατική ναυτιλιακή εταιρεία Compagnie Générale Maritime («CGM») με τη 
Συνθήκη. Η Επιτροπή αποφάσισε στις 31 Οκτωβρίου 1995, και αργότερα στις 20 Δεκεμβρίου 1995, 
να κινήσει και να επεκτείνει αντίστοιχα, τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2. Το ποσό της 
ενίσχυσης ανέρχεται σε 330 εκατ. ECU περίπου. 
 
186.  Η Επιτροπή εξέτασε επίσης αρκετές υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των οδικών 
μεταφορών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ελευθέρωση των οδικών ενδομεταφορών που 
λαμβάνει χώρα σταδιακά από την 1η Ιανουαρίου 1995111 και προϋποθέτει το άνοιγμα των τοπικών 
αγορών στον κοινοτικό ανταγωνισμό. 
 
187.  Στις 18 Αυγούστου 1995, η Επιτροπή προσέφυγε στο Δικαστήριο κατά της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, η οποία δεν είχε λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1993, η οποία κήρυσσε μια πίστωση φόρου στους 
επαγγελματίες οδικούς μεταφορείς στην Ιταλία ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και καλούσε τις 
ιταλικές αρχές να ζητήσουν την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. 
 
Επιπλέον, το καθεστώς αυτό το οποίο είχε θεωρηθεί ως απλή ενίσχυση λειτουργίας και το οποίο είχε 
αρχικά προβλεφθεί για το φορολογικό έτος 1992, παρατάθηκε από τις ιταλικές αρχές το 1993 και το 
1994, με προϋπολογισμό ύψους 558 εκατ. ECU. Η Επιτροπή αποφάσισε στις 4 Οκτωβρίου 1995, να 
κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της συνθήκης σχετικά με τις παρατάσεις αυτές 
και ζήτησε την άμεση αναστολή της ενίσχυσης. 
 
188.  Στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συνεχίζονται οι ενέργειες διαρθρωτικής εξυγίανσης 
με σκοπό τη μείωση των υφιστάμενων πλεονασμάτων μεταφορικής ικανότητας με τη διάλυση 
σκαφών. Οι ενέργειες αυτές έχουν ήδη αρχίσει από το 1990 βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1101/89 του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 1989. Λόγω της έκτασης του πλεονάζοντος στόλου, η 
Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο, στις 23 Μαΐου 1995, πρόταση για την τροποποίηση του ανωτέρω 
κανονισμού και με την οποία προτείνει την ανάληψη εκτεταμένης δράσης διάλυσης σκαφών, για την 
περίοδο 1996-1998, με συγχρηματοδότηση από την Κοινότητα, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και 
τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντικό συνοδευτικό μέτρο της 
διαδικασίας προοδευτικής ελευθέρωσης της αγοράς εσωτερικών πλωτών μεταφορών, στο οποίο 
αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία η Επιτροπή στην πρότασή της της 23ης Μαΐου 1995. 
 
189.  Στη διάρκεια του 1995, η Επιτροπή εξέτασε, υπό το πρίσμα των άρθρων 92 και 93, ορισμένες 
πράξεις σιδηροδρομικών εταιρειών. Όσον αφορά την πώληση των εταιρειών παραγωγής 
σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού (ROSCOs) στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή αποφάσισε στις 29 
Νοεμβρίου ότι οι εγγυήσεις που παρασχέθηκαν στους αγοραστές μεγιστοποίησαν το κέρδος από την 
πώληση και συνεπώς δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης, στις 18 Οκτωβρίου 1995, ότι μια κρατική εγγύηση υπέρ της Ferrovie 
dello Stato S.p.A., την οποία χορήγησε η ιταλική κυβέρνηση για δάνειο ύψους 372 εκατ. ECU για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων σε σιδηροδρομική υποδομή για τη σύνδεση Brenner-Verona με τρένα 
υψηλής ταχύτητας, δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση. 
 
1.1.7. Γεωργία 
 
190.  Η προσχώρηση των τριών νέων κρατών μελών (Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία), μετέβαλε, σε 
έναν ορισμένο βαθμό, τα δεδομένα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα. Για 
κάθε νέο μέλος, η πράξη προσχώρησης προβλέπει μια ιδιαίτερη διαδικασία για τις ενισχύσεις που 
ισχύουν κατά τη στιγμή της προσχώρησης και για μια ορισμένη μεταβατική περίοδο. Όπως 
προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης, τα νέα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή, πριν από 
                     
111 Κανονισμός 3118/93 του Συμβουλίου, ΕΕ L 279, 12.11.1993. 
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τις 30 Απριλίου 1995, τα ισχύονται καθεστώτα ενίσχυσης στο γεωργικό τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 
93 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 13 Φεβρουαρίου 1995, δύο 
αποφάσεις για την έγκριση των αυστριακών και φινλανδικών προγραμμάτων εφαρμογής των άρθρων 
138 έως 140 της πράξης προσχώρησης, που προβλέπουν τη χορήγηση μεταβατικών και φθινουσών 
κρατικών ενισχύσεων σε γεωργικά προϊόντα. Οι αποφάσεις αυτές τροποποιήθηκαν στη συνέχεια για 
να ληφθούν υπόψη νέα στοιχεία. 
 
191.  Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή είναι εκείνη που πρέπει να αντιταχθεί στις εθνικές ενισχύσεις 
κάθε κράτους μέλους που αφορούν μέτρα στήριξης τα οποία υπάρχει κίνδυνος να διαταράξουν τους 
μηχανισμούς της κοινοτικής αγοράς και που, ως ενισχύσεις λειτουργίας, δεν έχουν διαρκές 
αποτέλεσμα στην ανάπτυξη του εν λόγω τομέα. 
 
192.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις στις επενδύσεις για τον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, και κυρίως 
για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων112, η 
αξιολόγηση των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων πρέπει στο εξής, και στο μέτρο του δυνατού, να 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο παράλληλης εξέτασης των φακέλων εντός των προθεσμιών που 
ορίζονται για τις κρατικές ενισχύσεις· η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει την αποστολή μιας μόνο 
επιστολής στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, τόσο δυνάμει των άρθρων 92-93 της συνθήκης όσο και 
του κανονισμού αριθ. 2328/91. 
 
193.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, η κοινοτική πολιτική καθορίζεται από τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 του Συμβουλίου113. Ο κανονισμός αυτός επιτρέπει επίσης στα κράτη 
μέλη να προβλέπουν ενισχύσεις, κάτω από διάφορους όρους, σε συμφωνία με τα άρθρα 92 και 93 της 
συνθήκης. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, περιορίζεται από τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται 
στον εν λόγω κανονισμό, και εφαρμόζονται από την Επιτροπή κατ� αναλογία για την αξιολόγηση 
των κρατικών ενισχύσεων. 
 
Μέχρι το 1994, τα κριτήρια επιλογής για την αξιολόγηση των επενδύσεων αυτών, γνωστά ως 
"τομεακά όρια", καθορίζονταν στην απόφαση 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 1990114. 
Με την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 1994115, τα κριτήρια αυτά 
τροποποιήθηκαν. Το 1994, η Επιτροπή είχε ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι θα συνεχίσει να 
εφαρμόζει, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, τα τομεακά όρια που προβλέπονται στο σημείο 2 
του παραρτήματος της απόφασης του 1990116. Το 1995, η Επιτροπή διαφοροποίησε τη θέση της 
ούτως ώστε να εφαρμόσει τα όρια που προβλέπονται από την απόφαση του 1994 στις περιπτώσεις 
εκείνες στις οποίες τα όρια αυτά θα ήταν λιγότερο αυστηρά117. Μετά τις προπαρασκευαστικές της 
εργασίες με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θέσπισε την αρχή της εφαρμογής στις κρατικές ενισχύσεις, 
από την 1η Ιανουαρίου 1996, των κριτηρίων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 22ας Μαρτίου 
1994 και όχι εκείνων που περιλαμβάνονται στην απόφασή της της 7ης Ιουνίου 1990118. 
 
194.  Η Επιτροπή θέσπισε επίσης την αρχή της αναθεώρησης της πολιτικής της σχετικά με τις 
επιδοτούμενες πιστώσεις διαχείρισης στον γεωργικό τομέα119. 
 
1.1.8. Αλιεία 
 

                     
112 ΕΕ L 218, 6.8.1991, σ. 1. 
113 ΕΕ L 91, 26.4.1990, σ. 1. 
114 ΕΕ L 163, 29.6.1990, σ. 71. 
115 ΕΕ L 79, 23.3.1994, σ. 29. 
116 ΕΕ C 189, 12.7.1994, σ. 5. 
117 ΕΕ C 71, 23.3.1995, σ. 6. 
118 ΕΕ C 29, 2.2.1996, σ. 4. 
119 ΕΕ C 44, 16.2.1996, σ. 2. 
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195.  Το 1995, η Επιτροπή κατέγραψε 37 νέες περιπτώσεις κοινοποιηθεισών ενισχύσεων και 20 
περιπτώσεις μη κοινοποιηθεισών ενισχύσεων ή ενισχύσεων που κοινοποιήθηκαν με καθυστέρηση, 
καθώς και τρεις νέες περιπτώσεις υφιστάμενων ενισχύσεων στον εν λόγω τομέα. Αποφάσισε να μην 
προβάλει αντιρρήσεις στην περίπτωση 22 καθεστώτων, εκ των οποίων ένα είχε ήδη αρχίσει το 1994. 
Αποφάσισε, εξάλλου, να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ 
έναντι δύο μέτρων ενίσχυσης, ενός ιταλικού και ενός γερμανικού. Κατά τη διάρκεια της ιδίας 
περιόδου, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 που είχε 
κινηθεί έναντι ενός μέτρου ενίσχυσης που τέθηκε σε εφαρμογή στην Ιταλία και κοινοποιήθηκε το 
1993. 
 
 
1.2. Ειδικοί τομείς που δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες 
 
196.  Ήδη από μερικά χρόνια, η Ευρώπη γνώρισε ένα σημαντικό ρεύμα ελευθέρωσης, 
ιδιωτικοποιήσεων και αναδιοργάνωσης ορισμένων εθνικών τομέων υπό καθεστώς μονοπωλίου. Το 
ρεύμα αυτό, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της διαδικασίας εναρμόνισης των κανόνων σε κοινοτικό 
επίπεδο, οδήγησε την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων σε θέματα 
κρατικών ενισχύσεων για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς όπως είναι οι τράπεζες ή τα 
ταχυδρομεία. Οι εν λόγω τομείς, αν και θεωρητικά θα έπρεπε να υπόκεινται στην ίδια μεταχείριση με 
οποιονδήποτε άλλο τομέα (και ιδιαίτερα στην αρχή του "ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς"), δεν 
παύουν ωστόσο να έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες είναι λογικό να λαμβάνονται υπόψη από 
την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των κανόνων σε θέματα κρατικών ενισχύσεων. 
 
1.2.1. Τραπεζικός τομέας 
 
197.  Στον τομέα αυτό παρατηρούνται ορισμένες ιδιαιτερότητες κοινωνικής και νομικής φύσεως 
(προστασία των αποταμιευτών), μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής (απαραίτητη 
σταθερότητα του τομέα, ορθή λειτουργία του συστήματος πληρωμών), και τέλος πολιτικής και 
διεθνούς φύσεως (πιθανός αντίκτυπος με τη μορφή "πανικού" σε άλλα ιδρύματα της ίδιας χώρας ή σε 
άλλες χώρες δεδομένης της μεγάλης αλληλεξάρτησης που υφίσταται σε τομείς όπως ο τραπεζικός, 
κυρίως στις περιπτώσεις αφερεγγυότητας ενός μεγάλου ιδρύματος). Για το λόγο αυτό, υπάρχουν 
ειδικές αρχές επιφορτισμένες με την εποπτεία του εν λόγω τομέα στα διάφορα κράτη μέλη. 
 
Μετά την υπόθεση Banesto το 1994, η υπόθεση Crédit Lyonnais αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα 
του τρόπου με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα του εν λόγω τομέα. Η υπόθεση αυτή 
είναι από ποσοτική άποψη η σημαντικότερη από αυτές που έχει εξετάσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή: ο 
συνολικός όγκος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 45 δισεκατομμύρια FFr (7,5 δισεκατομμύρια ECU). 
Επιπλέον, η Crédit Lyonnais ήταν στα τέλη του 1993 η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα από άποψη 
συνολικού ισολογισμού, γεγονός που κατέστησε τη συγκεκριμένη υπόθεση παράδειγμα 
αφερεγγυότητας μιας τράπεζας σημαντικού μεγέθους με όλες τις παρεπόμενες επιπτώσεις για το 
σύνολο του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού συστήματος της Γαλλίας, ακόμα και της Ευρώπης. 
 
Η αρχή την οποία ακολούθησε η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, ήταν εκείνη της εφαρμογής στον τραπεζικό τομέα των κανόνων ουσίας και 
διαδικασίας σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του τομέα 
αυτού. Η τήρηση των κανόνων είχε, εξάλλου, ως αποτέλεσμα να αποφευχθεί η μη συνετή 
συμπεριφορά ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία τυγχάνουν ρητής ή σιωπηρής υποστήριξης 
εκ μέρους του κράτους, στο βαθμό που πρόκειται για δημόσια ιδρύματα και/ή ιδρύματα των οποίων η 
σημασία είναι ιδιαίτερα μεγάλη για να αφεθούν σε πτώχευση. Η πρόταση αυτή είναι, πράγματι, 
πιθανόν να οδηγήσει σε ανάγκη κρατικής παρέμβασης και ως εκ τούτου σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Ακόμα και εάν η κρατική παρέμβαση ήταν 
αναγκαία για να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα υπόλοιπα ιδρύματα και τις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, η Επιτροπή θεώρησε ότι έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι η προκρινόμενη 
λύση προκαλεί όσο το δυνατόν λιγότερη στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού. Τέλος, το υπό 
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πτώχευση ίδρυμα πρέπει να παράσχει σημαντικές αντιπαροχές για την αντιστάθμιση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κρατικής παρέμβασης στους υπόλοιπους φορείς της αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η απόφαση την οποία έλαβε τελικά η Επιτροπή εξαρτά την έγκριση της ενίσχυσης προς την 
Crιdit Lyonnais κυρίως από την πώληση σημαντικού μέρους του διεθνούς δικτύου, από τη συνδρομή 
της στο κόστος του μηχανισμού διαχωρισμού των ζημιογόνων δραστηριοτήτων με μια ρήτρα 
επανόδου σε υγιή κατάσταση, από τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της Crédit Lyonnais και της 
διάρθρωσης η οποία δημιουργήθηκε για να συμπεριλάβει τις διαχωριζόμενες πλέον δραστηριότητες 
και από την πιθανή ιδιωτικοποίηση της τράπεζας εντός των προσεχών πέντε ετών. 
 
1.2.2. Ταχυδρομεία 
 
198.  Η Επιτροπή θεωρεί τον εν λόγω τομέα ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ουσιαστικής συμβολής 
του στην υλοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μιας χώρας. Ωστόσο, η 
Επιτροπή πρέπει συγχρόνως να λάβει υπόψη της το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αναγνώρισε την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα120, με την 
επιφύλαξη της αρχής του άρθρου 90 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. 
 
Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, κυρίως δημόσιες, ημιδημόσιες ή εκείνες στις οποίες έχουν δοθεί ειδικά 
και αποκλειστικά δικαιώματα, εξακολουθούν να διατηρούν προνομιακές σχέσεις με το κράτος. Η 
κατάσταση αυτή μεταφράζεται σε μια άμεση (επιδοτήσεις) ή έμμεση (φορολογικές επιπτώσεις) 
οικονομική υποστήριξη, που συχνά δεν είναι ιδιαίτερα διαφανής. Πλην όμως, στον συγκεκριμένο 
τομέα121 ισχύει αφενός, η οδηγία της Επιτροπής για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων 
του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών, γεγονός που επιφέρει ιδιαίτερες λογιστικές και 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Αφετέρου, οι άμεσες ή έμμεσες αυτές οικονομικές παρεμβάσεις 
αποτελούν κρατικές ενισχύσεις τις οποίες η Επιτροπή καλείται να εποπτεύει, τόσο στο πλαίσιο 
υποχρέωσης προηγούμενης κοινοποίησης των σχεδίων ενίσχυσης στην οποία υπόκεινται τα κράτη 
όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης εξέτασης εκ μέρους της Επιτροπής των υφιστάμενων καθεστώτων 
ενίσχυσης για να ληφθεί υπόψη η προοδευτική ανάπτυξη ή η λειτουργία της κοινής αγοράς. 
 
Στο θέμα αυτό η υπόθεση των "Activités concurrentielles de la Poste française" (Ανταγωνιστικές 
δραστηριότητες των Γαλλικών Ταχυδρομείων) παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον στο βαθμό που 
ασχολείται τόσο με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρα 92-93) όσο και με 
τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (άρθρο 92 παράγραφος 2). Η υπόθεση αυτή αποτελεί την πρώτη από 
κοινού εφαρμογή των δύο αυτών διατάξεων εκ μέρους της Επιτροπής. Η τελευταία θεώρησε στις 
περιπτώσεις αυτές ότι τα φορολογικά πλεονεκτήματα από τα οποία μπορούσε να επωφεληθεί ο 
τομέας των ταχυδρομείων δεν υπερβαίνουν το επιπλέον κόστος που προκαλείται από τους 
περιορισμούς οι οποίοι επιβαρύνουν τα Γαλλικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της 
αποστολής τους ως δημόσιας υπηρεσίας και δεν παρέχονται στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες των 
Ταχυδρομείων (La Poste) (δηλαδή στις δραστηριότητες εκείνες οι οποίες δεν εκτελούνται 
αποκλειστικά από τα Γαλλικά Ταχυδρομεία, κατ�εφαρμογή του γαλλικού δικαίου). Η Επιτροπή 
αποφάσισε συνεπώς ότι τα φορολογικά πλεονεκτήματα δεν αποτελούν ενισχύσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 92 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 
 
1.2.3. Οπτικοακουστικός τομέας 
 
199.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής ταινιών όπως και εκείνη της 
παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων αποτελούν σημαντικό μέρος της διαφοροποιημένης 

                     
120 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 12ης Φεβρουαρίου 1992 στις από κοινού εξετασθείσες 

υποθέσεις C-48/90 και C-66/90 Nederland en PTT Nederland και PTT Post κατά Επιτροπής, Συλλογή 
1992, σ. I-565· απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-320/91 Paul Corbeau, 
Συλλογή 1993, σ. I-2563. 

121 Οδηγία της Επιτροπής 80/723/ΕΟΚ, 25.6.1980, που τροποποιήθηκε από την οδηγία 84/413/ΕΟΚ, 
ΕΕ L 229, 28.8.1985, σ. 20. 
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ευρωπαϊκής πολιτιστικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση της πολιτιστικής διαφοροποίησης 
έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή ως αιτιολογία για την κρατική ενίσχυση προς την βιομηχανία 
παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ωστόσο, κατά την 
αξιολόγησή της για την κρατική ενίσχυση προς τον οπτικοακουστικό τομέα, η Επιτροπή θα φροντίσει 
να εξασφαλίσει ότι η ενίσχυση αυτή δεν προκαλεί περιττές στρεβλώσεις των όρων ανταγωνισμού και 
ότι δεν υπάρχει διάκριση με βάση την ιθαγένεια ή άλλου είδους εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία 
αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και ιδεών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αναγκαιότητας προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
απελευθέρωσης του εμπορίου και του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.  
 
Για να διευκρινίσει την πολιτική της όσον αφορά τις ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα, η Επιτροπή 
επεξεργάζεται κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον πολιτιστικό τομέα, τις τέχνες 
και τον οπτικοακουστικό τομέα. Οι κατευθυντήριες γραμμές συζητήθηκαν με τα κράτη μέλη κατά τη 
διάρκεια πολυμερούς συνεδρίασης τον Ιούνιο. Τα κράτη μέλη εξέφρασαν, γενικά, την υποστήριξή 
τους προς τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές. 
 
200.  Με βάση τα παράπονα που εξέφρασαν ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ισχυριζόμενοι ότι οι 
δημόσιοι σταθμοί ελάμβαναν κρατικές ενισχύσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην αγορά 
τηλεοπτικών προγραμμάτων εντός της ΕΚ, η Επιτροπή ανέθεσε το 1993 σε μια εταιρεία συμβούλων 
την εκπόνηση σχετικής μελέτης, με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας που επιβάλλονται στους δημόσιους σταθμούς, το κόστος τους και το ύψος της επιδότησης 
που λαμβάνουν. Η Επιτροπή παρέλαβε την οριστική έκθεση τον Οκτώβριο του 1995 και την 
απέστειλε στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων. Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη και τις 
χώρες της ΕΖΕΣ, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ΕΟΧ, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση 
υποβολής προσφορών για την εκπόνηση παρόμοιας μελέτης. Όταν ληφθούν οι παρατηρήσεις των 
κρατών μελών για την πρώτη μελέτη και ολοκληρωθεί η δεύτερη μελέτη η Επιτροπή θα εξετάσει τις 
υποθέσεις που εκκρεμούν και θα οργανώσει διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσεων.       
 
 
2. Οριζόντιες ενισχύσεις 
 
2.1. Έρευνα και ανάπτυξη 
 
201.  Η Επιτροπή εξέδωσε στις 20 Δεκεμβρίου 1995 το νέο "κοινοτικό πλαίσιο κρατικών 
ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη".  
 
Η αναθεώρηση του ισχύοντος από το 1986 πλαισίου εντάσσεται στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, 
τόσο σε κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αναθεωρημένη έκδοση έλαβε υπόψη τις συστάσεις 
του Λευκού Βιβλίου "Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπως και τις επιπτώσεις των 
συμφωνιών από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του γύρου της Ουρουγουάης. Το κείμενο 
διευκρινίζει ορισμένες άγραφες πρακτικές τις οποίες ανέπτυξε η Επιτροπή από την έναρξη ισχύος του 
πλαισίου του 1986. 
 
Πράγματι, εάν γενικά το επίπεδο επιτρεπόμενων ενισχύσεων παραμένει στο 25% για τα σχέδια 
προανταγωνιστικής ανάπτυξης - πλησιέστερα προς την αγορά - και σε 50% για τα σχέδια βασικής 
βιομηχανικής έρευνας, είναι δυνατή η χορήγηση "πριμοδοτήσεων" για τα σχέδια που αφορούν ΜME 
(+10 ποσοστιαίες μονάδες), τις ενισχυόμενες περιφέρειες (+5 ή 10 ποσοστιαίες μονάδες) και τα 
σχέδια που εντάσσονται στις προτεραιότητες του κοινοτικού προγράμματος πλαισίου Ε/Α (ΠΠΕΑ) 
(+15 ποσοστιαίες μονάδες). 
 
Εξάλλου, είναι δυνατή η πριμοδότηση της επιτρεπόμενης έντασης των ενισχύσεων (κατά 10 
ποσοστιαίες μονάδες) για τα σχέδια που ανταποκρίνονται σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
κριτήρια: διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, ευρεία διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, συνεργασία πανεπιστημίων- βιομηχανίας. Επιτρέπεται προσαύξηση 25 
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μονάδων για τα σχέδια που αφορούν προτεραιότητες του ΠΠΕΑ και προβλέπουν επίσης 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων και δημοσίων ερευνητικών 
οργανισμών και μια ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων. 
 
Το σύστημα αυτό πριμοδότησης θα επιτρέψει την προσαρμογή του ποσού της επιτρεπτής ενίσχυσης 
με βάση το κοινό συμφέρον, και θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να τηρούνται τα μέγιστα ποσοστά 
του κώδικα επιδοτήσεων του ΠΟΕ. 
 
Για να ληφθεί υπόψη ο εξωκοινοτικός ανταγωνισμός και οι νέες δυνατότητες που προβλέπονται από 
τη συμφωνία για τις συμβάσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα του ΠΟΕ, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι 
οι κοινοτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να επωφελούνται από τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης που 
επιτρέπονται από τον ΠΟΕ (50% για τις δραστηριότητες προανταγωνιστικής έρευνας και 75% για τις 
δραστηριότητες βασικής βιομηχανικής έρευνας) στις εξής περιπτώσεις: σώρευση μεταξύ κρατικής 
ενίσχυσης και κοινοτικής στήριξης, σημαντικό πρόγραμμα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3, σημείο β), σχέδια ή προγράμματα για τα οποία 
πραγματοποιούνται παρόμοιες δραστηριότητες από επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες έχουν λάβει (κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών), ή 
πρόκειται να λάβουν ενίσχυση έντασης ισοδύναμης με το επίπεδο που είναι αποδεκτό από τον ΠΟΕ 
για τα δύο ίδια είδη έρευνας. 
 
Στο νέο πλαίσιο, για να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
βάσει της ήδη κτηθείσας εμπειρίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινοποίηση της αύξησης του ετήσιου 
προϋπολογισμού (<100% του αρχικού ποσού) και/ή η παράταση ενός εγκεκριμένου καθεστώτος, δεν 
είναι πλέον απαραίτητες εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 
 
Η χορήγηση ενίσχυσης σε μεμονωμένο σχέδιο, στο πλαίσιο ενός καθεστώτος ενίσχυσης για έρευνα 
και ανάπτυξη που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, δεν πρέπει καταρχήν να κοινοποιηθεί. Στο πλαίσιο 
του 1995 περιελήφθη ένα διαφορετικό κριτήριο κοινοποίησης των "σημαντικών μεμονωμένων 
περιπτώσεων" που αναφέρεται στο ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται (5 εκατομμύρια ECU) και 
στο κόστος του σχεδίου (25 εκατομμύρια ECU). 
 
Στην αναθεώρηση του πλαισίου εξετάζονται επίσης διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες η δημόσια 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγονται από ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δημόσια ιδρύματα έρευνας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μεμονωμένα 
ή για λογαριασμό των επιχειρήσεων ή σε συνεργασία με αυτές, διέπεται ή όχι από τις διατάξεις του 
άρθρου 92 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 
 
Η νέα μορφή του πλαισίου διευκρινίζει εξάλλου ποιοι είναι οι παράγοντες τους οποίους θα λάβει 
υπόψη η Επιτροπή για να αξιολογήσει εάν οι ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη που 
προτείνονται από κάποιο κράτος μέλος υποκινούν τις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν 
συμπληρωματικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, επιπλέον εκείνων τις οποίες διεξάγουν 
συνήθως στο πλαίσιο των καθημερινών τους ασχολιών (αποτέλεσμα υποκίνησης των ενισχύσεων για 
Ε&Α). 
 
Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης και το αποτέλεσμα της υποκίνησης θα θεωρηθούν ως δεδομένα για τις 
ΜΜΕ, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία αυτά με ιδιαίτερη προσοχή για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν ερευνητικές δραστηριότητες των οποίων τα αποτελέσματα είναι 
πλησίον του σταδίου της εμπορικής εκμετάλλευσης (πλησίον της αγοράς). 
 
 
2.2. Ενισχύσεις απασχόλησης και γενικά μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα 
 
202.  Το συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Κοινότητα αποτέλεσε το βασικό οικονομικό 
και κοινωνικό πρόβλημα για το 1995. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της σοβαρής αυτής 
κατάστασης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλο και περισσότερα μέτρα για την προώθηση της 
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απασχόλησης και η Επιτροπή, από την πλευρά της, στη Λευκή Βίβλο για την ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση προτείνει διαφόρους τρόπους ενίσχυσης της απασχόλησης σε 
συνδυασμό με την κοινοτική πολιτική ανταγωνισμού. 
 
Τα περισσότερα από τα μέτρα που θέσπισαν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των πολιτικών τους 
στην αγορά εργασίας είναι γενικής φύσεως και δεν συνεπάγονται ενίσχυση, είτε επειδή δεν ευνοούν 
ορισμένες επιχειρήσεις είτε επειδή δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, 
σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 92 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Για παράδειγμα, βάσει του 
νέου Danish Energy Package, το οποίο επιβάλλει νέους ή αυξημένους ενεργειακούς φόρους για τις 
εκπομπές CO2 και SO2 στις βιομηχανικές επιχειρήσεις στη Δανία, ένα μέρος των εσόδων από τους εν 
λόγω φόρους θα επιστραφούν στη βιομηχανία με τη μορφή γενικής μείωσης των εισφορών που 
καταβάλλονται στην αγορά εργασίας. Δεδομένου ότι όλες οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τη 
μείωση αυτή αυτομάτως και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι η 
μείωση αυτή αποτελεί κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 1. 
 
Μόνο τα μέτρα τα οποία επιλεκτικά μειώνουν το κόστος εργασίας ορισμένων επιχειρήσεων ή σε 
ορισμένους τομείς, είτε για να ενθαρρυνθεί η αύξηση του εργατικού δυναμικού στους εν λόγω τομείς, 
η διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης ή η πρόσληψη ορισμένων κατηγοριών ανέργων, 
στρεβλώνουν ή απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό εφόσον ευνοούν τους δικαιούχους σε 
σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Έτσι, η Επιτροπή θεώρησε ότι το Swedish employment aid 
scheme (σουηδικό καθεστώς ενίσχυσης για την απασχόληση) το οποίο διατίθεται μόνο σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 500 εργαζόμενους, αποτελούσε κρατική ενίσχυση υπέρ των 
επιχειρήσεων αυτών και ότι ήταν εις βάρος των ανταγωνιστών με περισσότερους από 500 
εργαζόμενους.   
 
203.  Λόγω του σημαντικού αριθμού μέτρων ενίσχυσης για την προώθηση της απασχόλησης, η 
Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να διευκρινίσει την πολιτική της για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα 
αυτό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ενισχύσεις στην απασχόληση122. 
Όσον αφορά τα μέτρα στήριξης για την κατάρτιση, αυτά πρόκειται να εξεταστούν στις γενικότερες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διάκριση μεταξύ κρατικών εγγυήσεων και γενικών μέτρων, 
δεδομένου ότι τα μέτρα στήριξης για την κατάρτιση είναι δυνατό σε πολλές περιπτώσεις να 
χαρακτηρισθούν ως γενικά μέτρα. Ο βασικός στόχος των κατευθυντήριων γραμμών ενίσχυσης της 
απασχόλησης είναι κυρίως να πληροφορηθούν τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τις αρχές 
τις οποίες πρόκειται να εφαρμόσει η Επιτροπή για τον προσδιορισμό της ύπαρξης μέτρων ενίσχυσης 
υπέρ της απασχόλησης και τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα τους με την κοινή αγορά και για την 
εξασφάλιση της συνοχής μεταξύ των κανόνων ανταγωνισμού και των μέτρων πολιτικής για την 
απασχόληση που περιλαμβάνονται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Οι κατευθυντήριες γραμμές επιβεβαιώνουν την ανέκαθεν 
θετική προσέγγιση της Επιτροπής έναντι των κρατικών ενισχύσεων που έχουν ως στόχο τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα δε εφόσον η ενίσχυση αυτή χορηγείται σε ΜΜΕ ή σε 
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση, υπό τον όρο ότι 
οι ενισχύσεις οδηγούν σε καθαρή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στην οικεία επιχείρηση. 
Ομοίως, η Επιτροπή θα λαμβάνει κανονικά ευνοϊκή θέση εάν η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις 
οι οποίες σκοπεύουν να προσλάβουν ανέργους που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες στην 
εξεύρεση μόνιμης εργασίας, όπως είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι ή τα νέα άτομα. Κατά την 
αξιολόγησή της, η Επιτροπή θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις πιθανές αντιπαροχές που προσφέρονται 
από την επιχείρηση για την ενίσχυση η οποία υπερβαίνει την απασχόληση των ανέργων, όπως αυτή 
στα πλαίσια της κατάρτισης. Επιπλέον, σε συμφωνία με τις γενικές αρχές στις οποίες βασίζεται η 
πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή θα εξετάζει πάντοτε εάν η ενίσχυση είναι αναγκαία 
για την πρόσληψη ανέργων και επίσης τον προσωρινό της χαρακτήρα. 
 
Ωστόσο, η ευνοϊκή προσέγγιση της Επιτροπής δεν ισχύει για όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης υπέρ της 
απασχόλησης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα μέτρα ενίσχυσης στον τομέα αυτό, λόγω των 
                     
122 ΕΕ C 334, 12.12.95, σ. 4. 
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πραγματικών ή δυνητικών επιβλαβών επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς, 
είναι αντίθετα με το κοινό συμφέρον και μπορούν να εγκριθούν μόνο σε πολύ περιορισμένο αριθμό 
περιπτώσεων. Έτσι, οι κατευθυντήριες γραμμές επιβεβαιώνουν την αρνητική προσέγγιση της 
Επιτροπής για ενισχύσεις που έχουν σκοπό τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης σε μια 
επιχείρηση. Πράγματι, τα μέτρα αυτά αποτελούν λειτουργικές ενισχύσεις οι οποίες έχουν γενικά ως 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή ματαίωση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες για την 
οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης ή ενός τομέα, διατηρώντας έτσι με τεχνητό τρόπο σε 
λειτουργία ζημιογόνες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 
αρνητικές συνέπειες τέτοιων ενισχύσεων αντισταθμίζουν τα πιθανά βραχυπρόθεσμα οφέλη από τη 
διατήρηση ενός επιπέδου απασχόλησης. Επιπλέον, η Επιτροπή θα έχει συνήθως μια ευνοϊκή στάση 
απέναντι στις ενισχύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης που θα είναι διαθέσιμες σε έναν ή 
περισσότερους τομείς μόνο οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβάλλοντος 
δυναμικού ή διέρχονται κρίση. Τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχουν τα μέτρα αυτά 
ενίσχυσης σε ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις στον ίδιο τομέα σε άλλα κράτη μέλη και ο κίνδυνος 
εξαγωγής της ανεργίας, μέσω της ενίσχυσης, σε άλλα κράτη μέλη κυριαρχούν σε σχέση με την 
προσπάθεια μείωσης της ανεργίας στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση. Η Επιτροπή 
αποφάσισε, στο πλαίσιο αυτό, να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 
2 για μια ενίσχυση υπέρ της απασχόλησης, που χορηγήθηκε στον κλάδο υποδηματοποιίας στην 
Ιταλία βάσει ενός γενικού καθεστώτος ενίσχυσης για την απασχόληση σε τομείς που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα ανεργίας. 
 
Σχετικά με τις ενισχύσεις διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, μια τέτοια ενίσχυση μπορεί να 
επιτραπεί, ωστόσο, εφόσον χορηγείται σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές που λόγω 
των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων είναι επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση βάσει 
του άρθρου 92 παράγραφος 3 σημείο α) ή εφόσον χορηγείται στο πλαίσιο ενός σχεδίου διάσωσης ή 
αναδιάρθρωσης123. Επιπλέον, η ενίσχυση για την απασχόληση σε συγκεκριμένους τομείς μπορεί να 
επιτραπεί για περιφέρειες με σοβαρά προβλήματα ανεργίας ή εφόσον χορηγείται σε επιμέρους τομείς 
όπου παρατηρείται οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 
 
204.  Για να τονισθεί η ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης της υψηλής ανεργίας που μαστίζει σήμερα 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να ενισχυθεί η ανάληψη πολιτικών διαρθρωτικής αντιμετώπισης της 
απασχόλησης, ιδιαίτερα με τη θέσπιση μέτρων που να στοχεύουν άμεσα στην αγορά εργασίας, η 
Επιτροπή εξετάζει την καθιέρωση μιας ταχείας διαδικασίας για την κοινοποίηση καθεστώτων 
ενίσχυσης υπέρ της απασχόλησης και της κατάρτισης. Βάσει της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή θα 
αποφασίσει εντός 20 ημερών για τα μέτρα ενίσχυσης που της κοινοποιούνται. 
 
 
2.3. Ενισχύσεις περιβαλλοντικής προστασίας 
 
205.  Η περιβαλλοντική πολιτική της Κοινότητας βασίζεται στην αρχή ότι η ρυπαίνουσα επιχείρηση 
πρέπει να πληρώνει για την περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί. Οι ενισχύσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας σε επιχειρήσεις είναι, καταρχήν, συμβιβάσιμες με την εν λόγω αρχή. Ωστόσο, πρέπει να 
αναγνωρισθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τέτοιες ενισχύσεις μπορεί να είναι αναγκαίες είτε ως 
κίνητρο προς επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που υπερβαίνουν 
τις σημερινές υποχρεωτικές προδιαγραφές είτε για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας όταν επιβάλλονται νέες περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, κάτω από 
ορισμένες περιστάσεις, μπορούν να δικαιολογηθούν ενισχύσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Είναι 
σαφές, ωστόσο, ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι δυνατόν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
επιχειρήσεων εντός της κοινής αγοράς και δικαιολογούνται μόνο εφόσον τα ευνοϊκά αποτελέσματα 
της ενίσχυσης για το περιβάλλον αντισταθμίζουν τη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. 
 

                     
123 Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες, ΕΕ C 368, 23.12.1994. 
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206.  Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ενισχύσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας124 έχουν ως στόχο την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ πολιτικής ανταγωνισμού και 
πολιτικής για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες γραμμές επιβεβαιώνουν την αρχή 
"ο ρυπαίνων πληρώνει", αλλά ταυτοχρόνως προβλέπουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες είναι 
δυνατόν να επιτραπεί η περιβαλλοντική ενίσχυση. 
 
Σε συμφωνία με τις αρχές αυτές, οι κατευθυντήριες γραμμές τονίζουν ότι, μολονότι η ενίσχυση για τη 
λειτουργία μιας επιχείρησης θεωρείται ότι κανονικά δεν συμβιβάζεται με την έννοια της κοινής 
αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τέτοιου είδους ενίσχυση, με τη 
μορφή απαλλαγής από περιβαλλοντικούς φόρους όπως επίσης και άλλων αντισταθμιστικών μέτρων, 
υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων 
προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, η Επιτροπή θεώρησε ότι η απαλλαγή από τους νέους 
ενεργειακούς φόρους για τις εκπομπές CO2 και SO2 υπέρ των επιχειρήσεων εντάσεως ενέργειας στη 
Δανία και τις Κάτω Χώρες και η απαλλαγή από τους φόρους για τα υπόγεια ύδατα και τα απόβλητα 
υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων στις Κάτω Χώρες, μπορεί να επιτραπεί, θεωρούμενη ως το 
αναπόφευκτο τίμημα που πρέπει να καταβληθεί λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι χώρες 
αυτές ήταν από τις πρώτες οι οποίες καθιέρωσαν το φόρο αυτό για τη βελτίωση της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Εάν δεν προβλεφθεί κάποια φορολογική ελάφρυνση, οι φόροι αυτοί θα ζημιώσουν 
σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εντάσεως ενέργειας στις χώρες οι οποίες 
καθιέρωσαν πρώτες το φόρο αυτό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη Δανία και τις Κάτω Χώρες, 
με αποτέλεσμα τη μείωση των ουσιαστικών οφελών. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι οι 
φορολογικές αυτές απαλλαγές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και για να δοθεί κίνητρο στους 
δικαιούχους της ενίσχυσης να εφαρμόζουν μέτρα μείωσης της ρύπανσης, η Επιτροπή θα απαιτεί 
πάντοντε οι εν λόγω απαλλαγές να έχουν προσωρινό και, καταρχήν, φθίνοντα χαρακτήρα.  
 
 
2.4. Ενισχύσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
 
207.  Η Επιτροπή συνέχισε το 1995 να εφαρμόζει στην εξέταση των ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ τα 
κριτήρια του κοινοτικού πλαισίου ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ, που θέσπισε η Επιτροπή στις 20 
Μαΐου 1992125. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει την επανεξέταση της εφαρμογής του από την Επιτροπή, 
το αργότερο τρία έτη μετά τη δημοσίευσή του. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν συνεπώς στους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, κατά τη διάρκεια πολυμερούς συνεδρίασης τον Ιούλιο, τα 
συμπεράσματα της εν λόγω επανεξέτασης και πρότειναν τις αλλαγές εκείνες οι οποίες θεωρήθηκαν 
αναγκαίες. Ο στόχος τον οποίο επιδιώκει η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι ότι η έγκριση των 
ενισχύσεων αυτών πρέπει να αποτελεί στοιχείο υποκίνησης και να ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα 
προβλήματα των ΜΜΕ, περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον ελάχιστο 
δυνατό βαθμό. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν αφορούσαν κυρίως την αποσαφήνιση και 
απλούστευση των κανόνων, την προσαρμογή του κανόνα de minimis καθώς και τη δυνατότητα να 
λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικές δαπάνες που συνδέονται με την μεταφορά τεχνολογιών. 
 
 
2.5. Εξαγωγικές ενισχύσεις 
 
208.  Οι εξαγωγικές ενισχύσεις, δηλαδή οι ενισχύσεις που αφορούν την ποσότητα126 των αγαθών 
που πωλούνται σε άλλα κράτη μέλη/χώρες ΕΟΧ ή οι ενισχύσεις που συνδέονται με την εμπορική 
προώθηση και πώληση αγαθών στις χώρες αυτές, όπως είναι οι ενισχύσεις για τη δημιουργία ή 
λειτουργία δικτύων διανομής ή πρακτορείων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών εντός της Κοινότητας 
και του ΕΟΧ, είναι σαφώς αντίθετες με το στόχο της εσωτερικής αγοράς. Τέτοιου είδους ενισχύσεις 
δεν προωθούν κανέναν κοινοτικό στόχο που να μπορεί να δικαιολογεί την άμεση στρέβλωση του 
                     
124 ΕΕ C 72, 10.3.1994. 
125 ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2. 
126 Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο προσθήκης ρητής απαλλαγής προς το σκοπό αυτό, στον υπό 

αναθεώρηση κανόνα "de minimis". 
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ανταγωνισμού η οποία προκαλείται. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεν θα εγκρίνει εξαγωγικές 
ενισχύσεις. Ωστόσο, στο πλαίσιο της ευνοϊκής της προσέγγισης όσον αφορά τη χρηματοδοτική 
συνδρομή προς τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα δε ενόψει της περιορισμένης τεχνογνωσίας τους και των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή μπορεί να 
επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων με ευνοϊκούς όρους σε ΜΜΕ, που αφορούν την ανάπτυξη 
εξαγωγικών αγορών, όπως είναι οι ενισχύσεις για παροχές συμβουλών και έρευνα αγοράς, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις αυτές έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και περιορίζονται στην είσοδο σε 
νέες αγορές. Η Επιτροπή μπορεί, κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, να εγκρίνει ενίσχυση προς ΜΜΕ για 
τη συμμετοχή τους σε εμποροπανηγύρεις. 
 
209.  Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο εντός της ΕΚ/ΕΟΧ, αλλά επίσης και για 
επενδύσεις σε αλλοδαπές αγορές, όπως της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για επενδύσεις σε 
αλλοδαπές αγορές είναι δυνατόν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις 
συναλλαγές εντός της Κοινότητας και κατά συνέπεια εμπίπτουν στους κανόνες της συνθήκης ΕΚ για 
τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή ανησυχεί για το γεγονός ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι δυνατόν 
να οδηγήσουν σε αλλαγή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων και ότι μπορεί να είναι 
διαθέσιμες κατά κύριο λόγο στις κεντρικές και περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Κοινότητας, 
παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πολιτικής συνοχής για τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περισσότερο και λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών της Κοινότητας. Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα αυτά ενίσχυσης πιθανόν να 
βοηθούν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τις Βαλτικές χώρες και τη Ρωσία στις προσπάθειές τους για 
τη μετάβαση σε οικονομία αγοράς και, συνεπώς, να δικαιολογούνται σε ορισμένες περιπτώσεις. Για 
να υπάρξει μια σαφής πολιτική στον εν λόγω τομέα, η Επιτροπή αποφάσισε σε ορισμένες 
περιπτώσεις καθεστώτων διεθνοποίησης να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 και 
να καλέσει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 
 
210.  Η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για την επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη μέλη σε μια 
ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, στην οποία καλούνται τα 
κράτη μέλη να αποσύρουν την κρατική υποστήριξη σε εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 
όσον αφορά τους βραχυπρόθεσμους εμπορικούς κινδύνους. Η Επιτροπή αναμένει την επίλυση των 
εκκρεμών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του 1996 ούτως ώστε να μπορέσει να εγκριθεί η ανωτέρω 
ανακοίνωση. 
 
 
2.6. Ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης 
 
211.  Η Επιτροπή συνέχισε να εφαρμόζει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες127. Χωρίς τον αυστηρό 
έλεγχο, οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη 
μέλη για να διατηρήσουν τεχνητά σε λειτουργία προβληματικές επιχειρήσεις, με κίνδυνο να 
ματαιωθούν ή να καθυστερήσουν αδικαιολόγητα οι αναγκαίες διαρθρωτικές προσαρμογές στην 
εσωτερική αγορά και να μεταφερθεί η επιβάρυνση των προσαρμογών αυτών σε βιώσιμες 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, η ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης μπορεί να δικαιολογηθεί, για 
παράδειγμα, βάσει επιχειρημάτων κοινωνικής ή περιφερειακής πολιτικής, και ο κύριος στόχος των 
κατευθυντήριων γραμμών είναι να επιτευχθεί μια λογική ισορροπία μεταξύ των επιχειρημάτων αυτών 
και της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς με ελεύθερη και χωρίς στρεβλώσεις άσκηση του 
ανταγωνισμού. 
 
212.  Σκοπός της ενίσχυσης διάσωσης είναι η προσωρινή διατήρηση της λειτουργίας μιας 
επιχείρησης ενώ καταρτίζεται ένα κατάλληλο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Κατά συνέπεια, μια 
τέτοιου είδους ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως όχι 
μεγαλύτερο από έξι μήνες. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η εγγύηση διάρκειας 18 μηνών που χορηγήθηκε 
                     
127 ΕΕ C 368, 23.12.1994, σ. 12. 
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από την ισπανική κυβέρνηση στην επιχείρηση Gutierrez Asunce Corporacion (Guascor) για τη λήψη 
εμπορικών δανείων δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ενίσχυσης διάσωσης. 
 
213. Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή εξαρτά την έγκρισή της για την ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης από αυστηρούς όρους, ιδιαίτερα από την προϋπόθεση η ενίσχυση αυτή να αποτελεί 
συνήθως μια εφάπαξ πράξη. Πρέπει να συνδέεται με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ικανό να 
αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης μέσα σε μια λογική χρονική περίοδο 
και με βάση ρεαλιστικές υποθέσεις όσον αφορά τις μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας της, ούτως 
ώστε να μην καταστεί απαραίτητη περαιτέρω ενίσχυση. Η Επιτροπή θεωρεί την προϋπόθεση αυτή 
αναγκαία για την έγκριση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης.128 Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
ορισμένα γερμανικά καθεστώτα εγγυήσεων και χορήγησης δανείων με ευνοϊκούς όρους για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δεν αποκλείουν, καταρχήν, 
την επαναλαμβανόμενη χορήγηση ενίσχυσης για τέτοιου είδους πράξεις υπέρ της ίδιας επιχείρησης, η 
Επιτροπή διατήρησε τη δυνατότητα να εξετάσει τις επαναλαμβανόμενες αυτές ενισχύσεις 
μεμονωμένα. Ομοίως, επειδή το σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη SANTANA Motor S.A., θυγατρική της 
SUZUKI Motor Corporation Group, δεν ήταν σαφές και πειστικό και δεν είχε ως στόχο την 
αποκατάσταση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της επιχείρησης, η Επιτροπή δεν μπορούσε να 
εγκρίνει την ενίσχυση που σκόπευε να χορηγήσει βάσει του σχεδίου αυτού η ισπανική κυβέρνηση και 
αποφάσισε να κινήσει τη διερευνητική διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 ΕΚ. 
 
214.  Για να εξουδετερωθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι αρνητικές επιπτώσεις προς τους 
ανταγωνιστές, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης σε επιχειρήσεις 
που λειτουργούν σε τομείς στους οποίους παρατηρείται υπερβάλλουσα διαρθρωτική παραγωγική 
ικανότητα η δικαιούχος επιχείρηση να μειώσει την παραγωγική της ικανότητα κατά τρόπο 
πραγματικό και αμετάκλητο. Κατά την έγκριση της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς την ιταλική 
επιχείρηση λιπασμάτων Enichem Agricultura S.p.A., η Επιτροπή έδωσε βάρος στην εφαρμογή του 
όρου της αμετάκλητης μείωσης της παραγωγικής ικανότητας της επιχείρησης και αποφάσισε, 
επιπλέον, ότι ο όρος αυτός θα έπρεπε να τηρηθεί μέχρις ότου παύσουν πλέον να είναι σημαντικά τα 
αποτελέσματα της ενίσχυσης στην ανταγωνιστική κατάσταση της Κοινότητας. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν μπορούσε να εγκρίνει την κρατική εγγύηση υπέρ της ισπανική εταιρείας Guascor εφόσον το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης για την επιχείρηση δεν φαινόταν να προβλέπει τη μείωση του παραγωγικού 
δυναμικού σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς παραγωγής στον οποίο η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
αντιμετώπιζε προβλήματα υπερβάλλουσας παραγωγικής ικανότητας. 
 
Η Επιτροπή δεν μπορεί η ίδια να επιβάλει τον όρο της ιδιωτικοποίησης σε μια επιχείρηση η οποία 
λαμβάνει ενίσχυση με σκοπό την αναδιάρθρωσή της. Πάντως, η δέσμευση εκ μέρους του κράτους 
μέλους όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση του παραλήπτη της ενίσχυσης μπορεί να αποτελέσει 
αποφασιστικό στοιχείο κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή της μελλοντικής βιωσιμότητας της 
επιχείρησης χωρίς την ανάγκη περαιτέρω παροχής ενίσχυσης. Στα πλαίσια αυτά, στην απόφασή της 
σχετικά με τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς την ιταλική επιχείρηση 
λιπασμάτων Enichem Agricultura S.p.A., η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη δέσμευση που ανέλαβε η 
ιταλική κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης. 
 
 
2.7. Treuhandanstalt 
 
215.  Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή αποφάσισε σχετικά με τους όρους που ίσχυαν για το 1995 όσον 
αφορά την ενίσχυση ιδιωτικοποίησης προς τα νέα Länder. Οι όροι αυτοί είχαν καθοριστεί 
προηγουμένως το 1991129 και το 1992130. Μετά τη διάλυση της Treuhandanstalt, η Επιτροπή 
αποφάσισε ότι οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται στις ιδιωτικοποιήσεις 
                     
128 Βλ. επίσης κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 

πολιτικής αεροπορίας, ΕΕ C 350, 10.12.94, σ. 5. 
129 ΧΧΙη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 249. 
130 ΧΧΙΙη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 349. 
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για το 1995 πρέπει να συμφωνούν με εκείνα που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη. Μετά το μεταβατικό 
έτος 1995 δεν θα υπάρχουν πλέον ειδικοί κανόνες. 
 
Η Επιτροπή εξήτασε αρκετές μεμονωμένες υποθέσεις ενίσχυσης για την ιδιωτικοποίηση 
επιχειρήσεων στα νέα Länder. Η κατά πολύ σημαντικότερη περίπτωση ήταν εκείνη της 
ιδιωτικοποίησης των εγκαταστάσεων πετροχημικών της BSL (Buna, Sächsische Olefinwerke, Leuna) 
που αποκτήθηκαν από την Dow Chemical. Το Νοέμβριο, η Επιτροπή έλαβε τελική απόφαση 
επιτρέποντας τη χορήγηση ενίσχυσης 5 δισεκατομμυρίων ECU (9,5 δισεκατομμύρια DM) για την 
αναδιάρθρωση της BSL ως ολοκληρωμένου συγκροτήματος. 
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3. Περιφερειακές ενισχύσεις 
 
 
216.  Η Επιτροπή συνέχισε την επανεξέταση των ισχυόντων καθεστώτων, των κανόνων εφαρμογής 
τους και των περιοχών που θεωρούνται επιλέξιμες για την καταβολή ενισχύσεων περιφερειακού 
χαρακτήρα (σύμφωνα με τις αρχές της μείωσης της κάλυψης του πληθυσμού και της συνοχής με τους 
χάρτες των Διαρθρωτικών Ταμείων). Ελήφθησαν αποφάσεις για τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο (εκτός 
Hainaut), την Ισπανία και την Ιταλία. Η συνολική διαδικασία αναθεώρησης των περιφερειακών 
χαρτών έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μια μόνο χώρα η οποία δεν έχει ακόμα 
αναθεωρήσει τον χάρτη της. Όσον αφορά τις τρεις νέες χώρες οι οποίες προσεχώρησαν στην 
Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1995 (Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία), η Επιτροπή δέχθηκε τους χάρτες 
οι οποίοι είχαν ήδη καθοριστεί από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου το 1994. Η Επιτροπή συνέχισε επίσης την εξέταση, με βάση τα άρθρα 92 και 93 
της συνθήκης, του συμβιβάσιμου χαρακτήρα των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στο 
πλαίσιο των διαφόρων κοινοτικών στόχων και πρωτοβουλιών. 
 
 
 
Δ - Διαδικασίες (δικαιώματα καταγγελόντων) 
 
217.  Στην απόφασή του της 28ης Φεβρουαρίου 1995 στην υπόθεση T-95/94 SYTRAVAL κατά 
Επιτροπής, το Πρωτοδικείο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής της 31ης Δεκεμβρίου 1993, με την 
οποία απέρριπτε καταγγελία υπαινισσόμενης κρατικής ενίσχυσης υπέρ της "Sécuripost", θυγατρικής 
των κρατικών Γαλλικών Ταχυδρομείων, η οποία λειτουργούσε σε ανταγωνιστικές αγορές. Το 
Πρωτοδικείο θεώρησε ανεπαρκή την αιτιολόγηση της Επιτροπής για την απόρριψη σειράς 
ισχυρισμών εκ μέρους των καταγγελόντων όσον αφορά την προτιμησιακή μεταχείριση της Sιcuripost 
από το κράτος μέσω των Γαλλικών Ταχυδρομείων. 
 
Η σπουδαιότητα της απόφασης αυτής έγκειται στις δηλώσεις του Πρωτοδικείου όσον αφορά τα 
δικαιώματα των καταγγελόντων σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Το Πρωτοδικείο καθιστά σαφές ότι η 
Επιτροπή πρέπει να εξετάζει αμερόληπτα και διεξοδικά όλους τους ισχυρισμούς που προβάλουν οι 
καταγγέλοντες και δεν μπορεί να επιβάλει στον καταγγέλοντα το βάρος της απόδειξης σχετικά με την 
ύπαρξη και τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα της κρατικής ενίσχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, οι 
καταγγέλοντες θα έπρεπε να συλλέγουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους, που 
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι σε θέση να το πράξουν χωρίς τη μεσολάβηση της 
Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν μπορεί να δικαιολογήσει την έλλειψη επαρκών αιτιάσεων 
ή την αδυναμία εξέτασης ορισμένων ισχυρισμών παραπέμποντας στις ανεπαρκείς πληροφορίες που 
παρείχε ο καταγγέλων. Τα συμπεράσματα στην υπόθεση  SYTRAVAL επιβεβαιώνουν την απόφαση 
του Πρωτοδικείου της 18ης Σεπτεμβρίου 1995 στην υπόθεση T-49/93 SIDE κατά Επιτροπής.  
 
218.  Η διαδικασία εξέτασης των μέτρων κρατικής ενίσχυσης από την Επιτροπή αποτελείται από δύο 
στάδια, δηλαδή την προκαταρκτική εξέταση του μέτρου και την έναρξη της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 93 παράγραφος 2 ΕΚ σε περιπτώσεις τις οποίες η Επιτροπή, μετά από την 
προκαταρκτική εξέταση, εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες σχετικά με τον συμβιβάσιμο χαρακτήρα του 
μέτρου με την κοινή αγορά. Ενώ στη συνθήκη προβλέπεται διαδικασία με την οποία καλούνται οι 
τρίτοι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει 
κινηθεί βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 2, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της προκαταρκτικής 
εξέτασης. Εάν ο συμβιβάσιμος χαρακτήρας μιας ενίσχυσης με την κοινή αγορά μπορεί να 
προσδιοριστεί χωρίς περαιτέρω εξέταση, δεν υπάρχει ανάγκη να κληθούν οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι 
πριν από την απόφαση της Επιτροπής. Αποτελεί, συνεπώς, πάγια πρακτική της Επιτροπής να μην 
παρέχει τη δυνατότητα αυτή σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελόντων, κατά τη 
διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστήριξε τη θέση αυτή σε 
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αρκετές αποφάσεις131. Ωστόσο, μετά την απαίτηση αμερόληπτης και διεξοδικής εξέτασης όλων των 
ισχυρισμών εκ μέρους του καταγγέλοντος και έκθεσης των λόγων που οδήγησαν στη λήψη της 
απόφασής του στην υπόθεση SYTRAVAL, το Πρωτοδικείο επιβάλλει επιπλέον υποχρέωση στην 
Επιτροπή, κάτω από ορισμένες περιστάσεις, να κινεί μια διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης με τους 
καταγγέλοντες σε περιπτώσεις όπου εξετάζονται δύσκολα ζητήματα όπως είναι ο χαρακτηρισμός 
ορισμένων μέτρων ως κρατική ενίσχυση, ακόμα και πριν από την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 
93 παράγραφος 2. Επειδή η απόφαση αυτή φαίνεται να επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στην 
Επιτροπή κατά την εξέταση των καταγγελιών σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με 
την ύπαρξη ενίσχυσης, και επειδή φαίνεται ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στην πάγια νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης 
αυτής. 
 
 
E - Στατιστικές 
 
219.  Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή κατέγραψε 680 κοινοποιήσεις νέων ενισχύσεων ή 
τροποποιήσεις υφιστάμενων ενισχύσεων και 113 περιπτώσεις ενισχύσεων οι οποίες δεν 
κοινοποιήθηκαν132. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, αποφάσισε σε 504 υποθέσεις να μην εγείρει 
αντιρρήσεις. Σε 57 υποθέσεις αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ ή του άρθρου 6 παράγραφος 4 της απόφασης 3855/91/ΕΚΑΧ. Το είδος αυτό της 
διεξοδικής εξέτασης οδήγησε, μεταξύ άλλων, σε 22 οριστικές θετικές αποφάσεις, 9 αρνητικές 
οριστικές αποφάσεις και 5 οριστικές αποφάσεις υπό όρους. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να 
προτείνει χρήσιμα μέτρα δυνάμει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ σε 6 περιπτώσεις 
ήδη υφιστάμενων ενισχύσεων. 
 
 
 
Διάγραμμα 1 : Νέες περιπτώσεις το 1995 
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131 Βλ. ειδικότερα την υπόθεση 84/82 Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1984, σ. 1451. 
132 Οι αριθμοί αυτοί δεν καλύπτουν τις ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των 

μεταφορών και του άνθρακα. 
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Διάγραμμα 2  
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Πίνακας 1 : Αποφάσεις ανά κράτος μέλος 
 
Αυστρία 22
Βέλγιο 15
Δανία 17
Γερμανία 209
Ελλάδα 9
Ισπανία 110
Φινλανδία 2
Γαλλία 51
Ιρλανδία 3
Ιταλία 93
Λουξεμβούργο 1
Κάτω Χώρες 34
Πορτογαλία 12
Σουηδία 6
Μεγάλη Βρετανία 35
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 619
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V - Διεθνείς δραστηριότητες 
 
 
A - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
 
220.  Μετά την ένταξη της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
1η Ιανουαρίου 1995, μόνο η Νορβηγία και η Ισλανδία από τις χώρες της ΕΖΕΣ παρέμειναν 
συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (συμφωνία ΕΟΧ). Στις 
χώρες αυτές προστέθηκε την 1η Μαΐου 1995 το Λιχτενστάϊν. 
 
Οι εν λόγω τρείς χώρες θα διατηρήσουν σε ισχύ τους κανόνες συνεργασίας στον τομέα του 
ανταγωνισμού που απορρέουν από τη συμφωνία ΕΟΧ, έχουν συμπληρωθεί από τις διατάξεις άτυπων 
αλλά συστηματικών διαβουλεύσεων και έχουν θεσπιστεί με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής 
και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ133. 
 
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 172 της συνθήκης προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση134, οι φάκελοι σχετικά με τα νέα κράτη μέλη που εξέταζε η 
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή (σχεδόν 20 φάκελοι όσον αφορά τα 
άρθρα 53 και 54 της συμφωνίας ΕΟΧ και περίπου 400 φάκελοι ενισχύσεων). 
 
 
 
B - Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, κράτη της Βαλτικής, νέα 

ανεξάρτητα κράτη και μεσογειακές χώρες 
 
 
1. Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη  
 
221.  Στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας για την προσχώρηση των έξι συνδεδεμένων 
ΧΚΑΕ135, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1994 
υπογράμμισε τη σημασία όχι μόνο της πολιτικής ανταγωνισμού αλλά και της εφαρμογής της. Μεταξύ 
άλλων, ανέθεσε στην Επιτροπή να εκπονήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρόγραμμα 
κατάρτισης όσον αφορά την πολιτική του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών 
συναντήθηκαν επανειλημμένα και επέτυχαν αφενός να βελτιώσουν τον συντονισμό των δράσεών 
τους και αφετέρου να δρομολογήσουν σημαντική κοινή δράση. Το Σεπτέμβριο αξιωματούχοι από τις 
έξι συνδεδεμένες ΧΚΑΕ και τα κράτη της Βαλτικής παρακολούθησαν δεκαπενθήμερο πρόγραμμα 
συλλογικής κατάρτισης στην ΓΔ4 (το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα PHARE) και στη 
συνέχεια επισκέφτηκαν μια εθνική αρχή ανταγωνισμού σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εν λόγω 
δράση επιδοκιμάστηκε ευρύτατα από τους συμμετέχοντες. 
 
Μέχρι στιγμής η τεχνική βοήθεια βάσει του προγράμματος PHARE έχει επικεντρωθεί σε θέματα 
νομοθεσίας αντιτράστ. Το 1996, η εν λόγω βοήθεια θα εστιαστεί ιδίως στα μονοπώλια, τα 
αποκλειστικά δικαιώματα και τις κρατικές ενισχύσεις ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. 
 

                     
133 XXIIη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημ. 85 έως 89 και XXIVη Έκθεση, σημ. 399. 
134 ΕΕ C 241, 29.08.1994. 
135 Οι ευρωπαϊκές συμφωνίες με τη Ρουμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακική 

Δημοκρατία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1995· οι συμφωνίες με την Πολωνία και την 
Ουγγαρία τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 1994, οι κύριοι κανόνες ανταγωνισμού των 
συμφωνιών είναι ουσιαστικά αυτοί της συνθήκης της Ρώμης· βλ. XXIV Έκθεση επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού, σημείο 401.  
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Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής,136 που παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ένταξη των 
ΧΚΑΕ, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η κατάρτιση βιώσιμης πολιτικής ανταγωνισμού για τις 
οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο και καθορίζει τέσσερις κύριους άξονες (αντιτράστ, συγχωνεύσεις, 
κρατικές ενισχύσεις και κρατικά μονοπώλια/αποκλειστικά δικαιώματα) για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών που θα πρέπει να θεσπίσουν οι συνδεδεμένες χώρες. Από την άποψη αυτή έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος στον τομέα αντιτράστ· όλες οι συνδεδεμένες χώρες, με εξαίρεση μια, διαθέτουν 
μια διοικητική αρχή για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Κατά την προσχώρησή τους, οι εν λόγω χώρες 
θα πρέπει να αποδεχθούν όλα τα κοινοτικά κεκτημένα, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η παροχή 
τεχνικής βοήθειας. 
 
Όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής για τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, αυτοί που αφορούν τους 
κανόνες ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις ευρίσκονται στο στάδιο έγκρισής τους από τα Συμβούλια 
Σύνδεσης. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, διεξάγονται συζητήσεις για προτεινόμενη σειρά 
κανόνων. Μια χώρα αποδέχτηκε τη σειρά κανόνων και έχει αρχίσει η διαδικασία επίσημης έγκρισης. 
Μια άλλη χώρα έχει ανακοινώσει τη συγκατάθεσή της. 
 
Η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για να γνωστοποιήσει την πολιτική ανταγωνισμού σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς των εν λόγω χωρών. Στη διάσκεψη Brno τον Απρίλιο του 1995, ο Γενικός 
Διευθυντής για τον ανταγωνισμό μίλησε ενώπιον ευρύτατου ακροατηρίου, στο οποίο 
συμπεριλαμβάνονταν υπάλληλοι ανταγωνισμού και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, 
σχετικά με τη διεθνή διάσταση της πολιτικής ανταγωνισμού και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ 
των αρχών του ανταγωνισμού. Στη διάσκεψη Visegrad από τις 19-21 Ιουνίου 1995, οι προϊστάμενοι 
των αρχών ανταγωνισμού των ΧΚΑΕ και υπάλληλοι της ΓΔIV, συζήτησαν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο καθώς και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ της πολιτικής αντιτράστ και της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων· 
αποφασίστηκε να εφαρμοσθεί κοινό πρόγραμμα δράσης. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε να 
δημιουργηθεί δίκτυο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων. Το Φεβρουάριο, ο Γενικός 
Διευθυντής ανταγωνισμού επισκέφθηκε τη Βουλγαρία και συζήτησε θέματα κρατικών ενισχύσεων 
και μονοπωλίων. 
 
 
2. Κράτη της Βαλτικής, Σλοβενία και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη 
 
222.  Στο πλαίσιο της στρατηγικής προετοιμασίας για την προσχώρηση των κρατών της Βαλτικής 
(Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία), οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΕ) που περιλαμβάνουν 
κανόνες ανταγωνισμού παρόμοιους με αυτούς των ευρωπαϊκών συμφωνιών με τις ΧΚΑΕ, τέθηκαν σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1995. Οι εν λόγω ΣΕΕ θα αντικατασταθούν σύντομα από ευρωπαϊκές 
συμφωνίες, που υπογράφηκαν τον Ιούνιο του 1995· τα εν λόγω τρια κράτη πρέπει τώρα να πληρούν 
τους ίδιους όρους για να περιληφθούν στη στρατηγική προετοιμασίας που έχει αναπτύξει η ΕΕ για τις 
ΧΚΑΕ. Όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής, προτείνονται οι ίδιοι όπως και για τις ΧΚΑΕ. Μια 
χώρα κοινοποίησε τη βασική της συγκατάθεση τόσο για τους κανόνες που εφαρμόζονται στις 
επιχειρήσεις όσο και γι� αυτούς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις. Διαπραγματεύσεις έχουν 
αρχίσει με τη Σλοβενία για τη σύναψη ευρωπαϊκής συμφωνίας.  
 
Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας έχουν υπογραφεί με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη 
Λευκορωσία, το Καζακστάν, την Κιργισία και την Μολδαβία· μολονότι οι συμφωνηθέντες κανόνες 
ανταγωνισμού είναι λιγότερο αυστηροί από αυτούς που προβλέπονται στις συμφωνίες ΧΚΑΕ, οι 
συμφωνίες περιέχουν επίσης ρήτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών. Η συνεργασία έχει ήδη 
αρχίσει, ιδίως μέσω της παροχής τεχνικής βοήθειας βάσει του προγράμματος TACIS. Στο πλαίσιο 
αυτό χρηματοδοτήθηκε διεθνής διάσκεψη που οργανώθηκε από τη ρωσική αρχή ανταγωνισμού το 
φθινόπωρο του 1995 στη Μόσχα, στην οποία συμμετείχε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
                     
136 Λευκή Βίβλος της Επιτροπής όσον αφορά την προετοιμασία των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης για την ένταξη στην εσωτερική αγορά της Ένωσης (Μάιος 1995), που 
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Καννών τον Ιούνιο του 1995. 
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ανταγωνισμού. Ομάδα εργασίας με τη Ρωσία συνεδρίασε το Μάϊο και εκ νέου το Δεκέμβριο, 
εξετάζοντας τρόπους για την έναρξη της πρακτικής εφαρμογής της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας. 
 
 
3. Μεσογειακές χώρες και Mercosur 
 
223.  Συμφωνίες σύνδεσης υπογράφηκαν με την Τυνησία, το Μαρόκο και το Ισραήλ και ανάλογες 
συμφωνίες ευρίσκονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Ιορδανία, την Αίγυπτο και το 
Λίβανο. Οι εν λόγω συμφωνίες περιέχουν ή αναμένεται να περιέχουν κανόνες ανταγωνισμού 
ανάλογους με αυτούς που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Η συμφωνία για τη δημιουργία 
τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία, η οποία υπογράφηκε και βρίσκεται στο στάδιο επικύρωσης, 
περιέχει εξαιρετικά αυστηρές υποχρεώσεις όσον αφορά την προσέγγιση της νομοθεσίας, ιδίως το 
δίκαιο ανταγωνισμού, που πρέπει να εκπληρώσει η Τουρκία εντός συγκεκριμένων προθεσμιών 
 
Να σημειωθεί ότι μέσω όλων των εν λόγω διμερών συμφωνιών προωθείται σημαντικά η πολιτική 
εναρμόνισης. Αυτό συμβιβάζεται με τις συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πολιτική 
ανταγωνισμού στη νέα εμπορική τάξη πραγμάτων (βλ. κατωτέρω). 
 
Έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Mercosur, που αφορούν μεταξύ άλλων ορισμένες πτυχές του 
ανταγωνισμού. 
 
 
Γ - Βόρεια Αμερική 
 
224.  Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την 
εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί ανταγωνισμού εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 
Απριλίου 1995. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο επιστολής προς τις Ηνωμένες 
Πολιτείες που διευκρινίζει την ερμηνεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά ορισμένες 
διατάξεις της συμφωνίας137. 
 
Η εν λόγω επιστολή, που αντανακλά το κείμενο των δηλώσεων της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, 
διασαφήνισε δύο θέματα. 
 
Πρώτον, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κοινοποιεί στις αρχές αντιτράστ των ΗΠΑ πληροφορίες 
που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού 17, ή από ισοδύναμες διατάξεις σε 
άλλους κανονισμούς στον τομέα του ανταγωνισμού, εκτός εάν έχει τη ρητή έγκριση της 
ενδιαφερόμενης πηγής. 
 
Δεύτερο, κάθε συμβαλλόμενος διασφαλίζει τον απόρρητο χαρακτήρα όλων των πληροφοριών που 
παρέχει εμπιστευτικά ο άλλος συμβαλλόμενος και κάθε συμβαλλόμενος χρησιμοποιεί κάθε νομικό 
μέσο που διαθέτει προκειμένου να αποτρέψει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Η 
Επιτροπή, αφού προειδοποιήσει τις αρχές ανταγωνισμού των ΗΠΑ, ενημερώνει τα κράτη μέλη, τα 
συμφέροντα των οποίων θίγονται από κοινοποιήσεις που οι αρχές αντιτράστ των ΗΠΑ θα 
αποστείλλουν στην Επιτροπή και, μετά από διαβούλευση με τις αρχές των ΗΠΑ, πληροφορεί επίσης 
τα κράτη μέλη όσον αφορά ενδεχόμενη συνεργασία ή συντονισμό των δραστηριοτήτων εφαρμογής. 
Ωστόσο, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Επιτροπή σέβεται το αίτημα των αρχών των ΗΠΑ να μην 
αποκαλύψει πληροφορίες που αυτές έχουν παράσχει όταν πρέπει να διασφαλιστεί ο απόρρητος 
χαρακτήρας τους. 
 
Η έγκριση της συμφωνίας από τα κράτη μέλη έδωσε την πολιτική ώθηση και τη νομική ασφάλεια που 
απαιτούνται για να εντείνουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ τις προσπάθειες συνεργασίας μεταξύ τους. 

                     
137 ΕΕ L 95, 27.4.95 όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 131, 15.6.95. 
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Η υποβολή κοινοποιήσεων από τις ΗΠΑ στην ΕΕ βάσει της συμφωνίας συνεχίστηκε κανονικά 
καθόλη τη διάρκεια του έτους, συνολικά υποβλήθηκαν 35 κοινοποιήσεις (21 από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 14 από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου), 21 από τις οποίες αφορούσαν 
υποθέσεις συγχωνεύσεων. Οι κοινοποιήσεις από την ΕΕ στις ΗΠΑ συνεχίστηκαν μετά τις 10 
Απριλίου, λόγω της σύντομης διακοπής που προκάλεσε η αβεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα της 
συμφωνίας βάσει του κοινοτικού δικαίου138. Η ΕΕ κοινοποίησε στις ΗΠΑ 43 υποθέσεις το 1995, 30 
από τις οποίες αφορούσαν συγχωνεύσεις. 
 
Οι εξαμηνιαίες διμερείς συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 
αντιτράστ των ΗΠΑ ξανάρχισαν στις 13 Νοεμβρίου μετά από διακοπή 2 ετών. Οι συζητήσεις 
επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματικότητα της τρέχουσας διμερούς συνεργασίας και προσδιορίστηκε 
σειρά τομέων για περαιτέρω μελέτη. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι δυνατότητες μελλοντικής διμερούς 
και πολυμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της έκθεσης ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πολιτική 
ανταγωνισμού στη νέα εμπορική κατάσταση πραγμάτων και στο πλαίσιο της έγκρισης από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Διεθνούς Πράξης για την παροχή βοήθειας κατά της δημιουργίας τραστ του 
1994. Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφιερώθηκε επίσης στις αγορές καινοτομίας και τις σχέσεις 
τους με την πολιτική ανταγωνισμού. 
 
Στις 23 Ιανουαρίου το Συμβούλιο ανέθεσε στην Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τον 
Καναδά όσον αφορά διμερή συμφωνία συνεργασίας στον τομέα του ανταγωνισμού139. Ο πρώτος 
γύρος διαπραγματεύσεων βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης πραγματοποιήθηκε στις 27 ιανουαρίου 
1995, στο πλαίσιο του οποίου επιτεύχθηκε πρόοδος όσον αφορά τον καθορισμό του σχήματος 
σχεδίου συμφωνίας. Το σχέδιο συμφωνίας εξετάστηκε από την ομάδα οικονομικών θεμάτων του 
Συμβουλίου στις 6 Μαρτίου. Αναμένεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 
1996. 
 
Στις 14 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής και της 
καναδικής υπηρεσίας πολιτικής ανταγωνισμού για την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά πρόσφατες 
εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού στην ΕΕ και τον Καναδά. 
 
 
Δ - Ιαπωνία 
 
225.  Οι σχέσεις μεταξύ της ΓΔ IV και της JFTC, τις ιαπωνικές αρχές ανταγωνισμού (Japanese Fair 
Trade Commission), παρέμειναν στενές κατά τη διάρκεια του 1995. 
 
Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο το τρίτο σεμινάριο που οργάνωσαν από κοινού οι 
δύο αρχές ανταγωνισμού. Τα θέματα του εν λόγω σεμιναρίου αφορούσαν το ρόλο της πολιτικής 
ανταγωνισμού σε μια διεθνοποιημένη οικονομία και το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής 
ανταγωνισμού. 
 
Η ετήσια διμερής συνεδρίαση μεταξύ της ΓΔ IV και της JFTC πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. 
Οι δύο αρχές ανταγωνισμού εξέτασαν προβλήματα σχετικά με τις διμερείς σχέσεις καθώς και θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ελευθέρωση και η διεθνοποίηση των αρχών ανταγωνισμού. Επίσης, 
ενημέρωσαν η μια την άλλη σχετικά με τις κύριες εξελίξεις τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού. 
 
Εξάλλου, οι επίσημες και ανεπίσημες επαφές εντατικοποιήθηκαν με τις ιαπωνικές αρχές κατά τη 
διάρκεια του 1995. Κατ� αυτό τον τρόπο, η ΓΔ IV μπόρεσε, στο πλαίσιο του σχεδίου για την 
κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων που ενέκρινε η ιαπωνική κυβέρνηση το Μάϊο, να 
διαβιβάσει στην εν λόγω κυβέρνηση τα αιτήματά της στον τομέα του ανταγωνισμού προς την 
                     
138 XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 413. 
139 XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 414. 
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κατεύθυνση μιας αυστηρότερης και ευρύτερης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, της 
κατάργησης ουσιαστικά όλων των εξαιρέσεων στους κανόνες αυτούς και της ενίσχυσης της αρχής 
του ανταγωνισμού (JFTC).   
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E - Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 
 
 
226.  Κατά τη διάρκεια του 1995 συνεχίστηκαν οι διμερείς επαφές με την Αυστραλία. Τα θέματα 
που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω ανεπίσημων συναντήσεων περιελάμβαναν τις 
πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής στην ΕΕ και Αυστραλία, ιδίως στον τομέα της κατάργησης των 
ρυθμιστικών παρεμβάσεων, και τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό. 
 
 
ΣΤ - Πολυμερείς οργανισμοί και άλλα διεθνή θέματα 
 
 
1. ΟΟΣΑ 
 
227.  Η ΓΔ IV συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τον ανταγωνισμό. Τα 
σημαντικότερα θέματα εργασίας αφορούσαν τη σύγκλιση των νομοθεσιών, τη διεθνή συνεργασία και 
τις σχέσεις μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και αυτής στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, στο 
πλαίσιο της ελευθέρωσης των συναλλαγών. Οι εργασίες είχαν επίσης ως αντικείμενο την εφαρμογή 
των κανόνων του ανταγωνισμού στους ελευθερωμένους τομείς (τηλεπικοινωνίες και θαλάσσιες 
μεταφορές)· τέλος, εξετάστηκαν διεξοδικότερα ορισμένες ιδιαίτερες ή τομεακές πτυχές της 
εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού (πτώχευση εταιρειών και απαιτήσεις αποδοτικότητας, κάθετη 
ενοποίηση στον τομέα του κινηματογράφου, πολιτική ανταγωνισμού και πολιτική περιβάλλοντος).  
 
Η ΓΔ IV εκπροσωπεί την Επιτροπή στην Ομάδα Εργασίας για τα Μέτρα Δημόσιας Στήριξης της 
Επιτροπής Βιομηχανίας του ΟΟΣΑ. Η ΓΔ IV συνέχισε να συμβάλει με την εμπειρογνωμοσύνη της 
στην τρέχουσα έρευνα του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη δημόσια στήριξη στον κατασκευαστικό τομέα. 
 
 
2. ΔΟΕ 
 
228.  Οι διαπραγματεύσεις στους τομεακούς κλάδους, στους οποίους δεν είχε καταστεί δυνατή η 
επίτευξη συμφωνίας στο τέλος του Γύρου της Ουρουγουάης, συνεχίστηκαν, ιδίως στον τομέα των 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών βάσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των εν λόγω 
διαπραγματεύσεων, επέμεινε κυρίως στην κατάρτιση χρονοδιαγράματος εξωτερικής ελευθέρωσης 
που να συμβιβάζεται με την ελευθέρωση που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τις δοθείσες εγγυήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων. 
 
Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν με την πρόταση της 
Επιτροπής για μια κοινή διαδικασία κοινοποίησης και αναφοράς στην Επιτροπή και το Διεθνή 
Οργανισμό Εμπορίου, τροποποιώντας κατ� αυτόν τον τρόπο το υφιστάμενο τυποποιημένο σύστημα 
κοινοποίησης και ετήσιας αναφοράς των κρατικών ενισχύσεων140. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω 
τροποποίησης, η κοινοποίηση των επιδοτήσεων, όπως ορίζεται από τη Συμφωνία για τις Επιδοτήσεις 
και τα Αντισταθμιστικά Μέτρα του ΔΟΕ, και η προαναφερθείσα ετήσια υποβολή αναφοράς 
πραγματοποιούνται σε μια φάση. Η Επιτροπή έχει τη βεβαιότητα ότι η εν λόγω νέα διαδικασία θα 
αφαιρέσει μέρος του διοικητικού φόρτου των κρατών μελών και θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας. 
 

                     
140 Επιστολή της Επιτροπής D/20500 της 2.8.1995 που αντικαθιστά την επιστολή της Επιτροπής SG(94) 

D/2484, 22.2.1994. 
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3. Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD) 
 
 
229.  Η ΓΔ IV συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της UNCTAD για τις περιοριστικές εμπορικές 
πρακτικές. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την 
αναθεώρηση του συνόλου των αρχών και των κανόνων που θεσπίστηκαν από την UNCTAD στον 
τομέα. 
 
 
4. Διεθνής συνεργασία 
 
230.  Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο κ. Van Miert το 1994 για να εξετάσει τις 
προοπτικές στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού παρουσίασε την έκθεσή της 
τον Ιούλιο του 1995141. Η ομάδα υπέβαλε σειρά συστάσεων. Αφού εξέτασε σύντομα τη δυνατότητα 
δημιουργίας διεθνούς αρχής ανταγωνισμού και παγκόσμιου κώδικα ανταγωνισμού, η ομάδα 
διαπίστωσε ότι κάτι ανάλογο δεν είναι ρεαλιστικό βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Αντίθετα, η 
ομάδα θεώρησε ότι καταρχάς, θα πρέπει να θεσπιστεί η κατάλληλη σειρά κανόνων ανταγωνισμού 
από τις χώρες που ακόμη δεν το έχουν ήδη πράξει. Από την άποψη αυτή, η ομάδα συνέστησε οι 
χώρες που έχουν αποκτήσει εμπειρία στον τομέα αυτό, να παράσχουν τη βοήθειά τους. 
 
Η ομάδα πρότεινε μια παράλληλη προσέγγιση που να συνδυάζει δύο προοπτικές. Πρώτο, συνέστησε 
να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού και να δοθεί προτεραιότητα στη 
διεύρυνση της υπάρχουσας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επέκταση της διμερούς 
συνεργασίας σε άλλες χώρες. 
 
Δεύτερο, που αποτελεί και την κύρια σύστασή της, η ομάδα πρότεινε να δημιουργηθεί ένα πολυμερές 
πλαίσιο συνεργασίας, επειδή πιστεύει ότι, ακόμη και αν ενισχυθεί, η διμερής συνεργασία δεν μπορεί 
να επιλύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχές ανταγωνισμού ούτε να δώσει την 
αποτελεσματική ώθηση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε αγορές τρίτων χωρών. Μία 
πολυμερής συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στις διμερείς 
συμφωνίες, στα οποία θα πρέπει να προστεθεί μια σειρά ελάχιστων κανόνων ανταγωνισμού, ένα 
δεσμευτικό μέσο για την ανάληψη θετικών ενεργειών αβροφροσύνης και ένας αποτελεσματικός και 
προοδευτικός μηχανισμός διευθέτησης διαφορών. 
 
Στις 17 Ιουλίου η Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή της έκθεσης στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με 
σκοπό να αρχίσει συζητήσεις με τους κύριους εταίρους της Ένωσης και στο πλαίσιο των 
ενδιαφερόμενων διεθνών οργανισμών. 
 
Κατά τη συνεδρίαση των γενικών διευθυντών των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών στις 17 
Οκτωβρίου 1995, αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας προκειμένου να εξετάσει τις 
τεχνικές πτυχές ορισμένων συστάσεων της ομάδας. 
 
Η εν λόγω έκθεση υποβλήθηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην επιτροπή του άρθρου 113 
του Συμβουλίου και στους εταίρους της Κοινότητας στον ΟΟΣΑ. Η αρχική αντίδραση ήταν θετική. 

                     
141 Πολιτική ανταγωνισμού στη νέα εμπορική τάξη πραγμάτων: ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και 

κανόνων.  COM(95) 359 τελικό 
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VI - Πολιτική πληροφόρησης 
 
 
231.  Κατά τη διάρκεια του 1995 η Επιτροπή συνέχισε να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την 
πολιτική ανταγωνισμού. Όπως και στο παρελθόν, οι ανακοινώσεις στον τύπο για θέματα που 
αφορούν τον ανταγωνισμό συνέχισαν να αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του  συνόλου των 
δημοσιεύσεων της Επιτροπής. Στο πλαίσιο των περιορισμένων πόρων της, η υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών της ΓΔ IV (Cellule Information) απάντησε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους σε 
περισσότερες από 1000 ερωτήσεις του κοινού αποστέλλοντας σχετική τεκμηρίωση ή παρέχοντας 
χρήσιμες συμβουλές. Από τα τέλη του 1995, λόγω έλλειψης πόρων, οι περισσότερες αιτήσεις 
παροχής πληροφοριών απαντήθηκαν μέσω τυποποιημένων επιστολών που περιείχαν ενημερωμένο 
κατάλογο των κοινοτικών δημοσιεύσεων για τον ανταγωνισμό που προορίζονται για το κοινό142 (ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαμβάνει μελέτες και ομιλίες του προσωπικού της ΓΔ IV). Η ΓΔ IV σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων δημοσίευσε το 1995 διάφορα βιβλία αναφοράς για το 
δίκαιο του ανταγωνισμού, ενώ το έντυπο EC Competition Policy Newsletter που εκδίδεται τρείς φορές 
το χρόνο (προς το παρόν σε 17 000 αντίτυπα) έχει καθιερωθεί ως κύρια πηγή πληροφοριών στον 
τομέα αυτό. Για το 1996 έχει αρχίσει η προετοιμασία νέων δημοσιεύσεων και η ΓΔ IV σχεδιάζει να 
εισάγει δεδομένα στο EUROPA, που φιλοξενεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στο παγκόσμιο δίκτυο 
World Wide Web143. 

                     
142 Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και για τον τελευταίο κατάλογο των κοινοτικών 

δημοσιεύσεων για τον ανταγωνισμό που προορίζονται για το κοινό παρακαλούνται να απευθύνονται 
στην ΓΔ IV, Cellule Information, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue de la Loi, Bruxelles B-1049 
Brussel, τηλ. (+32-2) 295 76 20, ομοιοτυπία (+32-2) 295 54 37, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: X400: 
c=BE;a=RTT; p=CEC;o=DG4;s=INFO4, internet: info4@dg4.cec.be 

143 http://europa.eu.int 
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Παράρτημα: Υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση 
 
 
 
1. Άρθρα 85 και 86 και άρθρο 90 
 
 
Υπόθεση  Αριθμός παραγράφων 
Αεροδρόμιο Bruxelles National 120 
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I - Κανόνες ανταγωνισμού : Άρθρα 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ - Άρθρα 65 
και 66 της Συνθήκης ΕΚΑΧ 

 
 
 
Α - Συνοπτική περιγραφή υποθέσεων 
 
1. Απαγορεύσεις 
 
1.1. Οριζόντιες συμφωνίες 
 
C.O.A.P.I. 
 
Μετά από καταγγελία, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με τη οποία κάλεσε το Colegio Oficial de 
Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) να παύσει την εφαρμογή των διατάξεων του 
εσωτερικού κανονισμού του οι οποίες προβλέπουν τον καθορισμό, από τη γενική συνέλευση,των 
κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων των αμοιβών, καθώς και την σε ετήσια βάση λήψη αποφάσεων από 
τη γενική αυτή συνέλευση στο πλαίσιο του καθορισμού των κατώτατων ορίων. 
 
Το C.O.A.P.I. είναι η επαγγελματική ένωση των συμβούλων σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
στην Ισπανία, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του εν λόγω ελευθέρου επαγγέλματος τα οποία 
ασκούν δραστηριότητες στο κράτος μέλος αυτό. Το C.O.A.P.I. εντάσσεται σε ένα γενικό νομοθετικό 
πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζει τα "colegios" (επαγγελματικές ενώσεις) ως νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου που προστατεύονται από το νόμο και αναγνωρίζονται από το κράτος, έχουν ίδια νομική 
προσωπικότητα και ικανότητα για την επίτευξη των σκοπών τους. Οι σκοποί αυτοί αφορούν τη 
νομοθετική κατοχύρωση της άσκησης του επαγγέλματος, την αποκλειστική εκπροσώπηση του 
κλάδου και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών. 
 
Στηριζόμενοι στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βάσει της οποίας η έννοια της 
επιχείρησης περιλαμβάνει κάθε φορέα ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το 
νομικό του καθεστώς καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησής του, η Επιτροπή χαρακτήρισε τα μέλη 
του C.O.A.P.I. ως επιχειρήσεις και τον C.O.A.P.I. ως ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του 
άρθρου  85 της Συνθήκης. 
 
Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν τις αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα μέλη 
του C.O.A.P.I. σε χρήστες οι οποίοι δεν διαμένουν στην Ισπανία και επιθυμούν να αποκτήσουν 
δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις ελάχιστες αμοιβές που 
εφαρμόζονται στους πελάτες οι οποίοι κατοικούν στην Ισπανία σχετικά με παροχές υπηρεσιών στο 
εξωτερικό. 
 
Πρόκειται για περιορισμούς οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τις διακρατικές συναλλαγές λόγω του 
ότι τα μέλη της υπό εξέταση επαγγελματικής ένωσης κατέχουν, συνολικά, το μονοπώλιο στην παροχή 
υπηρεσιών προς πελάτες εγκατεστημένους στο εξωτερικό και επειδή, για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται στους πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ισπανία, κατέχουν δεσπόζουσα θέση λόγω 
της εξειδίκευσής τους και τους κύρους τους ως μέλη C.O.A.P.I.. 
 
Η Επιτροπή εκτιμά ότι, ακόμη και αν αληθεύει ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο ανταγωνισμού μεταξύ των ασκούντων ελεύθερα επαγγέλματα, δεν μπορεί να 
συμβαδίζει με την απαγόρευση του ανταγωνισμού επί των τιμών. 
 
Οι όροι πρόσβασης στο επάγγελμα, ιδίως το υψηλό επίπεδο των ηθικών αξιών που απαιτείται από τα 
μέλη του C.O.A.P.I., αποτελούν επαρκείς εγγυήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Ο συλλογικός καθορισμός ελάχιστων αμοιβών δεν αποτελεί συνεπώς απαραίτητο μέσο για την 
εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών. 
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Η ύπαρξη ενός γενικού νόμου που επιτρέπει στις επαγγελματικές ένώσεις στην Ισπανία να ρυθμίζουν 
τα ελάχιστα όρια των αμοιβών των ελευθέρων επαγγελμάτων δεν εμποδίζει την Επιτροπή να 
εφαρμόσει το άρθρο 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ στις αποφάσεις του C.O.A.P.I. Πράγματι, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε, ότι το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι συμπράξεις δεν 
έχει επίπτωση στην εφαρμογή της εν λόγω διάταξης της συνθήκης. 
  
Η απόφαση αυτή της Επιτροπής δείχνει σαφώς ότι τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της συνθήκης, ακόμη και στην περίπτωση που οι 
περιοριστικές τους συμπεριφορές επιτρέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες. 
 
Επιπλέον, η απόφαση θα επιτρέψει την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στα ελεύθερα 
επαγγέλματα, παράλληλα με την εμφάνιση των διαφόρων υποθέσεων, και τον τερματισμό κυρίως των 
συμπράξεων για τον καθορισμό των τιμών καθώς και ορισμένων περιορισμών του ανταγωνισμού οι 
οποίοι δεν είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της ηθικής, της επαγγελματικής αξιοπρέπειας, του 
κύρους του επαγγέλματος ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 
Dresser / Ingersoll /General Electric / Nuovo Pignone 
 
Στις 2 Σεπτεμβρίου 1994,οι Dresser Industries,Ingersoll-Rand, General Electric και Nuovo Pignone 
κοινοποίησαν την πρόθεση των Dresser και Ingersoll-Rand να προβούν σε απόκτηση συμμετοχής 
μειοψηφίας, από τη General Electric, στη Nuovo Pignone, ύψους 12% η κάθε μία. Τόσο η Dresser 
όσο και η Ingersoll-Rand, μέσω των κοινών τους επιχειρήσεων Ingersoll-Dresser Pump και Dresser-
Rand,είναι άμεσοι ανταγωνιστές της Nuovo Pignone. 
 
Μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δύο αμερικανικές εταιρείες Dresser και 
Ingersoll-Rand απέσυραν τα σχέδιά τους να συμμετάσχουν ως μειοψηφούντες μέτοιχοι στη Nuovo 
Pignone, η οποία ανήκει ακόμη στη General Electric. 
  
Οι έρευνες έδειξαν ότι υφίσταται επικάλυψη σχεδόν της παραγωγής των Dresser-Rand και Nuovo 
Pignone στον τομέα των συμπιεστών για αέρια διεργασιών. Οι δύο αυτές εταιρείες κατέχουν ηγετική 
θέση στην παγκόσμια τεχνολογία συμπιεστών. Η συνεργασία στον εν λόγω τομέα θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε απαράδεκτα ισχυρή θέση όσον αφορά ορισμένες εφαρμογές, όπως είναι η μεταφορά και 
διανομή φυσικού αερίου. 
 
Συμφωνία για την υπερατλαντική διάσκεψη (TACA) 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 27 Ιουνίου 1995 να αποστείλει κοινοποίηση των αιτιάσεων στις 16 
ναυτιλιακές εταιρείες μέλη της TACA, γνωστοποιώντας τους την πρόθεσή της να άρει την αναστολή 
επιβολής προστίμων που τυγχάνουν δυνάμει της κοινοποίησης της συμφωνίας αυτής για τις 
δραστηριότητές τους που αφορούν τον καθορισμό των τιμών στο χερσαίο τμήμα των συνδυασμένων 
μεταφορών τις οποίες προσφέρουν. 
 
Στις 5 Ιουλίου 1994, τα μέρη της TACA κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη συμφωνία αυτή δυνάμει του 
άρθρου 12 του κανονισμού αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου για να τύχουν ατομικής απαλλαγής 
δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Η TACA αποτελεί αναθεωρημένη μορφή 
της TAA (Υπερατλαντική Συμφωνία - Trans Atlantic Agreement). Στις 19 Οκτωβρίου 1994, η 
Επιτροπή εξέδωσε απόφαση απαγόρευσης της TAA1. 
 
Η συμφωνία TACA που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή περιλαμβάνει τις συμφωνίες καθορισμού των 
τιμών που εφαρμόζονται στις χερσαίες μεταφορικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από τα μέλη 
της σε ναυλωτές στο έδαφος της Κοινότητας, στο πλαίσιο των συνδυασμένων μεταφορών 
εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ της Βόρειας Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. 

                     
1 ΕΕ L 376 της 31.12.1994, σ. 1. 
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Το είδος αυτό των συμφωνιών καθορισμού των τιμών στο χερσαίο τμήμα της μεταφοράς 
αντιμετωπίστηκε από την Επιτροπή όχι μόνο στην απόφασή της για την TAA αλλά επίσης και στην 
απόφαση που εξέδωσε στις 21 Δεκεμβρίου 19942 έναντι της FEFC, της ναυτιλιακής διάσκεψης για 
τις μεταφορές μεταξύ Ευρώπης και Άπω Ανατολής. Εξετάστηκε επίσης γενικότερα στην έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις ναυτιλιακές μεταφορές3 που υπέβαλε η 
Επιτροπή στο Συμβούλιο τον Ιούνιο 1994. 
 
Στις αποφάσεις αυτές η Eπιτροπή θεώρησε αρχικά ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν μπορούσαν να 
τύχουν της απαλλαγής κατά κατηγορία που τυγχάνουν οι ναυτιλιακές διασκέψεις από τον κανονισμό 
αριθ. 4056/86, δεδομένου ότι η απαλλαγή αυτή καλύπτει μόνο τις ναυτιλιακές δραστηριότητες των 
διασκέψεων και όχι τις χερσαίες. 
 
Η Επιτροπή θεώρησε στη συνέχεια ότι οι εν λόγω πρακτικές αποτελούσαν παραβάσεις του άρθρου 85 
παράγραφος 1 της συνθήκες ΕΚ και ότι δεν μπορούσαν να τύχουν ατομικής απαλλαγής δυνάμει του 
άρθρου 85 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 του κανονισμού αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, κατά το πέρας της προσωρινής εξέτασης, οι συμφωνίες 
καθορισμού των τιμών για τις χερσαίες μεταφορές της TACA αποτελούν σοβαρή και προφανή 
παραβίαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τύχουν ατομικής 
απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. 
 
Δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άρση της αναστολής της επιβολής προστίμων, η 
Επιτροπή θεώρησε αναγκαία την έναρξη της σχετικής διαδικασίας με την αποστολή κοινοποίησης 
των αιτιάσεων για την ενημέρωση των μελών της TACA σχετικά με την πρόθεσή της να προβεί στις 
ανωτέρω ενέργειες. 
 
 
Van Marwijk e.a./FNK, SCK 
 
a) Tα ενδιαφερόμενα μέρη 
 
Η FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) είναι μια ένωση ολλανδικών 
επιχειρήσεων εκμίσθωσης κινητών γερανών. Σκοπός της ένωσης αυτής, όπως αναφέρεται στο 
καταστατικό της, είναι η προώθηση των συμφερόντων των εταρειών εκμίσθωης γερανών, ειδικότερα 
των μελών της  FNK, και η ενίσχυση των επαφών και της συνεργασίας, με την ευρύτερη έννοια, 
μεταξύ των μελών. Στα μέσα του 1994, η ένωση περιέλαμβανε 196 μέλη. 
 
Η SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) συστάθηκε με πρωτοβουλία της FNK, το 1984, με 
σκοπό την εγγύηση, μέσω ενός συστήματος πιστοποίησης, της ποιότητας των γερανών και του 
εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις εργασίες εκμίσθωσης γερανών, καθώς και των σχετικών 
επιχειρήσεων, του προσωπικού τους και των εγκαταστάσεών τους. Στα μέσα του 1994, 190 
επιχειρήσεις συμμετείχαν στην SCK, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν επίσης μέλη της FNK. 
 
Οι καταγγέλοντες είναι επιχειρήσεις εκμίσθωσης κινητών ανυψωτικών μηχανημάτων. Κατά τη 
στιγμή της καταγγελίας, καμία από τις επιχειρήσεις αυτές δεν ήταν μέλος της FNK ούτε συνδεόταν 
με την SCK. Οι καταγγέλοντες ισχυρίζονται την πρόκληση σημαντικών ζημιών λόγω της 
απαγόρευσης προς τους συμμετέχοντες στην SCK να εκμισθώνουν ανυψωτικά μηχανήματα από 
αυτούς.  

                     
2 ΕΕ L 378 της 31.12.1994, σ. 17. 
3 SEC (94) 933 τελικό, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 8 Ιουνίου 1994. 
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b) Η σχετική αγορά 
 
Οι κινητοί γερανοί χρησιμοποιούνται, κυρίως, στους κλάδους των κατασκευών, των πετροχημικών 
και των μεταφορών. Στις δραστηριότητες εκμίσθωσης ανυψωτικών μηχανημάτων, η εκμίσθωση 
περαιτέρω μηχανημάτων από άλλες επιχειρήσεις εκμίσθωσης λαμβάνει χώρα σε μεγάλη κλίμακα 
δεδομένου ότι αποτελεί ένα τρόπο ορθολογικής χρήσης του εξοπλισμού και καλύτερης δυνατής 
χρησιμοποίησης του δυναμικού. Κατά την περίοδο της κοινοποίησης υπήρχαν, σύμφωνα με την FNK, 
περίπου 350 επιχειρήσεις εκμίσθωσης ανυψωτικών μηχανημάτων στις Κάτω Χώρες, με συνολικό 
κύκλο εργασιών περίπου 450 εκατομμυρίων ECU.  Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα για τον κλάδο 
που πραγματοποιήθηκε το 1990, το μερίδιο αγοράς των μελών της  FNK και των κατόχων 
πιστοποιητικών της SCK υπολογιζόταν σε 78%. Οι  FNK και  SCK εκτιμούν το αντίστοιχο μερίδιο 
αγοράς σε 51% περίπου για το 1992. Λόγω δυσκολιών μεταφοράς, σύμφωνα με την FNK, τα 
περισσότερα ανυψωτικά μηχανήματα λειτουργούν σε μια ακτίνα περίπου 50 χιλιομέτρων, γεγονός 
που μπορεί να περιορίσει την αγορά στις Κάτω Χώρες για επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη στις 
περιοχές πλησίον των βελγικών και γερμανικών συνόρων.  
 
γ) Οι παραβιάσεις του άρθρου 85, παράγραφος 1 
 
FNK 
 
Μέχρι την απόφαση εθνικού δικαστηρίου το Φεβρουάριο του 1992, οι κανόνες της FNK 
περιελάμβαναν υποχρέωση προς τα μέλη να επιβάλλουν «λογικές» τιμές για την εκμίσθωση 
ανυψωτικών μηχανημάτων και να εφαρμόζουν τους γενικούς όρους που εξέδιδε η  FNK, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούσαν την τιμολόγηση.  Βάσει του καταστατικού 
της, η παραβίαση των κανόνων της FNK από κάποιο μέλος μπορεί να συνεπάγεται την αποβολή του 
από το σύστημα. Η FNK δημοσίευσε καταλόγους με τον υπολογισμό του κόστους καθώς και 
προτεινόμενες τιμές βάσει των υπολογισμών αυτών. Οι τιμές αυτές καθώς και οι τιμές τις οποίες 
εφαρμόζουν μεταξύ τους οι εταιρίες εκμίσθωσης ανυψωτικών μηχανημάτων για την εκμίσθωση 
πρόσθετων μηχανημάτων, αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης σε τακτική βάση από επιχειρήσεις 
ενοικίασης ανυψωτικών μηχανημάτων ορισμένων κατηγοριών. Η  FNK συμμετείχε στις συζητήσεις 
αυτές. Οι από κοινού προτεινόμενες τιμές, οι οποίες είτε εφαρμόστηκαν στην πράξη είτε όχι, 
καθιστούν δυνατή την πρόβλεψη, με σχετική βεβαιότητα, της τιμολογιακής πολιτικής των 
ανταγωνιστών. Το σύστημα προτεινόμενων τιμών εμπίπτει, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής 
και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85, παράγραφος 1 
της Συνθήκης. 
 
SCK 
 
Οι διατάξεις της SCK απαγόρευαν σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στην SCK να εκμισθώνουν 
πρόσθετα ανυψωτικά μηχανήματα από μη συμμετέχουσες επιχειρήσεις («inhuurverbod»). Τα μέλη 
που παραβίαζαν τον κανόνα αυτό αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο αποβολής από το σύστημα. Η υπό 
εξέταση απαγόρευση όχι μόνο περιόριζε την ελευθερία δράσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 
και, κατά συνέπεια, τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, αλλά επίσης εμπόδιζε σε σημαντικό βαθμό την 
πρόσβαση τρίτων μερών στην ολλανδική αγορά. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη 
ουσιαστικά αποκλείονταν με την υποχρέωση που επέβαλε η SCK για τη συμμετοχή στο σύστημα. Το 
σύστημα πιστοποίησης SCK δεν ήταν πλήρως διαφανές και δεν επιτρέπει την αποδοχή ισοδύναμων 
εγγυήσεων από άλλα συστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η απαγόρευση εκμίσθωης πρόσθετων 
ανυψωτικών μηχανημάτων ενέπιπτε στο άρθρο 85, παράγραφος 1. Επειδή οι επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στην SCK κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς, οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστική 
διάρθρωση της αγοράς κρίνονται ως σημαντικές.  
 
Η απαγόρευση αποσύρθηκε από την SCK μόνο, όταν η τελευταία αναγκάσθηκε να το πράξει μετά 
από προδικαστική απόφαση ολλανδικού δικαστηρίου τον Οκτώβριο 1993. Η απόφαση του εθνικού 
δικαστηρίου επρόκειτο να συνεχίσει να ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από την 
Επιτροπή. 
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δ) Διαδικασία και συμπεράσματα 
 
Η απαλλαγή από την καταβολή προστίμων που προέκυψε από τις κοινοποιήσεις των FNK και SCK 
στις αρχές του 1992, αποσύρθηκε βάσει του άρθρου 15, παράγραφος 6 με την απόφαση της 
Επιτροπής 94/272/ΕΚ, της 13ης Απριλίου 19944, αναφέροντας ότι το «inhuurverbod» ενέπιπτε στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85, παράγραφος 1 και ότι δεν μπορούσε να χορηγηθεί απαλλαγή βάσει 
του άρθρου 85, παράγραφος 3 δεδομένου ότι η παραβίαση δεν ήταν τουλάχιστο απαραίτητη. Η 
κοινοποίηση των αιτιάσεων στην κυρίως διαδικασία εστάλη τον Οκτώβριο του 1994 και στην γραπτή 
τους απάντηση, η FNK και SCK παρετήθηκαν από το δικαίωμα ακρόασης. 
 
Η απόφαση αναφέρει ότι η FNK εφήρμοσε ένα σύστημα προτεινόμενων τιμών για δώδεκα περίπου 
χρόνια και ότι η SCK περιόρισε την αγορά μίσθωσης γερανών εντός και γύρω από τις Κάτω Χώρες, 
απαγορεύοντας στους συμμετέχοντες να μισθώνουν συμπληρωματικούς γερανούς από μη 
συμμετέχοντες. Οι πράξεις αυτές αποτελούν παραβιάσεις του άρθρου 85, παράγραφος 1, και δεν 
μπορεί κατά συνέπεια να χορηγηθεί απαλλαγή βάσει του άρθρου 85, παράγραφος 3. Η αξιολόγηση 
του «inhuurverbod» πραγματοποιείται στο νομικό και οικονομικό του πλαίσιο, ιδιαίτερα βάσει του 
συστήματος πιστοποίησης του οποίου αποτελεί μέρος, και δεν εκπληρώθηκαν οι όροι ελεύθερης 
πρόσβασης και αποδοχής άλλων συστημάτων παροχής ισοδυνάμων κριτηρίων εγγύησης της 
ποιότητας. Η απόφαση απαιτεί από τις FNK και SCK τον τερματισμό των παραβάσεων, εφόσον δεν 
το έχουν ήδη πράξει, και επιβάλλει πρόστιμα σε κάθε μια από αυτές. 
 
 
1.2. Κάθετες συμφωνίες 
 
BASF/Accinauto 
 
H Eπιτροπή επέβαλε στις 12 Ιουλίου 1995 πρόστιμο ύψους 2,7 εκατομμυρίων ECU στη γερμανική 
εταιρεία παραγωγής προϊόντων επαναβαφής αυτοκινήτων, BASF Lacke+Farben (BASF L+F), 
θυγατρική του ομίλου BASF, και πρόστιμο ύψους 10 000 ECU στον αποκλειστικό διανομέα της για 
το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, την SA Accinauto, με απόφαση στην οποία αναφερόταν ότι οι εν 
λόγω εταιρείες είχαν παραβεί το άρθρο 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. 
 
Η παρούσα διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία που υπέβαλαν στην Επιτροπή δύο Βρετανοί 
παράλληλοι εισαγωγείς προϊόντων μάρκας Glasurit για επαναβαφή αυτοκινήτων. Στην καταγγελία 
τους, υποστήριξαν ότι ο Βέλγος αποκλειστικός διανομέας, από τον οποίο προμηθεύονταν προϊόντα 
Glasurit, σταμάτησε κάθε προμήθεια κατά τη διάρκεια του θέρους 1990, μετά από παρέμβαση της 
BASF L+F. 
 
Μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής στις BASF L+F, BASF 
Coatings & Inks (τη θυγατρική του ομίλου BASF και  διανομέα προϊόντων Glasurit για το Ηνωμένο 
Βασίλειο) και στον Βέλγο διανομέα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η συμβατική υποχρέωση του 
αποκλειστικού διανομέα "να διαβιβάζει στην BASF L+F όλες τις παραγγελίες των πελατών που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους στο οποίο ασκεί το δικαίωμα της αποκλειστικής διανομής" 
αποτελεί περιορισμό του ανταγωνισμού. Η υποχρέωση αυτή έχει κυρίως ως συνέπεια να μην 
αποφασίζει ο αποκλειστικός διανομέας αλλά η BASF L+F για τον εφοδιασμό των παράλληλων 
εισαγωγέων από άλλα κράτη μέλη. 
 
Η ερμηνεία αυτή της σύμβασης επιβεβαιώνεται από την πάγια εφαρμογή της εκ μέρους των μερών 
στις εμπορικές τους σχέσεις: 
 
- τον Μάρτιο 1986, ο Βέλγος αποκλειστικός διανομέας έλαβε από την BASF L+F "ειδική άδεια" 

για την έναρξη των παραδόσεων στον καταγγέλλοντα· 

                     
4 ΕΕ L 117, της 7.5.1994, σ. 30 
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- τον Ιούνιο 1989, η BASF L+F ζήτησε από τον αποκλειστικό διανομέα της να παύσει να εξάγει, 
τερματίζοντας με τον τρόπο αυτό τις εξαγωγές οι οποίες είχαν αρχικά επιτραπεί από την BASF 
L+F· 

- ο αποκλειστικός διανομέας δεν τήρησε την απαγόρευση αυτή συνέχισε τον εφοδιασμό των 
καταγγελλόντων από τον Ιούλιο 1989 μέχρι τέλος Μαΐου 1990. Έκτοτε, τήρησε τη συμβατική 
αυτή υποχρέωση χωρίς περιορισμό. 

 
Κατά τον καθορισμό του ποσού των προστίμων, η Επιτροπή θεώρησε ότι η φύση της παράβασης 
ήταν τέτοια που έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση ενός από τους θεμελιώδει στόχους της συνθήκης, 
δηλαδή την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Τα επίδικα πραγματικά περιστατικά θεωρήθηκαν 
άρα ως σοβαρή παράβαση του κοινοτικού δικαίου. 
 
Το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στον Βέλγο αποκλειστικό διανομέα αποτελεί συνάρτηση του 
γεγονότος ότι ο διανομέας αυτός εξαρτάται οικονομικά από την BASF L+F και ότι η τελευταία 
εκμεταλλεύτηκε την εξάρτηση αυτή για να επιβάλει τα οικονομικά της συμφέροντα. 
 
 
Dunlop Slazenger/Newitt a.o. (All Weather Sports) 
 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε εταιρεία αποκτά το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μιας άλλης εταιρείας η οποία έχει διαπράξει παράβαση στην οποία μπορεί να 
επιβληθεί πρόστιμο, καθίσταται η ίδια υπόχρεη για την καταβολή του προστίμου αυτού. Σε συνέχεια 
της απόφασης του Πρωτοδικίου, της 28ης Απριλίου 1994 (Υπόθεση T-38/92) η Επιτροπή θεώρησε 
ότι η All Weather Sports Benelux ήταν υπόχρεη καταβολής του προστίμου για την παράβαση του 
άρθρου 85 παράγραφος 1, την οποία διέπραξε η All Weather Sports BV (βλέπε απόφαση της 
Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1992, ΕΕ L 131, σ. 32), δεδομένου ότι εξαγόρασε τις οικονομικές 
δραστηριότητες της All Weather Sports BV. Ωστόσο, επειδή στο μεταξύ φαίνεται ότι η All Weather 
Sports Benelux σταμάτησε όλες τις δραστηριότητές της, και δεν διέθετε πλέον στοιχεία ενεργητικού, 
η Επιτροπή αποφάσισε να μην συνεχίσει τις διαδικασίες. 
 
 
1.3. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
 
Irish Continental Group CCI Morlaix 
 
Μετά από καταγγελία του Irish Continental Group, ιρλανδικού ομίλου εκμετάλλευσης γραμμών 
πορθμείου, η Επιτροπή διέταξε στις 16 Μαΐου 1995 τη λήψη προσωρινών μέτρων, έναντι του 
Chambre de Commerce et d΄Industrie de Morlaix, Βρετάνη, Γαλλία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, 
prima facie, το Chambre de Commerce είχε κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης ως φορέας 
διαχείρισης του λιμένος του Roscoff στη Βρετάνη, με την άρνηση στον ICG της πρόσβασης στις 
λιμενικές εγκαταστάσεις, κατά παράβαση του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ και ότι θα προέκυπτε 
σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Η Επιτροπή διέταξε το CCI να παράσχει πρόσβαση 
στον ICG στο λιμένα του Roscoff μέχρι τις 10 Ιουνίου 1995 (ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία 
συμφωνήσουν τα μέρη). 
 
Το ICG υπέβαλε αίτηση προς το CCI Morlaix για πρόσβαση στο λιμένα Roscoff το Νοέμβριο 1994, 
στο πλαίσιο της έναρξης παροχής υπηρεσιών πορθμείου μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετάνης το Μάΐο 
1995. Μετά από διαπραγματεύσεις, τα μέρη συμφώνησαν κατ� αρχήν στο θέμα της πρόσβασης στο 
Roscoff στις 16 Δεκεμβρίου 1994, για την περίοδο η οποία αρχίζει από τις 27 Μαΐου 1995, και 
συμφωνήθηκαν τα προγράμματα απόπλου καθώς και ορισμένα άλλα τεχνικά ζητήματα. 
 
Μετά από τη συμφωνία επί της αρχής, το Δεκέμβριο του 1994, ο ICG ανακοίνωσε την παροχή 
υπηρεσιών του στο Roscoff και άρχισε να αναλαμβάνει κρατήσεις. Ωστόσο, τον Ιανουάριο 1995, το 
CCI Morlaix ανακοίνωσε την επιθυμία του να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις. 
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Μετά από την καταγγελία του ICG προς την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις αλλά δεν επήλθε συμφωνία μεταξύ των μερών. 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι, prima facia, η συμπεριφορά του CCI Morlaix είχε ως αποτέλεσμα την 
αδικαιολόγητη άρνηση παροχής υπηρεσιών. 
 
Ο λιμένας του Roscoff είναι ο μόνος ικανός να προσφέρει τις απαραίτητες διευκολύνσεις στη Γαλλία 
για τις μεταφορές μέσω πορθμείου μεταξύ Βρετάνης και Ιρλανδίας, αγορά η οποία αντιστοιχούσε σε 
100 000 περίπου επιβάτες το 1994. Κατά την εποχή της απόφασης, μόνο η εταιρεία πορθμείων 
Brittany Ferries λειτουργούσε μεταξύ Ιρλανδίας και Βρετάνης. 
 
Τα προσωρινά μέτρα υποχρέωσαν το CCI Morlaix να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε 
να επιτραπεί η πρόσβαση στον ICG στο λιμένα του Roscoff από τις 10 Ιουνίου 1995 μέχρι το τέλος 
της καλοκαιρινής περιόδου, σε αναμονή οριστικής απόφασης της Επιτροπής στη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Πάντως, τα μέρη συμφώνησαν αργότερα σε μία πενταετή σύμβαση, αρχής γενομένης από 
τις 14 Ιουνίου 1995, και ο ICG απέσυρε την καταγγελία. 
 
Τα προσωρινά μέτρα δεν δικαιολογούνται απλώς και μόνο για να επιτρέψουν την πρόσβαση ενός 
νεοεισερχόμενου στην αγορά. Στην παρούσα περίπτωση, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο όμιλος Irish 
Ferries οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι μπορούσε να αρχίσει την παροχή υπηρεσιών και ότι το CCI 
Morlaix ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την κατάσταση η οποία προέκυψε.  
 
 
2. Eγκρίσεις 
 
2.1. Οριζόντιες συμφωνίες 
 
α) Στρατηγικές συμμαχίες 
 
Atlas/Phoenix5 
 
Κατά τη διάρκεια του 1995, η Επιτροπή σημείωσε μεγάλη πρόοδο στην εξέταση της δεύτερης 
στρατηγικής συμμαχίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που κοινοποιήθηκε επίσημα βάσει του 
κανονισμού 17, και στην οποία συμμετέχουν οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών της Γαλλίας και της 
Γερμανίας (ΟΤ), France Telecom (FT) και Deutsche Telekom (DT) αντιστοίχως, και η US Sprint 
Corporation. Η πρώτη στρατηγική συμμαχία που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, η κοινή επιχείρηση 
CONCERT μεταξύ της British Telecommunications και της US MCI Corporation,εγκρίθηκε μέσω 
επίσημης απόφασης της Επιτροπής το 19946. Οι ρυθμίσεις που αφορούσαν τις FT, DT και Sprint 
κοινοποιήθηκαν ως δύο χωριστές αλλά συνδεόμενες πράξεις: η δέσμη συμφωνιών ATLAS, που 
κοινοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1994, και η δέσμη συμφωνιών PHOENIX, που κοινοποιήθηκε 
στις 29 Ιουνίου 1995. Και οι δύο πράξεις θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν διαρθρωτικές κοινές 
επιχειρήσεις οι οποίες δικαιολογούσαν την ταχεία εξέτασή τους. 
 
Με την ATLAS δημιουργείται κοινή επιχείρηση η οποία ανήκει κατά 50% στην France Telekome 
(FT) και κατά 50% στην Deutsche Telekom (DT), αποτελεί δε επίσης το μέσο συμμετοχής των DT 
και FT στην πράξη PHOENIX. Η επιχείρηση ATLAS θα διαρθρωθεί σε δύο επίπεδα: μία εταιρία 
holding εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες, η Atlas S.A.,η οποία θα συσταθεί με τη μορφή ανώνυμης 
εταιρείας βάσει της βελγικής νομοθεσίας. Η Atlas S.A. θα έχει τρείς υπό λειτουργία θυγατρικές, 
δηλαδή μία στη Γαλλία (Atlas France), μία στη Γερμανία (Atlas Germany), και μία στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Η  ATLAS, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο στοχεύει σε δύο χωριστές αγορές 
προϊόντων για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, και πιο συγκεκριμένα στην αγορά 

                     
5 Η πράξη PHOENIX τώρα ονομάζεται Global one. 
6 Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994, ΕΕ L 223 της 27.8.1994, σ. 36. 
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παροχής προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εταιρείες (υπηρεσίες δεδομένων, υπηρεσίες 
εφαρμογής προστιθέμενης αξίας όπως η μετάδοση μηνυμάτων και οι εικονοδιασκέψεις, οι υπηρεσίες 
ευφυών δικτύων και οι δορυφορικές υπηρεσίες ολοκληρωμένων δικτύων -VSAT-services) καθώς και 
η αγορά για τυποποιημένες υπηρεσίες μετάδοσης χαμηλού επιπέδου δεδομένων πακετομεταγωγής.  
 
Οι συμφωνίες PHOENIX περιλαμβάνουν δύο βασικές συναλλαγές: (i) οι FT και DT αποκτούν η κάθε 
μια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Sprint ύψους 10% και (ii) οι ATLAS και Sprint θα 
δημιουργήσουν μία κοινή επιχείρηση, την PHOENIX, για την παροχή παγκόσμιων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, οι αγορές τις 
οποίες αφορά η PHOENIX είναι (i) η αγορά παροχής προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 
επιχειρήσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, (ii) η παγκόσμια αγορά παροχής 
υπηρεσιών σε ταξιδιώτες, όπως είναι οι τηλεφωνικές κάρτες και (iii) η αγορά παροχής κομιστικών 
υπηρεσιών επικοινωνιών προς άλλους φορείς, δηλαδή η μίσθωση ικανότητας μετάδοσης και η 
παροχή συναφών υπηρεσιών σε τρίτους φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που 
από τη φύση της αποτελεί διεθνή αγορά. 
 
Οι ATLAS και PHOENIX όπως κοινοποιήθηκαν, δημιουργούν ορισμένους προβληματισμούς από 
την άποψη του ανταγωνισμού, ειδικότερα όσον αφορά τις εθνικές αγορές των εταίρων της ΕΕ που 
συμμετέχουν στις συμφωνίες,όπου οι FT και DT κατέχουν νομίμως και de facto δεσπόζουσες θέσεις 
σε σχέση με έναν ορισμένο αριθμό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή υποδομής. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης, οι προβληματισμοί αυτοί αντιμετωπίστηκαν είτε μέσω 
τροποποιήσεων στις αρχικές συμφωνίες είτε μέσω δεσμεύσεων εκ μέρους των μερών προς την 
Επιτροπή. Επίσης, η γενική πορεία της ελευθέρωσης των γαλλικών και γερμανικών αγορών 
τηλεπικοινωνιών έχει ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των κοινοποιηθεισών πράξεων από την 
Επιτροπή και οι δεσμεύσεις τις οποίες έλαβαν οι αντίστοιχες κυβερνήσεις αποτελούσαν προϋπόθεση 
για την ενδεχόμενη λήψη ευνοϊκής απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τις συμφωνίες.  
 
Οι ακόλουθες συγκεκριμένες δεσμεύσεις, καθώς και άλλες βασικές δεσμεύσεις λήφθηκαν από τα 
συμβαλλόμενα μέρη καθώς και από την γαλλική και γερμανική κυβέρνηση, ούτως ώστε να μπορέσει 
η Επιτροπή να κινήσει την επίσημη διαδικασία η οποία θα οδηγήσει στην λήψη θετικής απόφασης: 
 
- οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας αναλαμβάνουν να καταβάλουν τις μεγαλύτερες 

δυνατές προσπάθειες για την ελευθέρωση της εναλλακτικής υποδομής τηλεπικοινωνιών για την 
παροχή ελευθερομένων τηλεπικοικωνιακών υπηρεσιών, δηλαδή, πλήν της βασικής δημόσιας 
φωνητικής τηλεφωνίας, από την 1η Ιουλίου 1996 και να ελευθερώσουν πλήρως όλες τις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας φωνητικής τηλεφωνίας και 
των υποδομών, από την 1η Ιανουαρίου 1998· 

 
- τα δημόσια δίκτυα μεταγωγής δεδομένων στη Γαλλία και τη Γερμανία, Transpac και Datex-P 

αντιστοίχως, μέχρι την πλήρη ελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιακών αγορών στη Γαλλία και 
τη Γερμανία που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 1988, θα παραμείνουν 
ανεξάρτητα από την κοινή επιχείρηση ATLAS, την οποία έχουν συστήσει οι France Telecom και 
Deutsche Telekom· 

 
- οι France Telecom και Deutsche Telekom συμφωνούν να καθιερώσουν και να διατηρήσουν την 

πρόσβαση στα εγχώρια δημόσια δίκτυα μεταγωγής στη Γαλλία και τη Γερμανία σε μη διακριτική 
και διαφανή βάση για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας δεδομένων χαμηλού 
επιπέδου (X. 25)· για να εξασφαλισθεί η άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο μέλλον, η δέσμευση 
των μερών αφορά επίσης οποιοδήποτε τυποποιημένο πρωτόκολλο διασύνδεσης γενικής 
εφαρμογής το οποίο μπορεί να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να συνυπάρξει με το ισχύον 
πρότυπο· 

 
- οι France Telecom και Deutsche Telekom συμφωνούν να μην προβούν σε αμοιβαίες επιδοτήσεις· 

προς το σκοπό αυτό, όλοι οι φορείς που δημιουργούνται βάσει των ATLAS και PHOENIX θα 
αποτελούν διακεκριμένες οντότητες, χωριστές από τις μητρικές εταιρείες και υποκείμενες σε 
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τακτικούς και συνήθεις ελέγχους, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη διεξαγωγή συναλλαγών μεταξύ 
των φορέων αυτών και των France Telecom και Deutsche Telekom· 

 
- η France Telecom συμφωνεί να πωλήσει την θυγατρική της INFO AG, σημαντικό ανταγωνιστή 

της Datex-P στην γερμανική αγορά παροχής υπηρεσιών δικτύου δεδομένων. 
 
Τον Δεκέμβριο 1995 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ανακοίνωση βάσει του άρθρου 19 
παράγραφος 3, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι κοινοποιηθείσες συμφωνίες, οι τροποποιήσεις και 
οι δεσμεύσεις εκ μέρους των μερών και των κυβερνήσεων· στην ανακοίνωση αυτή καλούνται τα 
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους. Η οριστική απόφαση για την 
υπόθεση αυτή, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, αναμένεται στα μέσα του 1996. 
 
 
β) Κοινές επιχειρήσεις και άλλες μορφές συνεργασίας 
 
Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD) 
 
Τον Αύγουστο του 1994, η Sony Corporation κοινοποίησε στην Επιτροπή για απαλλαγή ή αρνητική 
πιστοποίηση μια σειρά συμφωνιών που αφορούσαν τις άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του Minidiscs (MD) System, το οποίο 
είναι ένα νέο φορητό ψηφιακό ακουστικό σύστημα με δυνατότητα εγγραφής. Αποτελείται από 
λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει οπτικούς δίσκους μόνο αναπαραγωγής ("Premastered MD Discs") 
και μαγνητοοπτικούς δίσκους με δυνατότητα εγγραφής ("Recordable MD Discs") και εξοπλισμό, 
όπου περιλαμβάνονται οι συσκευές παιξίματος MD (στις οποίες είναι δυνατή η αναπαραγωγή του 
ήχου από Premastered και Recordable MD Discs) καθώς και συσκευές εγγραφής MD (οι οποίες 
επιπλέον παρέχουν τη δυνατότητα εγγραφής σε Recordable MD Discs). 
 
Τα άλλα βασικά μέρη που συμμετέχουν στη συμφωνία είναι οι Philips International BV και 
Matsushita Electric Industrial Company Ltd. 
 
Παρά το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές περιελάμβαναν περιορισμούς στον ανταγωνισμό που 
εμπίπτουν στο άρθρο 85 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ειδικότερα δε την από κοινού χρησιμοποίηση 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας καθώς και την τυποποίηση των προδιαγραφών, η 
Επιτροπή θεώρησε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση απαλλαγής βάσει του άρθρου 85 
παράγραφος 3. 
 
Στις 3 Ιουλίου 1995, η Επιτροπή ειδοποίησε με διοικητική επιστολή τη Sony ότι επληρούντο τα 
κριτήρια για τη χορήγηση απαλλαγής. 
 
 
Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation) 
 
Η δημιουργία κοινής επιχείρησης, Aspen, μεταξύ της Union Carbide Corporation και της Elf 
Atochem εγκρίθηκε με διοικητική επιστολή. Η κοινή επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες στον τομέα 
των ειδικών ρητινών και ενώσεων πολυεθυλενίου. 
 
Με την πράξη αυτή, τα μέρη μεταβιβάζουν στην κοινή επιχείρηση οριμένες από τις δραστηριότητές 
τους στον τομέα των ειδικών προϊόντων πολυαιθυλενίου, κυρίως τις ποιότητες που προορίζονται για 
αγωγούς και καλώδια καθώς και τις ποιότητες λευκού προϊόντος συνθέσεως. 
 
Για την UCC, η πράξη αυτή θα αντικαταστήσει τις εισαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά ειδικών 
προϊόντων πολυαιθυλενίου που προορίζονται για εφαρμογές όπως είναι τα καλώδια και οι αγωγοί. 
Για την Elf Atochem, οι δραστηριότητές της στον κλάδο των αγωγών και καλωδίων θα 
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μεταβιβαστούν στην Aspen. Η κοινή επιχείρηση θα είναι λοιπόν σε θέση να προσφέρει το πλήρες 
φάσμα των ειδικών αυτών προϊόντων. 
 
Η Elf Atochem θα μεταφέρει επίσης ορισμένες από τις εγκαταστάσεις της στο Gonfreville, στη 
Γαλλία, οι οποίες θα επωφεληθούν από την εισαγωγή της τεχνολογίας "Unipol" καθώς και από την 
τεχνολογία παραγωγής προϊόντων για "καλώδια και αγωγούς", για τις οποίες η UCC διαθέτει ειδική 
άδεια εκμετάλλευσης. Η Elf Atochem θα παραχωρήσει στην κοινή επιχείρηση άδεια χρησιμοποίησης 
των τεχνολογιών της για ορισμένες ειδικές εφαρμογές πολυαιθυλενίου. 
 
Την εμπορία των προϊόντων αυτών θα αναλάβουν οι μητρικές εταιρίες, οι οποίες θα ενεργούν ως 
διανομείς. Η UCC θα διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα εκείνα που αφορούν τον κλάδο των αγωγών 
και καλωδίων, ενώ η Elf Atochem θα διαθέτει στην αγορά όλα τα άλλα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένου του χύδην πολυαιθυλενίου που παράγεται από την κοινή επιχείρηση, αλλά δεν 
χρησιμοποιείται για ειδικές εφαρμογές. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε εάν υπάρχει πιθανότητα περιορισμού του ανταγωνισμού στην αγορά 
παραχώρησης αδειών χρησιμοποίησης της τεχνολογίας πολυαιθυλενίου λόγω της πράξης αυτής. 
Παρά το γεγονός ότι η Elf Atochem θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να είναι μελλοντικός ανταγωνιστής 
της UCC στην εν λόγω αγορά, η πιθανότητα αυτή κρίθηκε ασήμαντη και ως εκ τούτου οποιεσδήποτε 
αξιόλογες επιπτώσεις στην υπό εξέταση αγορά αντισταθμίζονταν από τα θετικά αποτελέσματα που θα 
είχε για τον ανταγωνισμό στις αγορές πολυαιθυλενίου. 
 
Στις 3 Απριλίου 1995 διαβιβάστηκε στα μέρη διοικητική επιστολή για τη θέση της υπόθεσης στο 
αρχείο, αναφέροντας ότι οι συμφωνίες πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής βάσει του άρθρου 85 
παράγραφος 3 της Συνθήκης.  
 
 
General Electric Plastics/BASF 
 
Στις 6 Ιανουαρίου 1995, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση από τη General Electric Plastics b.v και τη 
BASF Aktiengesellschaft σχετικά με την πρόθεσή τους να δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση για την 
παραγωγή τερεφθαλμικού πολυβουτυλενίου (PBT), ενός πολυμερούς με τη μορφή ρητίνης, 
ενδιάμεσο υλικό που χρησιμοποιείται για μεικτά και σύνθετα πλαστικά υλικά, τα οποία προορίζονται 
για εφαρμογές στα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά και το βιομηχανικό εξοπλισμό. 
 
Η κοινή επιχείρηση θα εδρεύει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της BASF στο Schwarzheide, και θα 
εξυπηρετείται από τη BASF. Η BASF και η GEPE θα διαχειρίζονται από κοινού τις εγκαταστάσεις 
έτσι ώστε να μη θίγεται κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη από την τοποθεσία των εγκαταστάσεων. 
Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των 
υπηρεσιών που παρέχονται στην κοινή επιχείρηση από τη BASF, ώστε σε γενικές γραμμές να είναι 
συμβατές με αυτές που παρέχονται στις άλλες εγκαταστάσεις της GΕPΕ. Για να μη θίγεται κανένα 
από τα συμβαλλόμενα μέρη από το πρόσθετο κόστος μεταφοράς, το κόστος θα εξισώνεται μεταξύ 
των δύο εταίρων. Το συγκεκριμένο αυτό κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με την αξία του προϊόντος. 
 
Επιπλέον, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα μπορεί να εμποδίσει οριακή αύξηση της 
παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων, ή να παρεμποδιστεί στο να λειτουργήσει τις 
εγκαταστάσεις πάνω από την προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητά τους. Αυτό επιτρέπει σε κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος να μεταβάλλει την παραγωγική ικανότητα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άλλου 
και να είναι έτσι σε θέση να ανταποκριθεί στις διακυμάνσεις της ζήτησης που δεν επηρεάζουν εξίσου 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 
Παρόμοιες ελλαστικές ρυθμίσεις επιτρέπουν σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να επενδύσουν 
σε αυξημένη παραγωγική ικανότητα που δεν θα μπορούσε να διασφαλιστεί από την δραστηριοποίηση 
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ενός μόνο από αυτά. Η συμφωνία αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις για εξαίρεση βάσει του άρθρου 85 
(3) της Συνθήκης, και συνεπώς εκδόθηκε επιστολή θέσεως στο αρχείο στις 23 Μαΐου 1995. 
Sovereign Exploration 
 
Στις 31 Αυγούστου 1994, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από 
τη Northern Electric plc, μέσω της θυγατρικής της Northgas, και τη Neste Production Ltd που 
συνέστησαν τη Sovereign Exploration Ltd η οποία θα εκμεταλλευτεί δώδεκα άδειες φυσικού αερίου 
που χορήγησε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Η Northern εισέρχεται στην αγορά αυτή για πρώτη φορά, ενώ η Neste δραστηριοποιείται ήδη στην 
εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλλασα. Η Northern είναι μια 
βιομηχανία παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού, κυρίως στο Βόρειο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιδιώκει 
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη βιομηχανία παροχής αερίου, και να διασφαλίσει τις 
απαραίτητες ποσότητες ώστε να εισέλθει στην αγορά αυτή. 
 
Στο χώρο που καλύπτουν οι σχετικές άδειες έχουν επιβληθεί περιορισμοί για την έρευνα υπέρ της 
κοινής επιχείρησης. Οι εταίροι αφενός δημιουργούν μια αγορά για την παροχή αερίου και αφετέρου 
λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες ώστε να επεκτείνουν και να καταστήσουν περισσότερο 
ανταγωνιστικές τις αγορές λιανικής πώλησης και διανομής αερίου. 
 
Η Επιτροπή συμπέρανε ότι τέτοιες συμφωνίες, λαμβανομένης υπόψη της κατασκευής διακρατικών 
αγωγών αερίου και άλλων ενεργειακών αγωγών, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το εμπόριο μεταξύ 
των κρατών μελών της Κοινότητας όπως και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
 
Ανακοίνωση για το θέμα αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 8ης Νοεμβρίου 1994. Η 
υπόθεση έκλεισε με την έκδοση επιστολής θέσεως στο αρχείο στις 9 Ιανουαρίου 1995. 
 
 
Exxon/Hoechst 
 
Οι εταιρείες Exxon και Hoechst κοινοποίησαν στην Επιτροπή, το 1994, μια συμφωνία έρευνας 
ανάπτυξης για την ανάπτυξη και την εμπορία μιας νέας μεθόδου κατάλυσης βάσει μεταλλοκένιου για 
την παραγωγή πολυπροπυλενίου. 
 
Η συμφωνία αυτή, διάρκειας δύο ετών, ανανεώσιμη, αποτελεί τη συνέχεια ενός κοινού προγράμματος 
από το 1992 που αφορούσε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα για την παραγωγή του καταλύτη. 
 
Η σύμβαση καθορίζει τους κανόνες συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του 
καταλύτη και της αντίστοιχης τεχνολογίας για τη διάθεση στο εμπόριο του πολυπροπυλενίου. 
Καθορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλομένου μέρους έναντι των 
κανόνων της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
  
Η Επιτροπή θεωρεί ότι εφαρμόζεται για τη συμφωνία αυτή ο κανονισμός εξαίρεσης αριθμός 418/85 
που ισχύει για τις συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης. Θεωρεί ότι οι ρήτρες καλύπτονται από τα άρθρα 
4 και 5 του κανονισμού και ότι δεν υπάρχει ρήτρα για τη μη εφαρμογή του κανονισμού βάσει του 
άρθρου 6. Οι επιχειρήσεις έλαβαν διοικητική επιστολή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο. 
 
 
Αγωγός αερίου μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βελγίου 
 
Μια συμφωνία για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ 9 εκ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών 
εταιρειών αερίου που αφορούσε την κατασκευή και διαχείριση ενός υποθαλάσσιου αγωγού αερίου 
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βελγίου έκλεισε με την έκδοση επιστολής θέσεως στο 
αρχείο στις 17 Μαΐου 1995. 
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Η κοινή επιχείρηση, που κοινοποίηθηκε το Μάρτιο του 1995, θεωρήθηκε από την Επιτροπή ότι ήταν 
διαρθρωτικής συνεταιριστικής φύσης και κατά συνέπεια αντιμετωπίστηκε με την επείγουσα 
διαδικασία. Δημοσιεύθηκε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα που καλούσε τυχόν 
ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλλουν παρατηρήσεις. Δεν εκφράστηκαν αντιρρήσεις. 
 
Ο interconnector που είναι ένας αγωγός αερίου υψηλής πίεσης, αναμένεται να λειτουργήσει τον 
Οκτώβριο του 1998, και θα συνδέει το Bacton (Ηνωμένο Βασίλειο) με τη Zeebrugge (Βέλγιο) 
αποτελώντας έτσι την πρώτη σύνδεση μεταξύ αγορών αερίου του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ηπειρωτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα, ο αγωγός έχει σχεδιαστεί τεχνικά για να 
είναι καταρχήν ένας αγωγός παροχής αερίου, δηλαδή για τη μεταφορά αερίου από το βορρά 
(Ηνωμένο Βασίλειο) προς το Νότο (Βέλγιο) με ικανότητα 20 bcm/έτος, αλλά θα μπορεί αρχικά να 
παρέχει επίσης 8,5 bcm/έτος αντιστρόφου ροής, δηλαδή από το νότο προς το βορρά. Αυτή η 
ικανότητα αντίστροφης ροής θα μπορεί να αυξηθεί, μέχρι του μεγίστου της πλήρους ικανότητας 
κανονικής ροής του αγωγού, με πρόσθετες επενδύσεις, ειδικότερα με τη δημιουργία εγκαταστάσεων 
άντλησης στη Zeebrugge. Τέτοιες πρόσθετες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από τους μεταφορείς 
που επιθυμούν να υπάρχει ικανότητα αντίστροφης ροής. Το καταστατικό της κοινής επιχείρησης 
καθορίζει ότι κανένας μεταφορέας, είτε αρχικός είτε μελλοντικός, δεν μπορεί να έχει δικαιώματα 
αντίστροφης ροής μεγαλύτερα από αυτά της κανονικής ροής, ώστε να προληφθούν τυχόν άδικες 
επιδοτήσεις. 
 
Η διαδικασία για το τελικό συμπέρασμα σχετικά με την κοινοποιηθείσα κοινή επιχείρηση ήταν 
ανοικτή και διαφανής. Υπήρξε ευρεία δημοσιότητα για το σχέδιο και κλήθηκαν να συμμετάσχουν 
όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι αποκλείστηκε οποιαδήποτε 
ενδιαφερόμενη εταιρεία αερίου από τη δυνατότητα συμμετοχής στον ευρωσύνδεσμο και το μετοχικό 
του κεφάλαιο και/ή τη μεταφορική ικανότητα των εγκαταστάσεων. Οι τελικοί συμμετέχοντες στην 
κοινή επιχείρηση κατέχουν ταυτόχρονα τα ακόλουθα ποσοστά σε ότι αφορά το μετοχικό κεφάλαιο 
και τη μεταφορική ικανότητα του αγωγού: 
 
 Amerada Hess   5 % των μετοχών και 5 % της μεταφορικής ικανότητας 
 BP  10 %των μετοχών και 10 % της μεταφορικής ικανότητας 
 British Gas 40 %των μετοχών και 40 % της μεταφορικής ικανότητας 
 Conoco 10 %των μετοχών και 10 % της μεταφορικής ικανότητας 
 Distrigaz   5 % των μετοχών και 5 % της μεταφορικής ικανότητας 
 Elf  10 %των μετοχών και 10 % της μεταφορικής ικανότητας 
 Gazprom 10 %των μετοχών και 10 % της μεταφορικής ικανότητας 
 National Power   5 %των μετοχών και  5 % της μεταφορικής ικανότητας 
 Ruhrgas   5 %των μετοχών και  5% της μεταφορικής ικανότητας. 
 
Η χρηματοδότηση του σχεδίου θα γίνει με ένα ειδικό σύστημα συνδρομών (take-or-pay tariffs) 
σύμφωνα με το οποίο ο διαχειριστής του σχεδίου αναθέτει σε αγοραστές με συσμβόλαιο την 
προμήθεια των προϊόντων σε ορισμένες ποσότητες για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα 
ανίστοιχα δικαιώματα στη μεταφορική ικανότητα της κανονικής ροής και την (προς το παρόν 
περιορισμένη) αντίστροφη ροή. Οι εννέα μετέχοντες στην κοινή επιχείρηση θα καταβάλουν τις 
σχετικές συνδρομές σύμφωνα με τη συμφωνία μεταφοράς που έχει συνάψει ο καθένας με την 
εταιρεία της κοινής επιχείρησης Interconnector UK Ltd.  
 
H Eπιτροπή θεώρησε ότι το σχέδιο είναι προανταγωνιστικό στο σύνολό του, κυρίως επειδή, πρώτον, 
θα δημιουργήσει ευκαιρίες ανταγωνισμού μέσα στις αγορές οι οποίες - για τεχνικούς λόγους - μέχρι 
σήμερα ήταν σχετικά απομονωμένες, και, δεύτερον, επειδή υπάρχουν ικανοποιητικές δυνατότητες για 
τρίτους να αποκτήσουν, με ελεύθερα διαπραγματεύσιμους όρους, πρόσβαση στη μεταφορική 
ικανότητα μέσω της Interconnector. Οι κάτοχοι της μεταφορικής ικανότητας είναι ελεύθεροι να 
εκχωρούν τη μεταφορική αυτή ικανότητα σε άλλους με μεταβίβαση δικαιώματος ή χρηματοδοτική 
υπεκμίσθωση, αρκεί να πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια στην περίπτωση μεταβίβασης 
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δικαιώματος ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις χρηματοδοτικές 
υποχρεώσεις τους. 
 
Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η αγορά για μεταβιβάσεις δικαιώματος και χρηματοδοτική υπεκμίσθωση 
τέτοιας μεταφορικής ικανότητας δεν θα είναι ανταγωνιστική. Το γεγονός ότι ο εσωτερικός 
κανονισμός αποτρέπει τους μεταφορείς από την απόκτηση δικαιωμάτων αντίστροφης ροής πέρα από 
την υπάρχουσα ικανότητα αποτελεί λογικό περιορισμό ενόψει του μηχανισμού χρηματοδότησης που 
περιγράφεται παραπάνω. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων αυτής της 
υπόθεσης, η 20ετής διάρκεια των συμφωνιών μεταφοράς με τους εννέα αρχικούς μεταφορείς που 
συμμετέχουν στο σχέδιο θεωρήθηκε δικαιολογημένη. 
 
Η συμφωνία περιέχει περιορισμούς του ανταγωνισμού που εμπίπτουν στο άρθρο 85 (1) της Συνθήκης 
ΕΚ: ειδικότερα, ορισμένες διατάξεις επιτρέπουν στην εταιρεία της κοινής επιχείρησης Interconnector 
UK Ltd να διαθέτει στο εμπόριο τη μεταφορική της ικανότητα, γεγονός που οδηγεί σε κοινές 
πωλήσεις από τους εταίρους της κοινής επιχείρησης. Η σχετική ανάλυση έδειξε ότι τέτοιες κοινές 
πωλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε περιορισμένες περιστάσεις αλλά πάντως ο 
περιορισμός αυτός θα μπορούσε να έχει κάποια σημασία λαμβανομένου υπόψη ότι οι εταίροι της 
κοινής επιχείρησης, τουλάχιστον στην αρχική φάση της Interconnector, θα διαθέτουν το 100% της 
αντίστοιχης αγοράς για τη μεταφορά αερίου κάτω από τη Μάγχη. 
 
Η Επιτροπή θέλησε επίσης να διασφαλίσει ότι οι συμφωνίες θα εφαρμοστούν στην πράξη έτσι ώστε 
να ανταποκριθούν πραγματικά στη ζήτηση για μεταφορά αντίστροφης ροής που μπορεί να 
δημιουργηθεί. 
 
Η Γενική Διεύθυνση κατέληξε στο συμπέρασμα, αφού αξιολόγησε τις προανταγωνιστικές επιπτώσεις 
της κοινής επιχείρησης και τους σχετικούς μικρούς περιορισμούς της ανταγωνιστικότητας, ότι μπορεί 
να εκδοθεί επιστολή θέσεως στο αρχείο για το θέμα αυτό. Στην επιστολή αυτή καθορίζεται ότι η 
Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ζήτηση για αντίστροφη ροή 
από το νότο προς το βορρά αυξηθεί πέρα από τη σημερινή ικανότητα της Interconnector για 
αντίστροφη ροή, η κοινή επιχείρηση θα μεριμνήσει ώστε να πραγματοποιηθούν τεχνικά και 
χρηματοδοτικά βιώσιμες αυξήσεις της αντίστροφης ροής ώστε να καλυφθεί η σχετική ζήτηση. 
 
 
Toyota Industrial Equipment 
 
Η Toyota Industrial Equipment είναι μια διαρθρωτική κοινή επιχείρηση που έχει σχηματιστεί από την 
Toyota Automatic Loom Works Ltd (Ιαπωνία), την Toyota Motor Corporation (Ιαπωνία) και τη 
Manitou BF (Γαλλία).  Η Toyota Industrial Equipment θα αναλάβει στη Γαλλία την κατασκευή και 
συναρμολόγηση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων μάρκας Toyota καθώς και των ανταλλακτικών 
και εξαρτημάτων τους. Στόχος της κοινής επιχείρησης είναι να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες 
συμφωνίες βάσει των οποίων η Manitou, δρώντας ως υπεργολήπτης, συναρμολογούσε περονοφόρα 
ανυψωτικά βιομηχανικά οχήματα μάρκας Toyota. Η κοινή επιχείρηση θα φθάσει το 80% της 
απαιτούμενης συνολικής παραγωγής για την προμήθεια της ευρωπαϊκής αγοράς σε περονοφόρα 
ανυψωτικά οχήματα μάρκας Toyota. Μολονότι η Manitou είναι ενδυνάμει ανταγωνίστρια της Toyota 
για τα βιομηχανικά περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, παρουσιάστηκε επαρκής αιτιολόγηση ώστε να 
εκδοθεί επιστολή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο. 
 
 
Auto Car Europe (ACE) 
 
Η Επιτροπή απηύθυνε στις 22 Ιουνίου 1995 διοικητική επιστολή στον εκπρόσωπο της NV "Auto Car 
Europe" (ACE). Η  ACE είναι μια κοινή επιχείρηση στην οποία μετέχουν οι British Railways Board 
(BR), η Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), η N.V. Ferry Boats και η N.V. 
Cobelfret.  Στόχος της είναι να διασφαλιστεί η μεταφορά καινουργών αυτοκινήτων και άλλων 
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προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας, από το εργοστάσιο στους αντιπροσώπους, σιδηροδρομικά, 
οδικά, θαλάσσια και αεροπορικά, καθώς και η παροχή οποιονδήποτε συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων στη μεταφορά. Οι δραστηριότητες της ACE ασκούνται στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
επικράτειας, αλλά θα αναπτυχθούν κατά προτεραιότητα οι μεταφορές μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 
 
Η Επιτροπή θεώρησε ότι η συμφωνία αυτή περιόριζε τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών αλλά ότι περιείχε επίσης και θετικά στοιχεία που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Πράγματι, η 
συμφωνία είναι τέτοια που φαίνεται να συμβάλλει στην οικονομική πρόοδο επιτρέποντας τη 
δημιουργία ειδικευμένων υπηρεσιών μεταφοράς μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
ευρωπαϊκής ηπείρου. Λαμβανομένων υπόψη των σχετικών επενδύσεων και των δυσκολιών που 
συνεπάγεται το ξεκίνημα νέων υπηρεσιών, η εξεταζόμενη συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί ως 
απαραίτητη για μερικά χρόνια. Οι εκπρόσωποι της ΑCE επιβεβαίωσαν εξάλλου ότι οι κύριες 
υπηρεσίες που θα παρέχουν οι μητρικές εταιρείες στην κοινή θυγατρική τους θα είναι επίσης 
διαθέσιμες, χωρίς καμία διάκριση, και για άλλους μεταφορείς. 
 
Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και ειδικότερα της σημασίας της υποχρέωσης που 
ανέλαβαν τα εν λόγω δίκτυα να παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες και σε άλλους μεταφορείς, η 
Επιτροπή απηύθηνε στους εκπροσώπους της ACE διοικητική επιστολή έγκρισης η οποία αναφέρει 
διάρκεια τριών ετών. 
 
Συμφωνία PSA/FIAT (SEVEL) 
 
Η FIAT και η PSA σύναψαν στις 29 Ιουνίου 1978, συμφωνία για τη σύσταση κοινής θυγατρικής με 
την επωνυμία  SEVEL, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ενός μέσου εμπορικού 
οχήματος. Στις 19 Δεκεμβρίου 1988 μια νέα συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τροποίησε 
την αρχική συμφωνία με στόχο την αντικατάσταση του παραγόμενου οχήματος με ένα νέο μοντέλο. 
Η FIAT και η PSA κατέχουν η κάθε μία 50% της SEVEL. Τα συμβαλλόμενα μέρη μετέχουν εξίσου 
σε όλα τα διοικητικά όργανα. Επιβαρύνονται εξίσου με τα σχετικά κόστη και μοιράζονται τα σχετικά 
κέρδη. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει αναλάβει την υποχρέωση να μην παράγει όχημα που να είναι 
ανταγωνιστικό με αυτό της κοινής θυγατρικής. 
 
Τα συμβατικά προϊόντα που κατασκευάζει η SEVEL πωλούνται αποκλειστικά στις δύο μητρικές 
εταιρείες, σε ποσοστό 50% για κάθε μια, με την επιφύλαξη προσαρμογών που να απορρέουν από τις 
ανάγκες της κάθε μιας. Μετά από τελική επεξεργασία η FIAT και η PSA τα μεταπωλούν στις αγορές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η συμφωνία είναι δυνατόν να έχει περιοριστικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό αφού εμπίπτει στην 
απαγόρευση που περιέχει το άρθρο 85, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό 
και τον έλεγχο της παραγωγής, την τεχνολογική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και την κατανομή των 
ευρωπαϊκών αγορών εμπορικών οχημάτων μέχρι ποσοστού περίπου 20% της εν λόγω αγοράς. Λόγω 
του συγκεκριμένου γεγονότος η συμφωνία είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των 
κρατών μελών. 
 
Πάντως, η συμφωνία προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα στους καταναλωτές, γιατί διασφαλίζει την 
παρουσία στην αγορά ενός παραγωγού - της SEVEL -ικανού να προσφέρει ένα προϊόν στην αιχμή 
της τεχνικής, χάρι σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από κοινού από τη FIAT και την PSA. 
Εξάλλου, χωρίς την εν λόγω συμφωνία δεν είναι βέβαιο ότι η FIAT και η PSA θα είχαν εισέλθει σε 
μία αγορά που είναι στάσιμη. Η συνέχιση της συνεργασίας τους φαίνεται συνεπώς, προς το παρόν, ο 
μόνος τρόπος που να τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν τους άλλους κατασκευαστές που είναι 
παρόντες στην αγορά χωρίς να προκαλούν αρνητικές συνέπειες στη διάρθρωση της αγοράς. 
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Σε εφαρμογή του άρθρου 19, παράγραφος 3, του κανονισμού αριθ. 17 του Συμβουλίου, η Επιτροπή 
δημοσίευσε ανακοίνωση7 με την οποία καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις 
παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη καμία παρατήρηση.  
 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήματα της FIAT και τη PSA για την αιτιολόγηση των περιοριστικών 
διατάξεων της συμφωνίας ήταν επαρκή ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι συγκεντρώνονται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 85, παράγραφος 3 και ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει με την 
έκδοση διοικητικής επιστολής. 
 
Λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου τομέα, καθώς και των απαιτήσεων 
λειτουργίας της εν λόγω συμφωνίας, η Επιτροπή  απηύθηνε στα συμβαλλόμενα μέρη διοικητική 
επιστολή που αναφέρει την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008. 
 
 
ATR/BAe 
 
Στον τομέα της κατασκευής αεροσκαφών οι εταιρείες Aιrospatiale (Γαλλία), Alenia (Finmeccanica) 
(Iταλία) και η British Aerospace (Ηνωμένο Βασίλειο) κοινοποίησαν στις 22 Ιουνίου στην Επιτροπή, 
βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου, μια συμφωνία σύστασης κοινής 
επιχείρησης. 
 
Τελικός στόχος του σχεδίου είναι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των συμβαλλομένων μερών 
στον τομέα των αεροσκαφών για τοπικές μεταφορές. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν τα 
προϊόντα της ATR (αεροσκάφη τοπικών μεταφορών) - μια ήδη υπάρχουσ συνεργασία μεταξύ της 
Aιrospatiale και της Alenia - και ειδικότερα τα αεροπλάνα με ελικοστροφιλοκινητήρες ATR 42 και 
72, καθώς και τα αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες της BAe, τα αεριωθούμενα Jetstream και τα 
τοπικά αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες Avro και BAe.  
   
Στις 25 Ιουλίου, η Επιτροπή συμπέρανε ότι η πράξη, στο στάδιο αυτό, δεν αποτελούσε συγκέντρωση 
βάσει του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις, αλλά θα εξεταζόταν σύμφωνα με τον κανονισμό αριθμ. 
17/62 του Συμβουλίου.  
  
Στην πρώτη φάση της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν από κοινού και εκλογικεύουν τις 
υπηρεσίες που αφορούν άμεσα την πελατεία, όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση. Εξάλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη δημιούργησαν ένα ενιαίο κέντρο εκπαίδευσης 
για τους πιλότους στη Νάπολη και αναλαμβάνουν από κοινού τις μελέτες βιωσιμότητας για νέα 
αεροπλάνα στον τομέα αυτό. Η κοινή επιχείρηση έχει επίσης αναλάβει τις δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης. 
 
Η συμφωνία αυτή για τη σύσταση κοινής επιχείρησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών έγινε 
αντικείμενο διοικητικής επιστολής που εστάλη στις 18 Αυγούστου και που αναφέρεται σε μεταβατική 
περίοδο 5 ετών. Πράγματι, η επιστολή διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής, να περιοριστεί σημαντικά ή να καταργηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα από 
την πράξη αυτή. Το παραπάνω συμπέρασμα είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς ανάλυσης της 
υπάρχουσας κατάστασης στην εν λόγω αγορά. 
 
Η αγορά  
 
Η αγορά των αεροσκαφών τοπικών μεταφορών έχει παγκόσμια διάσταση. Οι κυριότεροι 
κατασκευαστές δραστηριοποιούνται σε όλες τις ηπείρους. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των 
αεριωθουμένων και των αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρες. 
 

                     
7 ΕΕ C 310 της 16.11.1993, σ. 6. 
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Στην απόφαση "De Havilland" του 1991 η Επιτροπή είχε διακρίνει τρία τμήματα στην ομάδα των 
αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρες ανάλογα με τη χωρητικότητά τους σε θέσεις επιβατών ( 20 
ως 39 θέσεις, 40 ως 59 θέσεις, 60 θέσεις και πάνω).Στα αεριωθούμενα αεροπλάνα τοπικών 
μεταφορών (μέχρι 125 θέσεις) δεν έγινε διάκριση σε τμήματα. 
 
Στη διοικητική της επιστολή η Επιτροπή βασίστηκε στη διάκριση αυτή και έλαβε υπόψη τις 
παρατηρήσεις των τρίτων, περιλαμβανομένων και των ανταγωνιστών των συμβαλλομένων μερών, 
καθώς και των κρατών μελών. 
Μολονότι δεν υπάρχει μεγάλη υποκαταστασιμότητα μεταξύ των αεροπλάνων με 
ελικοστροβιλοκινητήρες και των τοπικών αεριωθουμένων, αφού οι δαπάνες εκμετάλλευσης 
διαφέρουν αρκετά, σημειώνουμε πάντως κάποια εξέλιξη στην αγορά. Ειδικότερα, όταν το αεροπλάνο 
έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 60 θέσεις και πρέπει να καλύψει αρκετά μεγάλη απόσταση, η 
άνεση των επιβατών ωθεί τους αγοραστές να επιλέξουν αεριωθούμενο αεροπλάνο αντί για αεροπλάνο 
με ελικοστροβιλοκινητήρες. 
 
Το μερίδιο της αγοράς 
 
Η δημιουργία της κοινής επιχείρησης συνεπάγεται μείωση του αριθμού των ανταγωνιστών που 
προσφέρουν προϊόντα στον τομέα, χωρίς να αυξάνει το μερίδιο αγοράς σε ποσοστά που θα 
μπορούσαν να ανατρέψουν την υπάρχουσα διάρθρωση. Μετά τη συνεργασία μεταξύ του πρώτου και 
του έκτου ανταγωνιστή ο αριθμός των παραγωγών μειώνεται από 7 σε 6. 
  
- Στην αγορά των τοπικών αεριωθουμένων,η ATR δεν είνα παρούσα και η BAe κατέχει περίπου το 

24 %. Πιό σημαντικοί ανταγωνιστές είναι η Boeing (34%) και η Fokker (31 %). 
 
- Στα τμήματα των αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρες η κατάσταση είναι η ακόλουθη :  
 
 20 ως 39 θέσεις :  
 Η BAe κατέχει το 8 % (Jetstream J41), ενώ η ATR δεν είναι παρούσα· οι σημαντικότεροι 

ανταγωνιστές είναι η Saab 340 (33 %), η Embraer 120 (28 %), de Havilland Dash 8-100/200 (24 
%) και η Dasa-Dornier 328 (6 %)· 

 
 40 ως 59 θέσεις :  
 Η BAe δεν είναι παρούσα, ενώ η ATR κατέχει το 43 % (ATR 42)· οι σημαντικότεροι 

ανταγωνιστές είναι η Fokker F50 (27 %), de Havilland Dash 8-300 (17 %), Casa-IPTN (8 %) και 
η Saab 2000 (6%)·   

 
 60 θέσεις και πάνω :  
 Η BAe σταμάτησε την παραγωγή του αεροπλάνου J 61 στις αρχές του 1995 και το μόνο μοντέλο 

που προσφέρεται στο τμήμα αυτό είναι το ATR 72 (100%). Αναμένονται και νέοι ανταγωνιστές. 
 
Έτσι, δεν υπάρχει συνδυασμός υψηλών μεριδίων αγοράς ούτε σωρευτικά μερίδια αγοράς στα 
διάφορα τμήματα. 
 
Η πράξη δεν δημιουργεί ένα δεσπόζον συγκρότημα που θα ήταν το μόνο παρόν σε όλα τα τμήματα. 
Πράγματι, υπάρχει ένας τουλάχιστον ανταγωνιστής (η de Havilland) που παρουσιάζει επίσης 
εκτεταμένο φάσμα αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρες και που ετοιμάζεται να εισέλθει στην 
αγορά των τοπικών αεριωθουμένων. 
 
Νομική αξιολόγηση 
 
Κατά τη νομική εξέταση της υπόθεσης βάσει του άρθρου 85 (3), η Γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού 
δέχθηκε ότι τα διάφορα στάδια της πράξης θα πραγματοποιηθούν όπως έχουν σχεδιαστεί. Υπό την 
προϋπόθεση αυτή η Γενική Διεύθυνση εκτιμά ότι συγκεντρώνονται οι προϋποθέσεις που καθορίζει το 
άρθρο 85 (3). 
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- Βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου 
 
Η βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής και η προώθηση της τεχνικής ή της οικονομικής προόδου 
συνδέονται βασικά με το τελικό στάδιο της πλήρους χρηματοδοτικής και βιομηχανικής ενοποίησης 
των δραστηριοτήτων των συμβαλλομένων μερών, για την ανάπτυξη και παραγωγή νέων τοπικών 
αεροπλάνων.  
 
Έτσι, η κοινή επιχείρηση αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της 
βιομηχανίας τοπικών αεροπλάνων στην Ευρώπη, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η υπάρχουσα 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Η κοινή επιχείρηση θα έχει υγιέστερη και καλύτερα 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς βιομηχανική και χρηματοδοτική διάρθρωση. 
   
Η ενοποιημένες και εκλογικευμένες πολιτικές marketing, πωλήσεων και υποστήριξης των πελατών 
για τα υπάρχοντα τοπικά αεροπλάνα των συμβαλλομένων μερών και η δημιουργία ενός ενιαίου 
ολοκληρωμένου κέντρου εκπαίδευσης για πιλότους, παράλληλα με την εκλογίκευση των 
μεμονωμένων υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης κατά την περίοδο πριν από τη συγχώνευση 
θεωρούνται σημαντικά βήματα ενόψει της συγχώνευσης αυτής. Ήδη, η ανάπτυξη της τεχνικής 
προόδου θα επιτευχθεί με την κοινή αξιοποίηση των μηχανικών και τεχνικών γνώσεων από διάφορα 
γραφεία σχεδίασης για το προκαταρκτικό σχέδιο, που θα το διαχειριστούν οι ομάδες μηχανικών της 
κοινής επιχείρησης στην προαναπτυξιακή φάση. 
 
- Δίκαιο τμήμα για το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές 
 
Το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πελάτες θα βελτιωθεί με την ενοποίηση των υπαρχουσών 
ομάδων και την αφομοίωση "καλών πρακτικών", που θα βελτιώσουν επίσης την ασφάλεια των 
επιβατών. 
 
Θα προσφέρεται ευρύτερο φάσμα τύπων αεροπλάνων γεγονός που θα παρέχει ευκαιρίες για 
σημαντικά εμπορικά οφέλη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των πωλητών και των πελατών τους. 
Επιπλέον ο πελάτης θα επωφελείται από την εναρμόνιση του συστήματος εκπαίδευσης σε ενιαίες 
εγκαταστάσεις, από το εναρμονισμένο σύστημα διοικητικής υποστήριξης, τη μεγαλύτερη πείρα στην 
ανάπτυξη προϊόντων και τις δραστηριότητες υποστήριξης καθώς και το ευρύτερο δίκτυο 
αντιπροσωπειών στην αγορά. 
 
- Απαραίτητοι περιορισμοί 
 
Η ενσωμάτωση των πλευρών μάρκετινγκ των υπαρχουσών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη για τη 
δημιουργία της αναγκαίας διάρθρωσης λειτουργίας ενόψει της σταδιακής πλήρους βιομηχανικής 
ενοποίησης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και παραγωγής από κοινού νέων αεροπλάνων, όπως 
σχεδιάζουν τα συμβαλλόμενα μέρη για ένα μεταγενέστερο στάδιο της κοινής επιχείρησης. Έτσι, η 
εμπορική ενοποίηση στο πρώτο στάδιο είναι απαραίτητος περιορισμός του ανταγωνισμού για την 
επίτευξη των οφελών που θα είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας πληρέστερης ενοποίησης. 
  
Το ίδιο ισχύει και για την ρήτρα μη ανταγωνισμού, με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα απέχουν 
από δραστηριότητες οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές με την κοινή επιχείρηση στον τομέα των 
τοπικών αεροπλάνων. 
 
- Κατάργηση του ανταγωνισμού 
 
Η σύσταση της κοινής επιχείρησης δεν μεταβάλλει σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση στην 
αγορά, δεδομένου ότι τα προϊόντα των συμβαλλομένων μερών είναι συμπληρωματικά. Έτσι, δεν 
υπάρχει κατάργηση του ανταγωνισμού σε σχέση με τη συνολική αγορά. 
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Εντούτοις, στο τμήμα των αεροπλάνων με ελικοστροβιλοκινητήρες με πάνω από 60 θέσεις η κοινή 
επιχείρηση θα προσφέρει το 100% των διαθέσιμων αεροπλάνων, δεδομένου ότι ο μοναδικός τύπος 
που προσφέρεται στο τμήμα αυτό είναι το ATR 72. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παύσης του 
προγράμματος παραγωγής για το ATP/J 61 που ανακοίνωσε η BAe τον Ιανουάριο του 1995. Τα 
στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η απόσυρση του 
αεροπλάνου ATP/J 61 της British Aerospace ήταν αναπόφευκτη, για εμπορικούς λόγους. 
 
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το τμήμα αυτό αντιπροσωπεύει μόνο το 10% των 
παραγγελιών για αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες. Στο ίδιο τμήμα αναμένεται να υπάρξουν 
νέες είσοδοι στην αγορά. Ένας εν δυνάμει ανταγωνιστής ήταν παρών στην τελευταία αεροπορική 
έκθεση του Παρισιού (De Havilland Dash 8-400).  
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η Επιτροπή απηύθηνε στα συμβαλλόμενα μέρη διοικητική 
επιστολή που αναφέρει την ημερομηνία της 6ης Ιουνίου  2000, διατηρώντας έτσι τη δυνατότητα να 
επανεξετάσει την κατάσταση εάν τα συμβαλλόμενα μέρη μετά τις σχετικές μελέτες βιωσιμότητας 
αποφάσιζαν να μην αναπτύξουν, παράγουν ή ξεκινήσουν τα προγράμματα νέων αεροπλάνων 
διατηρώντας τις συνεργασίες τους στους τομείς των πωλήσεων και της εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση.  
 
 
Προσωρινή πολιτική του ΕΙΤΤ για τα ΔΠΙ 
 
Η υπόθεση αυτή αφορούσε τις ρυθμίσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που άρχισε να 
εκπονεί το Eυρωπαϊκό Iνστιτούτο Tυποποίησης των Tηλεπικοινωνιών ("EΙΤΤ") από το 1988 και 
κοινοποίησε στην Επιτροπή το 1994. 
 
Η εφαρμογή ενός δεδομένου προτύπου μπορεί να καταστεί αδύνατη, εάν το πρότυπο ενσωματώνει 
μία ιδιόκτητη τεχνολογία της οποίας ο κάτοχος δεν είναι διατεθειμένος να διαθέσει σε τρίτους που 
επιθυμούν να κατασκευάσουν προϊόντα σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. Στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο βάσει της κοινοτικής 
νομοθεσίας, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την αβοιβαία αναγνώριση της 
έγκρισης τύπου του τερματικού εξοπλισμού και σε σχέση με τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων από φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η έλλειψη διαθέσιμων αδειών 
εκμετάλλευσης για τη σχετική τεχνολογία, θα απέκλειε εξ ορισμού τους κατασκευαστές εξοπλισμού 
από την αγορά. 
 
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος άσκοπης εκπόνησης προτύπων, το ΕΙΤΤ υιοθέτησε το 1993 μια 
προσωρινή πολιτική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) και ανέλαβε σχετική 
δέσμευση, που διαφέρει σημαντικά από πολιτικές που εφαρμόζουν άλλοι οργανισμοί τυποποίησης 
όσον αφορά τα ΔΠΙ. Σε γενικές γραμμές, οι ρυθμίσεις του ΕΙΤΤ για τα ΔΠΙ προέβλεπαν ότι τα μέρη 
θα συγκατατίθενται εκ των προτέρων για να περιληφθούν σε δεδομένο πρότυπο ΕΙΤΤ τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας τους, εκτός εάν ο κάτοχος έχει προσδιορίσει κάποιο ΔΠΙ που επιθυμεί να 
διατηρήσει για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η ρύθμιση αυτή, γνωστή ως υποχρέωση χορήγησης 
άδειας "λόγω υπερημερίας" ("licensing-by-default"), διέφερε σημαντικά από την κοινή πρακτική 
σύμφωνα με την οποία οι κάτοχοι ΔΠΙ πρέπει να συμφωνήσουν ρητά για να περιληφθεί η τεχνολογία 
τους σε ένα πρότυπο. Επιπλέον, η δέσμευση ΔΠΙ περιελάμβανε σειρά ειδικών διατάξεων όσον αφορά 
τους όρους χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης ΔΠΙ, όπως η υποχρέωση του δικαιοπάροχου να 
δέχεται χρηματική αντιπαροχή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου η 
χορήγηση διασταυρούμενων αδειών. 
 
Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελίας από την Computer Business Equipment 
Manufacturers Association (CBEMA), (Ένωση Κατασκευαστών Εξοπλισμού Επιχειρήσεων και 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), που ισχυρίστηκε ότι οι ρυθμίσεις περί ΔΠΙ του ΕΙΤΤ, δηλαδή η 
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υποχρέωση των μελών να υπογράφουν τη δέσμευση, που κατά την άποψη της CBEMA ισοδυναμεί 
με υποχρεωτική χορήγηση αδειών, συνεπάγονται παράβαση των άρθρων 85 και 86. 
 
Η Επιτροπή ουδέποτε έλαβε επίσημη απόφαση σχετικά με τα ζητήματα που έθεσε η καταγγελία αυτή, 
λόγω του γεγονότος ότι η δέσμευση εγκαταλείφθηκε από τη γενική συνέλευση του ΕΙΤΤ το 
Νοέμβριο του 1994 με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη συναίνεση μεταξύ των μελών του ΕΙΤΤ, και 
στη συνέχεια η καταγγελία αποσύρθηκε.  
 
Βάσει της τροποποιημένης προσωρινής πολιτικής του ΕΙΠΠ σχετικά με τα ΔΠΙ, τα μέλη του ΕΙΤΤ 
υποχρεούνται να καταβάλλουν "εύλογες προσπάθειες" να ενημερώνουν το ΕΙΤΤ εγκαίρως σχετικά με 
ΔΠΙ που πληροφορούνται ότι αναπτύσσονται σε δεδομένο πρότυπο. Εφόσον το μέλος δεν είναι 
διατεθειμένο να χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης, το ΕΙΤΤ θα αναζητήσει βιώσιμη εναλλακτική 
τεχνολογία που δεν δεσμεύεται από το εν λόγω δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, και εφόσον δεν 
υπάρχει βιώσιμη τεχνολογία, οι εργασίες σχετικά με το πρότυπο σταματούν. Τα μέλη θα πρέπει 
απλώς να εξηγήσουν γραπτώς τους λόγους για τους οποίους αρνούνται να χορηγήσουν άδεια για το 
εν λόγω ΔΠΙ, και η εν λόγω εξήγηση θα αποσταλεί μεταξύ άλλων στην Επιτροπή. Επιπλέον, εφόσον 
το ΕΙΤΤ αντιληφθεί την ύπαρξη οποιουδήποτε ΔΠΙ σε συγκεκριμένο πρότυπο, ζητά να πληροφορηθεί 
από τον κάτοχο (μέλος ή μη μέλος) εάν είναι διατεθειμένος να χορηγεί αμετάκλητες μη 
αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης με δίκαιους και εύλογους όρους χωρίς διακρίσεις. Εφόσον το 
μέλος αρνηθεί, θα αρχίσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, που ενδέχεται να καταλήξουν στη μη 
αναγνώριση του εν λόγω προτύπου, στο βαθμό που έχει ήδη υιοθετηθεί. Κατά συνέπεια, δεν 
υφίστανται διατάξεις για την υποχρεωτική ή αυτόματη χορήγηση άδειας ή για ειδικούς όρους 
χορήγησης άδειας. 
 
Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 3 του κανονισμού 17 στην 
Επίσημη Εφημερίδα όσον αφορά την τροποποιημένη προσωρινή πολιτική ΔΠΙ η Επιτροπή έλαβε 
σειρά παρατηρήσεων, καμία όμως δεν έπεισε την Επιτροπή ότι οι τροποποιηθείσες ρυθμίσεις δεν 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέδωσε επιστολή θέσης στο αρχείο με την οποία χορηγεί αρνητική 
πιστοποίηση όσον αφορά την προσωρινή πολιτική του ΕΙΤΤ για τα ΔΠΙ. Το ΕΙΤΤ και τα μέλη του θα 
καταβάλουν προσπάθειες  να διαμορφώσουν μια οριστική πολιτική για τα ΔΠΙ, που θα περιλαμβάνει 
αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή της τροποποιημένης προσωρινής πολιτικής μέχρι το 1998, 
δηλαδή τέσσερα έτη μετά την έγκρισή της. 
 
 
Διεθνή συστήματα κινητής δορυφορικής τηλεπικοινωνίας 
 
Κατά τη διάρκεια του 1995 οι υπηρεσίες της ΓΔ IV άρχισαν να εξετάζουν συγκροτημένα και σε 
βάθος τα διεθνή συστήματα κινητής δορυφορικής τηλεπικοινωνίας (ΣΚΔΤ) τα οποία εμφανίστηκαν 
πρόσφατα και μέχρι το τέλος του αιώνα θα έχουν ενδεχομένως πολλά εκατομμύρια συνδρομητές 
παγκοσμίως. 
 
Η γενική υπηρεσία που προσφέρουν τα εν λόγω ΣΚΔΤ περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη συστήματος 
περιαγωγής, χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό δορυφόρων (σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες 
από 12 μέχρι 125 ανάλογα με το σύστημα). Τα εν λόγω διεθνή συστήματα δορυφόρων θα παρέχουν 
πλήρη κινητικότητα χρηστών: μέσω ελαφρών φορητών τερματικών, οι χρήστες θα μπορούν να 
εξασφαλίσουν διεθνή κάλυψη, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες εδάφους 
είναι ανύπαρκτες ή ασύμφορες οικονομικά, και οι χρήστες θα δέχονται κλήσεις σε ένα μόνο 
τηλεφωνικό αριθμό. Η "καθολική κάλυψη" δεν σημαίνει μόνο ότι ο χρήστης θα μπορεί να 
μετακινείται παντού, αλλά επίσης ότι το σύστημα επικοινωνιών μπορεί να εξυπηρετήσει σταθερούς ή 
"σταθμεύοντες" χρήστες. Κατ� αυτό τον τρόπο, από τα εν λόγω συστήματα θα μπορούν να 
επωφεληθούν και άλλοι χρήστες εκτός από τους καθαρά διεθνείς επιχειρηματίες. 
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Λόγω της σπανιότητας των συχνοτήτων, του εξαιρετικά υψηλού κόστους που συνεπάγεται η 
εκτόξευση και λειτουργία μεγάλου αριθμου δορυφόρων που χρειάζονται για τέτοια συστήματα, και 
του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας της αγοράς, δεν θεωρείται πιθανόν ότι θα υπάρξουν πολλοί 
ανταγωνιστές στην αγορά, οι οποίοι στο σύνολό τους είναι κοινοπραξίες ώστε οι σχετικοί κίνδυνοι να 
καταμοιράζονται μεταξύ των μελών τους. Κατ� αρχήν, τα νέα συστήματα ΚΔΤ ανήκουν σε 
προανταγωνιστικό στάδιο, και το γεγονός ότι δημιουργούνται κοινοπραξίες δικαιολογείται εάν 
ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αγοράς. Ωστόσο, ακριβώς επειδή αναμένεται 
να εμφανιστεί περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών, έχει ιδιαίτερη σημασία να διαφυλαχθεί ο 
ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπλεκόμενες αγορές, συγκεκριμένα την παροχή τοπικών 
υπηρεσιών, τη διανομή και την προμήθεια εξοπλισμού. Η εξέταση της Επιτροπής, ήδη σε πρώιμο 
στάδιο της ανάπτυξης της εν λόγω νέας αγοράς, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις θετικές πτυχές των 
ρυθμίσεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα εξαρχής παρέμβασης κατά των πρακτικών 
περιορισμού του ανταγωνισμού. 
 
Οι κοινοπραξίες που οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν σε προσεκτική εξέταση στο τέλος του 
έτους ήταν: (i) Ιnmarsat-P, σύστημα που χρηματοδοτείται από τον Internationa Maritime Satellite 
Organization (Inmarsat) και μεγάλο αριθμό των συμβαλλομένων μερών του, συμπεριλαμβανομένων 
πολλών δημόσιων φορέων τηλεπικοινωνιών της Κοινότητας, (ii) Iridium, στην οποία τον κύριο ρόλο 
διαδραματίζει κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ΗΠΑ, και στην οποία 
συμμετέχουν πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες συμπεριλαμβανομένου, τουλάχιστον ενός ΦΤ, (iii) 
Globalstar, που κατευθύνεται και χρηματοδοτείται από την Loral Corporation, εταιρεία των Η.Π.Α. 
με ηγετική θέση στον τομέα των ηλεκτρονικών άμυνας, και στην οποία συμμετέχουν διάφορες 
ευρωπαϊκές εταιρείες αεροδιαστημικής και κατασκευής εξοπλισμού, και (iv) Odyssey, επιχείρηση με 
κύριο προσανατολισμό της ΗΠΑ και τον Καναδά. 
 
Όσον αφορά την Inmarsat-P, την πρώτη από τις εν λόγω κοινοπραξίες που κοινοποιήθηκαν επισήμως, 
η Επιτροπή δημοσίευσε στις 15 Νοεμβρίου 1995 ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 
3 του κανονισμού 17, στην οποία λαμβάνει ευνοϊκή θέση όσον αφορά τη δημιουργία της κοινής 
επιχείρησης που θα χρηματοδοτήσει, θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το σύστημα Inmarsat-P 
καθώς και όσον αφορά τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών που διέπει τη σχέση μεταξύ της Inmarsat 
και της κοινής επιχείρησης. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει θέση όσον αφορά τις περαιτέρω πτυχές της 
συναλλαγής και άλλες ανάλογες κοινοπραξίες μόνο όταν ολοκληρωθούν και κοινοποιηθούν όλες οι 
σχετικές συμφωνίες. 
 
 Συμφωνίες UIC 
 
Στις 25 Ιουλίου η Επιτροπή χορήγησε τριετή απαλλαγή σε δύο συμφωνίες συνεργασίας που 
συνήφθησαν μεταξύ 12 ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τη συνδυασμένη διεθνή 
μεταφορά εμπορευμάτων. Οι συμφωνίες εγκρίθηκαν από την Interantional Union of Railways (UIC). 
 
Η πρώτη συμφωνία θεσπίζει το πλαίσιο για την τεχνική και εμπορική συνεργασία μεταξύ 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων κατά την παροχή διεθνών υπηρεσιών. Όσον αφορά την εμπορική 
συνεργασία, οι σιδηροδρομικές εταιρείες κατ'αρχήν θα καταφεύγουν, εφόσον είναι απαραίτητο, σε 
συμβάσεις υπεργολαβίας. Βάσει των εν λόγω συμβάσεων, η σιδηροδρομική επιχείρηση που ανέλαβε 
μια μεταφορά μπορεί να αναθέσει μέρος της εκτέλεσής της σε άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση. 
 
Επίσης οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα εκμεταλλεύονται από κοινού ορισμένες υπηρεσίες. 
Πάντως, μια τέτοια κοινή εκμετάλλευση δεν πρέπει να καλύπτει όλες τις αμαξοστοιχίες ενός 
δρομολογίου ούτε να περιορίζει τον υπάρχοντα ή δυνητικό ανταγωνισμό μεταξύ δρομολογίων. κατά 
συνέπεια, αποκλείονται οι οριζόντιες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ όλων των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων. 
 
Η δεύτερη συμφωνία διέπει τις σχέσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών εταιρειών που παρέχουν 
υπηρεσίες σιδηροδρομικής έλξης και των φορέων παροχής συνδυασμένων μεταφορών που 
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αγοράζουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η συμφωνία θεσπίζει τους όρους που διέπουν την παροχή 
τέτοιου είδους υπηρεσιών, είτε με πρωτοβουλία των σιδηροδρομικών εταιρειών είτε κατόπιν 
αιτήσεως των φορέων εκμετάλλευσης. Συμφωνίες σιδηροδρομικών εταιρειών/φορέων συνδυασμένων 
μεταφορών μπορούν επίσης να συναφθούν για τον καταμερισμό του κινδύνου που εμπεριέχεται στην 
παροχή νέων υπηρεσιών, η αποδοτικότητα των οποίων δεν είναι εξασφαλισμένη. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι υπηρεσίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 85, παράγραφος 1 της συνθήκης. 
 
Βάσει της οδηγίας αριθ. 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1991, κάθε σιδηροδρομική 
επιχείρηση δύναται να ασκεί δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διεθνών συνδυασμένων 
μεταφορών.  
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Πάντως, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τα εξής στοιχεία:  
 
- κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, οι συμφωνίες ενδέχεται να αποδειχθούν 

απαραίτητες για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών και την 
οικονομική πρόοδο· 

- αν και έχει πλέον καθιερωθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών στις διεθνείς συνδυασμένες 
μεταφορές, πρέπει να δοθεί στις σιδηροδρομικές εταιρείες μια περίοδος προσαρμογής ώστε να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ελευθερία αυτή. 

 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι οι συμφωνίες θα μπορούσαν να τύχουν τριετούς απαλλαγής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του 
Συμβουλίου ήτοι μέχρι τις 26 Απριλίου 1998. Η Επιτροπή τόνισε στις εν λόγω επιχειρήσεις ότι θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο θέσπισης νέων όρων παροχής μεταφορικών υπηρεσιών που 
θα ευθυγραμμίζονταν περισσότερο προς τις διατάξεις της οδηγίας  αριθ. 91/440/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.  
 
 
Premiair 
 
Στις 18 Δεκεμβρίου 1995 κατόπιν μιας διαδικασίας εναντιώσεως βάσει του άρθρου 5 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου, η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει απαλλαγή σε μια 
συμφωνία μετόχων μεταξύ της Scandinavian Leisure Group AB (SLG) και της Simon Spies Holding 
A/S (Spies) σχετικά με την σύσταση μιας κοινής επιχείρησης αεροπορικών μεταφορών, της Premiair. 
 
Η συμφωνία περιλαμβάνει τη σύσταση μιας νέας επιχείρησης αεροπορικών μεταφορών σε συμμετοχή 
50/50%  των δύο συμβαλλομένων. Η βασική δραστηριότητα της επιχείρησης συνίσταται στην 
παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών για διοργανωτές εσωτερικών διαδρομών που ανήκουν 
στην SLG και την Spies. Τη δραστηριότητα αυτή συνήθως αναλάμβαναν δύο χωριστές επιχειρήσεις 
αεροπορικών μεταφορών που ανήκαν σε δύο ομίλους, τον όμιλο Scanair για την SLG και τον όμιλο 
Conair για την Spies. Αυτές οι επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών έπαψαν να ασκούν τις 
δραστηριότητές τους.  
 
Η Επιτροπή θεώρησε ότι η ύπαρξη επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών, όπως η Premiair, οι 
οποίες αποτελούν δυνητικούς ανταγωνιστές προς τις επιχειρήσεις τακτικών αεροπορικών μεταφορών  
είναι σημαντική. Κατ'αρχήν, δεν είναι πιθανό να εισέλθουν νέες επιχειρήσεις αεροπορικών 
μεταφορών στην αγορά τακτικών πτήσεων, εφόσον αυτό απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Οι 
καταναλωτές θα εξασφαλίσουν επίσης τμήμα του οφέλους που θα προκύψει από το χαμηλότερο 
κόστος παραγωγής και από τη μεγαλύτερη ευελιξία του προϊόντος λόγω των χαμηλότερων τιμών για 
τα ταξίδια αναψυχής. Θεωρήθηκε επίσης ότι η σύσταση της Premiair δεν θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην κατάσταση των διοργανωτών εξωτερικών διαδρομών, εφόσον η Premiair θα έχει 
λιγότερη εξάρτηση από ομίλους που ανήκουν στα συμβαλλόμενα μέρη και η παρουσία της θα είναι 
πιο ουδέτερη απέναντι στους καταναλωτές σε σύγκριση με τους προκατόχους της. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε στις 18 Δεκεμβρίου 1995 να μην διατυπώσει σοβαρές 
αντιρρήσεις και η συμφωνία έτυχε απαλλαγής για περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 7ης Οκτωβρίου 1995. 
 
 
Lufthansa /SAS 
 
- Στις 11 Μαϊου η Lufthansa και η SAS κοινοποίησαν στην Επιτροπή μια συμφωνία γενικής 

συνεργασίας για τη σύσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών μεταξύ των δύο 
επιχειρήσεων. Τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να συστήσουν μια μόνιμη συνεργασία με τη 
θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεροπορικών μεταφορών που θα βασίζεται σε μια 
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πλήρη σειρά μακροπρόθεσμων, εμπορικών και λειτουργικών σχέσεων και θα περιλαμβάνει την 
ολοκλήρωση του δικτύου τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπορική συνεργασία θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα δρομολόγια μεταξύ Σκανδιναβίας και Γερμανίας, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη 
προτίθενται να συστήσουν κοινή επιχείρηση.  

 
- Στις 5 Αυγούστου η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ), αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου. Στην ανακοίνωση αυτή, η 
Επιτροπή ανέφερε ότι, κατά την άποψή της, η συμφωνία περιορίζει αισθητά τον ανταγωνισμό 
στις σχετικές αγορές, αλλά ότι επίσης,υπό ορισμένους όρους, θα μπορούσε να προωθήσει την 
οικονομική πρόοδο, αφενός επιτρέποντας την εγκαθίδρυση ενός κατά πολύ εκτενέστερου και πιο 
αποτελεσματικού δικτύου LH/SAS και αφετέρου διευκολύνοντας τη μείωση των δαπανών των 
δύο επιχειρήσεων. 

 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δήλωσε την πρόθεσή της να χορηγήσει απαλλαγή στη συμφωνία υπό 
ορισμένους όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη διατήρηση επαρκούς πραγματικού και δυνητικού 
ανταγωνισμού. Οι όροι αφορούν κυρίως στα εξής: 
 
- παγίωση των συχνοτήτων που εκμεταλλεύονται δύο επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών· 
- άνοιγμα των προγραμμάτων τακτικών πελατών σε επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών που δεν 

είχαν τέτοιου είδους προγράμματα· 
- υποχρέωση των LH/SAS, υπό ορισμένους όρους, να συνάπτουν συμφωνίες ανταποκρίσεων με 

νεοεισερχομένες εταιρείες· 
- τη λύση ορισμένων συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ της LH/SAS και άλλων επιχειρήσεων 

αεροπορικών μεταφορών· 
- την παύση των δρομολογίων LH/SAS σε ορισμένους υπερκορεσμένους αερολιμένες κατά τρόπο 

ώστε να δοθεί πρόσβαση στην αγορά σε νεοεισερχομένους. 
 
Κατά την εξέταση της υπόθεσης αυτής, η Επιτροπή ακολούθησε την ίδια προσέγγιση όπως και στην 
υπόθεση Swissair-Sabena, ήτοι, ότι δεν επιθυμεί να παρεμποδίσει την αναδιάρθρωση των 
αεροπορικών μεταφορών, αλλά να μεριμνά ώστε τέτοιου είδους πράξεις να μην περιλαμβάνουν 
οποιονδήποτε μη απαραίτητο περιορισμό του ανταγωνισμού και να μην στερούν τη δυνατότητα σε 
νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά. Οι όροι τους οποίους προτίθεται να επιβάλει η 
Επιτροπή εξυπηρετούν το στόχο αυτό. 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγής στις 16 Ιανουαρίου 1996 
 
 
2.2. Κάθετες συμφωνίες 
 
a) Επιλεκτική διανομή 
 
Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA) 
 
Μετά από σημαντικές τροποποιήσεις, η συμφωνία με τίτλο "Sony Pan European Dealer Agreement" 
(PEDA), που συνίσταται σε σύνολο τυποποιημένων συμβάσεων για την επιλεκτική διανομή των 
ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης της Sony στην Ευρώπη (CE et AELE), έγινε 
αποδεκτή. 
 
Τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο των εν λόγω τυποποιημένων συμβάσεων είναι προϊόντα 
υψηλής αξίας και τεχνικά περίπλοκα τα οποία απαιτούν την παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την 
πώληση. Τα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία δεν αποτελούν αντικείμενο της 
PEDA. Οι μεταπωλητές που επιθυμούν να πωλήσουν τα προϊόντα της SONY τα οποία καλύπτονται 
από την PEDA πρέπει να ικανοποιούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια· πρέπει επίσης να σέβονται 
τον επιλεκτικό χαρακτήρα του δικτύου διανομής της SONY, συγκεκριμένα αγοράζοντας τα εν λόγω 
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προϊόντα μόνο από αυτήν ή από άλλους εξουσιοδοτημένους πωλητές και να τα μεταπωλούν μόνο 
στους τελικούς καταναλωτές ή σε άλλους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές. 
 
Οι λεπτομέρειες της εν λόγω κοινοποίησης δημοσιεύτηκαν8.  Μετά την εν λόγω δημοσίευση η 
Επιτροπή έλαβε ορισμένο αριθμό παρατηρήσεων από ενδιαφερόμενους τρίτους και καταχώρησε τρείς 
επίσημες καταγγελίες. 
 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή άρχισε συζητήσεις με τη Sony προκειμένου να διευθετηθούν τα σημεία 
εκείνα των τυποποιημένων συσμβάσεων που ήταν αντίθετα στον ανταγωνισμό και ως αποτέλεσμα 
τροποποιήθηκαν ποικιλοτρόπως 
 
Η πλέον σημαντικότερη είναι η διατήρηση της διανομής σε επίπεδο χονδρεμπόρων, επίπεδο το οποίο 
δεν προβλεπόταν στην κοινοποίηση. Η Επιτροπή ανησυχούσε μήπως η κατάργηση των 
χονδρεμπόρων επιφέρει μείωση των παράλληλων εισαγωγών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε αύξηση των τιμών μεταπώλησης στους καταναλωτές. 
 
Με το ίδιο σκεπτικό, εξασφαλίστηκε συμπληρωματιή προστασία σε όλους τους εξουσιοδοτημένους 
μεταπωλητές, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές, στους οποίους η SONY δεν θα μπορεί πλέον να 
αρνείται την παράδοση προϊόντων χωρίς γραπτή αιτιολόγηση. 
 
Η PEDA, στην αρχική μορφή της, δεν προέβλεπε δυνατότητα προσφυγής για τον μεταπωλητή που 
δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την Sony. Μετά από αίτημα της Επιτροπής, η SONY καθιέρωσε μια 
διαδικασία διαιτησίας, στην οποία μπορεί να προσφύγει ο χονδρέμπορος ή ο λιανοπωλητής που δεν 
έγινε δεκτός στο σύστημα της επιλεκτικής διανομής. 
 
Η τέταρτη τροποποίηση στις τροποποιημένες συμβάσεις της PEDA αφορά τις πωλήσεις δι� 
αλληλογραφίας. Μετά τις συζητήσεις που είχε με την Επιτροπή η SONY συμφώνησε να 
συμπεριλάβει στην PEDA την παράδοση κατ� οίκον και την πρόβλεψη περιόδου δοκιμής χωρίς 
δέσμευση εκ μέρους των αγοραστών δι� αλληλογραφίας. Η βελτίωση αυτή της υπηρεσίας που 
παρέχεται στους εν λόγω αγοραστές δικαιολογεί την επέκταση του συστήματος επιλεκτικής διανομής 
στις πωλήσεις δι� αλληλογραφίας. 
 
Βάσει των εν λόγω τροποποιήσεων, η Επιτροπή απηύθηνε στην Sony Europe GmbH διοικητική 
επιστολή θέσης στο αρχείο διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να παρέμβει όσον αφορά τις 
κοινοποιηθείσες συμφωνίες λόγω παράβασης του άρθρου 85, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ. 
 
 
Chanel 
 
Το σύστημα επιλεκτικής διανομής των ρολογιών Chanel, το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά από 
παρέμβαση της Επιτροπής, αποτέλεσε το αντικείμενο έγκρισης. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει 
δύο επίπεδα, το πρώτο που αποτελείται από ένα αποκλειστικό αντιπρόσωπο για κάθε χώρα μέλος, με 
εξαίρεση το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο χώρες για τις οποίες η Chanel έχει συνάψει συμφωνίες 
άμεσα με 13 αντιπροσώπους, και το δεύτερο που αποτελείται από αντιπροσώπους λιανικής πώλησης. 
Οι κύριες προσαρμογές μετά την παρέμβαση της Επιτροπής αφορούν τη θέσπιση αντικειμενικών 
ποιοτικών κριτηρίων για την επιλογή των αντιπροσώπων και την κατάργηση της απαγόρευσης 
εξαγωγών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ� αυτόν τον τρόπο, οι εξουσιοδοτημένοι 
αντιπρόσωποι που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα μπορούν 
στο εξής να συναλλάσσονται όσον αφορά τα προϊόντα ωρολογοποιΐας με άλλους εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους Chanel σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρα με την οποία η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. 

                     
8 ΕΕ C 321 της 27.11.1993, σ.11. 
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β) Συμβάσεις αποκλειστικής αντιπροσωπείας 
 
MD Foods/FDB 
 
Η Επιτροπή χορήγησε αρνητική πιστοποίηση, με διοικητική επιστολή, για συμφωνία αγοράς μεταξύ 
της σημαντικότερης δανικής εταιρείας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων MD Foods amba, και 
την αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης Forenede Danske Brugsforeninger (FDB). 
 
Το 1977 τα δύο μέρη συνέστησαν κοινό συνεταιρισμό, την Danmζlk 1992, για την παραγωγή και 
πώληση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Τα μέρη συμφώνησαν να αγοράζουν τα εν λόγω 
προϊόντα αποκλειστικά από την Danmælk. Το Σεπτέμβριο του 1992 η MD Foods απέκτησε τις 
μετοχές της FDB στην Danmælk. Σε σχέση με το γεγονός αυτό τα μέρη συνήψαν συμφωνία αγοράς 
προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχεια των σημείων πώλησης για την Danmælk. H εν λόγω 
συμφωνία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού αριθ. 17/62 στις 12 Ιουλίου 1993. 
 
Η κοινοποιηθείσα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1992 και ήταν πενταετούς διάρκειας. 
Βάσει της συμφωνίας η FDB αναλάμβανε υποχρέωση αποκλειστικής αγοράς όσον αφορά το νωπό 
γάλα και υποχρέωση αγοράς ελάχιστων ποσοτήτων όσον αφορά τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η 
υποχρέωση αγοράς ελάχιστων ποσοτήτων ισοδυναμούσε με το 98% των συνολικών αναγκών της 
FDB κατά το πρώτο έτος, 95% κατά το δεύτερο και τρίτο, και 90% κατά το τέτταρτο και πέμπτο. 
 
Μετά την προκαταρκτική εκτίμηση της υπόθεσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πληροφόρησε 
τα μέρη ότι η συμφωνία εμπίπτει στο άρθρο 85, παράγραφος 1 και ότι παρεμποδίζει την είσοδο 
τρίτων ενδιαφερόμενων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων σε 
άλλα κράτη μέλη, επηρεάζοντας κατ� αυτόν τον τρόπο τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Η 
συμφωνία δεν πληρεί τους όρους για την εφαρμογή του άρθρου 85, παράγραφος 3. Επιπλέον, η 
Γενική Διεύθυνση πληροφόρησε τα μέρη ότι η συμφωνία συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
από την MD Foods βάσει του άρθρου 86. 
 
Μετά από διαπραγματεύσεις, τα μέρη τροποποίησαν τη συμφωνία. Η υποχρέωση αγοράς ακυρώθηκε 
όσον αφορά το γάλα UHT και περιορίστηκε για το υπόλοιπο της συμβατικής περιόδου όσον αφορά 
τα προϊόντα νωπού γάλακτος. Η υποχρέωση ισοδυναμεί πλέον με το 70% των συνολικών αναγκών 
της FDB από την 1η Οκτωβρίου 1994 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1995, 50% μέχρι την 1η Οκτωβρίου 
1996 και 30% μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1997. 
 
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις που διατηρήθηκαν στην 
τροποποιημένη συμφωνία δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό και ότι κατά συνέπεια η 
συμφωνία δεν παραβιάζει τα άρθρα 85 ή 86. Η Επιτροπή έστειλε στα μέρη σχετική επιστολή θέσης 
στο αρχείο. 
 
Unilever/Mars 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να επαναπροσανατολίσει τη διαδικασία κατά της Van den Bergh Foods Ltd 
(θυγατρική του ομίλου Unilever) για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Κοινότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Unilever (που συνίστανται κυρίως σε 
τροποποιήσεις των ρυθμίσεων διανομής) με στόχο να ανοίξει σημαντικά την αγορά παγωτού άμεσης 
κατανάλωσης στην Ιρλανδία. 
 
Η αγορά παγωτού άμεσης κατανάλωσης συνίσταται σε συσκευασμένες ατομικές μερίδες παγωτού 
βιομηχανικής κατασκευής, που πωλείται για άμεση κατανάλωση. Ο όμιλος εταιρειών Unilever 
κατέχει ηγετική θέση στη σχετική αγορά παγωγού στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, αποτελεί το σημαντικότερο παραγωγό παγωτού με 
σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους. 
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Το Σεπτέμβριο του 1991 και τον Ιούλιο του 1992 αντίστοιχα, η Επιτροπή έλαβε καταγγελίες από τις 
εταιρείες Masterfoods Ireland Ltd (Mars) και Valley Ice Cream Ltd σε σχέση με τις ρυθμίσεις 
διανομής που εφάρμοζε η HB Ice Cream Ltd (θυγατική του ομίλου Unilever, τώρα με την εμπορική 
επωνυμία Van den Bergh Foods Ltd) για τα προϊόντα παγωτού άμεσης κατανάλωσης στη Δημοκρατία 
της Ιρλανδίας. Τον Ιούλιο του 1993, η Επιτροπή κατέληξε προσωρινά στο συμπέρασμα ότι οι 
ρυθμίσεις αποτελούν παράβαση των άρθρων 85 & 86 συνθήκης ΕΚ και απηύθηνε στην Van den 
Bergh Foods σχετική έκθεση αιτιάσεων. Η Unilever αμφισβήτησε την άποψη της Επιτροπής όσον 
αφορά τη νομιμότητα των ρυθμίσεων διανομής της. 
 
Τα δύο σημεία των ρυθμίσεων διανομής που προσέβαλε η Επιτροπή ήταν, πρώτο, η παροχή 
καταψυκτών στους λιανοπωλητές υπό τον όρο ότι οι λιανοπωλητές θα χρησιμοποιούν τους 
καταψύκτες για να αποθηκεύουν αποκλειστικά προϊόντα Unilever: η πρακτική αυτή είναι γνωστή ως 
"αποκλειστικότητα καταψύκτη". Δεύτερο, ο συνυπολογισμός του κόστους παροχής του καταψύκτη 
στην τιμή του ίδιου του παγωτού ("συνολική τιμολόγηση"), και η επιβολή της τιμής αυτής σε όλους 
τους λιανοπωλητές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι καταψύκτη Unilever. 
 
Στην έκθεση αιτιάσεών της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι αποκλειστικότητας του 
είδους που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες της Unilever με τους λιανοπωλητές έχουν ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού - και κατά συνέπεια συνιστούν παράβαση του άρθρου 
85, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ - δεδομένου ότι δεν επιτρέπουν στους λιανοπωλητές με τους 
οποίους η Unilever συνάπτει συμβάσεις, να αποθηκεύουν στα σημεία πώλησης και άλλα παγωτά 
άμεσης κατανάλωσης, εφόσον ο προμηθευτής παγωτού παρέχει και τους καταψύκτες ενός σημείου 
λιανικής πώλησης και εφόσον δεν είναι ούτε πιθανό ότι οι καταψύκτες θα αντικατασταθούν (από 
καταψύκτη του ίδιου του λιανοπωλητή ή άλλου προμηθευτή), ούτε εμπορικά εφικτό να 
εγκατασταθούν πρόσθετοι καταψύκτες. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των σημείων πώλησης που προσφέρουν παγωτό άμεσης 
κατανάλωσης στην Ιρλανδία διαθέτουν μόνον ένα ή περισσότερους καταψύκτες Unilever και 
πληρούν τους όρους για παράβαση του άρθρου 85, παράγραφος 1. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμφωνίες καταψύκτη που η Unilever συνήψε με τα εν λόγω 
σημεία πώλησης είχαν το συνδυασμένο αποτέλεσμα να περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό 
στην ιρλανδική αγορά παγωτού άμεσης κατανάλωσης. Δεδομένου ότι οι προμηθευτές παγωτού 
αποκλείονται από τα εν λόγω σημεία πώλησης ανεξάρτητα της γεωγραφικής θέσης τους ή της 
προέλευσης των προϊόντων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι συμφωνίες καταψύκτη με περιοριστικό 
αποτέλεσμα είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών σε σημαντικό 
βαθμό. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι η Unilever κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ιρλανδική αγορά 
παγωτού άμεσης κατανάλωσης, με μερίδιο αγοράς το 1993 άνω του 70%, και ότι εκμεταλλευόταν 
καταχρηστικά την εν λόγω θέση της, κατά παράβαση του άρθρου 86, με δύο τρόπους: πρώτον, 
παρέχοντας κίνητρα στους λιανοπωλητές για να συνάψουν συμφωνίες καταψύκτη υπό τον όρο 
αποκλειστικότητας και, δεύτερο, εφαρμόζοντας διακρίσεις - μέσω της πολιτικής συνολικής 
τιμολόγησης - σε βάρος λιανοπωλητών που δεν απέκτησαν καταψύκτη Unilever, αλλά που ωστόσο 
αγοράζουν και αποθηκεύουν παγωτό Unilever· οι εν λόγω λιανοπωλητές υποχρεούνται ουσιαστικά να 
επιδοτήσουν την παροχή καταψυκτών σε άλλους λιανοπωλητές.  
 
Επιπλέον, στην έκθεση αιτιάσεών της η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισμό της Unilever ότι η 
εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στην περίπτωση αυτή βλάπτει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
της, κατά παράβαση του άρθρου 222 της συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι θα πρέπει να επιτρέψει την 
αποθήκευση των προϊόντων άλλων κατασκευαστών στους καταψύκτες της. Το κοινοτικό δίκαιο, 
όπως και το δίκαιο όλων των κρατών μελών, αναγνωρίζει ότι η άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
μπορεί να περιοριστεί χάρη του δημόσιου συμφέροντος, και στο βαθμό που απαιτείται για το σκοπό 
αυτό. Τα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ αποτελούν θεμελιώδεις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου 
και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, η εφαρμογή των άρθρων 85, παράγραφος 1, και 86 
στην παρούσα διαδικασία δεν αφορά τον τρόπο που η ίδια η Unilever χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία 
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της, αλλά τους περιορισμούς που επιβάλλει σε όσους παραχωρεί τη χρήση της εν λόγω ιδιοκτησίας, 
και αυτό μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού στην 
κοινή αγορά. 
 
Στην έκθεση αιτιάσεών της η Επιτροπή δέχεται ότι οι ρυθμίσεις της Unilever επιφέρουν κάποιες 
βελτιώσεις στη διανομή, αλλά διαπίστωσε ότι οι επιβλαβείς συνέπειες από τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού είναι σημαντικότερες. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι εάν η Unilever πρότεινε 
τροποποίηση των ρυθμίσεων διανομής της για το παγωτό άμεσης κατανάλωσης στην Ιρλανδία, η 
Επιτροπή θα μπορούσε ενδεχομένως να χορηγήσει απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 85, παράγραφος 
3. Ενώ εμμένει στην άποψή της όσον αφορά τη νομιμότητα των ρυθμίσεων διανομής της, η Unilever 
πρότεινε τα εξής: 
 
- έχει εισάγει ένα καθεστώς διαφοροποιημένης τιμολόγησης. Το καθεστώς επιτρέπει την καταβολή 

κατ� αποκοπή ποσού στους λιανοπωλητές που αποθηκεύουν παγωτό Unilever αλλά δεν 
εγκαθιστούν καταψύκτη Unilever, υπό τον όρο ότι ο λιανοπωλητής επιτυγχάνει ελάχιστο ετήσιο 
κύκλο εργασιών σε παγωτό Unilever. Το εν λόγω κατ� αποκοπή ποσό αντανακλά το κόστος 
αγοράς και συντήρησης που εξοικονομεί η Unilever επειδή δεν παρέχει καταψύκτη στον 
λιανοπωλητή. 

 
- Η Unilever εισήγαγε, ως εναλλακτική δυνατότητα στις τρέχουσες ρυθμίσεις της, ένα καθεστώς 

ενοικίασης - αγοράς καταψύκτης, το οποίο επιτρέπει στους λιανοπωλητές να αγοράζουν το δικό 
τους νέο καταψύκτη, για τον οποίο τα αποκλειστικά δικαιώματα της Uniliver ισχύουν μόνο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αποπληρωμής. Οι καταψύκτες προσφέρονται στη χονδρική τιμή αγοράς 
τους από την Unilever και η περίοδος αποπληρωμής είναι το ανώτερο πέντε έτη. Η Unilever 
εξασφαλίζει τη συντήρηση καθ� όλη την περίοδο αποπληρωμής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
ενοικιαστές - αγοραστές δικαιούνται του κατ� αποκοπή ποσού, βάσει του καθεστώτος 
διαφοροποιημένης τιμολόγησης, μείον του στοιχείου συντήρησης. 

 
- Τέλος, ως μέσο για την επίτευξη σημαντικής βραχυπρόθεσμης αποδέσμευσης των σημείων 

πώλησης, η Unilever ανέλαβε να εξασφαλίσει την πώληση επιτόπου καταψύκτη "βιτρίνας" με 
"χρήσιμο υπόλοιπο ζωής" σε λιανοπωλητές σε σημαντικό αριθμό σημείων πώλησης στα οποία 
υπάρχουν εγκατεστημένοι καταψύκτες της. Αυτό θα πραγματοποιηθεί σε βάση "άπαξ" κατά τη 
διάρκεια του 1995 και 1996. 

 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις της Unilever αποτελούν ικανοποιητική απάντηση στις ανησυχίες 
της όπως εκφράστηκαν στην έκθεση αιτιάσεών της, και ότι, όλες από κοινού, θα έχουν ως 
αποτέλεσμα να ανοίξουν σε σημαντικό βαθμό την αγορά παγωτού άμεσης κατανάλωσης στην 
Ιρλανδία. Κατ� αρχή, η πρακτική της συνολικής τιμολόγησης έχει εγκαταληφθεί· αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα όχι μόνο να εξαλειφθούν οι τρέχουσες διακρίσεις σε βάρος λιανοπωλητών που 
προσφέρουν προϊόντα Unilever από τους δικούς τους καταψύκτες, αλλά και θα μειώσει τα κίνητρα 
των λιανοπωλητών να λαμβάνουν ή να διατηρούν καταψύκτες Unilever. 
 
Επιπλέον, ο κύριος παραγωγός παγωτού άμεσης κατανάλωσης προσφέρει μία πραγματικά 
εναλλακτική λύση για τους λιανοπωλητές που σκοπεύουν να αγοράσουν τους δικούς τους 
καταψύκτες. Το κόστος αγοράς του καταψύκτη θα είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων των 
περισσότερων λιανοπωλητών, οι οποίοι θα μπορούν να αποθηκεύουν το παγωτό οποιουδήποτε 
παραγωγού της επιλογής τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το άμεσο άνοιγμα μεγάλου αριθμού 
σημείων πώλησης στα οποία υπάρχουν εγκαταστημένοι καταψύκτες Unilever (περίπου το 15% όλων 
των σημείων πώλησης που προσφέρουν παγωτό άμεσης κατανάλωσης στην Ιρλανδία) και τα οποία 
στην πλειονότητά τους διέθεταν αποκλειστικά παγωτό Unilever, θα οδηγήσει κατά συνέπεια σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού ιδιόκτητων καταψυκτών. Με τον τρόπο αυτό, θα καταστεί 
ευκολότερη η πρόσβαση των ανταγωνιστών παραγωγών στην αγορά και οι καταναλωτές θα 
αποκομίσουν οφέλη από την αυξανόμενη ποικιλία των διαθέσιμων προϊόντων. 
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Οι νέες ρυθμίσεις διανομής κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή και περίληψή τους δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα· εκ πρώτης όψεως πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τη χορήγηση 
απαλλαγής βάσει του άρθρου 85, παράγραφος 3. 
 
Εκτός από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε σχέση με την ιρλανδική αγορά, η Unilever, δεσμεύθηκε 
επίσης να εισαγάγει καθεστώτα τιμολόγησης χωρίς διακρίσεις σε όλα τα άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του 1995. Αυτό θα συμβάλει στην αποκατάσταση των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στις αγορές παγωτού άμεσης κατανάλωσης σε όλη την Κοινότητα 
και ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της. 
 
 
γ) Η παροχή υπηρεσιών 
 
PMI και DSV 
 
Στις 25 Ιανουαρίου 1995 η Επιτροπή έλαβε απόφαση με την οποία επιτρέπει τη συμφωνία μεταξύ της 
PMI και της DSV όσον αφορά την τηλεοπτική αναμετάδοση των γαλλικών ιπποδρομιών στη 
Γερμανία. 
 
Μετά από καταγγελία που υπέβαλε το 1989 στην Επιτροπή η Ladbrocke Racing (Γερμανία) GmbH, 
γερμανική θυγατρική της Ladbroke, το σημαντικότερο γραφείο στοιχημάτων της Μεγάλης 
Βρετανίας, για παράβαση των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ κατά του ομίλου οικονομικού 
συμφέροντος "Pari mutuel urbain", με έδρα το Παρίσι (Γαλλία), οι επιχειρήσεις Pari mutuel 
international SA (στο εξής "PMI"), με έδρα το Παρίσι (Γαλλία) και Deutscher Sportverlag Kurt Stoof 
GmbH & Co. (στο εξής "DSV"), με έδρα την Κολωνία (Γερμανία), κοινοποίησαν, το 1990, στην 
Επιτροπή σύμβαση η οποία δεν περιέχει πλέον τις επίμαχες ρήτρες. 
 
Ωστόσο, η εν λόγω νέα σύμβαση περιέχει τρεις ρήτρες οι οποίες, λόγω της ασαφούς διατύπωσής 
τους, περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια ρήτρα που αφορά την ηθική αξιοπιστία και 
δύο ρήτρες που προβλέπουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των 
ιπποδρομικών εταιρειών καθώς και την παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών εκ μέρους των γραφείων 
στοιχημάτων που έχουν τη μορφή νομικών προσώπων. Δεδομένου ότι οι εν λόγω ρήτρες αποτέλεσαν 
το αντικείμενο νέας έκθεσης αιτιάσεων εκ μέρους της Επιτροπής, οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις 
δέχτηκαν τη διαγραφή ή την τροποποίησή τους κατά τρόπο που η σύμβαση να συμβιβάζεται με το 
άρθρο 85 της συνθήκης ΕΚ. 
 
Ως αποτέλεσμα η Επιτροπή χορήγησε αρνητική πιστοποίηση για την εν λόγω σύμβαση, 
διαπιστώνοντας ότι οι συμφωνίες δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των συμφωνιών μεταξύ 
επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 85 της συνθήκης ούτε στην περίπτωση της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης, και κατ� αυτόν τον 
τρόπο ο καταγγέλων έλαβε ικανοποίηση και κατά συνέπεια η καταγγελία του καθίσταται στο εξής 
άνευ αντικειμένου. 
 
 
3.  Απόρριψη καταγγελιών 
 
Pelikan/Kyocera 
 
Η υπόθεση αυτή προέκυψε από καταγγελία της Pelikan, γερμανικής εταιρείας κατασκευής, μεταξύ 
άλλων, κασετών τόνερ για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, κατά της  Kyocera, ιαπωνική 
εταιρεία κατασκευής εκτυπωτών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η  Pelikan κατασκευάζει και 
κασέτες τόνερ που χρησιμοποιούνται με εκτυπωτές της  Kyocera και ανταγωνίζονται άμεσα τις 
κασέτες που παράγει η ίδια η Kyocera. Η Pelikan ισχυρίζεται στην καταγγελία της ότι η Kyocera 
ακολουθεί μια πρακτική παραγκωνισμού της Pelikan από την εν λόγω αγορά και ότι η πρακτική αυτή 
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συνίσταται σε περιοριστικές συμφωνίες μεταξύ της Kyocera και των εμπορικών αντιπροσώπων της 
και / ή καταχρήσεις της δεσπόζουσας θέσης της. Οι εν λόγω ισχυρισμοί έχουν ως επίκεντρο τα όρια 
που θέτει η Kyocera στην εγγύησή της σε περίπτωση βλάβης των εκτυπωτών της από τη 
χρησιμοποίηση κασετών τόνερ που δεν έχουν κατασκευαστεί από την ίδια, και τις σημαντικές 
εκπτώσεις που προσφέρει η Kyocera στους καταναλωτές που αγοράζουν "δέσμες" κασετών τόνερ και 
"συναρμολογούμενα τύμπανα" κατασκευής της Kyocera (τα συναρμολογούμενα τύμπανα αποτελούν 
ένα άλλο αναλώσιμο που χρησιμοποιείται στους εκτυπωτές laser και δεν κατασκευάζεται από την 
Pelikan). 
 
Με απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 1995  η εν λόγω καταγγελία απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πολιτική και οι δηλώσεις της Kyocera όσον αφορά τις εγγυήσεις δεν 
αποτελούν παράβαση του άρθρου 85, δεδομένου ότι συνίστανται μόνο σε άρνηση για την κάλυψη 
ζημιών που προκύπτουν αποκλειστικά από τη χρήση αναλώσιμων που δεν έχουν κατασκευαστεί από 
την Kyocera. Όσον αφορά το άρθρο 86 η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Kyocera δεν κατέχει 
δεσπόζουσα θέση σε καμία από τις σχετικές αγορές και ότι ακόμη και στην αντίθετη περίπτωση δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά της θα μπορούσε να θεωρηθεί 
καταχρηστική. Θα πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι η Επιτροπή δεν διαπίστωσε την ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης της Kyocera στην αγορά αναλώσιμων για τους εκτυπωτές Kyocera παρά το 
μεγάλο μερίδιό της στην εν λόγω αγορά. Αυτό συμβαίνει διότι η Kyocera αντιμετωπίζει έντονο 
ανταγωνισμό στην "πρωτογενή" αγορά - αυτή για τους εκτυπωτές - και οι συνθήκες στην αγορά είναι 
τέτοιες που ο εν λόγω ανταγωνισμός περιορίζει επίσης την συμπεριφορά της στην "δευτερογενή" 
αγορά για αναλώσιμα εκτυπωτών. Οι αγοραστές εκτυπωτών είναι καλά ενημερωμένοι όσον αφορά 
την τιμή των αναλώσιμων και, κατά τα φαινόμενα, λαμβάνουν το γεγονός αυτό υπόψη τους όταν 
αποφασίζουν να αγοράσουν έναν εκτυπωτή. Ο ωφέλιμος βίος ενός εκτυπωτή και η ισορροπία μεταξύ 
του κεφαλαιουχικού κόστους του και του συνολικού κόστους των αναλώσιμων για τον εν λόγω 
εκτυπωτή καθόλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου του βαρύνουν τόσο που συμφέρει ιδιαίτερα τους 
καταναλωτές να αλλάξουν μάρκα εκτυπωτή εάν η τιμή των αναλώσιμων για την εν λόγω μάρκα 
αυξηθεί. Η πολυπλοκότητα και το κόστος των εκτυπωτών είναι τέτοια που τα έξοδα αλλαγής μάρκας 
δεν είναι υπερβολικά. 
 
Από την εν λόγω ανάλυση προκύπτει σαφώς ότι υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες ένας 
κατασκευαστής ενδέχεται να κατέχει δεσπόζουσα θέση σε δευτερογενή αγορά για αναλώσιμα ή 
υπηρεσίες για τα πρωτογενή του προϊόντα9. 
 
Υποθέσεις στον ταχυδρομικό τομέα 
 
Η Επιτροπή έλαβε σειρά μέτρων που διευκρινίζουν την προσέγγισή της όσον αφορά δύο θέματα 
ζωτικής σημασίας στον ταχυδρομικό τομέα, συγκεκριμένα τα καταληκτικά τέλη και την ανάσχεση 
των διασυνοριακών ταχυδρομικών αποστολών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Τα εν λόγω θέματα 
θίγονται σε καταγγελία που υπέβαλε στην Επιτροπή η International Express Carriers Conference 
(IECC), όμιλος εταιρειών που, μεταξύ άλλων, αναπτύσσουν δραστηριότητες στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών "αναταχυδρόμησης": Ο φορέας παροχής υπηρεσιών αναταχυδρόμησης συλλέγει 
αλληλογραφία από τους αποστολείς σε μία χώρα Α και την αναταχυδρομεί σε μία δεύτερη χώρα Β 
για παράδοση από το σύνηθες ταχυδρομείο στους τελικούς προορισμούς στη χώρα Β ή οποιαδήποτε 
άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της χώρας προέλευσης Α. Ορισμένοι δημόσιοι ταχυδρομικοί 
φορείς εκμετάλλευσης (ΔΤΦΕ) αντιμετωπίζουν προφανώς την εμφάνιση των υπηρεσιών αυτών ως 
απειλή για τις δικές τους δραστηριότητες. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω καταγγελίας, η Επιτροπή εξέδωσε το 1993 έκθεση αιτιάσεων βάσει των 
άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ κατά επτά δημόσιων ταχυδρομικών φορέων εκμετάλλευσης 
(ΔΤΦΕ)10. Σκοπός της εν λόγω ενέργειας ήταν να διαπιστωθεί εάν: 

                     
9 Απόφαση Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 1977 (Hagin/Liptons), ΕΕ L 22 της 27.1.1978, σελ. 23. 
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α) ορισμένοι ΔΤΦΕ παρέβησαν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού επιχειρώντας εσκεμμένα 

να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό των εταιρειών αναταχυδρόμησης εισάγοντας συγκεκριμένη 
βάση για τον υπολογισμό των αποκαλούμενων καταληκτικών τελών, δηλαδή τη μέθοδο 
αντιστάθμισης που χρησιμοποιούν οι ΔΤΦΕ για την παράδοση του εισερχόμενου διασυνοριακού 
ταχυδρομείου στους τελικούς καταναλωτές (λόγω των ταχυδρομικών μονοπωλίων, ο ΔΤΦΕ που 
προέρχεται από τη χώρα Α δεν μπορεί να παραδώσει το ταχυδρομείο από τη χώρα Α στους 
τελικούς προορισμούς στη χώρα Β)· 

 
β) Ορισμένοι ΔΤΦΕ παρέβησαν τους κανόνες ανταγωνισμού μέσω της ανάσχεσης, επιστροφής ή 

χρέωσης πρόσθετων ταχυδρομικών τελών σε επιστολές που ταχυδρομήθηκαν σε χώρα άλλη από 
αυτή του αποστολέα. 

 
Μετά την έκθεση αιτιάσεων, διάφοροι ευρωπαϊκοί ΔΤΦΕ συνέστησαν ομάδα προκειμένου να 
καθορίσουν νέο σύστημα αμοιβαίων επιβαρύνσεων για την διεκπεραίωση του εισερχόμενου διεθνούς 
ταχυδρομείου. Οι εργασίες τους κατέληξαν στη "Συμφωνία για τη χρέωση των υποχρεωτικών 
παραδόσεων διασυνοριακού ταχυδρομείου", το καθεστώς "REIMS", το οποίο θα συνδέσει τα 
καταληκτικά τέλη με τη διάρθρωση των εθνικών τιμολογίων, ώστε να αντανακλούν τα έξοδα των 
επιμέρους ΔΤΦΕ σε μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω θετική αντίδραση των μερών της συμφωνίας, η Επιτροπή 
αποφάσισε να μη συνεχίσει τη διαδικασία όσον αφορά το παλαιό καθεστώς καταληκτικών τελών, 
αλλά να εξετάσει σε βάθος βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού το νέο καθεστώς REIMS, τόσο 
από απόψη της ουσίας των μεταρρυθμίσεων που θα εισάγει όσο και του ρυθμού εισαγωγής των εν 
λόγω μεταρρυθμίσεων11. 
 
Ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την ασυμφωνία μεταξύ των καταληκτικών τελών και των 
πραγματικών εξόδων παράδοσης ορισμένων ΔΤΦΕ ήταν η ανάσχεση του εισερχόμενου 
διασυνοριακού ταχυδρομείου στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι διαφορές τιμολογίων σε συνδυασμό 
με τα χαμηλά καταληκτικά τέλη οδήγησαν στη μετακίνηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων από 
χώρες τις οποίες τα εγχώρια τιμολόγια είναι υψηλά σε σύγκριση με τους διεθνείς συντελεστές 
αντιστάθμισης, σε χώρες στις οποίες τα εγχώρια και διεθνή τιμολόγια είναι χαμηλά. Η εν λόγω 
εξέλιξη έλαβε χώρα όχι μόνο λόγω των δραστηριοτήτων των εμπορικών εταιρειών 
αναταχυδρόμησης, αλλά και σε σχέση με εταιρείες οι οποίες δημιουργούν μεγάλο όγκο 
ταχυδρομικών αποστολών και επέλεξαν να συγκεντρώσουν τις ταχυδρομικές εγκαταστάσεις τους σε 
μία δεδομένη χώρα, στην οποία, μεταξύ άλλων ευνοϊκών παραγόντων, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 
είναι σχετικά φθηνές και καλής ποιότητας. Οι ιδιώτες στις χώρες υψηλών τιμολογίων ενδέχεται 
επίσης να αναθέσουν όλο το ταχυδρομείο τους σε ΔΤΦΕ της επιλογής τους σε γειτονική χώρα με 
χαμηλότερους συντελεστές. Η ανάσχεση ορισμένων κατηγοριών εισερχόμενου διασυνοριακού 
ταχυδρομείου επιτρέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union 
Convention). 
 
Η θέση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάσχεση, όπως διευκρινίζεται στην απόφασή της απόρριψης 
της καταγγελίας IECC, είναι ότι η ανάσχεση δικαιολογείται μόνο στο βαθμό που οι εμπορικές 
εταιρείες αναταχυδρόμησης παραβιάζουν το ταχυδρομικό μονοπώλιο δεδομένης χώρας και λόγω της 
δραστηριότητας αυτής, η υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας του ΔΤΦΕ της εν λόγω χώρας 
τίθεται σε κίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή, η ανάσχεση αποστολών αναταχυδρόμησης όταν 
εισέρχονται εκ νέου στην εν λόγω χώρα (δηλαδή εμπορική αναταχυδρόμηση ΑΒΑ) δεν θεωρείται υπό 

                                                                
10 Τους ΔΤΦΕ του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της 

Σουηδίας και της Ελβετίας· βλέπε επίσης IP (93) 264 της 7ης Απριλίου 1993. 
11 Κατά της εν λόγω απόφασης ασκήθηκε προσφυγή στο Πρωτοδικείο Τ-110/95. 
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τις παρούσες συνθήκες κατάχρηση βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ12, ιδίως στο μέτρο που ο 
αποδέκτης ΔΤΦΕ δεν λαμβάνει αρκετή αμοιβή για να καλύψει το κόστος της διεκπεραίωσης..  

                     
12 Κατά της εν λόγω απόφασης ασκήθηκε προσφυγή στο Πρωτοδικείο, Τ-133/95. 
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4. Διευθέτηση 
 
Organon 
 
Στις 4 Μαϊου 1994, η Organon, η βρετανική θυγατρική της Akzo (Κάτω Χώρες), η οποία ειδικεύεται 
στην κατασκευή και εμπορία αντισυλληπτικών χαπιών, άλλαξε το καθεστώς πωλήσεων που 
εφαρμοζόταν στην πώληση δύο από τα σημαντικότερα προϊόντα της, το Marvelon και το Mercilon. 
Το Marvelon είναι ένα από τα γνωστότερα αντισυλληπτικά χάπια στον κόσμο. Το 1992 οι πωλήσεις 
του σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 500 εκατ. κουτιά. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς τιμών της 
Organon, γίνεται διάκριση μεταξύ χαπιών που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο και χαπιών προς 
εξαγωγή. Τα τελευταία δεν τυγχάνουν πλέον της έκπτωσης 12,5% η οποία εφαρμόζεται στα χάπια η 
εμπορία και η κατανάλωση των οποίων γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καμία διάκριση αυτού του 
είδους δεν είχε γίνει προηγουμένως από την Organon, η οποία εφοδίαζε όλους τους πελάτες της με 
τους ίδιους όρους, με έκπτωση 12,5% σε όλα τα προϊόντα, ανεξαρτήτως του προορισμού τους.  
 
Η Organon έστειλε σε όλους τους βρετανούς χονδρεμπόρους που ασκούν εξαγωγικές δραστηριότητες 
μια εγκύκλιο σχετικά με το νέο καθεστώς τιμών. Οι χονδρέμποροι θά έχουν την έκπτωση μόνον 
εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι το προϊόν θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα 
επανεξαχθεί. ΄Ετσι, η Organon είχε άμεσο έλεγχο των εξαγωγών των προϊόντων της από το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η Organon έστειλε επίσης στους χονδρεμπόρους που ασκούν δραστηριότητες διανομής 
μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο επιστολή ζητώντας τους να μην εφοδιάζουν, σε τιμές που να 
περιλαμβάνουν την έκπτωση, άλλους χονδρεμπόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι επανεξάγουν 
το προϊόν. Ένας από αυτούς αποδέχθηκε το αίτημα. Κατά τον τρόπο αυτό η Organon ασκούσε 
έμμεσο έλεγχο στις εξαγωγές των προϊόντων της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή δέχθηκε 
τρεις καταγγελίες σχετικά με το νέο καθεστώς τιμών. Πάντως, η Organon είχε κοινοποιήσει το 
καθεστώς τιμών της στην Επιτροπή. 
 
Στις 24 Αυγούστου 1995 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία κατά της Organon και προέβη σε 
κοινοποίηση αιτιάσεων λόγω του ότι το νέο καθεστώς τιμών, που αποτελεί μέρος των εμπορικών 
σχέσεων της Organon με τους χονδρεμπόρους της και κατά συνέπεια συνιστά συμφωνία, αντιβαίνει 
σαφώς στους κοινοτικούς κανόνες  ανταγωνισμού, δεδομένου ότι δημιουργεί διακρίσεις τιμών μεταξύ 
των προϊόντων βάσει του γεωγραφικού τους προορισμού. Στο πλαίσιο της κοινοποίησης των 
αιτιάσεων, η Organon ενημερώθηκε ότι η Επιτροπή είχε την πρόθεση να λάβει απόφαση δυνάμει των 
διατάξεων του  άρθρου 15, παράγραφος 6, του κανονισμού αριθ. 17 με την οποία θα αίρεται η 
αναστολή επιβολής προστίμων που παρέχεται μέσω της κοινοποίησης του καθεστώτος τιμών. 
 
Με επιστολή της 28ης Σεπτεμβρίου 1995, η Organon πληροφόρησε την Επιτροπή ότι καταργεί το 
καθεστώς τιμών που συνεπάγεται διακρίσεις και αποκαθιστά το προηγούμενο καθεστώς τιμών από 
1ης Οκτωβρίου 1995. Η Organon δήλωσε ότι αμφισβητεί την ερμηνεία της Επιτροπής και ότι μελετά 
ένα νέο καθεστώς τιμών. Η Επιτροπή πληροφόρησε την Organon ότι η διαδικασία του άρθρου 15, 
παράγραφος 6 δεν θα έχει πλέον εφαρμογή. Η Επιτροπή ανέστειλε προς το παρόν την εξέταση της 
υπόθεσης, επιφυλασσόμενη να εξετάσει το συμβιβάσιμο του μελλοντικού καθεστώτος τιμών προς 
τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού.  
 
Το νέο καθεστώς τιμών είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις πωλήσεις του Marvelon, ειδικότερα 
στις Κάτω Χώρες. Στις Κάτω Χώρες η τιμή του Marvelon ολλανδικής προέλευσης είναι υψηλότερη 
από το ποσό το οποίο καλύπτει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα, η τιμή του Marvelon 
στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει την εμπορία του προϊόντος σε τιμή που αντιστοιχεί στο ποσό το 
οποίο επιστρέφεται από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. ΄Ετσι,το εισαγόμενο από το Ηνωμένο 
Βασίλειο Μarvelon έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στους ολλανδούς καταναλωτές, οι οποίοι προτού 
καθιερώσει η Oregon το νέο καθεστώς τιμών, μπορούσαν να αγοράζουν ένα προϊόν για το οποίο 
αποζημιώνονταν πλήρως. Η κίνηση της διαδικασίας κατά της Organon επέτρεψε στην Επιτροπή την 
επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.΄Ετσι,οι καταναλωτές μπορούν να 
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επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα του παράλληλου εμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως προτού η Organon εισαγάγει το καθεστώς τιμών που συνεπαγόταν διακρίσεις. 
Β - Νέες νομοθετικές διατάξεις και ανακοινώσεις που εκδόθηκαν ή 

προτάθηκαν από την Επιτροπή 
 
 

                    Αριθ.  Ημερ/νία Δημοσίευση 
Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 70/95 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2349/84 
σχετικά με την εφαργμογή του άρθρου 85 παρ.3 της 
συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες αδειών 
εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

17.01.95 EE L 12, 18.01.95, 
σ. 13 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/95 της Επιτροπής της 20ής 
Απριλίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 
παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες 
συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών 
μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών 
(κοινοπραξίες) δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
479/92 του Συμβουλίου 

20.04.95 EE L 89, 21.04.95, σ. 7 
 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της Επιτροπής της 28ης 
Ιουνίου 1995 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 85 
παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες 
συμφωνιών διανομής, πώλησης και εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων 

28.06.95 EE L 145, 29.06.95, 
σ. 25 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2131/95 της Επιτροπής της 7ης 
Σεπτεμβρίου 1995 για τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2349/84 περί εφαρμογής του άρθρου 85 
παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών 
αποκλειστικότητας 

07.09.95 EE L 214, 08.09.95, 
σ. 6 

Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισμού στις διασυνοριακές μεταφορές 
πιστώσεων  

27.09.95 EE C 251, 27.09.95, 
σ. 3 

Ανακοίνωση δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 της 14ης Δεκεμβρίου 
1987 σχετικά με ένα σχέδιο κανονισμού για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε 
ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και 
εναρμονισμένων πρακτικών που αφορούν τον από κοινού 
προγραμματισμό και συντονισμό των δρομολογίων, την 
από κοινού εκμετάλλευση διαδρομών, τις διαβουλεύσεις 
για τους ναύλους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων 
στις τακτικές αεροπορικές γραμμές και την κατανομή του 
διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους αερολιμένες 

02.12.95 EE C 322, 02.12.95, 
σ. 15 

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την μη 
εφαρμογή ή την μείωση των προστίμων σε υποθέσεις 
καρτέλ 

19.12.95 EE C 341, 19.12.95, 
σ. 13 
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Γ - Επίσημες αποφάσεις δυνάμει των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης 
ΕΚ 
 

 Ημερ/νία δημοσίευση 
 

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδιασία δυνάμει 
του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ (IV/33.686 - COAPI) 

30.01.95 EE L 122, 2.6.95, σ. 37 

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδιασία δυνάμει 
των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ (IV/33.375 - 
PMI-DSV) 

31.01.95 EE L 221, 19.06.95, 
σ. 34 

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδιασία δυνάμει 
του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ (IV/33.802 - BASF 
Lacke + Farben AG, και Accinauto SA) 

12.07.95 EE L 272, 15.11.95, 
σ. 16 

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδιασία δυνάμει 
του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ (IV/34.179, 34.202, 216 
- Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf και Federatie 
van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) 

29.11.95 EE L 312, 23.12.95, 
σ. 79 

 
 
Άλλες επίσημες αποφάσεις Ημερ/νία Χαρακτήρας 
SNCB+SNCF+10 (Fiches UIC) 25.7.95 Άρθρο 85(3) 
SAS + Icelandair 5.12.95 Άρθρο 85(3) 
Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 Άρθρο 85(3) 
SFEI/Poste Franηaise +SFMI 26.2.95 απόρριψη καταγγελίας 
IECC/USP 9.8.95 απόρριψη καταγγελίας 
Remailing 30.8.95 απόρριψη καταγγελίας 
Pelikan/Kyocera 26.9.95 απόρριψη καταγγελίας 
Viho/SFAC 25.12.95 απόρριψη καταγγελίας 

 
 
Δ - Ανακοινώσεις δυνάμει των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ 
 
1. Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 3 του κανονισμού του Συμβουλίου 
 αριθ. 17 
 
 
Υπόθεση αριθ.  
IV/ 

Τίτλος της υπόθεσης Δημοσίευση 

35006 ETSI interim IPR policy EE C 76, 28.3.95, σ. 5 
35280 Sicasov EE C 95, 19.4.95, σ. 8 
30373 P&I Clubs EE C 181, 15.7.95, σ. 16 
35436 Van den Bergh Foods EE C 211, 15.8.95, σ. 4 
34799 CBA EE C 211, 15.8.95, σ. 11 
34563 Ecomet EE C 223, 29.8.95, σ. 2 
35296 Inmarsat-P EE C 304, 15.11.95, σ. 6 
34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank EE C 312, 23.11.95, σ. 13 
35337 Atlas EE C 337, 15.12.95, σ. 2 
35617 Phoenix EE C 337, 15.12.95, σ. 13 
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2. Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 3 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 
3975/87/ΕΟΚ 

 
Υπόθεση αριθ. 
IV/ 

Τίτλος της υπόθεσης Δημοσίευση 

35545 Lufthansa/SAS EE C 201, 5.8.95, σ. 2 
 
3. Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 2 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 

3975/87/ΕΟΚ 
 
Υπόθεση αριθ. 
IV/ 

Τίτλος της υπόθεσης Δημοσίευση 

35545 Lufthansa/SAS EE C 141, 7.6.95, σ. 9 
35087 Premiair EE C 262, 7.10.95, Σ. 6 

 
4. Δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 2 του κανονισμού του Συμβουλίου  

αριθ.4056/86 και του άρθρου 12 παρ. 2 του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. 
1017/68 

 
Υπόθεση αριθ. 
IV/ 

Τίτλος της υπόθεσης  Δημοσίευση 

35111 Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων του τομέα των 
διεθνων συνδυασμένων μεταφορών αγαθών 
(Fiches UIC) 

EE C 105, 26.4.95, σ. 4 

35382 Μινωϊκες γραμμές ΑΝΕ - Γραμμές Στρίντζης 
ναυτιλιακή ΑΕ 

EE C 255, 30.9.95, σ. 4 

35202 Από κοινού λειτουργία πορθμειακών υπηρεσιών 
μεταξύ Dragør και Limhamn 

EE C 350, 30.12.95, σ. 16 

 
5. Ανακοινώσεις "Carlsberg" σχετικά με διαρθρωτικές συνεταιριστικές κοινές 

επιχειρήσεις 
 
Υπόθεση αριθ. 
IV/ 

Τίτλος της υπόθεσης Δημοσίευση 

35331 Glaxo/Warner-Lambert EE C 15, 20.1.95, σ. 2 
35360 General Electric/BASF EE C 23, 28.1.95, σ. 3 
35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) EE C 23, 28.1.95, σ. 4 
35363 Gaz + Energy EE C 73, 25.3.95, σ. 18 
35484 Toyota Industrial equipment EE C 107, 28.4.95, σ. 2 
35421 IBM - Philips Semiconductors EE C 117, 12.5.95, σ. 7 
35522 Continental/Michelin EE C 136, 3.6.95, σ. 3 
35531 BT/VIAG EE C 148, 15.6.95, σ. 3 
35328 Canal +/Bertelsmann EE C 168, 4.7.95, σ. 8 
35617 Phoenix EE C 181, 18.7.95, σ. 11 
35640 Cummins-Wärtsilä EE C 200, 4.8.95, σ. 9 
35486 La Poste (B)/Royale Belge EE C 205, 10.8.95, σ. 3 
35491 La Poste (B)/Générale de Banque EE C 205, 10.8.95, σ. 4 
35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. EE C 217, 22.8.95, σ. 4 
35635 Nippon Electric/Schott EE C 226, 31.8.95, σ. 9 
35738 Uniworld EE C 276, 21.10.95, σ. 9 
35734 Bayer/Monsanto EE C 298, 11.11.95, σ. 8 
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35645 Warner-Ishi Europe EE C 314, 25.11.95, σ. 13 
35841 Hydro Texaco - OK Petroleum EE C 347, 28.12.95, σ. 17 
35855 MD Foods - Arla (Scandairy) EE C 350, 30.12.95, σ. 18 
Ε -  Ανακοινωθέντα τύπου13 
 
Αριθ. αναφοράς Ημερ/νία Θέμα 
IP/95/50 95.01.19 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ 1Η 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994  
IP/95/51 95.01.19 ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
IP/95/89 95.02.01 ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
IP/95/99 95.02.03 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ PMU 

ΚΑΙ DSV ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕ-ΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 

IP/95/104 95.02.07 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΥΡΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
OFFICE OF FAIR TRADING 

IP/95/229 95.03.10 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
UNILEVER ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΩΤΑ 
ΤΥΠΟΥ "IMPULSE" ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 

IP/95/243  95.03.14 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ κ.VAN MIERT ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

IP/95/288 95.03.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

IP/95/393  95.04.20 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ/ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IP/95/409 95.04.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

IP/95/420  95.04.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

IP/95/443 95.05.04 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: Ο κ. 
VAN MIERT ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

IP/95/492 95.05.16 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ 
ROSCOFF ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΗ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ MORLAIX  

IP/95/523 95.05.24 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1994: Ο κ.VAN MIERT 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  

IP/95/524  95.05.24 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΛΑΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. 
KAREL VAN MIERT 

                     
13 Το πλήρες κείμενο των ανακοινωθέντων τύπου της Επιτροπής διατίθεται απευθείας on-line από τη 

βάση δεδομένων RAPID, την ημέρα της δημοσίευσής τους από την Υπηρεσία Τύπου της Επιτροπής. 
Για πρόσβαση στην RAPID, απευθυνθείτε στην EUR-OP EUROBASES, c/o  European Commission , 
Wetstraat 200 rue de la loi, Brussel B-1049 Bruxelles, τηλ. + 322 295 00 01 ή 03, φαξ + 322 296 06 
24. 
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IP/95/549  95.06.07 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

IP/95/550 95.06.01 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

IP/95/646 95.06.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ TRANS-ATLANTIC 
CONFERENCE AGREEMENT (TACA) 

IP/95/648 95.06.21 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΔΙΔΕΙ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 

IP/95/657 95.06.22 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΞΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IP/95/736 95.07.11 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
SONY  

IP/95/746 95.07.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ BASF ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ GLASURIT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

IP/95/752 95.07.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IP/95/768 95.07.24 ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΤΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ 1995  

IP/95/791 95.07.18 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ κ. VAN MIERT ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΙΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ATLAS ΒΑΣΙΕ ΤΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IP/95/952 95.09.11 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ AVIONS DE TRANSPORT 
REGIONAL (ATR) ΚΑΙ ΤΗΣ BRITISH AEROSPACE (BAE) 

IP/95/958 95.09.13 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

IP/95/1001 95.09.19 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ONLINE  

IP/95/1036 95.09.26 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟ-ΣΙΕΥΕΙ 
ΟΔΗΓΟ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ  

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX : ΔΥΝΑΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ 
ΤΟΥ 1996 

IP/95/1275 95.11.22 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

IP/95/1306 95.11.29 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ 
ΚΑΡΤΕΛ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΩΝ 

IP/95/1345 95.12.05 ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΝΕΙ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΩΝ 



152   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

IP/95/1354 95.12.06 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ AMERICA ONLINE / 
BERTELSMANN / DEUTSCHE TELEKOM 

IP/95/1355 95.12.06 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΟ-
ΤΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΕ 
ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΣΥΝΑΨΕΙ 

IP/95/1411 95.12.15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ BOSMAN  

 
 
ΣΤ - Αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων 
 
1. Αποφάσεις του Πρωτοδικείου  
 
Υπόθεση Μέρη Ημερ/νί

α 
Δημοσίευση 

T-102/92 VIHO EUROPE BV κατά Επιτροπής + Parker Pen 
Ltd 

12.01.95 EE C 54, 4.3.95, σ. 15 
[1995] ECR II-17 

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie 
musicale (BEMIM) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

24.01.95 EE C 74, 25.3.95, σ. 9 
[1995] ECR II-147 

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg + 
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL) 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

24.01.95 EE C 74, 25.3.95, σ. 10 
[1995] ECR II-185 

T-74/92 Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

24.01.95 EE C 74, 25.3.95, σ. 9 
[1995] ECR II-115 

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende 
Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO) και 
άλλοι κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

21.02.95 EE C 87, 8.4.95, σ. 8 
[1995] ECR II-289 

T-34/93 Société Générale κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 08.03.95 EE C 87, 8.4.95, σ. 10 
[1995] ECR II-545 

T-395/94 R Atlantic Container Line AB και άλλοι + Japanese 
Shipowners' Association και European 
Community Shipowners' Association κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

10.03.95 EE C 159, 24.6.1995, σ. 
23 
[1995] ECR II-595 

T-80-81-83-
87-88-90-93-
95-97-99-
101-103-105-
107-112/89 

BASF AG (και άλλοι) κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

06.04.95 EE C 137, 3.6.95, σ. 16 
[1995] ECR II-729 

T-141-142-
143-144-
145/89 και T-
147-148-149-
150-151-
152/89 

Welded Steel Mesh 06.04.95 EE C 137, 3.6.95, σ. 17-
20 
[1995] ECR II-791-1212

T-79/95 R 
and T-80/95 
R 

Société nationale des chemins de fer français 
(SNCF) και British Railways Board (BR) κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

12.05.95 EE C 189, 22.7.95, σ. 16 
[1995] ECR II-1433 

T-14/93 Union internationale des chemins de fer κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

06.06.95 EE C 189, 22.7.95, σ. 15 
[1995] ECR II-1503 

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

08.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 18 
[1995] ECR II-1533 

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

08.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 19 
[1995] ECR II-1611 
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T-186/94 Guérin automobiles κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 27.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 20 
[1995] ECR II-1753 

T-30/91 Solvay SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 21 
[1995] ECR II-1775 

T-31/91 Solvay SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 21 
[1995] ECR II-1821 

T-32/91 Solvay SA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 21 
[1995] ECR II-1825 

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

29.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 22 
[1995] ECR II-1847 

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

29.06.95 EE C 208, 12.8.95, σ. 22 
[1995] ECR II-1901 

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB" κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

14.07.95 EE C 268, 14.10.95, σ. 
21 
[1995] ECR II-2172 

T-104/95 R 
 

Tσιμέντα Χαλκίδος AE κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

11.08.95 EE C 299, 11.11.95, σ. 
22 
[1995] ECR II-2237 

T395/94 
R II 

Atlantic Container Line AB και άλλοι κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

22.11.95 EE C ... 

 
2. Δικαστήριο 
 
Υπόθεση Μέρη Ημερ/νία Δημοσίευση 
C-360/92 P The Publishers Association + Clι/The Irish Book 

Publishers Association, Booksellers Association of 
great Britain και Ιρλανδία/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Pentos plc, Pentos Retailing Group Ltd 

17.01.95 EE C 54, 4.3.95, σ. 3 
[1995] ECR I-23 

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec + TF1 
Publicité SA και M6 Publicité SA 

09.02.95 EE C 74, 25.3.95, σ. 
1 [1995] ECR I-179 

C-241/91 P 
και C-242/91 
P 

Radio Telefis Eireann (RTE) και Independent 
Television Publications Ltd (ITP) + Intellectual 
Property Owners (IPO) / Ευρωπαϊκή Επιτροπή + 
Magill TV Guide Ltd 

06.04.95 EE C 137, 3.6.95, σ. 
3 [1995] ECR I-743 

C-310/93 P BPB Industries plc και British Gypsum Ltd / 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή + Iberian UK Ltd 

06.04.95 EE C 137, 3.6.95, σ. 
4 [1995] ECR I-865 

C-149/95 P 
(R) 

European Commission κατά Atlantic Container Line 
AB και άλλων 

19.07.95 EE C [1995] ECR I-
2165 

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl και Spedizioni 
Marittima del Golfo Srl 

05.10.95 EE C 299, 11.11.95, 
σ. 6 [1995] ECR I-
2900 

C-140-141-
142/94 

DIP SpA and Comune di Bassano del Grappa; LIDL 
Italia Srl και Comune di Chioggia; Lingral Srl και 
Comune di Chioggia 

17.10.95 EE C 315, 25.11.95, 
σ. 6 [1995] ECR I-
3287 

C-266/93 Bundeskartellamt και Volkswagen AG, VAG 
Leasing GmbH 

24.10.95. EE C 333, 9.12.95, 
σ. 1 
[1995] ECR I-3508 

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG και ALD Auto-
Leasing D GmbH 

24.10.95 EE C 333, 9.12.95, 
σ. 1 
[1995] ECR I-3459 

C-134/94 Esso Española SA και Comunidad Autónoma de 
Canarias 

22.11.95 EE C 31, 3.2.96, σ. 5 

C-319/93 
C-40/94 
C-224/94 

Dijkstra/Frica Domo, van Roessel/Campina 
Melkunie, de Bie/Campina Melkunie 

12.12.95 EE C 46, 
17.2.96, σ. 3 

C-415/93 Bosman 15.12.95 EE C 64, 2.3.96, σ. 6 
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II - Κρατικά μονοπώλια και μονοπωλιακά δικαιώματα: άρθρα 37 και 90 
της συνθήκης ΕΚ 

 
Α - Συνοπτική περιγραφή των υποθέσεων 
 
Σύστημα εκπτώσεων στα τέλη προσγειώσεως στον αερολιμένα των Βρυξελλών 
 
Στις 28 Ιουνίου η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση βάσει των διατάξεων του άρθρου 90, παράγραφος 3, 
δυνάμει της οποίας ζητούσε από τις βελγικές αρχές να παύσουν να εφαρμόζουν το σύστημα 
εκπτώσεων στα τέλη προσγειώσεως στον αερολιμένα Zaventem. Η βρετανική επιχείρηση 
αεροπορικών μεταφορών British Midland υπέβαλε καταγγελία κατά του συστήματος αυτού, δυνάμει 
του βασιλικού διατάγματος της 22ας Δεκεμβρίου 1989. Το άρθρο 2 του βασιλικού διατάγματος 
θεσπίζει ένα σύστημα εκπτώσεων για τις επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών που καταβάλλουν σε 
μηνιαία βάση τέλη άνω των 131.000 ECU, με μειώσεις που ανέρχονται σε ποσοστό μεταξύ 7,5% και 
30% του ποσού των τελών που οφείλονται κάθε μήνα πέραν του ποσού των 131.000 ECU. Κατά τα 
τελευταία έτη, τρεις επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών επωφελήθηκαν  από την έκπτωση αυτή, 
και συγκεκριμένα η Sabena, (με ετήσια μείωση ύψους 1,9 εκατ. ECU), η Sobelair (θυγατρική της 
Sabena) (μείωση ύψους 34.000 ECU) και η British Airways (μείωση ύψους 105 ECU). 
 
Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι το σύστημα αποτελεί μέτρο κρατικής ενίσχυσης δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 90 παράγραφος 1 της συνθήκης. Αποτέλεσμα της ενίσχυσης αυτής ήταν 
να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις αεροπορικών μεταφορών άνισοι όροι επί ισοδύναμων παροχών, 
που συνδέονται με την προσγείωση και απογείωση, πράγμα που συνιστά ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
Κατά συνέπεια, το σύστημα συνιστά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 90, παράγραφος 1 της 
συνθήκης σε συνδυασμό με το άρθρο 86. Το όριο των 131.000 ECU σε τέλη προσγειώσεως ήταν 
τόσο υψηλό ώστε η έκπτωση δεν μπορεί να χορηγηθεί παρά μόνο σε μεταφορείς που  έχουν βάση τις 
Βρυξέλλες, σε βάρος των άλλων κοινοτικών μεταφορέων. Απαιτούνται 6 ή 7 συχνότητες 
προσγειώσεων και απογειώσεων ημερησίως ώστε να επιτευχθεί αυτό το όριο. Η Sabena  πληροί τους 
όρους για το ανώτατο όριο της έκπτωσης (30%), που αντιστοιχεί σε συνολική μείωση των τελών της 
σε ποσοστό 18%. Για ένα δρομολόγιο όπως το δρομολόγιο Βρυξέλλες - Λονδίνο, όπου η Sabena και 
η British Midland είναι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, η Sabena πετυχαίνει έκπτωση 18% στα τέλη 
αερολιμένα (4-6% των λειτουργικών της δαπανών) για τις αντίστοιχες υπηρεσίες του βελγικού 
οργανισμού αεροπορικών μεταφορών, που διαχειρίζεται τον αερολιμένα. Η Επιτροπή θεώρησε ότι 
τέτοιου είδους εκπτώσεις θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν μόνον εφόσον η διαχείριση του 
αερολιμένα εξασφαλίζει αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,δεν 
υπάρχουν οικονομίες κλίμακας. Συνεπώς, το σύστημα στοχεύει στο να ευνοήσει την βελγική 
επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών. Επίσης, δεν τυγχάνει εφαρμογής η απαλλαγή που προβλέπεται 
στις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2. 
 
 
Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με τους όρους που έχουν 
επιβληθεί στον δεύτερο φορέα εκμετάλλευσης ραδιοτηλεφωνίας GSM στην Ιταλία 
 
Αφού ζητήθηκε από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 1993 η παύση του μονοπωλίου της Telecom Italia 
στον τομέα της κινητής ραδιοτηλεφωνίας GSM, στις 16 Δεκεμβρίου 1993 η ιταλική κυβέρνηση 
κίνησε διαδικασία για την επιλογή ενός δεύτερου φορέα εκμετάλλευσης GSM. Ένα από τα κριτήρια 
επιλογής, που κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους στις 29 Ιανουαρίου 1994 από τις ιταλικές 
αρχές, ήταν το ύψος της προσφοράς. 
 
Στις 18 Απριλίου 1994, η ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα την επιλογή του δεύτερου φορέα 
εκμετάλλευσης, της Omnitel Pronto Italia, η οποία κατέβαλε ποσό ύψους 750 δισ. λιρετών. Ο 
δημόσιος φορέας εκμετάλλευσης, που ήταν προηγουμένως ο μόνος που παρείχε υπηρεσίες στον 
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τομέα της κινητής ραδιοτηλεφωνίας στην Ιταλία, η Telecom Italia,είχε λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς 
να προβεί σε αντίστοιχη πληρωμή. 
 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αρχική πληρωμή η οποία επιβλήθηκε μόνον στον νεοεισερχόμενο φορέα θα 
οδηγούσε κατ�ανάγκη σε ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα, που αποτελούν παράβαση του 
άρθρου 90, παράγραφος 1 της συνθήκης σε συνδυασμό με το άρθρο 86:  
 
α) επέκταση της δεσπόζουσας θέσης του καθιερωμένου φορέα εκμετάλλευσης λόγω 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που οφείλεται στη στρέβλωση της διάρθρωσης του 
κόστους· 

 
β) περιορισμός της παραγωγής, των αγορών ή της τεχνικής ανάπτυξης κατά την έννοια του 

άρθρου 86, στοιχείο β.  
 
Με την απόφαση, στόχος της οποίας είναι η κατάργηση της στρέβλωσης του ανταγωνισμού που 
απορρέει από την καταβολή του αρχικού ποσού εκ μέρους της Omnitel, η ιταλική κυβέρνηση 
υποχρεούται:  
 
- είτε να απαιτήσει αντίστοιχη πληρωμή από την Telecom Italia Mobile· 
 
- είτε, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να λάβει διορθωτικά μέτρα ισοδύναμα από 

οικονομική άποψη, με την καταβολή που πραγματοποιήθηκε από τον δεύτερο φορέα 
εκμετάλλευσης. 

 
Επίσης, τα  μέτρα που πρόκειται να ληφθούν δεν πρέπει να θίγουν τον ανταγωνισμό που 
καθιερώνεται με την χορήγηση άδειας στον δεύτερο φορέα GSM. 
 
 
 
 
 
Β - Νέες νομοθετικές διατάξεις και ανακοινώσεις που εκδόθηκαν ή 

προτάθηκαν από την Επιτροπή  
 
 

 Ημερ/νία Δημοσίευση 
Οδηγία της Επιτροπής 95/51/EΚ για την τροποποίηση της 
οδηγίας 90/388/EOK ως προς την κατάργηση των 
περιορισμών στη χρήση των καλωδιακών τηλεοπτικών 
δικτύων για την παροχή ήδη ελευθερωμένων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

18.10.1995 EE L 256, 
26.10.1995, σ. 49 

Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της 
οδηγίας 90/388/EOK σχετικά με την κινητή κια τις 
προσωπικές επικοινωνίες 

 EE L 197, 11.08.95, 
σ. 5 

Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής για την τροποποίηση της 
οδηγίας 90/388/EOK σχετικά με το πλήρες άνοιγμα των 
αγορών τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό 

 EE C 263,  
10.10.1995, σ. 6 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το καθεστώς και 
την εφαρμογή της οδηγίας 90/388/EOK σχετικά με τον 
ανταγωνισμό στις αγορές τηλεπικοινωνιών 

 EE C 275, 
20.10.1995, σ. 2 
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Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον ταχυδρομικό 
τομέα και ειδικότερα σχετικά με την εκτίμηση ορισμένων 
κρατικών μέτρων στον τομέα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών 

 EE C 322, 2.12.1995, 
σ. 3 
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Γ - Αποφάσεις της Επιτροπής  
 
 

 Ημερ/νία Δημοσίευση 
Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδικασία δυνάμει του 
άρθρου 90 παρ.3 της Συνθήκης (Εθνικός Αερολιμένας 
Βρυξελλών - Zaventem) 

28.6.1995 EE L 216,  
12.09.1995, σ.8 

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τους όρους που 
επιβάλλονται στον δεύτερο φορέα λειτουργίας 
ραδιοτηλεφωνικών υπηρεσιών GSM στην Ιταλία 

4.10.1995 EE L 280, 
23.11.1995, σ. 49 

 
 
Δ - Ανακοινωθέντα τύπου 
 
Αριθ. αναφοράς Ημερ/νία Θέμα  
IP/95/61 95.01.25 ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ-

ΔΟΜΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ 2ου ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

IP/95/131 95.02.13 ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩ-ΝΙΑ 
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: "ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ-ΟΧΥΡΟ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΦΕΛΗ 
ΣΤΑΣΗ", ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Κ.VAN MIERT 

IP/95/432 95.05.03 ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟ 
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

IP/95/647 95.06.21 ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996  

IP/95/765 95.07.19 H EΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1998 

IP/95/802  95.07.20 ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗ ΙΤΑΛΙΑ: ΕΝΑ ΒΗΜΑ 
ΠΡΟΟΔΟΥ 

IP/95/813 95.07.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΔΥΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

IP/95/959 95.09.13 ΚΑΘΩΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (GSM) ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΤΟΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ 

IP/95/1093 95.10.04 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(GSM) - ΙΤΑΛΙΑ :Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΗΤΑ ΙΣΗ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ OMNITEL 

IP/95/1102 95.10.11 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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IP/95/1353 95.12.06 ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
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Ε - Αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων 
 
 
1. Πρωτοδικείο 
 
 
Υπόθεση  Μέρη  Ημερ/νία Δημοσίευση 
T-84/94 Bundesverband der Bilanzbuchhalter 

eV. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
23.01.1995 EE C 74, 25.3.95, σ. 11 

ECR 1995, σ. II-103 
T-548/93 Ladbroke Racing Ltd κατά 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
18.09.1995 EE C 286, 28.10.95, 

σ. 12 ECR 1995, σ. II- 

 
 
2. Δικαστήριο  
 
 
Υπόθεση  Μέρη  Ημερ/νία Δημοσίευση 
C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl και 

Spedizioni Marittima del Golfo Srl 
05.10.1995 EE C 299, 11.11.95, σ. 6 

ECR 1995, σ. I-2900 
C-19/93P Rendo NV και άλλοι κατά 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
19.10.1995 EE C 315, 25.11.95, σ. 7 

ECR 1995, σ. I-3336 
C-91/94 Thierry Tranchant και Téléphone 

Store SARL 
09.11.1995 EE C 16, 20.1.96, σ. 3 

C-244/94 Fédération Française des Sociétés 
d'Assurance και άλλοι, και Ministère 
de l'Agriculture et de la Pêche 

16.11.1995 EE C 31, 3.2.96, σ. 2 
ECR 1995, σ. I-4022 

C-430/93 και 
C-431/93 

Jeroen Van Schijndel και Johannes 
Nicolaas Cornelis van Veen κατά 
Stichting Pensioenfonds voor 
Fysiotherapeuten 

14.12.95 EE C 77, 16.3.96, Σ. 1 

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 EE C 64, 2.3.96, σ. 2 
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III - Έλεγχος συγκεντρώσεων: κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 
4064/89 και άρθρο 66 της συνθήκης ΕΚΑΧ 

 
 
 
Α - Συνοπτική περιγραφή υποθέσεων 
 
 
1. Εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 4064/89 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 21 Δεκεμβρίου 

1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων  
 
- Κυριότερες ή πλέον ενδιαφέρουσες αποφάσεις του άρθρου 6.1.α και  6.1.β - συνοπτική 

περιγραφή 
 
 
1.1. Προϊόντα ξύλου, πολτού και χαρτιού 
 
Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στη γερμανική εταιρεία PWA 
Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA) από τη σουηδική εταιρεία Svenska Cellulosa AB 
(SCA). 
 
Η SCA είναι εταιρεία του τομέα της δασοκομικής βιομηχανίας που ειδικεύεται στην κατασκευή 
προϊόντων υγιεινής, συσκευασιών μεταφοράς, (κυματοειδή υλικά κουτιών και κουτιά από 
κυματοειδές χαρτί),  προϊόντων λεπτού χαρτιού και χαρτιών για γραφικές χρήσεις. Η SCA 
αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον τομέα των προϊόντων υγιεινής και λεπτού χαρτιού μέσω της 
θυγατρικής της, SCA Mölnlycke. Η  PWA κατασκευάζει σειρά προϊόντων χαρτιού και συσκευασίας, 
ιδίως επιχρισμένο και μη επιχρισμένο χαρτί, προϊόντα λεπτού χαρτιού, συσκευασίες μεταφορών, 
χαρτόνι εμποροκιβωτίων και χαρτιά για ειδικές χρήσεις. Μετά την πράξη, ο νέος όμιλος (παγκόσμιος 
κύκλος εργασιών περίπου 5.700 εκατομμύρια  ECU) θα καταστεί ο σημαντικότερος προμηθευτής 
στην ευρωπαϊκή χαρτοβιομηχανία.  
 
Η SCA και η PWA αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διάφορες αγορές προϊόντων που αφορούν την 
προμήθεια προϊόντων λεπτού χαρτιού, τις συσκευασίες μεταφοράς και τα μη επιχρισμένα χαρτιά 
χωρίς ξύλο. Ωστόσο, η PWA δεν συμμετέχει σε σειρά τομέων που αποτελούν τους κύριους τομείς 
δραστηριότητας της  SCA. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι,  μολονότι η  SCA και η PWA είναι σημαντικές εταιρείες σε ορισμένες 
θιγόμενες αγορές προϊόντων λεπτού  χαρτιού, στις οποίες η νέα εταιρεία θα αποκτήσει υψηλά μερίδια 
αγοράς τόσο στο πλαίσιο του ΕΟΧ ως συνόλου όσο και στο πλαίσιο των επιμέρους κρατών μελών, 
θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από άλλες πολυεθνικές εταιρείες κατασκευής 
προϊόντων λεπτού χαρτιού. Η   Επιτροπή έλαβε ιδίως υπόψη της ότι στις συγκεκριμένες αγορές 
προϊόντων λεπτού χαρτιού που θίγονται από την πράξη (δηλαδή προϊόντα που δεν αφορούν τη 
γυναικεία προστασία), οι οποίες έχουν λιγότερο περίπλοκο χαρακτήρα και στις οποίες τα 
αναγνωρισμένα εμπορικά σήματα έχουν μικρότερη σημασία από τα εξετασθέντα στην πρόσφατη 
υπόθεση  Procter & Gamble/VP Schickedanz (II),οι φραγμοί εισόδου στην αγορά είναι συγκριτικά 
μικροί. Αυτό αποδεικνύεται από την σχετικά υψηλή διείσδυση των προϊόντων με σήμα καταστήματος 
και τη σχετικά μεγάλη ευαισθησία των καταναλωτών όσον αφορά τις τιμές.  
 
Στις άλλες θιγόμενες αγορές (συσκευασίες μεταφοράς και μη επιχρισμένα χαρτιά χωρίς ξύλο)  
διαπιστώθηκε ότι το συνδυασμένο μερίδιο της  SCA και της PWA στις αγορές του ΕΟΧ δεν προκαλεί 
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ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι σε όλες τις αγορές αυτές υπάρχουν μεγάλες 
και οικονομικά ισχυρές εταιρείες στις οποίες θα μπορούσαν να στραφούν οι καταναλωτές. 
Noranda Forest/Glunz  (08.09.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε κοινή επιχείρηση με την οποία οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Noranda 
Forest Inc και οι βρετανικές δραστηριότητες της Glunz AG στον τομέα των φύλλων ξύλου θα 
συνδυασθούν στην Norbord Holdings Ltd (επί του παρόντος θυγατρική της  Noranda που θα 
μετονομασθεί σε Forest Products Ltd μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής). 
 
Μετά την ολοκλήρωση της πράξης η  Noranda Forest Inc, η καναδική εταιρεία δασοκομικών 
προϊόντων, επρόκειτο να αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά φύλλων ξύλου. Το μόνο προϊόν 
φύλλων ξύλου το οποίο, ως αποτέλεσμα της πράξης, θα αποκτήσει σημαντικό συνδυασμένο μερίδιο 
αγοράς, είναι το φύλλο ξύλου με προσανατολισμένες ίνες (OSB),σχετικά νέο προϊόν στην Ευρώπη, 
για το οποίο η Glunz και  Norbord Holdings Ltd διαθέτουν τις μοναδικές δύο γραμμές παραγωγής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η συνολική κατανάλωση του OSB είναι πολύ χαμηλή σε σύγκριση με άλλα προϊόντα φύλλων ξύλου, 
συγκεκριμένα μοριοσανίδες και κόντρα πλακέ, για τα οποία το OSB αποτελεί υποκατάστατο σε 
ορισμένες εφαρμογές. Επιπλέον, τα μερίδια αγοράς της  Glunz και Norbord σε αγορές για συνδυασμό 
του OSB και των μοριοσανίδων, και για το OSB και του κόντρα πλακέ, αντίστοιχα, δεν δημιουργούν 
ανησυχίες όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, τουλάχιστον ένας άλλος μείζων παραγωγός 
προϊόντων φύλλων ξύλου εγκαθιστά μια γραμμή  OSB στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Repola/Kymmene (30.10.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε πράξη με την οποία η Repola Corporation και η  Kymmene Corporation 
συγχωνεύθηκαν πλήρως. Η Repola και η Kymmene ήταν μεγάλες φινλανδικές εταιρείες με διεθνείς 
δραστηριότητες στους τομείς του τυπογραφικού χαρτιού και των υλικών συσκευασίας. Η πράξη έθιγε 
αγορές προϊόντων για χαρτί εφημερίδων, χαρτί περιοδικών και χαρτόσακους.  
 
Όσον αφορά τους χαρτόσακους η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια ξεχωριστή 
φινλανδική αγορά για το εν λόγω προϊόν και η συγκέντρωση δεν θα δημιουργούσε δεσπόζουσα θέση 
στη φινλανδική αγορά. Η Repola και η Κymmene δέσποζαν στη φινλανδική αγορά επί σειράς ετών 
και ως αποτέλεσμα της πράξης η νέα εταιρεία θα καταστεί πρακτικά ο μόνος προμηθευτής 
χαρτόσακων στην εν λόγω αγορά.  Ωστόσο,  Repola και η Kymmene ανέλαβαν δεσμεύσεις έναντι της 
Επιτροπής, που απομακρύνουν κάθε σοβαρή αμφιβολία όσον αφορά τη συμβατότητα της 
προτεινόμενης πράξης με την Κοινή Αγορά. Οι δεσμεύσεις αφορούν τη μείωση του δυναμικού 
παραγωγής χαρτόσακων της Repola και της Kymmene στη φινλανδική αγορά.  
Οι αγορές για χαρτί εφημερίδων και χαρτί περιοδικών είναι τουλάχιστον δυτικοευρωπαϊκές σε 
έκταση και η  Repola/Kymmene, όπως όλες οι άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής 
χαρτιού, εμπορεύονται και διανέμουν τα προϊόντα τους σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Η νέα εταιρεία 
θα καταστεί η σημαντικότερη ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα του  χαρτιού εφημερίδων και του 
χαρτιού περιοδικών. Ωστόσο, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της δεν υπερβαίνει το 20% σε καμία 
από τις εν λόγω δύο αγορές και πολλοί από τους ανταγωνιστές της κατέχουν ισχυρές θέσεις.  
 
Η Repola, μαζί με πέντε άλλες φινλανδικές εταιρείες παραγωγής χαρτιού, ήταν μέλος της Finnpap 
Marketing Association. Η Finnpap αποτελούσε κοινή οργάνωση πωλήσεων, που προωθεί τα προϊόντα 
χαρτιού των μελών της σε διεθνή βάση. Η  Kymmene, η οποία δεν είναι μέλος της Finnpap, διαθέτει 
το δικό της δίκτυο πωλήσεων. Κατά την κοινοποίηση της συγκέντρωσης, τα μέρη δεν είχαν 
διευκρινήσει εάν η πώληση χαρτιού παραγωγής της Repola θα παρέμενε στην Finnpap ή εάν όλα τα 
προϊόντα χαρτιού της νέας εταιρείας θα πωλούνταν μέσω του δικτύου διανομής της Kymmene. Εάν η 
Repola συνέχιζε να διανέμει τα προϊόντα της μέσω του δικτύου της Finnpap, η διανομή χαρτιού της 
Kymmene θα συνδεόταν με τους άλλους παραγωγούς που αντιπροσωπεύονταν στην Finnpap. 
Σ�αυτή την περίπτωση, η συγκέντρωση θα περιλάμβανε τις κοινές πωλήσεις της νέας εταιρείας 
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καθώς επίσης και τις πωλήσεις των άλλων φινλανδών παραγωγών που πωλούσαν μέσω της Finnpap. 
Εξαιτίας των παραπάνω και για να εξαλείψει όλες τις αμφιβολίες για το ρόλο της Finnpap, τα μέρη 
αποφάσισαν να αναλάβουν τη δέσμευση να μην πωλούν τα προϊόντα τους χαρτιού μέσω του κοινού 
φορέα πωλήσεων της Finnpap. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση που ανέλαβαν η Repola και η Kymmene,η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση.  
 
 
1.2. Προϊόντα πετρελαίου, χημικά, πλαστικά κ.τ.λ. 
 
 
Texaco/Norsk Hydro (09.01.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της  Texaco και της Norsk Hydro, 
στην οποία θα ανατεθεί η διανομή προϊόντων διύλισης πετρελαίου στη Νορβηγία και τη Δανία. Οι 
μητρικές εταιρείες της JV, ήτοι η Texaco (ΗΠΑ) και η Norsk Hydro (Νορβηγία), αποτελούν πλήρως 
ενοποιημένες πετρελαϊκές εταιρείες. Κατ'αυτόν τον τρόπο, η Texaco και η  Norsk Hydro θα  
αποσυρθούν από τις δραστηριότητες της JV, δηλαδή από τη διανομή προϊόντων διϋλισης πετρελαίου 
στη Νορβηγία και τη Δανία. Η κοινή επιχείρηση θα αναλάβει όλα τα πάγια στοιχεία των μητρικών 
εταιρειών στις εν λόγω δύο χώρες, συγκεκριμένα, τερματικούς σταθμούς, χώρους αποθήκευσης, 
φορτηγά και σταθμούς εξυπηρέτησης.  
 
Η  εν λόγω πράξη εμπίπτει στη νομολογία του κανονισμού συγκεντρώσεων, δεδομένου ότι η κοινή 
επιχείρηση έχει τα χαρακτηριστικά αυτόνομης κοινής επιχείρησης, η οποία διαθέτει τα απαραίτητα 
μέσα για να ασκήσει  τις συνήθεις δραστηριότητες εμπορικής εταιρείες α) στη σχετική αγορά. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η JV δεν θα είναι κύριος πελάτης καμίας από τις μητρικές 
εταιρείες, δεδομένου του εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων των δύο μητρικών 
εταιρειών και της περιορισμένης παρουσίας τους στην ανάντη αγορά για την προμήθεια προϊόντων 
διϋλισης πετρελαίου στους διανομείς (9% από κοινού), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν τα 
περιθώρια συντονισμού μεταξύ τους στην εν λόγω ανάντη αγορά.   
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα  ότι η κοινή επιχείρηση μεταξύ της Texaco 
και της Norsk Hydro δεν δημιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση στην Κοινή Αγορά ή σημαντικό 
τμήμα της. Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των μερών στις σχετικές αγορές δεν υπερβαίνουν το 
25% και υπάρχουν άλλοι σημαντικοί ανταγωνιστές (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina). 
 
 
Union Carbide/Enichem (13.03.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της  Enichem και της Union Carbide 
(UCC) στην αγορά πολυαιθυλενίου ("PE"), θερμοπλαστικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την 
κατασκευή διαφόρων τελικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των μεμβρανών και των χυτευμένων 
προϊόντων.  
 
Η Enichem θα μεταβιβάσει στην κοινή επιχείρηση, την  Polimeri Europa Srl,τις δυτικοευρωπαϊκές 
εγκαταστάσεις της παραγωγής PE και το δίκτυο πωλήσεων, με εξαίρεση το εργοστάσιο  PE στο Porto 
Torres (Σαρδηνία), τα συμφέροντά της σε δύο μονάδες πυρόλυσης το Brindisi και Dunkirk και τις 
τεχνολογίες της παραγωγής  PE. Η UCC, που πριν από την πράξη δεν είχε δραστηριότητες 
παραγωγού  PE στη Δυτική Ευρώπη θα συνεισφέρει την τεχνολογική πραγματογνωμοσύνη της, 
συμπεριλαμβανομένης άδειας για τη χρησιμοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ΡΕ, "Unipol".  Η 
UCC είναι παγκοσμίως ο σημαντικότερος προμηθευτής τεχνολογίας παραγωγής ΡΕ. 
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Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της προτεινόμενης πράξης σε τρεις ξεχωριστές αγορές: την αγορά 
για την παραγωγή και πώληση ρητινών PE· την ανάντη αγορά για την προμήθεια αιθυλενίου (που 
είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή PE)· και την αγορά παροχής αδειών για 
τεχνολογία παραγωγής ΡΕ. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα δημιουργήσει 
ούτε θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση σε καμία από τις εν λόγω αγορές.  
 
Στην αγορά για την παραγωγή ρητινών PE, υπάρχουν τρεις βασικές οικογένειες ρητινών ΡΕ ανάλογα 
με το βαθμό πυκνότητας και κρυσταλλικότητάς τους. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες υψηλής 
πυκνότητας (ΡΕ ΥΠ), χαμηλής πυκνότητας (ΠΧΠ) και γραμμικής χαμηλής πυκνότητας (ΡΕΓΧΠ). 
Παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για ριτίνες ΡΕ και ιδίως για ΡΕΓΧΠ, το οποίο σταδιακά 
αντικαθιστά το ΡΕΧΠ και για ΡΕΥΠ, το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες τελικές 
χρήσεις (ανθεκτικότερο αλλά δυσκολότερο στην επεξεργασία).  
 
Στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν πολλοί σημαντικοί παραγωγοί ΡΕ, όπως οι   Enichem, Borealis, BP, 
Dow, DSM and Exxon. Μολονότι η Enichem αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους προμηθευτές 
ρητινών ΡΕ, το μερίδιό της στις ριτίνες ΡΕ συνολικά ή σε κάθε οικογένεια ΡΕ δεν υπερβαίνει το  
25%. Η UCC δεν αύξησε στο εν λόγω μερίδιο αγοράς, παρά σε πολύ περιορισμένο βαθμό, μέσω της 
συμμετοχής της σε πρόσφατη κοινή επιχείριση με την Elf Atochem. Επιπλέον, πολλοί από τους 
ανταγωνιστές της JV ανήκουν σε μεγάλους/ολοκληρωμένους ομίλους και διαθέτουν τη δική τους 
τεχνολογία ΡΕ.  
 
Στην ανάντη αγορά για την παραγωγή αιθυλενίου, η Enichem ήταν ο μόνος παραγωγός και ο κύριος 
προμηθευτής της εν λόγω πρώτης ύλης στην Ιταλία· οι εισαγωγές στην Ιταλία είναι πολύ 
περιορισμένες λόγω των μεταφορικών δυσκολιών και της ανάγκης για εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
και χώρους αγκυροβόλησης. Ωστόσο, η κοινή επιχείρηση δεν ενίσχυσε την  προϋπάρχουσα θέση 
στην αγορά, δεδομένου ότι η UCC δεν παράγει αιθυλένιο στη Δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, η 
περιφερειακή ισχύς της Enichem δεν θεωρήθηκε πιθανό να οδηγήσει στη δημιουργία  δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά για ΡΕ, διότι το ιταλικό δυναμικό παραγωγής αιθυλενίου αποτελεί μικρό ποσοστό 
του συνολικού δυτικοευρωπαϊκού. 
 
Στην αγορά τεχνολογίας ΡΕ, υπάρχουν τέσσερεις τύποι διαδικασιών παραγωγής ΡΕ που 
διαφοροποιούνται βάσει της μεθόδου πολυμερισμού του αιθυλενίου: αέριας φάσης (για παράδειγμα, 
UCC, BP, Montedison)· αιωρήματος (για παράδειγμα Phillips Petroleum, Mitsui)· διαλύματος  (για 
παράδειγμα  Novacor, Dow) και υψηλής πίεσης  (για παράδειγμα,  ICI, Enichem).  
 
Μολονότι όλες οι εν λόγω τεχνολογίες χρησιμοποιούνται, η ζήτηση για τεχνολογία υψηλής πίεσης 
μειώνεται, λόγω του υψηλότερου λειτουργικού κόστους και του γεγονότος ότι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο για την παραγωγή ΡΕΧΠ. Δεδομένου ότι η ζήτηση για ΡΕ ΥΠ και ΓΧΠ 
αναμένεται να υπερβεί τη ζήτηση για ΡΕ ΧΠ, οι δυνητικοί δικαιοδόχοι τεχνολογίας ΡΕ θα 
επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν άδειες για τις διαδικασίες χαμηλής πίεσης (αέριας φάσης, αιωρήματος 
ή διαλύματος) για την παραγωγή  του ενός ή και των δύο προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης 
σημαντικό, τουλάχιστον για ορισμένους δυνητικούς δικαιοδόχους στη Δυτική Ευρώπη, να διαθέτουν 
τεχνολογία που θα τους επιτρέψει να μετατρέψουν την παραγωγή από ΡΕ  ΥΠ σε ΡΕ ΓΧΠ στο ίδιο 
εργοστάσιο.  
 
Η τεχνολογία ΡΕ της UCC, Unipol,είναι η κυρίαρχη διαδικασία παραγωγής ΡΕ αέριας φάσης. 
Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία της Polimeri Europa δεν θα 
βελτιώσει σημαντικά τη θέση της  Unipol στην τεχνολογία ΡΕ, δεδομένου ότι η τεχνολογική εμπειρία 
της  Enichem περιορίζεται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας υψηλής πίεσης. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις της κοινής επιχείρησης στην προμήθεια προπυλενίου, ενός 
υποπροϊόντος της διαδικασίας παραγωγής αιθυλενίου. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
πράξη δεν θα οδηγήσει σε σώρρευση μεριδίων αγοράς ούτε στον εν λόγω τομέα. 
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Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν επίσης στην Επιτροπή, σε συνδυασμό με την κοινοποιηθείσα κοινή 
επιχείρηση, συμφωνία προμήθειας αιθυλενίου μεταξύ της Enichem και της κοινής επιχείρησης. Για 
την εκτίμηση της εν λόγω συμφωνίας, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα συμφέροντα τρίτων μερών 
προκειμένου να εξασφαλισθεί  η πρόσβαή τους σε επαρκείς ποσότητες  αιθυλενίου στον τομέα. 
Saudi Aramco/MOH (23.05.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της  Saudi Arabian Oil Company 
("Saudi Aramco") και της οικογένειας Βαρδινογιάννη μέσω της απόκτησης από την Saudi Aramco 
μεριδίου 50% σε δύο προϋπάρχουσες ελληνικές εταιρείες, συγκεκριμένα την Motor Oil/Διϋλιστήρια 
Κορίνθου ΑΕ ("ΜΟΕ"), εταιρεία διϋλισης πετρελαίου, και την Avinoil ΑΕ. ("Avin"), εταιρείες 
λιανικής πώλησης προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Πριν την πράξη οι εν λόγω δύο εταιρείες 
ελέγχονταν αποκλειστικά από την οικογένεια Βαρδινογιάννη.  
 
Η Saudi Aramco, εταιρεία η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, 
ασχολείται με την ανίχνευση, την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διϋλιση και την εμπορία πετρελαίου 
κυρίως εκτός της Ευρώπης. Τα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι έλληνες υπήκοοι με 
πολλαπλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων πετρελαιοειδή, ναυτιλιακές 
εταιρείες,τράπεζες,ξενοδοχεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.  
 
Η συγκέντρωση θα επηρεάσει  κυρίως τις ελληνικές αγορές για τη διϋλιση  και τη λιανική διανομή 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Δεδομένου ότι η Saudi Aramco  απουσίαζε από τις εν λόγω αγορές 
στην Ελλάδα πριν τη συγκέντρωση, δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μερίδια αγοράς. 
 
 
1.3. Φαρμακευτικά προϊόντα 
 
Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95) 
 
Στις 30 Ιανουαρίου 1995 η Glaxo plc ("Glaxo") κοινοποίησε στην Επιτροπή την δημόσια υποβολή 
προσφοράς της για την εξαγορά της  Wellcome plc ("Wellcome"). Οι δραστηριότητες των Glaxo και 
Wellcome στην φαρμακευτική αγορά ήταν βασικά συμπληρωματικές. Επιπλέον, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι οι εταιρείες υπόκεινται σε ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούν άλλες μεγάλες 
φαρμακευτικές εταιρείες στις περισσότερες από τις αγορές που αναπτύσσουν δρασστηριότητες.  
 
Ωστόσο, η Επιτροπή εξέτασε ειδικά, αν η απόκτηση της  Wellcome θα ενισχύσει σημαντικά την 
ισχυρή θέση της  Glaxo σε ένα ιδίως θεραπευτικό τομέα και συγκεκριμένα τη θεραπεία της 
ημικρανίας. Η  Glaxo κατέχει ισχυρή θέση στην θεραπεία ημικρανιών με το προϊόν της  "Imigran", 
και επίσης έχει προσχωρήσει ανάπτυξη ουσίας στον εν λόγω θεραπευτικό τομέα. Ταυτόχρονα, η 
Wellcome διαθέτει στην αγορά μόνο ένα φάρμακο χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο 
χρησιμοποιείται κατά της ημικρανίας, και το προϊόν αυτό έχει μόνο περιορισμένες πωλήσεις και 
μερίδιο αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η Wellcome ετοιμάζει ουσία που  κατά τα 
φαινόμενα έχει το δυναμικό να ανταγωνισθεί το Imigran της Glaxo στο άμεσο μέλλον. Κατά 
συνέπεια, η συγχώνευση θα είχε ως αποτέλεσμα η Glaxo να συνδυάσει τα υψηλά μερίδια αγοράς της 
σε διάφορα κράτη μέλη με την ιδιοκτησία δύο ουσιών σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης.  
 
Προκειμένου να εξαλείψει κάθε αμφιβολία όσον αφορά τη συμβατότητα της απόκτησης της  
Wellcome με την Κοινή Αγορά, η  Glaxo ανέλαβε να χορηγήσει σε τρίτο μέρος άδεια για μια από τις 
εν λόγω δύο ουσίες κατά της ημικρανίας που ετοιμάζει. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι διάφορες άλλες φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επίσης αρχίσει την  ανάπτυξη νέων ουσιών κατά 
της ημικρανίας ανάλογων με αυτών  της Wellcome και της Glaxo, και τουλάχιστον ορισμένα από τα 
εν λόγω προϊόντα προβλέπεται να διατεθούν στο εμπόριο σε ανάλογο χρονικό πλαίσιο.Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι διάφορες από τις εν λόγω ανταγωνιζόμενες εταιρείες αποτελούν επίσης 
σημαντικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις με τη δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε 
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παγκόσμια βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απομάκρυνση της Wellcome από τον 
ανταγωνισμό στον εν λόγω τομέα θα έχει περιορισμένες επιπτώσεις.  
 
Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της απόκτησης σε προϊόντα στο στάδιο της 
έρευνας και  ανάπτυξης. Τόσο η Glaxo όσο και η Wellcome αποτελούν φαρμακευτικές εταιρείες που 
βασίζονται στην έρευνα και ο συνδυασμός τους συνεπάγεται το συνδυασμό σημαντικών ερευνητικών 
πόρων και ικανοτήτων. Και οι δύο εταιρείες διενεργούσαν έρευνα νέων φαρμάκων για την 
καταπολέμηση του AIDS. Αφού πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις με σημαντικούς ανταγωνιστές και 
πελάτες, διανομείς φαρμάκων και ορισμένες θιγόμενες εθνικές υπηρεσίες υγείας στην ΕΕ, η Επιτροπή 
έκρινε ότι δεν υπήρχε επικάλυψη ανάμεσα στα προϊόντα που οι δύο εταιρείες ανέπτυσσαν και 
επομένως ότι δεν υφίστατο σημαντική απειλή για τον ανταγωνισμό.  
 
Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95) 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της Behringwerke AG 
(Behringwerke) και της Armour Pharmaceutical Co (Armour),στην οποία οι δύο συμβαλλόμενοι 
μεταβίβασαν επιχείρηση τις αντίστοιχες διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητές τους όσον αφορά 
τα παράγωγα προϊόντα πλάσματος. Η Behringwerke,θυγατρική της  Hoechst AG, και η Armour,η 
οποία ανήκει έμμεσα στην Rhτne-Poulenc,είναι εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.  
 
Η συγκέντρωση αφορούσε μια ποικιλία παράγωγων προϊόντων πλάσματος σε τέσσερα από τα οποία 
οι δραστηριότητες των μερών επικαλύπτονται, την  ανθρώπινη αλβουμίνη,την ενδοφλεβίως 
χορηγούμενη ανοσοσφαιρίνη, τον παράγοντα  VIII και τον παράγοντα IX. Τα διαφορετικά εθνικά 
συστήματα καταχώρησης, προτύπων ασφαλείας και επιστροφής ιατρικών εξόδων έχουν ως 
αποτέλεσμα οι αγορές για τα εν λόγω προϊόντα να διατηρούν τον εθνικό τους χαρακτήρα. Στις 
περισσότερες χώρες ΕΟΧ τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των μερών είναι χαμηλά. Ωστόσο, 
μολονότι το συνδυασμένο μερίδιό τους για τον παράγοντα VIII στον ΕΟΧ είναι περίπου 30%, στη 
Γερμανία υπερβαίνει το 40% και στην Αυστρία είναι σημαντικά υψηλότερο. 
 
Ωστόσο, το μερίδιο αγοράς της Behring όσον αφορά τον παράγοντα VIII στη Γερμανία μειώθηκε 
κατά τα τελευταία έτη, διότι η τεχνολογία του προϊόντος της εκτοπίσθηκε από άλλα περισσότερο 
προηγμένα προϊόντα. Συγκεκριμένα, η Bayer και η Baxter διαθέτουν ένα ανασυνδυασμένο προϊόν το 
οποίο περιέχει λιγότερα στοιχεία ανθρώπινου αίματος και για το λόγο αυτό θεωρείται ασφαλέστερο 
από τα παραδοσιακά προϊόντα, όπως αυτό της  Behring. Μολονότι η Bayer και η Baxter χορήγησαν 
άδειες διανομής για τον  ανασυνδυασμένο παράγοντα VIII στην Armour, η κοινή επιχείρηση θα είχε 
περιορισμένη πρόσβαση στο προϊόν, ενώ η Baxter και η  Bayer ευνοούνται σημαντικά από το γεγονός 
ότι έχουν εισέλθει στη γερμανική αγορά πολύ νωρίτερα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι άλλοι 
σημαντικοί ανταγωνιστές, όπως η Pharmacia (Σουηδία) και η Novo Nordisk (Δανία) ενδέχεται να 
εισέλθουν στην αγορά εντός των προσεχών ετών. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ανάλογες παρατηρήσεις ισχύουν και στην αυστριακή αγορά για τον 
παράγοντα VIII, στην οποία το μερίδιο αγοράς της Behring μειώθηκε σημαντικά από το 1993 έως το 
1994. Πριν συμβεί αυτό, οι θέσεις στην αγορά ήταν επισφαλείς για κάποια χρόνια και γνώρισαν 
σημαντικές αλλαγές. Η εισαγωγή του ανασυνδυασμένου παράγοντα στην Αυστρία επίκειται και η 
κοινή επιχείρηση θα πρέπει πάλι να αντιμετωπίσει προμηθευτές που έχουν εισέλθει στην αγορά πριν 
από αυτήν. 
 
 
1.4. Μέταλλα 
 
Alumix/Alcoa (21.12.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση από την αμερικανική εταιρεία  Aluminum Company of America 
("Alcoa") ατης ιταλικής εταιρείας Alumix S.p.A. ("Alumix"). Η Alumix ανήκε στην  EFIM και η εν 
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λόγω πράξη αποτελούσε μέρος του προγράμματος ιδιωτικοποίησης για την EFIM (εταιρεία 
κεφαλαίων που ανήκε κατά 100% στην ιταλική κυβέρνηση  και είναι σε διαδικασία υποχρεωτικής 
διοικητικής εκκαθάρισης). Η πράξη συνίσταται στην απόκτηση από την Alcoa συμφερόντων της 
Alumix στον τομέα του αλουμινίου με εξαίρεση τις ήσσοντος σημασίας δραστηριότητές της που 
αφορούν τα  επίπεδα προϊόντα έλασης (κατασκευή ακατέργαστων τεμαχίων). Επιπλέον, η Alcoa θα 
αποκτήσει τη συμμετοχή της Alumix ποσοστού 6% στην  Halco Mining, Company, μια εταιρεία 
Delaware που ασχολείται με την εξόρυξη βωξίτη στη Γουϊνέα μέσω της Compagnie des Bauxites de 
Guinιe. 
 
Η Alcoa αποτελεί κάθετα ενοποιημένη επιχείρηση και κατέχει διεθνώς την πρώτη θέση στην αγορά 
αλουμινίου. Η Alumix,επίσης μια κάθετα ενοποιημένη εταιρεία παραγωγής αλουμινίου, αναπτύσσει 
δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή Αγορά και ιδίως την ιταλική.  
 
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα δημιουργήσει ούτε θα ενισχύσει 
δεσπόζουσα θέση σε καμία από τις αγορές που θίγονται από την πράξη, δεδομένου ότι σε όλες τις εν 
λόγω αγορές  η  Alcoa θα αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό σημαντικών ανταγωνιστών όπως οι Alcan, 
Pechiney, Alusuisse, VAWs και  Hoogovens. Η απόφαση που εκδόθηκε βάσει του κανονισμού 
συγχωνεύσεων δεν καλύπτει τις διαδικασίες που αφορούν την Alumix βάσει των κανόνων κρατικών 
ενισχύσεων της Επιτροπής. 
 
 
1.5. Βιομηχανικά προϊόντα, ηλεκτρονικά είδη 
 
Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης, της Zeiss-Electro Optronic GmbH, από την 
Daimler-Benz και την Carl Zeiss στην οποία τα μέρη θα συνενώσουν τις δραστηριότητές τους στον 
τομέα της στρατιωτικής οπτικοηλεκτρονικής.  
Οι κύριες εφαρμογές της οπτικοηλεκτρονικής για αμυντικούς σκοπούς σχετίζονται με την 
αναγνώριση, την ταυτοποίηση, την τηλεμετρική ανάλυση και την καθοδήγηση πυραύλων. Στη 
Γερμανία, η Daimler-Benz και Carl Zeiss έχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς περίπου 40% στον 
τομέα της στρατιωτικής οπτικοηλεκτρονικής. Ωστόσο, η μόνη σημαντική επικάλυψη στις 
δραστηριότητες των δύο εταιρειών αφορά τον εξοπλισμό θερμικής απεικόνισης στη Γερμανία, όπου η 
Daimler-Benz και η Carl Zeiss είναι οι μόνοι παραγωγοί. Από παραγγελία της ισραηλινής εταιρείας 
ELOP, στο πλαίσιο σχεδίου για τη βελτίωση της μαχητικής ικανότητας του  LEOPARD 2 
Tank,προέκυψε ότι η συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης στη γερμανική αγορά για τον εξοπλισμό 
θερμικής απεικόνισης θα υπόκειται σε επαρκείς περιορισμούς, δεδομένου ότι το γερμανικό 
Υπουργείο Άμυνας μπορεί να απευθυνθεί σε διεθνείς προμηθευτές. 
 
Thomson/Teneo/Indra (22.08.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση από την THOMSON-CSF,θυγατρικής της γαλλικής εταιρείας 
THOMSON SA, του 25% μείον μίας μετοχής του μετοχικού κεφαλαίου της INDRA SISTEMAS SA 
(INDRA),θυγατρικής του ισπανικού δημόσιου ομίλου  TENEO SA. Βάσει συμφωνίας μετόχων 
μεταξύ της Thomson και η Tenco, η Indra τέθηκε υπό τον κοινό έλεγχο της Thomson-CSF και της 
Tenco.  
 
Η Thomson είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχεται από το γαλλικό κράτος με δύο κύριες 
θυγατρικές: την Thomson Consumer Electronics, που αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα του 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, και την  
Thomson-CSF, που αναπτύσσει δραστηριότητες στα ηλεκτρονικά είδη επαγγελματικής χρήσης και τα 
αμυντικά συστήματα. Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ισχυρή  στον εξοπλισμό αεροσκαφών, τα συστήματα 
επικοινωνίας καιελέγχου, τα συστήματα ανίχνευσης, τα συστήματα βλημάτων, την ηλεκτρονική και 
την τεχνολογία πληροφοριών. Η Indra αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα των ηλεκτρονικών 
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ειδών επαγγελματικής χρήσης μέσω των θυγατρικών της στους τομείς της άμυνας και των διπλών 
τεχνολογιών, τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον έλεγχο και τις 
επικοινωνίες και την ηλεκτρονική διαστήματος.  
  
Δεν υπάρχουν επικαλύψεις διότι τα μέρη βασικά ασχολούνται με τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές 
γεωγραφικές αγορές. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει ουσιαστική σώρρευση μεριδίων αγοράς. Επιπλέον, 
η πράξη δεν τροποποιεί ουσιαστικά την παρούσα διάρθρωση των εθνικών αγορών, δεδομένου ότι η 
δυνατότητα επέκτασης άλλων ισχυρών ανταγωνιστών και νεοεισερχόμενων παραμένει ουσιαστικά 
αμετάβλητη.  
Seagate/Conner (17.11.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε πράξη με την οποία η  Seagate Technology Inc. .θα συγχωνευθεί πλήρως με την 
Conner Peripherals Inc. Και οι δύο εταιρείες υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία των ΗΠΑ. 
 
Η αγορά σχετικού προϊόντος είναι αυτή των μηχανισμών σκληρού δίσκου, η οποια χωρίζεται σε τρία 
τμήματα: μηχανισμοί για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
τσέπης, μηχανισμοί 3,5 ιντσών (περίπου 90% της αγοράς) που χρησιμοποιούνται κυρίως για τους 
επιτραπέζιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μηχανισμοί 5,25 ιντσών και άνω που 
χρησιμοποιούνται σε εξυπηρετητές, και τέλος, μίνι και κεντρικοί υπολογιστές. Αφού ανέλυσε τις 
τιμές, τα έξοδα διανομής, τις απόψεις των κατασκευαστών και τις αγοραστικές συνήθειες, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για το μηχανισμό σκληρού δίσκου είναι 
πιθανότα παγκόσμια και σίγουρα διαστάσεων ΕΕ τουλάχιστον.  
 
Ο μόνος τομέας στον οποίο μια επικάλυψη δημιούργησε σημαντικό μερίδιο αγοράς ήταν ο τομέας 
των 3,5 ιντσών, στον οποίο τα μέρη θα αποκτήσουν μερίδιο αγοράς ελαφρά κάτω του 40%. Στον 
τομέα αυτό υπάρχουν τρεις άλλοι ανταγωνιστές που έχουν μερίδια άνω του 10%, ένας εκ των οποίων 
έχει μερίδια άνω του 20%. Αφού έλαβε υπόψη της το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά 
προϊόντος, τα σχέδια των ανταγωνιστών και την ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη της αγοράς, η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη 
συμβατότητά της με την Κοινή Αγορά.  
 
 
1.6. Βιομηχανικά προϊόντα, μηχανήματα  
 
Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95) 
 
Η Ιngersoll-Rand,εταιρεία κεφαλαίων των ΗΠΑ που κατασκευάζει μηχανήματα για τον τομέα των 
δομικών έργων και άλλους τομείς, απέκτησε την Clark Equipment, μια άλλη εταιρεία κεφαλαίων των 
ΗΠΑ που αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα εξοπλισμού δομικών έργων. 
 
Στις  13 Aπριλίου 1995 η Clark Equipment είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία διάθεσης του μεριδίου 
της ύψους 50% στην ολλανδική εταιρεία εξοπλισμού δομικών έργων VME.Ως αποτέλεσμα της εν 
λόγω εκχώρησης, ο κύκλος εργασιών της Clark Equipment στην ΕΕ ήταν μικρότερος των  250 
εκατομμυρίων ECU, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση του άρθρου 6.1.(α) 
δεδομένου ότι η απόκτηση της Clark Equipment από την  Ingersoll-Rand δεν είχε κοινοτική διάσταση 
βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων. 
 
ATR/BAE (25.07.95) 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε  ότι η περιφερειακή κοινή επιχείρηση αεροσκαφών μεταξύ των Aιrospatiale, 
Alenia και British Aerospace δεν αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του κανονισμού 
συγκεντρώσεων. Για το λόγο αυτό η πράξη εξετάστηκε  βάσει των διαδικασιών για τις διαρθρωτικές 
κοινές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 85 της συνθήκης της Ρώμης.  
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Η Aιrospatiale και  η Alenia, που έχουν ήδη ενοποιηθεί στην ATR,και η   British Aerospace 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού συγκνγτρώσεων κοινή επιχείρηση που θα 
συνένωνε όλες τις περιφερειακές δραστηριότητές τους όσον αφορά τα αεροσκάφη. Οι εν λόγω 
δραστηριότητες συνίστανται στο φάσμα προϊόντων της  ATR, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροσκαφών ATR 42 και ATR 72, την επιχείρηση της BA ελικοστροβίλων   Jetstream και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της  Avro όσον αφορά τα αεριωθούμενα αεροπλάνα περιφερειακών 
μεταφορών. Η κοινή επιχείρηση δημιουργήθηκε για τη διενέργεια μελετών σκοπιμότητας σε νέα 
αεροσκάφη και για να συνδυάσει σταδιακά τις δραστηρότητες που συνδέονται με το υπάρχον φάσμα 
προϊόντων τους. 
 
Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η κοινή επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει πλήρως στο πρώτο 
στάδιο της ύπαρξής της, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα των μελετών  σκοπιμότητας είναι αβέβαιο και 
ο συνδυασμός των δραστηριοτήτων αεροσκαφών συνίσταται ουσιαστικά στη δημιουργία κοινού 
οργανισμού πωλήσεων. Επιπλέον, δεν θεωρήθηκε τότε καθόλου βέβαιο ότι τα σχέδια για περαιτέρω 
ενοποίηση θα επέτρεπαν στην πράξη να θεωρηθεί ως κοινή επιχείρηση σε πλήρη λειτουργία. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω πράξη θεωρήθηκε ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
 
 
1.7. Μεταφορές και ταξίδια 
 
Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95) 
 
Στις 30 Μαϊου 1995 οι Siemens AG και Babcock International Group plc κοινοποίησαν στην 
Επιτροπή τη συμφωνία τους να δημιουργήσουν, μέσω των αντίστοιχων θυγατρικών τους στο ΗΒ, 
Siemens plc και Babcock International Ltd,κοινή επιχείρηση εταιρείας χαρτοφυλακίου, την  Railcare 
Ltd,η οποία θα αναπτύξει δραστηριόητες στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Η εταιρεία κοινής επιχείρησης, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των βρατανικών 
σιδηροδρόμων θα συμμετάσχει κυρίως σε δύο τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
σιδηροδρομικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των μηχανών), δηλαδή τη συντήρηση και την 
ανακαίνιση. Για το σκοπό αυτό υπέβαλε προσφορά και απέκτησε πρόσφατα δύο χώρους 
αποθήκευσης μείζονος συντήρησης στο Wolverton το  Springburn, που ανήκαν στον Οργανισμό 
Βρετανικών Σιδηροδρόμων. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί με την εξαγορά από την κοινή επιχείρηση 
της εταιρείας Tickford Rail Ltd της Babcock International Ltd, που ασχολείται με το σχεδιασμό, την 
προμήθεια και την ανακαίνιση των εσωτερικών των σιδηροδρομικών οχημάτων. 
 
Η εταιρεία κοινής επιχείρησης Railcare Ltd, στις δραστηριότητές της συντήρησης και ανακαίνισης 
σιδηροδρομικών οχημάτων στο ΗΒ, θα αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνίσμό από σημαντικές εταιρείες 
όπως οι  GEC Alsthom, ABB Transportation και Bombardier,που κατείχαν ήδη σημαντική θέση στον 
εν λόγω τομέα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα δημιουργηθεί ούτε 
θα ενισχυθεί δεσπόζουσα θέση ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης πράξης και, εκ τούτου, αποφάσισε 
να μην φέρει αντιρρήσεις.  
 
GRS Holding (11.12.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά  της Angel Train Contracts Ltd από την Noruma και της 
Porterbrook Leasing Co Ltd από την Charterhouse Development Capital Holdings Ltd. Οι  εν λόγω 
δύο υποθέσεις αποτελούν βήματα προς την ιδιωτικοποίηση των βρετανικών σιδηροδρόμων. Το 
επιβατικό τροχαίο υλικό, που προηγουμένως ανήκε  στον Οργανισμό Βρετανικών Σιδηροδρόμων, 
παραχωρήθηκε σε τρεις εταιρείς τροχαίου υλικού ("ΕΤΡΥ"), έκαστη των οποίων έχει μερίδιο αγοράς 
περίπου 33%. Αυτό συμβαίνει διότι σε κάθε ΕΤΡΥ χορηγήθηκε περίπου ίσο μερίδιο του υπάρχοντος 
επιβατικού τροχαίου υλικού ίσης μέσης ηλικίας. Επιπλέον, κάθε εταιρεία τροχαίου υλικού απέκτησε 
ίσο μερίδιο των διαχειριστικών μισθώσεων με τις 25 εταιρείες διαχείρισης τρένων ("ΕΔΤ").  
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Ο σκοπός της πώλησης των ΕΤΡΥ είναι η εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά για την παροχή 
επιβατικού τροχαίου υλικού. Η Επιτροπή παρατήρησε ότι αρχικά ενδέχεται να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι ο ανταγωνισμός περιορίζεται λόγω των μεριδίων αγοράς των τριών ΕΤΡΥ. Ωστόσο, η 
Επιτροπή παρατήρησε περαιτέρω ότι οι ΕΔΤ, κατά την ανανέωση των διαχειριστικών μισθώσεων, θα 
μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών επιβατικού τροχαίου υλικού. Επιπλέον, 
δεν θα τεθούν ρυθμιστικοί περιορισμοί ή απαιτήσεις χορήγησης άδειας (εκτός από αυτές που 
αφορούν την ασφάλεια) που να παρεμποδίζουν την είσοδο άλλων ανταγωνιστών στην αγορά.  
 
Η εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 5, στοιχείο γ) του κανονισμού συγκεντρώσεων, που 
καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισης των πράξεων που εκτελούν οι χρηματοδοτικές εταιρείες 
χαρτοφυλακίου,  εξετάζεται στην απόφαση Charterhouse/Porterbrook Leasing Company.  
 
 
1.8. Τηλεπικοινωνίες 
 
Η Επιτροπή έλαβε σειρά αποφάσεων όσον αφορά πράξεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατά το 
1995. Η Omnitel αφορούσε τη δημιουργία κοινοπραξίας στην οποία χορηγήθηκε η δεύτερη άδεια 
κινητής τηλεφωνίας στην Ιταλία. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν αποτελούσε συγκέντρωση, 
δεδομένου ότι μερικές από τις μητρικές εταιρείες ανέπτυσσαν δραστηριότητες στον τομέα της 
κινητής τηλεφωνίας σε άλλες χώρες. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι μητρικές εταιρείες μπορούν, κατά 
συνέπεια, να ανταγωνισθούν την κοινή επιχείρηση μέσω των εν λόγω εταιρειών προσφέροντας 
τυποποιημένα κινητά τηλέφωνα GSM (παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών) και των 
συμφωνιών περιαγωγής μεταξύ των φορέων κινητής τηλεφωνίας.Ως εκ τούτου, η πράξη εξετάσθηκε 
βάσει των διαδικασιών του άρθρου 85 για τις κοινές επιχειρήσεις συνεργασίας. 
 
Οι άλλες σημαντικές υποθέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το 1995 αφορούσαν όλες τη 
δημιουργία  νέων ή την επέκταση υπαρχουσών κοινών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της απελευθέρωσης 
των τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπόθεση Telenordic/BT/Teledanmark αφορούσε τη 
δημιουργία νέας κοινής επιχείρησης με σκοπό την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η 
ήδη ελευθερωμένη αγορά τηλεπικοινωνιών στη Σουηδία. Η   Cable and  Wireless/Veba και η  British 
Telecom/VIAG ήταν δύο πράξεις που αφορούσαν γερμανικές εταιρείες με ορισμένα συμφέροντα 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένης της υπάρχουσας ιδιωτικής υποδομής) που 
συνέστησαν κοινές επιχειρήσεις με εταιρείες τηλεπικοινωνιών του ΗΒ ενόψη της ελευθέρωσης των 
γερμανικών και άλλων αγορών τηλεπικοινωνιών το 1998. Και οι τρεις πράξεις εγκρίθηκαν βάσει του 
κανονισμού συγκεντρώσεων. Η  Albacom ήταν κοινή επιχείρηση μεταξύ της British Τelecom και της 
BNL, ιταλικής τράπεζας, με σκοπό  τη δημιουργία εταιρείας στην Ιταλία για την παροχή ορισμένων 
υπηρεσιών δικτύου που έχουν ήδη ελευθερωθεί στην Ιταλία και άλλων υπηρεσιών όταν και αυτές 
ελευθερωθούν. Κρίνοντας από τη συμφωνία μεταξύ των μερών, η σύντομη περίοδος κοινού ελέγχου 
της εταιρείας  ήταν ανεπαρκής για να θεωρηθεί η εταιρεία ως ελεγχόμενη από κοινού με την έννοια 
του Κανονισμού για τις συγκεντρώσεις. Η απόκτηση από την BT του αποκλειστικού ελέγχου ήταν 
κάτω των ορίων κύκλου εργασιών που προβλέπει ο κανονισμός συγκεντρώσεων. 
 
Η Unisource/Telefonica αφορούσε την ένταξη της Telefonica, του  ισπανικού φορέα 
τηλεπικοινωνιών, στην κοινοπραξία  Unisource, που συμπεριελάμβανε ήδη την Telia της Σουηδίας, 
την PTT Telecom των Κάτω Χωρών και την ελβετική PTT. Η Unisource αναπτύσσει δραστηριότητες 
σε σειρά τομέων, ενώ η Telefonica θα συνεισφέρει παρέχοντας τις υπηρεσίες δορυφόρου και  μια 
μορφή  κοινής διαχείρισης των δραστηριοτήτων της στον τομέα των παροχών υπηρεσιών δεδομένων 
με την Unisource.Η Telefonica δεν μπόρεσε να παράσχει πλήρως τις δραστηριότητές της δεδομένων 
για νομικούς λόγους. Λόγω της ρύθμισης διαχείρισης, που επινοήθηκε για τις υπηρεσίες δεδομένων, 
και του  μη συγκεντρωτικού  χαρακτήρα των άλλων δραστηριοτήτων που θα προστεθούν  στη νέα 
εταιρεία, η πράξη θεωρήθηκε ότι δεν αποτελεί συγκέντρωση και εξετάσθηκε βάσει των διαδικασιών 
του άρθρου 85. 
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1.9. Tραπεζικός τομέας και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε πράξη με την οποία δύο ιαπωνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοι, η Mitsubishi 
Bank Limited και η Bank of Tokyo Ltd, επρόκειτο να συγχωνευθούν πλήρως. Η νέα επιχείρηση που 
θα προκύψει από την πράξη αυτή θα έχει την επωνυμία "The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" και θα 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. 
Δεδομένου ότι οι δύο τράπεζες αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους εκτός 
της Κοινότητας, κυρίως στην ιαπωνική αγορά  οι κυριότερες επιπτώσεις της συγχώνευσης θα γίνουν 
αισθητές, εκτός της Κοινότητας. Όσον αφορά την Κοινότητα, και οι δύο τράπεζες είναι 
εγκατεστημένες στις μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αναπτύσσουν κυρίως 
δραστηριότητες στον τομέα της χορήγησης δανείων και προκαταβολών σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, η 
νέα επιχείρηση που θα προκύψει από τη συγχώνευση δεν θα κατέχει σημαντικά μερίδια σε καμία 
αγορά προϊόντος ή γεωγραφική αγορά εντός της Κοινότητας. 
 
Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης μεταξύ της Chemical Banking Corporation και της 
Chase Manhattan Corporation, οι οποίες κατέχουν την τέταρτη και έκτη θέση στο σύστημα 
ταξινόμησης των τραπεζών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Και οι δύο τράπεζες αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων τους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και συνεπώς οι κυριότερες επιπτώσεις της συγκέντρωσης θα γίνουν αισθητές στην αγορά 
των Ηνωμένων Πολιτειών και τη διεθνή αγορά. Και οι δύο τράπεζες δραστηριοποιούνται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των επενδύσεων και της παροχής εμπορικών υπηρεσιών και επίσης 
αναπτύσσουν δραστηριότητες στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά τα συνδυασμένα μερίδιά τους 
στην αγορά δεν είναι αρκετά μεγάλα για να περιορίσουν τον ανταγωνισμό, ούτε στην εθνική ούτε στη 
διεθνή αγορά. 
 
1.10. Ασφαλιστικός τομέας 
 
Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της ελβετικής ασφαλιστικής εταιρείας Elvia και της ιταλικής Lloyd 
Adriatico από τη γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz. Η αρχική συμφωνία μεταξύ της πωλήτριας 
εταιρείας, δηλαδή της Schweizer Rückversicherungsgesellschaft, και της Allianz προέβλεπε ότι η 
τελευταία θα αποκτούσε επίσης την πλειοψηφική συμμετοχή την οποία κατείχε η Schweizer Rόck 
στο γερμανικό ασφαλιστικό όμιλο  Vereinte. Ωστόσο, λόγω προβλημάτων που ήταν δυνατό να 
ανακύψουν όσον αφορά τον ανταγωνισμό στη γερμανική αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, η Allianz 
και Schweizer Rόck συμφώνησαν να διατηρήσει η τελευταία, σε πρώτη φάση, τον έλεγχο της 
Vereinte, και ανέθεσαν σε μια τράπεζα επενδύσεων να αναζητήσει αγοραστή που να είναι σε θέση να 
παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η Allianz δεν θα μπορέσει ποτέ να ασκήσει 
καθοριστική επιρροή στη Vereinte. 
 
Η Elvia αναπτύσσει δραστηριότητες, σχεδόν αποκλειστικά, στην ελβετική αγορά ενώ η Lloyd 
δραστηριοποιείται κυρίως στην ιταλική αγορά. Στην κοινή αγορά, η εξαγορά αυτή αφορά κυρίως την 
ιταλική αγορά. Στον τομέα των ασφαλειών ζωής, το μερίδιο που κατέχει στην αγορά η Allianz 
ανέρχεται σε 11% στην Ιταλία ενώ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών ανέρχεται σε 16 %. Σε κάθε 
ένα από τους τομείς αυτούς, η Allianz θα πρέπει να αντιμετωπίσει ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως την 
Generali ή τον όμιλο Fondiaria. Η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η πράξη αυτή δεν οδηγεί 
σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και ότι συμβιβάζεται με τη λειτουργία της κοινής αγοράς. 
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UAP/Sunlife (21.08.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του βρετανικού ασφαλιστικού ομίλου 
Sun Life από το γαλλικό ασφαλιστικό και τραπεζικό όμιλο UAP.  
 
H Sun Life, η οποία αναπτύσσει κυρίως δραστηριότητες στον τομέα των ασφαλειών ζωής στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ελεγχόταν από κοινού από την UAP και τον νοτιοαφρικανικό όμιλο 
ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών  Liberty Life Group. Με την εξεταζόμενη πράξη, η 
UAP αποκτά το σύνολο των μετοχών της Sun Life και, ως εκ τούτου, γίνεται αποκλειστικός κύριος 
της επιχείρησης αυτής. Η εν λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
1.11. Τομέας των μέσων ενημέρωσης 
 
CLT/Disney/Super RTL (17.05.95) 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από την CLT και τη Disney, της 
Super RTL, τηλεοπτικού σταθμού οικογενειακών και παιδικών προγραμμάτων. Ο τηλεοπτικός αυτός 
σταθμός, η πρόσβαση στον οποίο θα είναι ελεύθερη, θα μεταδίδει προγράμματα στη Γερμανία μέσω 
καλωδιακού δικτύου και δορυφόρου. 
 
Η CLT - Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion - κατέχει 50% του τηλεοπτικού σταθμού και 
η Walt Disney Company κατέχει το υπόλοιπο 50%. Η CLT έχει επίσης συμμετοχές σε δύο ακόμη 
γερμανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς - RTL Plus και RTL 2.  Εκτός από τον τηλεοπτικό σταθμό 
Super RTL, η Disney δεν αναπτύσσει δραστηριότητες στη γερμανική τηλεοπτική αγορά.  Ωστόσο, η 
Disney πωλεί ταινίες και τηλεοπτικά δικαιώματα σε γερμανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. 
 
Ο νέος τηλεοπτικός σταθμός ασκεί ανταγωνισμό σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς γενικού 
ενδιαφέροντος, ελεύθερης πρόσβασης, στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στη Γερμανία 
άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί παιδικών προγραμμάτων, έχει όμως προγραμματιστεί η λειτουργία δύο 
σταθμών του είδους αυτού: ενός τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης πρόσβασης και ενός 
συνδρομητικού. Δεδομένου ότι ο νέος τηλεοπτικός σταθμός δεν διέθετε, κατά την έναρξη της 
λειτουργίας του, μερίδιο στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων των γερμανικών τηλεοπτικών 
σταθμών ελεύθερης πρόσβασης, η πράξη αυτή δεν προκάλεσε αμφιβολίες όσον αφορά το 
συμβιβάσιμό της με την κοινή αγορά. Λαμβανομένης υπόψη της ανταγωνιστικής διάρθρωσης της 
αγοράς διαφημίσεων στη γερμανική τηλεόραση, αυτό ισχύει ακόμη και αν ληφθούν υπόψη και οι 
υπόλοιποι τηλεοπτικοί σταθμοί στους οποίους έχει συμμετοχές η CLT (RTL Plus και RTL 2). Όσον 
αφορά την αγορά ταινιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων, παρόλο που η Disney διαθέτει σημαντικό 
κατάλογο προγραμμάτων, υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές που είναι σε θέση να παρέχουν 
παρόμοια προγράμματα στην κοινή επιχείρηση και τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ως εκ 
τούτου, η πράξη αυτή δεν προκάλεσε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την υπό εξέταση αγορά. 
 
Επιπλέον, η Disney και η CLT έχουν συνάψει συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης η οποία προβλέπει τη 
χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων επί των προγραμμάτων από την  Disney στην 
CLT, καθώς και επιμέρους αδειών εκμετάλλευσης στον τηλεοπτικό σταθμό Super RTL. Δεδομένου 
ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν χωριστά η γενική συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης και οι ρήτρες 
για τη χορήγηση επιμέρους αδειών εκμετάλλευσης για τα δικαιώματα επί των προγραμμάτων στην 
κοινή επιχείρηση, η Επιτροπή έκρινε ότι η συμφωνία αυτή δεν έχει άμεση σχέση ούτε είναι 
απαραίτητη για την πράξη συγκέντρωσης και συνεπώς δεν καλύπτεται από την απόφαση έγκρισης. 
 
Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95) 
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Η πράξη αφορά την εξαγορά του Groupe de la Cité και ορισμένων άλλων  επιχειρήσεων ημερήσιου 
και περιοδικού τύπου. Ο όμιλος Groupe de la Cité αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της 
έκδοσης βιβλίων και μέχρι τώρα ελεγχόταν από κοινού από την Havas και την Alcatel Alsthom.  Στο 
εξής θα ελέγχεται αποκλειστικά από την Havas. Η πράξη συνίσταται λοιπόν στη μετάβαση από έναν 
από κοινού έλεγχο σε έναν ενιαίο έλεγχο. Λαμβανομένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι η Havas 
δεν αναπτύσσει δραστηριότητες στον εκδοτικό τομέα και ότι υπάρχουν άλλοι μεγάλοι ανταγωνιστές 
στον τομέα του γαλλόφωνου βιβλίου (Hachette ή Flammarion για παράδειγμα), η Επιτροπή θεώρησε 
ότι η πράξη δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία για την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 
 Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που εξαγοράστηκαν αναπτύσσουν κυρίως δραστηριότητες στον τομέα του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Μέχρι τώρα ελέγχονταν αποκλειστικά από την Alcatel Alsthom, 
ενώ στο εξής θα ελέγχονται αποκλειστικά από την Havas. Η Επιτροπή έκανε διάκριση όσον αφορά 
τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο μεταξύ της αγοράς του αναγνωστικού κοινού (πώληση εφημερίδων 
στον αναγνώστη) και της αγοράς χώρου για διαφημιστικές καταχωρίσεις. Όσον αφορά την αγορά του 
αναγνωστικού κοινού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Havas και οι εξαγορασθείσες επιχειρήσεις δεν 
ασκούσαν ανταγωνισμό μεταξύ τους. Πράγματι, η πρώτη αναπτύσσει τις δραστηριότητές της τόσο 
στον τομέα του ειδικευμένου επαγγελματικού ημερήσιου τύπου όσο και στον τομέα των οικονομικού 
και χρηματοοικονομικού περιεχομένου περιοδικών, ενώ οι άλλες επιχειρήσεις εκδίδουν τρεις 
ειδικευμένες εφημερίδες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δύο εβδομαδιαίες εκδόσεις που 
αφορούν την πολιτική επικαιρότητα και άλλα θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά την αγορά 
της απόκτησης χώρου για διαφημιστικές καταχωρίσεις, η Επιτροπή χρησιμοποίησε πολλές μεθόδους 
ανάλυσης, μεταξύ των οποίων και αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί από το γαλλικό Συμβούλιο 
Ανταγωνισμού κατά τη μελέτη της συνεργασίας μεταξύ του περιοδικού L'Express και του περιοδικού 
Le Point το 1993. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, η Επιτροπή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η πράξη δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού είτε διότι οι εν λόγω τίτλοι δεν 
πωλούνται στην ίδια αγορά είτε διότι υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές (Όμιλος Perdriel με το 
Nouvel Observateur και Challenges, όμιλος Hersant με το Figaro Magazine, όμιλος Filipacchi με το 
Paris Match). 
 
- Περίληψη των αποφάσεων που ελήφθησαν κατ� εφαρμογή του άρθρου 8 του 

κανονισμού ΕΟΚ αριθμός 4064/89T του Συμβουλίου 
 
Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95) 
 
Η Επιτροπή κήρυξε την προταθείσα εξαγορά ôçò Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH 
(Kässbohrer) από τη Mercedes-Benz AG (Mercedes) συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Έπειτα από 
διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης 
δεν οδηγεί στη δημιουργία ή στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 
 
Η Mercedes-Benz κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά λεωφορείων, με μερίδιο ελαφρώς 
μεγαλύτερο από τη VOLVO. Η Kässboher κατέχει την τέταρτη θέση στην αγορά λεωφορείων. 
Παρόλο που η πράξη αυτή επηρεάζει το σύνολο της αγοράς λεωφορείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην γερμανική αγορά. Η αγορά αυτή 
χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο εισαγωγών, το οποίο είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης σε ένα 
συγκεκριμένο εμπορικό σήμα και των στενών δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των πελατών και 
των προμηθευτών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν ορθότερο να εξετάσει τη γερμανική 
αγορά λεωφορείων ως εθνική αγορά. 
 
Η Mercedes-Benz και η Kässbohrer κατείχαν το 1993 συνδυασμένο μερίδιο ύψους 57% στη 
γερμανική αγορά λεωφορείων. Η αγορά λεωφορείων αποτελείται από τρία τμήματα: αστικών 
λεωφορείων, υπεραστικών λεωφορείων και τουριστικών λεωφορείων. Τα συνδυασμένα μερίδια που 
κατείχαν τα μέρη σε κάθε ένα από τα τμήματα αυτά ήταν 44%, 74% και 54% αντιστοίχως. Ωστόσο, 
τα όρια μεταξύ των τμημάτων αυτών της αγοράς είναι ασαφή και είναι σχετικά εύκολη η μετατόπιση 
της παραγωγής από ένα τύπο λεωφορείου σε άλλο.  
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Παρά το υψηλό μερίδιο που κατέχει στη συνολική αγορά λεωφορείων και στα επιμέρους τμήματα, η 
Επιτροπή έκρινε ότι η ελευθερία της Mercedes περιορίζεται αρκετά στη γερμανική αγορά. Στην 
αγορά αυτή υπάρχουν ήδη δύο Γερμανοί ανταγωνιστές, οι εταιρείες MAN και Neoplan, τα μερίδια 
των οποίων αναμένεται ότι θα αυξηθούν μετά την πράξη συγκέντρωσης, δεδομένου ότι ορισμένοι 
φορείς επιθυμούν τη διατήρηση τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων προμηθευτών στην αγορά. Ο 
δυνητικός ανταγωνισμός από άλλους ευρωπαίους ανταγωνιστές έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία και θα 
οδηγήσει στο προοδευτικό άνοιγμα της γερμανικής αγοράς. Διάφοροι κατασκευαστές, εκτός από τους 
Γερμανούς, διαθέτουν ήδη λεωφορεία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της γερμανικής αγοράς. 
Επιπλέον, αναμένεται ότι οι γερμανικοί φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων θα απευθύνονται όλο και 
περισσότερο σε άλλους ευρωπαίους ανταγωνιστές προκειμένου να αποκτήσουν επιρροή στη 
γερμανική αγορά. Αυτή είναι η άποψη των Ενώσεων των Φορέων εκμετάλλευσης λεωφορείων του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις, οι οποίες καθιστούν υποχρεωτική την προκήρυξη διαγωνισμών σε ευρωπαϊκή κλίμακα για 
το μεγαλύτερο μέρος των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων που αγοράζονται, θα διευκολύνουν 
επίσης το προοδευτικό άνοιγμα της γερμανικής αγοράς. 
 
Η Mercedes ανέλαβε τη δέσμευση να προμηθεύει τους κινητήρες για τα λεωφορεία που πρόκειται να 
πωληθούν στο εσωτερικό του EΟΧ και τα οποία παράγονται από κατασκευαστές που δεν παράγουν 
οι ίδιοι κινητήρες και οι οποίοι δεν συνδέονται με άλλους κατασκευαστές κινητήρων. Επιπλέον, η 
Mercedes δεσμεύτηκε να επιτρέψει στους εμπορικούς αντιπροσώπους και τα συμβεβλημένα 
συνεργεία επισκευής του δικτύου της Kässbohrer να πραγματοποιούν πωλήσεις και να παρέχουν 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης μετά την πώληση για τους μη γερμανούς κατασκευαστές και τις θυγατρικές 
τους εταιρείες. 
 
 
Siemens/Italtel (17.02.95) 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η συγχώνευση των δραστηριοτήτων της 
ιταλικής θυγατρικής της Siemens για την κατασκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Siemens 
Telecomunicazioni SpA) και της Italtel, θυγατρικής του ομίλου STET για την κατασκευή 
τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών. Η STET είναι εταιρεία holding η οποία ελέγχει επίσης τους 
ιταλικούς δημόσιους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς που συγχωνεύθηκαν πρόσφατα στην Telecom 
Italia. 
 
Μετά την προκαταρκτική εξέταση διάρκειας ενός μηνός που προβλέπεται στον κανονισμό για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι η προτεινόμενη πράξη δημιουργούσε προβλήματα 
οριζόντιας και κάθετης οργάνωσης στις αγορές εξοπλισμού για δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 
ότι υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμό της με την κοινή αγορά. Από άποψη 
οριζόντιας οργάνωσης, η κοινή επιχείρηση θα κατείχε σημαντικό μερίδιο στην αγορά εξοπλισμού για 
δημόσια δίκτυα μεταγωγής και μετάδοσης στην Ιταλία. Στις υπόλοιπες χώρες του ΕΟΧ η πράξη δεν 
θα έχει σοβαρές επιπτώσεις δεδομένου ότι οι πωλήσεις της Italtel περιορίζονται κυρίως στην Ιταλία. 
Από άποψη κάθετης οργάνωσης, ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της κοινής επιχείρησης 
Siemens/Italtel θα ανήκει στον κυριότερό της πελάτη.  
 
Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας, στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη μεγάλου 
αριθμού κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, 
φάνηκε ότι παρά τα σημαντικά μερίδια που θα κατέχει στην αγορά, η δημιουργία της κοινής 
επιχείρησης δεν θα οδηγήσει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το 
γεγονός ότι οι αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βρίσκονται στο στάδιο μετασχηματισμού και 
ότι μακροπρόθεσμα η εισαγωγή νέων τεχνολογιών μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη 
διάρθρωση του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 
 
i) το περιθώριο σημαντικών αλλαγών λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων 
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ii) τις επιπτώσεις που θα έχουν η τυποποίηση και η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις στο 
άνοιγμα των εθνικών αγορών· και 

iii) την περαιτέρω ελευθέρωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και, ιδίως, την ελευθέρωση των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, οι οποίες θα οδηγήσουν προοδευτικά στη δημιουργία μιας 
παγκόσμιας αγοράς εξοπλισμού για δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  

 
Οι επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών έχουν ήδη γίνει αισθητές στον τομέα των κινητών επικοινωνιών, 
στον οποίο η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού προτύπου (GSM), η ελευθέρωση των υπηρεσιών και η 
ελεύθερωση των υποδομών έχουν οδηγήσει σήμερα στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής, αν όχι 
παγκόσμιας, αγοράς τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.  
 
Όσον αφορά τον κάθετο δεσμό μεταξύ της νέας κοινής επιχείρησης και της STET, διευκρινίστηκε ότι 
όλα τα πλεονεκτήματα μιας ενδεχόμενης προνομιακής μεταχείρισης, την οποία θα επιφύλασσε η 
Telecom Italia στην κοινή επιχείρηση, θα τα μοιραζόταν και η Siemens. Συνεπώς, με την πράξη αυτή 
μειώνεται το αντικειμενικό συμφέρον της STET ή της Telecom Italia από την προνομιακή 
μεταχείριση της κοινής επιχείρησης. Η Siemens θα μπορούσε να αποκτήσει άμεση επιρροή μόνο στον 
προμηθευτή εξοπλισμού (Italtel), δεν θα μπορούσε όμως να επηρεάζει τον οργανισμό 
τηλεπικοινωνιών (Telecom Italia) ή την μητρική της εταιρεία (STET).  
 
Τρίτον, η διάκριση μεταξύ των συμφερόντων των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης και των 
δραστηριοτήτων κατασκευής στο πλαίσιο του ομίλου STET ενισχύθηκε με τη δημιουργία της 
Technitel, κύριος σκοπός της οποίας είναι η επίβλεψη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της 
STET. 
 
Kατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η STET ανέλαβε τη δέσμευση να μην παρεμβαίνει στην πολιτική 
αγορών της Telecom Italia, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των προμηθευτών και να διατηρήσει σαφή 
διαχωρισμό μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και γενικότερα της 
διεύθυνσης της Telecom Italia, της Technitel και των εταιρειών του ομίλου Ιtaltel. 
 
Στις υπόλοιπες αγορές που επηρεάζονται από την πράξη αυτή, δηλαδή των δικτύων κινητών 
ραδιοεπικοινωνιών και του εξοπλισμού για ιδιωτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, η έρευνα επιβεβαίωσε 
ότι η ελευθέρωση έχει ήδη οδηγήσει στην άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι η θέση 
της κοινής επιχείρησης στους εν λόγω τομείς δεν δημιουργεί προβλήματα από την άποψη του 
ανταγωνισμού. 
 
Nordic Satellite Distribution (19.07.95)  
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η προτεινόμενη κοινή επιχείρηση NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION 
(NSD), στην τότε μορφή της, ήταν ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ. 
Εντούτοις, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εξετάσει νέες προτάσεις που ενδεχομένως της υποβάλουν τα 
μέρη. 
 
Η NSD είναι κοινή επιχείρηση μεταξύ της Norsk Telekom A/S (NT), TeleDanmark A/S (TD) και της 
Industrifφrvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik). Κάθε μητρική εταιρεία κατέχει το ένα τρίτο της κοινής 
επιχείρησης, ενώ και οι τρεις κατέχουν πολύ ισχυρή θέση στην αγορά της τηλεόρασης και των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας στη Σκανδιναβία:  
 
- Η NT αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων στη Νορβηγία, με 

ποσοστό περίπου 30% των συνδέσεων. Η NT ελέγχει το δυναμικό δορυφορικής μετάδοσης στη 
δορυφορική θέση 1ο Δυτικά (μία από τις δύο θέσεις της Σκανδιναβίας), και αποτελεί σημαντικό 
διανομέα υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νορβηγία μέσω της θυγατρικής της 
Telenor CTV. 

- Η TD αποτελεί τον μεγαλύτερο φορέα εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων στη Δανία με 
ποσοστό περίπου 50% των συνδέσεων, και θα κατέχει προνομιακή θέση στην αγορά καλωδιακής 
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τηλεόρασης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1998, ημερομηνία πλήρους ελευθέρωσης των αγορών 
τηλεπικοινωνιών. Η TD και η Kinnevik, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του δυναμικού 
δορυφορικής μετάδοσης στη δορυφορική θέση 5ο Ανατολικά (τη δεύτερη θέση της 
Σκανδιναβίας).    

- Η Kinnevik είναι σουηδικός όμιλος επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων με συμφέροντα 
στον τομέα των τηλεοπτικών προγραμμάτων, του ημερήσιου και περιοδικού τύπου καθώς και 
στον τομέα του χάλυβα, του χαρτιού, της συσκευασίας και των τηλεπικοινωνιών. Η Kinnevik 
αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα παροχής τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω δορυφόρου στις 
σκανδιναβικές χώρες, με τους ιδιαίτερα δημοφιλείς τηλεοπτικούς σταθμούς TV3, TV6, Z-TV, 
καθώς και τον συνδρομητικό τηλεοπτικό σταθμό TV1000. Η εταιρεία αποτελεί τον μεγαλύτερο 
διανομέα υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στις σκανδιναβικές χώρες μέσω των εταιρειών 
της Viasat. Η Kinnevik διαθέτει επίσης σημαντική συμμετοχή στην Kabelvision, τη δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρεία δορυφορικής τηλεόρασης στη Σουηδία καθώς και στον μεγαλύτερο 
σουηδικό τηλεοπτικό σταθμό που χρηματοδοτείται από διαφημίσεις, TV4.  

 Πρόθεση της NSD είναι να μεταδίδει τηλεοπτικά προγράμματα μέσω  δορυφόρου σε φορείς 
εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων καθώς και σε νοικοκυριά που διαθέτουν παραβολική 
κεραία για τη λήψη τηλεοπτικών  σταθμών μέσω δορυφόρου (αγορά της άμεσης λήψης κατ� 
οίκον).  Η ίδρυση της NSD, στη σημερινή μορφή της, θα οδηγήσει σε συγκέντρωση των 
δραστηριοτήτων της ΝΤ, TD και Kinnevik με αποτέλεσμα την κάθετη ολοκλήρωσή τους σε 
μεγάλο βαθμό εφόσον θα περιλαμβάνουν την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, την 
εκμετάλλευση δικτύων δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης, έως και την παροχή 
υπηρεσιών διανομής  συνδρομητικής τηλεόρασης και άλλων τηλεοπτικών σταθμών 
κρυπτογραφημένου σήματος.  

 
Κατόπιν της έρευνας την οποία διενήργησε, η Επιτροπή έκρινε ότι η κοινή επιχείρηση NSD, υπό την 
προτεινόμενη μορφή της, είναι δυνατόν να δημιουργήσει ή να ενισχύσει δεσπόζουσα θέση σε τρεις 
αγορές: 
 
i) Στην αγορά της παροχής χωρητικότητας δορυφορικού αναμεταδότη των σκανδιναβικών χωρών 

(Δανία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία), όπου η NSD θα μπορούσε να αποκτήσει 
δεσπόζουσα θέση. 

ii) Στη δανική αγορά εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων, όπου η δεσπόζουσα θέση της TD θα 
μπορούσε να ενισχυθεί· 

iii) Στην αγορά της διανομής τηλεοπτικών σταθμών κρυπτογραφημένου σήματος μέσω δορυφόρου 
σε νοικοκυριά που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό λήψης, αγορά στην οποία η NSD θα 
μπορούσε να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση. 

 
Λόγω της κάθετης ολοκλήρωσης, η θέση στην κατάντη αγορά (καλωδιακή τηλεόραση και 
συνδρομητική τηλεόραση) ενισχύει τη θέση στην ανάντη αγορά (δορυφορικοί 
αναμεταδότες,προμήθεια προγραμμάτων) και αντιστρόφως. Γενικά, τα συμβαλλόμενα μέρη ενδέχεται 
να αποκτήσουν τόσο ισχυρή θέση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν την πρόσβαση στη 
σκανδιναβική αγορά δορυφορικής τηλεόρασης. Από την άποψη αυτή, η πράξη αυτή μοιάζει ως ένα 
βαθμό με την κοινή επιχείρηση MSG Media Service, την οποία είχαν προτείνει οι επιχειρήσεις 
Bertelsman, Kirch Group, και Deutsche Telecom και την οποία απαγόρευσε η Επιτροπή το 
φθινόπωρο του 1994.     
 
Οι αγορές που επηρεάζονται βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, δεδομένης της επικείμενης 
ελευθέρωσης των αγορών τηλεπικοινωνιών και της συνεχούς ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και 
υπηρεσιών, μερικές από τις οποίες πρόκειται να εισαχθούν σύντομα. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση 
της Επιτροπής έλαβε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι καθορίζει τη μελλοντική διάρθρωση της 
αγοράς. Συνεπώς, κύριο μέλημα της Επιτροπής ήταν να διασφαλίσει ότι οι αγορές αυτές θα 
παραμείνουν ανοικτές. 
 
Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι κοινές επιχειρήσεις και ιδίως οι διεθνικές κοινές 
επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν, για τους τομείς των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των 
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τηλεπικοινωνιών, μέσο πλήρους ανάπτυξης και αξιοποίησης του δυναμικού τους. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της πολιτικής την οποία εφαρμόζει στον τομέα αυτόν, η Επιτροπή λαμβάνει πάντα υπόψη της 
τις νέες εξελίξεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κάλεσε τα συμβαλλόμενα μέρη να υποβάλουν 
τροποποιημένο σχέδιο που θα συμβιβάζεται με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για 
τον ΕΟΧ.   
 
RTL/Veronica/Endemol (20.09.95) 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η κοινή επιχείρηση Holland Media Groep SA (HMG) δεν μπορούσε να 
εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Ως εκ τούτου, η σύσταση της 
HMG κυρήχθηκε ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. 
 
Η HMG είναι κοινή επιχείρηση μεταξύ της RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica 
Omroeporganisatie (Veronica) και της Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). Οι μητρικές 
εταιρείες της RTL είναι ο όμιλος ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων CLT που εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο και ο ολλανδικός εκδοτικός όμιλος VNU. Η RTL εκχώρησε τις δραστηριότητές της 
στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στις Κάτω Χώρες στην HMG, και συγκεκριμένα 
στους δύο εμπορικούς τηλεοπτικούς σταθμούς RTL4 και RTL5. Η HMG απέκτησε ένα τρίτο 
τηλεοπτικό σταθμό με τη Veronica που άρχισε να λειτουργεί κανονικά, ως εμπορικός σταθμός, την 
1η Σεπτεμβρίου 1995. Η άλλη μητρική εταιρεία η Endemol, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο 
παραγωγό τηλεοπτικών προγραμμάτων στις Κάτω Χώρες. 
 
Η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει την υπόθεση αυτή κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης των Κάτω 
Χωρών, χωρίς το οποίο η Επιτροπή δεν θα ήταν αρμόδια να εξετάσει την πράξη αυτή δεδομένου ότι 
οι σωρευτικοί κύκλοι εργασιών των εταίρων παρέμεναν κάτω από τα όρια που ορίζει ο κανονισμός 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, αρμόδια για την εξέταση των υποθέσεων 
είναι τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν βάσει του άρθρου 22 του εν λόγω κανονισμού 
να ζητήσουν από την Επιτροπή να εξετάσει την υπόθεση με την προϋπόθεση ότι η προτεινόμενη 
πράξη επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα για τις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 22, τα μέρη είχαν το δικαίωμα να 
ολοκληρώσουν την πράξη. 
 
Πριν από τη συγκέντρωση, στην αγορά των Κάτω Χωρών υπήρχαν εννέα μεγάλοι δημόσιοι 
οργανισμοί ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων οι οποίοι κατέχουν από κοινού τρεις τηλεοπτικούς 
σταθμούς - Netherland 1, 2, και 3. Επιπλέον, υπάρχουν δύο εμπορικοί τηλεοπτικοί σταθμοί RTL 4 και 
RTL 5, καθώς και ορισμένοι ξένοι τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδονται μέσω καλωδιακών δικτύων 
που καλύπτουν 95% της χώρας. Με βάση το μέσο ετήσιο ποσοστό ακροαματικότητας, το 
συνδυασμένο μερίδιο στην αγορά των τηλεοπτικών σταθμών Netherland 1, 2, και 3, ήταν περίπου 
50% το 1994 (τις ώρες υψηλής ακροαματικότητας). Το συνδυασμένο μερίδιο που κατέχουν στην 
αγορά οι τηλεοπτικοί σταθμοί RTL 4 και RTL 5 είναι περίπου 32% (τις ώρες υψηλής 
ακροαματικότητας). Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1995, η Veronica μοιραζόταν τον τηλεοπτικό σταθμό 
Netherland 2 με δύο ακόμη δημόσιους οργανισμούς ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, και μετέδιδε 
προγράμματα μόνο δυόμισυ μέρες την εβδομάδα.Ως εμπορικός τηλεοπτικός σταθμός με την HMG, η 
Veronica μεταδίδει τώρα  προγράμματα ολόκληρη την εβδομάδα. 
 
Βάσει της έρευνας που διεξήγαγε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η HMG, με την στήριξη 
των τριών εμπορικών τηλεοπτικών σταθμών της, θα αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην 
ολλανδική αγορά τηλεοπτικών μεταδόσεων, με ποσοστό ακροματικότητας που θα υπερβαίνει το 
40%. Ως εκ τούτου, το ποσοστό ακροματικότητας των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θα 
μειωθεί αισθητά. Με τον τρόπο αυτό, η HMG, θα κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά τηλεοπτικών 
μεταδόσεων στις Κάτω Χώρες.  
 
Τα ποσοστά ακροματικότητας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη θέση των οργανισμών τηλεοπτικών 
μεταδόσεων στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων. Συνεπώς, λαμβανομένων υπόψη των υψηλών 
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ποσοστών ακροαματικότητας, η HMG θα κατέχει, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους 
ανταγωνιστές της, την πρώτη θέση στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων των Κάτω Χωρών. Το 
1994 οι δύο τηλεοπτικοί σταθμοί της RTL κατείχαν μερίδιο 50% περίπου στην αγορά τηλεοπτικών 
διαφημίσεων, παρόλο που το ποσοστό ακροαματικότητας των σταθμών αυτών ήταν μόνο 32%. Με 
την προσθήκη του τηλεοπτικού σταθμού Veronica, η HMG θα κατέχει τουλάχιστον 60% της αγοράς 
αυτής. Η HMG διαθέτει ιδιαίτερο πλεονέκτημα, με την έννοια ότι μπορεί να καλύπτει τις πιο 
σημαντικές ομάδες στόχους, δεδομένου ότι μπορεί να συντονίζει τα προγράμματά της και στους τρεις 
σταθμούς της, πράγμα πολύ πιο δύσκολο για τους τρεις κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η ισχύς 
της HMG στην αγορά είναι πιθανό ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους μικρούς ανταγωνιστές 
στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων των Κάτω Χωρών και θα καταστήσει ακόμη δυσκολότερη την 
είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά αυτή. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η HMG θα 
αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων στις Κάτω Χώρες. 
 
Η Επιτροπή πιστεύει ότι η Endemol, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό 
τηλεοπτικών προγραμμάτων, κατέχει ήδη δεσπόζουσα θέση στην αγορά τηλεοπτικών προγραμμάτων 
των Κάτω Χωρών. Εκτός από την Endemol, η αγορά αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη 
από τους λίγους παραγωγούς κάθε μεγέθους, οι οποίοι είναι όμως πολύ μικρότεροι σε σύγκριση με 
την Endemol. Με τη συμμετοχή της στην HMG, η Endemol κατάφερε να αποκτήσει διαρθρωτική 
σχέση με τον μεγαλύτερο φορέα τηλεοπτικών μεταδόσεων στις Κάτω Χώρες, η οποία της 
εξασφαλίζει προτιμησιακή πρόσβαση στον μεγαλύτερο αγοραστή της ολλανδικής αγοράς 
τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, η ήδη δεσπόζουσα θέση της Endemol στην αγορά αυτή 
θα είχε ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 
 
Η απόφαση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η κοινή επιχείρηση HMG είναι ασυμβίβαστη με 
την κοινή αγορά, δεν εμποδίζει την HMG να συνεχίσει τις δραστηριότητές της. Η απόφαση σχετικά 
με τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού στην 
ολλανδική αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων και προγραμμάτων θα ληφθεί αργότερα. Στο μεταξύ, η 
Επιτροπή κάλεσε τα μέρη να προτείνουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 
 
Orkla/Volvo (20.09.95) 
 
Η πράξη συγκέντρωσης μεταξύ της Ringnes (Orkla) και της Pripps (Volvo)  εγκρίθηκε όσον αφορά 
τη Σουηδία και κρίθηκε συμβατή με τη συνθήκη ΕΟΧ στη Νορβηγία υπό όρους. Στη διάρκεια της 
έρευνάς της, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη κοινή επιχείρηση θα κατείχε σημαντικό 
μερίδιο (άνω του 75%) στην αγορά μπίρας της Νορβηγίας. Σε κάθε μια αγορά χωριστά, δηλαδή στην 
αγορά μπίρας που πωλείται σε λιανοπωλητές και την αγορά μπίρας που πωλείται στα ξενοδοχεία και 
τα εστιατόρια, τα μερίδια της προτεινόμενης κοινής επιχείρησης υπολογίζεται ότι θα ανέρχονται στα 
ίδια επίπεδα.  
 
Ούτε ο τομέας του λιανικού εμπορίου ούτε ο τομέας των ξενοδοχείων και εστιατορίων ήταν σε θέση 
να αντιμετωπίσουν, σε όρους συμβατικής ισχύος, την προτεινόμενη κοινή επιχείρηση. Επιπλέον, η 
Επιτροπή θεώρησε, λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας στη Νορβηγία, ότι υπάρχουν 
πολύ μικρές πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην κοινή επιχείρηση λόγω 
αύξησης των εισαγωγών ή της διείσδυσης νέων εμπορικών σημάτων στην αγορά. 
 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση θα δημιουργήσει 
δεσπόζουσα θέση λόγω της οποίας θα περιοριστεί αισθητά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός σε 
σημαντικό μέρος του εδάφους που καλύπτει η συμφωνία για τον ΕΟΧ. 
 
Προκειμένου να διασκεδάσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής και να αποφευχθεί η απαγόρευση της 
δημιουργίας της κοινής επιχείρησης, τα μέρη προσφέρθηκαν να τροποποιήσουν το αρχικό τους 
σχέδιο. Η τροποποίηση αυτή, η οποία συνίσταται στην πώληση της ζυθοποϊίας Hansa το 1996, έγινε 
δεκτή από την Επιτροπή και με τον τρόπο αυτό επιλύθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούσε για 
τον ανταγωνισμό η αρχική πρόταση. 
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ABB/Daimler Benz (18.10.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την προταθείσα κοινή επιχείρηση μεταξύ της ABB και της Daimler Benz αφού 
πρώτα τα μέρη πρότειναν μια αποεπένδυση για να επιλυθούν τα προβλήματα ανταγωνισμού. 
Προκειμένου να διασκεδάσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής, η οποία φοβόταν ότι η εν λόγω πράξη 
θα οδηγούσε στη δημιουργία δυοπωλιακής θέσης στη γερμανική αγορά των τραμ 
(συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών σιδηροδρομικών οχημάτων) και των οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπόγειο σιδηρόδρομο (μετρό), τα μέρη συμφώνησαν να πωλήσουν την 
Kiepe Elektrik GmbH (θυγατρική της Daimler Benz) η οποία ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα 
για τους σιδηροδρόμους του είδους αυτού. Με τον τρόπο αυτό η Kiepe Elektrik γίνεται ανεξάρτητος 
εταίρος που ασκεί τις δραστηριότητές του στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικών συστημάτων και θα 
μπορεί να συνεργάζεται στη γερμανική αγορά με άλλους κατασκευαστές που ειδικεύονται στην 
παραγωγή του μηχανικού τμήματος των σιδηροδρομικών οχημάτων.  
 
Η προταθείσα πράξη αποσκοπεί στη συγκέντρωση, στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης, του συνόλου 
των διεθνών δραστηριοτήτων των δύο επιχειρήσεων στον τομέα του σιδηροδρομικού υλικού και θα 
οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης επιχείρησης παραγωγής σιδηροδρομικού εξοπλισμού στον 
κόσμο. Στην Ευρώπη, οι δραστηριότητες της Daimler Benz και της ΑΒΒ θα είναι συμπληρωματικές 
από γεωγραφική άποψη και θα επικαλύπτοναι σε μεγάλο βαθμό μόνο στη Γερμανία, όπου η Επιτροπή 
προέβη σε διεξοδική έρευνα των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό. Τη στιγμή αυτή οι αγορές 
σιδηροδρομικού εξοπλισμού για τα τραμ και τα μετρό διέπονται ακόμη από εθνικές ρυθμίσεις, ενώ 
στα υπόλοιπα κράτη μέλη οι αγορές είναι ήδη ανοικτές στον ανταγωνισμό λόγω της απουσίας 
μεγάλων εθνικών βιομηχανιών σιδηροδρομικού εξοπλισμού.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της πράξης θα υπάρχουν στη Γερμανία δύο μεγάλοι κατασκευαστές 
σιδηροδρομικού εξοπλισμού που θα είναι σε θέση να παράγουν το σύνολο μιας μηχανής: η εν λόγω 
κοινή επιχείρηση και η Siemens. Σε πολλές αγορές προϊόντων, το συνδυασμένο μερίδιο των δύο 
κατασκευαστών θα υπερβαίνει το 65% της γερμανικής αγοράς. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέτασε 
τη συγκέντρωση για να αποφασίσει εάν θα οδηγούσε στη δημιουργία ή την ενίσχυση δυοπωλίου. 
 
Η εμπεριστατωμένη έρευνα έδειξε ότι στις περισσότερες υπό εξέταση αγορές δεν υπάρχει κίνδυνος 
δημιουργίας ή κίνδυνος δεσπόζουσας θέσης από ένα δυοπώλιο. Πάντως εξακολουθούν να υφίστανται 
προβλήματα, σε δύο από τις αγορές αυτές και συγκεκριμένα στην αγορά των τραμ 
(συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών σιδηριδρομικών οχημάτων) και των οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Εκτός από τα μέρη που εμπλέκονται στην εν λόγω 
πράξη και τη Siemens, οι κυριότεροι Γερμανοί κατασκευαστές είναι παρόντες και κυρίως στην 
παραγωγή του μηχανικού τμήματος των σιδηροδρομικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, πρέπει να 
συνεργαστούν με άλλους κατασκευαστές για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. 
 
Με την εκχώρηση της Kiepe, μια επιχείρηση που ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα και είναι 
ανεξάρτητη από τα μέρη της συγκέντρωσης παραμένει ελεύθερη να συνεργάζεται με κατασκευαστές 
σιδηροδρομικού εξοπλισμού και τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά. Η Kiepe 
αποτελεί επιτυχημένη επιχείρηση που ειδικεύεται στην κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού για τα 
τραμ και τα ελαφρά σιδηροδρομικά οχημάτα. Η Kiepe, η οποία είχε αγοραστεί πρόσφατα από την  
Daimler Benz, είχε συνεργαστεί με την Bombardier, μια καναδική επιχείρηση που εισήλθε πρόσφατα 
στην ευρωπαϊκή αγορά, με τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ελαφρών σιδηροδρομικών 
οχημάτων με τον Δήμο της Κολωνίας. Η αποεπένδυση θα έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της 
περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων των ξένων κατασκευαστών στη γερμανική αγορά, 
εξασφαλίζοντάς τους την παρουσία ενός βιώσιμου ανεξάρτητου κατασκευαστή ηλεκτρικού 
εξοπλισμού. 
 
Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95) 
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Η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση του ελέγχου της γαλλικής εταιρείας CarnaudMetalbox, S.A., από 
τους κυριότερους παραγωγούς συσκευασιών στον κόσμο, από την Crown Cork & Seal, αμερικανική 
επιχείρηση που αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της κατασκευής συσκευασιών 
(κυρίως μεταλλικών κουτιών), υπό τον όρο της τήρησης δεσμεύσεων των μερών που συνίσταντο 
στην εκχώρηση 5 μονάδων παραγωγής δοχείων αερολυμάτων από λευκοσίδηρο που είχε υπό τον 
έλεγχό της. Οι μονάδες αυτές βρίσκονται στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία 
και τη Γερμανία και αντιπροσωπεύουν περίπου 22% της αγοράς δοχείων αερολυμάτων από 
λευκοσίδηρο στον ΕΟΧ. 
 
Η πράξη εγκρίθηκε μόνο αφού τα μέρη επρότειναν και η Επιτροπή αποδέχτηκε τις παραπάνω 
δεσμεύσεις. Η συγκέντρωση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων δημιούργησε σοβαρές αμφιβολίες βάσει 
του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, ιδίως στην αγορά δοχείων αερολυμάτων από 
λευκοσίδηρο, στην οποία οι δύο επιχειρήσεις κατείχαν από κοινού το 1994 περίπου 65% της αγοράς 
του ΕΟΧ (πωλήσεις που ανήλθαν σε 1,3 δισεκατ. μονάδες επί συνόλου 2,2 εκατ. μονάδων). 
 
Στην αγορά δοχείων αερολυμάτων από λευκοσίδηρο, οι δύο εταιρείες ανέλαβαν τη δέσμευση να 
εκχωρήσουν τις ακόλουθες εγκαταστάσεις παραγωγής: εργοστάσιο αερολυμάτων της Crown Cork & 
Seal στο Southall (Ηνωμένο Βασίλειο) και στη Voghera (Ιταλία), και τα εργοστάσια της 
CarnaudMetalbox στο Laon (Γαλλία), Reus (Ισπανία), και Schwedt (Γερμανία).  Με την 
αποεπένδυση αυτή, η οποία θα γίνει υπό τον στενό έλεγχο της Επιτροπής, οι δύο επιχειρήσεις δεν θα 
κατέχουν πλέον δεσπόζουσα θέση στην αγορά δοχείων αερολυμάτων από λευκοσίδηρο του ΕΟΧ. 
 
Όσον αφορά τις συσκευασίες τροφίμων σε κουτιά, η μόνη αγορά στην οποία θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν προβλήματα ανταγωνισμού ήταν της Μπενελούξ. Στην αγορά αυτή, οι επιπτώσεις της 
συγκέντρωσης είχαν οριζόντιο χαρακτήρα, δεδομένου ότι η Crown κατέχει σημαντικό μερίδιο, της 
τάξης του 20%.  Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά αυτή, η 
πράξη δεν δημιουργεί δεσπόζουσα θέση. Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, η νέα επιχείρηση θα 
κατέχει στην αγορά μερίδιο μικρότερο του 40%, και θα δέχεται ισχυρό ανταγωνισμό από τη 
Schmalbach-Lubeca η οποία κατέχει μερίδιο της τάξης του 30% έως 35%.  Επιπλέον, πολλοί άλλοι 
ανταγωνιστές εξάγουν στην Benelux από γειτονικές γεωγραφικές αγορές. 
 
Όσον αφορά τις ανάντη αγορές χάλυβα, η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση δεν 
θα είχε σημαντικές επιπτώσεις κάθετου χαρακτήρα διότι η νέα επιχείρηση δεν θα ήταν σε θέση να 
αποκτήσει στην αγορά επικασσιτερωμένου και μη κασσιτερωμένου χάλυβα αγοραστική δύναμη που 
να διαφέρει αισθητά από αυτή των κυρίων ανταγωνιστών της στην αγορά δοχείων αερολυμάτων από 
λευκοσίδηρο, μεταλλικών κουτιών για τρόφιμα και οδοντωτών πωμάτων. 
 
Τέλος, στις διάφορες αγορές συσκευασιών για ποτά (συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων από 
αλουμίνιο και πλαστικό, των οδοντωτών μεταλλικών πωμάτων και των καλυμμάτων μεταλλικών 
δοχείων ποτών), η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος δεδομένου ότι σε κάθε μια 
από τις εν λόγω αγορές υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός. 
 
 
2. Συγκεντρώσεις βάσει του άρθρου 66 της Συνθήκης EΚΑΧ  
 
2.1. Τομέας του άνθρακα και λιγνίτη 
 
Rheinbraun/Laubag (29.03.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG), από τις επιχειρήσεις 
PreussenElektra AG, Bayernwerk AG, RWE Energie AG, Badenwerk AG, Berliner Kraft- und 
Licht AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitätswerke AG και Vereinigte 
Elektrizitätswerke Westfalen AG και Rheinbraun AG (Rheinbraun). Λαμβανομένων υπόψη των 
προβλεπόμενων συμμετεχών των μερών και των ρητρών της συμφωνίας μετόχων, η πράξη αυτή 
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εξασφάλισε στην Rheinbraun τον αποκλειστικό έλεγχο της LAUBAG και αποτέλεσε πράξη 
συγκέντρωσης μεταξύ της Rheinbraun και της LAUBAG κατά την έννοια του άρθρου 66 
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚΑΧ. 
 
Η LAUBAG, η οποία ανήκε στην Treuhandanstalt, ανέπτυσσε δραστηριότητες στον τομέα της 
εξόρυξης λιγνίτη από τα ορυχεία ανοικτής οροφής στην περιοχή Lausitz. Υπήρχαν τέσσερις μεγάλοι 
όμιλοι επιχειρήσεων (Kombinate) οι οποίοι ανέπτυσσαν δραστηριότητες στον τομέα της παραγωγής 
λιγνίτη στην πρώην ΛΔΓ. Τα ορυχεία και οι εγκαταστάσεις για την παραγωγή μπρικετών οι οποίες 
επρόκειτο να κλείσουν λόγω της έλλειψης αγορών για την απορρόφηση των προϊόντων τους είχαν 
τεθεί υπό τον έλεγχο της Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesell-schaft mbH (LBV) ενώ η 
Treuhandanstalt διατηρούσε την κυριότητα της LBV.  Οι εγκαταστάσεις που επρόκειτο να 
συνεχίσουν να λειτουργούν είχαν ενσωματωθεί στην LAUBAG με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους. 
 
Οι μπρικέτες λιγνίτη είναι τα μόνα προϊόντα που δεν διέπονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Επίσης, 
πρόκειται για προϊόντα των οποίων το κόστος μεταφοράς είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει στην πράξη 
την εμπορία και κατανάλωσή τους σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις εγκαταστάσεις 
παραγωγής. Η παραγωγή και κατανάλωση των μπρικετών της Rheinbraun γινόταν στη Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία ενώ η παραγωγή και κατανάλωση των μπρικετών της LAUBAG στα νέα 
γερμανικά Länder, όπου η κατανάλωση παρουσίασε αισθητή πτώση μετά τη γερμανική ενοποίηση. 
Συνεπώς, η Rheinbraun και LAUBAG ανέπτυσσαν δραστηριότητες σε δύο χωριστές γεωγραφικές 
αγορές. Η Επιτροπή έκρινε ότι η πράξη συγκέντρωσης μεταξύ της Rheinbraun και της LAUBAG δεν 
θα οδηγούσε σε ενίσχυση της θέσης που κατέχουν τα μέρη στην αγορά εφόσον αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε εντελώς χωριστές γεωγραφικές αγορές. 
 
British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95) 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την πράξη με την οποία η British Steel plc ("BS") θα εφάρμοζε την Scunthorpe 
Rod Mill ("SRM") από την ASW Holdings PLC ("ASW"). Ως αντάλλαγμα για την SRM, η BS θα 
κατέβαλε στην ASW ένα ορισμένο ποσό σε μετρητά, το οποίο θα χρησιμοποιείτο για την εκ νέου 
αγορά του μεριδίου της BS στο μετοχικό κεφάλαιο της ASW. 
 
Η SRM συνδέεται άμεσα με τις ολοκληρωμένες χαλυβουργικές εργασίες στις BS στο Scunthorpe. Η 
εταιρεία αυτή αγοράζει πρίσματα από χάλυβα κυρίως από την BS και κατασκευάζει χονδρόσυρμα το 
οποίο πωλεί σε πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα. 
 
Το συνδυασμένο μερίδιο που κατέχει η BS και η SRM στην αγορά χονδροσύρματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανέρχεται περίπου σε 11%.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί παραγωγοί 
χονδροσύρματος από τους οποίους δύο κατέχουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά από το 
συνδυασμένο μερίδιο της BS και της SRM και άλλοι σημαντικοί παραγωγοί της Κοινότητας 
κατέχουν στην αγορά μερίδια που κυμαίνονται από 5 έως 9%. Επιπλέον, υπάρχουν και αρκετοί 
αγοραστές που ασκούν σημαντικές αντισταθμιστικές πιέσεις. 
 
Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95) 
 
Στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης για τις δημόσιες χαλυβουργικές επιχειρήσεις, η ιταλική 
κυβέρνηση ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει την ILVA 
Laminati Piani, (ILP).  
 
Η πράξη αφορά την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΙLP από τον όμιλο RIVA. 
Η ILP αναπτύσσει δραστηριότητες στον τομέα της διανομής και παραγωγής πλατέων προϊόντων 
(ρόλων θερμής έλασης, επικαλυμμένων λαμαρινών θερμής έλασης, ελασμάτων από λευκοσίδηρο και 
ελασμάτων quarto), ένώ ο όμιλος RIVA αναπτύσσει δραστηριότητες στις αγορές επιμήκων 
προϊόντων (χονδροσύρματος, ραβδοχάλυβα και χάλυβα  σκυροδέματος). Δεδομένου ότι τα μέρη 
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αναπτύσσουν δραστηριότητες σε χωριστές αγορές προϊόντων, η πράξη δεν θα οδηγήσει σε ενίσχυση 
της θέσης που κατέχει η RIVA στην αγορά. 
 
Η πράξη ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η Επιτροπή 
στην απόφασή της αριθ. 94/259 ΕΚΑΧ της 12ης Απριλίου 1994, σχετικά με τις ενισχύσεις που 
πρόκειται να χορηγήσει η Ιταλία στις δημόσιες χαλυβουργικές επιχειρήσεις. 
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Β - Αποφάσεις της Επιτροπής 
 
 
1. Αποφάσεις βάσει των άρθρων 6 και 8 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 

αριθ.4064/89 
 
1.1. Αποφάσεις βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 

αριθ.4064/89 
 
 
Υπόθεση 
αριθ. IV/M 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  Ημερ/νία 
απόφασης 

Δημοσίευση στην 
ΕΕ 

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro    9.1.95 EE  C 23,  28.1.95 
IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II)    9.1.95  EE  C 37,  14.2.95 
IV/M.0520 Direct Line/Bankinter  12.1.95 EE  C 134, 1.6.95 
IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto  19.1.95  EE  C 37, 14.2.95 
IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko    3.2.95   EE  C 187, 21.7.95 
IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil  10.2.95  EE  C 46, 23.2.95 
IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 EE  C 71, 23.3.95 
IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA PapierWerke 20.2.95 EE  C 57, 7.03.95 
IV/M.0543 Zürich  Insurance CY/Banko di Napoli 22.2.95 EE  C 58, 8.3.95 
IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 EE  C 65, 16.3.95 
IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 EE  C 123, 19.5.95 
IV/M.0554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 EE  C 82, 4.4.95 
IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 EE  C 73, 25.3.95 
IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 EE  C 163, 29.6.95 
IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 EE  C 71, 23.3.95 
IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 EE  C 105, 26.4.95 
IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 EE C 82, 4.4.95 
IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95  
IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 EE C 100, 22.4.95 
IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 EE C 96, 20.4.95 
IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 EE C 104, 25.4.95 
IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour   3.4.95 EE  C 134, 1.6.95 
IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico   3.4.95 EE  C 180, 14.7.95 
IV/M.0572 Gehe/AAH    3.4.95 EE C 117, 12.5.95 
IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne   6.4.95 EE C 104, 25.4.95 
IV/M.0564 Havas Voyage/American   6.4.95 EE C117 12.05.95 
IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 EE C 114, 6.5.95 
IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 EE C 104, 25.4.95 
IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 EE  C 243, 20.9.95 
IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 EE  C 170, 6.7.95 
IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 EE  C 154, 21.6.95 
IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 EE  C 129, 25.5.95 
IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95  EE  C 163, 29.6.95 
IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepiu   5.5.95 EE  C 129, 25.5.95 
IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 EE  C 163,29.6.95 
IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 EE  C 154, 21.6.95 
IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 EE  C 144, 10.6.95 
IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95  
IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 EE  C 158, 24.6.95 
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IV/M.0582 Orkla/Volvo 23.5.95  
IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 EE  C 149, 16.6.95 
IV/M.0583 Inchcape/Gestetner   1.6.95 EE  C 201, 5.8.95 
IV/M.0568 Edison-EDF/ISE   8.6.95 EE  C 241,16.9.95 
IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria   9.6.95 EE  C 158, 24.6.95 
IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 EE C 263, 10.10.95 
IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow Inc. 22.6.95 EE C 193, 27.7.95 
IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 EE C 177, 12.7.95 
IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 EE C 276, 21.10.95 
IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 EE C 180, 14.7.95 
IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 EE  C 186, 20.7.95 
IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück AG 30.6.95 EE  C 272, 18.10.95 
IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück Ag 30.6.95 EE  C 272, 18.10.95 
IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95  EE  C 181, 15.7.95 
IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95  EE  C 246,  22.9.95 
IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 EE  C 198, 2.8.95 
IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95  
IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 EE  C 200, 4.8.95 
IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 EE  C 264, 11.10.95 
IV/M.0603 Crown Cork & Seal/Carnaudmetalbox 25.7.95  
IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 EE  C 263, 10.10.95 
IV/M.0612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 EE  C 207, 12.8.95 
IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 EE  C 207, 12.8.95 
IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 EE  C 252, 28.9.95 
IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo. Bank Berlin   EE  C 241, 16.9.95 
IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 EE  C 231, 5.9.95 
IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 EE C 244, 21.9.95 
IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 EE C 292, 7.11.95 
IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 EE C 264, 11.10.95 
IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 EE C 243, 20.9.95 
IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 EE C 238, 13.9.95 
IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 EE  C 298, 11.11.95 
IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 EE  C 264, 11.10.95 
IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper  12.9.95  
IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 EE  C 278, 24.10.95 
IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95  EE  C  263, 10.10.95 
IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank Neder. 25.9..95 EE  C 289, 31.10.95 
IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 EE  C  294, 9.11.95 
IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  EE  C 274, 19.10.95 
IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95  
IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf  18.10.9 EE  C 298, 11.11.95 
IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.9 EE  C 293, 08.11.95 
IV/M.0643 CGER Banque/SNCI 23.10.9 EE  C  293, 08.11.95 
IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.9 EE  C 307, 18.11.95 
IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.9 EE  C 33, 6.2.96  
IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.9 EE  C 318, 29.11.95 
IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.9 EE  C  13, 18.1.96 
IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.9 EE C 15, 20.1.96 
IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.9 EE  C  334, 12.12.95 
IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.9 EE  C  322, 12.12.95 
IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.9 EE  C  330, 08.12.95 
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IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.9 EE  C  338, 16.11.95 
IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.9 EE  C  3, 6.1.96 
IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.9 EE  C  22, 26.1.96 
IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.9 EE  C  347, 28.12.95 
IV/M.0664 GRS Holding 11.12.9 EE  C  8, 13.1.96 
IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing Co. 11.12.9 EE  C  350, 30.12.95 
IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.9  
IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.9 EE  C  23, 27.1.96 
IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun AG 20.12.9 EE  C  24, 30.1.96 
IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 21.12.9 EE  C  11, 16.1.96 
IV/M.0621 Bayerische Landesbank + 

Girozentrale/Bank für Arbeit + Wirtschaft 
21.12.9 EE  C  23, 27.1.96 

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.9 EE  C  63, 2.3.96 
IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.9 EE  C  38, 10.2.96 
IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.9 EE  C   
IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.9 EE  C  15, 20.1.96 
IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL Ledertechnik 22.12.9 EE  C  60, 29.2.96 
IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.9 EE  C  58, 28.2.96 
IV/M.0673 Channel Five 22.12.9 EE  C  57, 27.2.96 
IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.9 EE  C  19, 23.1.96 
IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.9 EE  C  24, 30.1.96 

 
 
 
1.2.  Αποφάσεις βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.4064/89 
 
 
Υπόθεση 
αριθ. IV/M 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ημερ/νία 
απόφασης  

Δημοσίευση στην ΕΕ 

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 EE  L 211, 6.9.95 
IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95  EE  L 161, 12.7.95 
IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 EE  L 53, 2.3.96 
IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 EE  L 134, 5.6.96  
IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09..95 EE  L  66, 16.3.96 
IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95  
IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 EE  L 75, 23.3.96 

 
 
 
2. Αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 66 της Συνθήκης ΕΚΑΧ 
 
Υπόθεση αριθ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ημερ/νία 

απόφασης  
1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95 
1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95 
1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95 
1170 Thyssen/Klöckner - scrap   26.07.95 
1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95 
1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95 
1168 Usinor/Hoogovens  Nobel/SN-Planos 20.12.95 
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Γ -  Ανακοινωθέντα τύπου 
 
 
Αναφορά Ημερ/νία                Θέμα  
IP/95/23 95.01.10 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ TEXACO ΚΑΙ ΤΗΣ NORSK HYDRO 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

IP/95/24 95.01.10 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ  ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
SIDMAR NV  ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ KLOCKNER 
STAHL GMBH 

IP/95/30 95.01.13 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ. 

IP/95/54 95.01.20 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ AKZO NOBEL ΚΑΙ ΤΗΣ 
MONSANTO 

IP/95/103 95.02.06  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ RECTICEL SA ΚΑΙ ΤΗΝ CWW-GERKO AKUSTIK GMBH 
& CO KG 

IP/95/128 95.02.14 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΜERCEDES ΚΑΙ KASSBOHRER  

IP/95/149 95.02.20 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗ SIEMENS ΚΑΙ ΤΗ ITALTEL ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

IP/95/162 95.02.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗ PWA AG ΑΠΟ ΤΗ SVENSKA CELLULOSA 
AB  

IP/95/164 95.02.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ CEGELEC ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (DRIVES) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ AEG  

IP/95/205 95.03.01 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ GLAXO ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ WELLCOME 

IP/95/214 95.03.07 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΡΕΙ ΑΝΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ  ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ING ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ BARINGS   

IP/95/244 95.03.14 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ-
ΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ QUAKER OATS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DALGETY  

IP/95/245 95.03.14 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ UNION CARBIDE CORPORATION ΚΑΙ 
ENICHEM S.P.A. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

IP/95/263 95.03.15 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ  

IP/95/264 95.03.15 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ SCHWEIZER RHCK ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ WINTERTHUR  

IP/95/266 95.03.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗ CEDIS 
MIGLIARINI ΑΠΟ ΤΗ LA RINASCENTE 



188   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

IP/95/275 95.03.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ UES ΑΠΟ ΤΗΝ 
BRITISH  STEEL  

IP/95/282 95.03.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ-ΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

IP/95/305 95.03.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ DASSAULT ELECTRONIQUE 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΗΣ CGI (IBM FRANCE)  

IP/95/311 95.03.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
"NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION" 

IP/95/312 95.03.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ OMNITEL-PRONTO ITALIA ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ  85 

IP/95/314 95.03.31 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ NASTECH EUROPE 
LTD 

IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER: Η 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ 

IP/95/344 95.04.04 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BEHRINGWERKE / 
ARMOUR ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

IP/95/345 95.04.04 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ELVIA ΚΑΙ ΤΗΣ 
LLOYD ADRIATICO ΑΠΟ ΤΗΝ ALLIANZ 

IP/95/416 95.04.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ RIVA ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ILVA LAMINATI 
PIANI SPA. 

IP/95/426 95.04.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ SWEDISH TELECOMS  

IP/95/489 95.05.16 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ EDS ΚΑΙ 
LUFTHANSA 

IP/95/490 95.05.16 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ CLARK 
EQUIPMENT COMPANY ΑΠΟ ΤΗΝ INGERSOLL-RAND 
COMPANY ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ  

IP/95/515 95.05.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ASPEN ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ELF ATOCHEM ΚΑΙ ΤΗΣ 
UNION CARBIDE CORPORATION 

IP/95/526 95.05.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

IP/95/534 95.05.30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ORKLA/VOLVO BEVERAGES  

IP/95/535 95.05.30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ SUPER RTL 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ CLT ΚΑΙ DISNEY 

IP/95/538 95.05.30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
MCA ΑΠΟ ΤΗΝ SEAGRAM  

IP/95/539 95.06.02 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ SAUDI 
ARAMCO ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΫΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
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IP/95/578 95.06.07 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΣΙΑΣ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 

IP/95/599 95.06.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ISE ΑΠΟ ΤΙΣ EDF ΚΑΙ EDISON 

IP/95/600 95.06.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
FONDIARIA ΑΠΟ ΤΗΝ FERRUZZI 

IP/95/617 95.06.16 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ GENERALI, BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
(COMIT) ΚΑΙ ROBERT FLEMINGS HOLDING 

IP/95/662 95.06.23 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ MARION MERREL 
DOW ΑΠΟ ΤΗΝ HOECHST 

IP/95/663 95.06.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
VOLVO ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HENLYS ΣΤΗΝ 
ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

IP/95/668 95.06.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ABB/ DAIMLER-BENZ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

IP/95/674 95.06.28 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ IBM  -  PHILIPS ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ  

IP/95/679 95.06.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
DAIMLER-BENZ ΚΑΙ CARL ZEISS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  

IP/95/688 95.06.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ WARBURG ΑΠΟ 
ΤΗΝ SWISS BANK CORPORATION 

IP/95/700 95.07.06 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 80% ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ BUNA SOW OLEFINVERBUND (BSL) ΑΠΟ 
ΤΗΝ DOW EUROPE SA 

IP/95/713 95.07.03 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΗΣ FRANKONA 
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG ΚΑΙ ΤΗΣ 
AACHENER RÜCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG 

IP/95/714 95.07.03 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
SIEMENS AG & ΤΗΣ BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 

IP/95/735 95.07.10 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΗΣ 
VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH ΚΑΙ ΤΗΣ 
DAVY INTERNATIONAL LTD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΥΒΑ 

IP/95/767 95.07.27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (PREVINET) ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ GENERALI ΚΑΙ ΤΗΣ 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

IP/95/786 95.07.18 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  

IP/95/801 95.07.19 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ NSD ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR : Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
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IP/95/825 95.07.27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ THYSSEN HANDELSUNION AG 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 
KLOCKNER AND CO. AG'S ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
ΧΑΛΥΒΑ, ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

IP/95/831 95.07.28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ENICHEM 
AUGUSTA S.P.A. ΑΠΟ ΤΗΝ RWE-DEA AG ΣΤΟΝ 
ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

IP/95/849 95.07.25 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ATR/BAE 
REGIONAL AIRCRAFT ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΟΤΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85  

IP/95/856 95.07.25 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ CARNAUDMETALBOX 
ΑΠΟ ΤΗΝ CROWN, CORK & SEAL 

IP/95/881 95.08.01 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ KLEINWORT 
BENSON ΑΠΟ ΤΗΝ DRESDNER BANK 

IP/95/893 95.08.01 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ JEFFERSON 
SMURFIT ΤΗΣ MUNKSJO 

IP/95/922 95.08.18 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝΚΟΙΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CABLE AND WIRELESS ΚΑΙ VEBA 
TELECOMMUNICATIONSVENTURES 

IP/95/928 95.08.23 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
THOMSON-CSF/TENEO/INDRA  

IP/95/929 95.08.23 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥς 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ SUN LIFY ΑΠΟ ΤΗΝ UAP 

IP/95/930 95.08.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ BERLIN-BASED  
HYPOTHEKENBANK ΑΠΟ ΤΗΝ CREDIT LOCAL DE FRANCE 

IP/95/931 95.08.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FRANCE VIE ΚΑΙ 
ΤΗΣ FRANCE IARD ΑΠΟ ΤΗΝ GENERALI 

IP/95/932 95.08.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
NORDIC CAPITAL ΣΤΟΝ ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TRANSPOOL 

IP/95/935 95.08.29 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

IP/95/950 95.09.11 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ NORANDA FOREST INC ΚΑΙ ΤΗΣ GLUNZ AG 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΞΥΛΟ  

IP/95/968 95.09.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
KIMBERLY-CLARK ΚΑΙ ΤΗΣ SCOTT PAPER 

IP/95/978 95.09.14 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ GESTETNER 
ΑΠΟ ΤΗΝ RICOH   

IP/95/984 95.09.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALBACOM 
ΤΩΝ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO/BT TELECOMS ΔΕΝ 
ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 

IP/95/985 95.09.27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ CREDIT 
LYONNAIS BANK NEDERLAND N.V. ΑΠΟ ΤΗΝ GENERALE 
BANK N.V. 

IP/95/995 95.09.20 Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HOLLAND MEDIA GROUP  - DUTCH TV 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗ 
ΤΗΣ. - Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
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IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO : Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ Η 
HANSA BREWERY 

IP/95/1024 95.09.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ FISONS ΑΠΟ 
ΤΗΝ RHONE POULENC ΔΕΝ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

IP/95/1059 95.10.02 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ UPJOHN 
ΚΑΙ PHARMACIA 

IP/95/1085 95.10.04 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ KNP BT 
ΚΑΙ SOCIETE GENERALE ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-ΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

IP/95/1126 95.10.18 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ABB ΚΑΙ 
DAIMLER-BENZ 

IP/95/1154 95.10.19 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ SCHWARZKOPF 
ΑΠΟ ΤΗΝ HENKEL 

IP/95/1164 95.10.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ SOCIETE NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIE ΑΠΟ 
ΤΗΝ CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE 
BANQUE 

IP/95/1165 95.10.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ RHONE- POULENC CHIMIE ΚΑΙ ΤΗΝ ENGELHARD 
S.A. 

IP/95/1174 95.10.26 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SWISS 
LIFE ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 
I.N.C.A. 

IP/95/1177 95.10.27 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
CHEMICAL BANKING CORPORATION ΚΑΙ ΤΗΣ CHASE 
MANHATTAN CORPORATION 

IP/95/1182 95.10.30 ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ REPOLA ΚΑΙ KYMMENE 

IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL/CARNAUDMETALBOX: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

IP/95/1282 95.11.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ SOVAC ΑΠΟ 
ΤΗΝ GE CAPITAL 

IP/95/1290 95.11.24 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
SEAGATE TECHNOLOGY INC.ΚΑΙ ΤΗΣ CONNER PERIPHERALS 
INC. 

IP/95/1323 95.11.30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
MCDERMOTT ΚΑΙ ETPM ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗ-ΧΑΝΙΕΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

IP/95/1327 95.12.01 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ CEP COMMUNICATION 
(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ HAVAS) ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ LA CITE, 
L'EXPRESS ΚΑΙ LE POINT 

IP/95/1335 95.12.04 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΗΣ BERTELSMANN ΣΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ TELE 
MONTE CARLO 

IP/95/1379 95.12.11 ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ RTZ ΚΑΙ CRA 
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IP/95/1382 95.12.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ROTH FRERES 
ΑΠΟ ΤΗΝ JOHNSON CONTROLS 

IP/95/1383 95.12.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ MONTEDISON ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 
ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ GARDINI ΣΤΗΝ SCI 

IP/95/1385 95.12.12 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤ-ΡΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ KIMBERLY-CLARK ΚΑΙ SCOTT PAPER 

IP/95/1449 95.12.21 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΤΩΝ GENCOR ΚΑΙ LONRHO 

IP/95/1467 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ UBS ΑΠΟ 
ΤΗΝ SWISS LIFE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

IP/95/1468 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ BAYERISCHE LANDESBANK ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

IP/95/1469 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ NORTHUMBRIAN 
WATER ΑΠΟ ΤΗΝ LYONNAISE 

IP/95/1470 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ MANNESMANN DEMAG 
ΚΑΙ KOMATSU 

IP/95/1471 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ALUMIX ΑΠΟ ΤΗΝ ALCOA 

IP/95/1472 95.12.22 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ HARTMANN & 
BRAUN ΑΠΟ ΤΗΝ ELSAG BAILEY 

 
 
 
Δ - Αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων 
 
 
1. Πρωτοδικείο 
 
 

 Υπόθεση Μέρη Ημερ/νία  Δημοσίευση 
T-2/93 
(Dépens) 

SA à participation ouvrière 
Compagnie nationale Air France 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

8.3.95 EE C 137, 3.6.95, σ. 21 
[1995] ECR II-535 

T-96/92 Comité central d'entreprise de la 
Société générale des grandes sources, 
Comité d'établissement de la source 
Perrier, Syndicat CGT de la Source 
Perrier και Comité de groupe Perrier 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

27.04.95 EE C 159, 24.6.95, 
σ. 21 [1995] ECR II-1216 

T-12/93 Comité central d'entreprise de la 
société anonyme Vittel, Comité 
d'établissement de Pierval και 
Fédération générale agroalimentaire 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

27.04.95 EE C 159, 24.6.95, 
σ. 21 [1995] ECR II-1250 
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IV - Kρατικές ενισχύσεις 
 
A - Επισκόπηση των υποθέσεων 
 
1. Περιφερειακές ενισχύσεις 
 
Γερμανία 
 
α) Ταμεία Σταθεροποίησης 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή έλαβε μία σειρά αποφάσεων οι οποίες αφορούν τα νέα 
ομόσπονδα κράτη (Σαξονία, Σαξονία-Άνχαλτ Θουριγγία,, Βραδεμβούργο και Μεκλεμβούργο-
Πομερανία) και έχουν ως στόχο τη δημιουργία Ταμείων Σταθεροποίησης ("Konsolidierungs-fonds") 
για τις προβληματικές επιχειρήσεις. 
 
Τα καθεστώτα αυτά συμβιβάζονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τις ενισχύσεις 
στις προβληματικές επιχειρήσεις. Τα καθεστώτα αυτά περιορίζονται στις ΜΜΕ ενώ οι περιπτώσεις 
που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητους τομείς πρέπει 
να κοινοποιούνται κάθε μία ξεχωριστά. 
 
(β) Καθεστώτα χορήγησης κρατικών δανείων και εγγυήσεων για την εξασφάλιση της ρευστότητας των 
επιχειρήσεων 
 
Το Φεβρουάριο και Μάρτιο, η Επιτροπή εξέτασε, βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της συνθήκης 
ΕΚ, πολλά από τα ήδη εφαρμοζόμενα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης που περιείχαν 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χορήγηση κρατικών δανείων και εγγυήσεων για την 
εξασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στα ομόσπονδα κράτη του Αμβούργου και της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης. 
 
Λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης της κοινής αγοράς και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί προς 
το παρόν, η Επιτροπή διαμόρφωσε τη γνώμη ότι ορισμένα σημεία των προγραμμάτων αυτών έπρεπε 
να αναθεωρηθούν και για το σκοπό αυτό πρότεινε στις γερμανικές αρχές τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 
 
(1) αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής των καθεστώτων των ενισχύσεων σε τομείς που υπόκεινται 

σε ειδικούς κανόνες αν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί· 
(2) περιορισμό του πεδίου εφαρμογής των καθεστώτων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· 
(3) εισαγωγή στα καθεστώτα των όρων εφαρμογής που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση· 
(4) καθορισμό ενός ετήσιου ανώτατου ορίου ενίσχυσης καθώς και ενός ανώτατου ποσού ενίσχυσης 

ανά δικαιούχο επιχείρηση· 
(5) τροποποίηση των όρων εφαρμογής των καθεστώτων ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τούς 

περιφερειακούς κανόνες για τις αρχικές επενδύσεις·14  
(6) καθορισμός ετήσιων ορίων για τα ποσά των εγγυήσεων, ανώτατης διάρκειας των εγγυήσεων και 

κατώτατο ποσοστό ευθύνης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που χορηγούν τα δάνεια. 
 
(γ) Καθεστώς κρατικών εγγυήσεων 
 
Το Μάρτιο, η Επιτροπή κίνησε, βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ μία διαδικασία 
εξέτασης σχετικά με τα υφιστάμενα καθεστώτα εγγυήσεων στα γερμανικά ομόσπονδα κράτη της 
Σαξονίας-Άνχαλτ, της Ρηνανίας-Παλατινάτου, της Βαυαρίας, της Βρέμης, της Κάτω Σαξονίας, της 

                     
14 Αρχές συντονισμού των περιφερειακών ενισχύσεων, ΕΕ C 31 της 3.2.1979· Ψήφισμα του Συμβουλίου της 

20ής Οκτωβρίου 1971, ΕΕ C 111 της 4.11.1971. 
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Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, του Σλέσβιχ-Χολστάϊν 
και της Σαξονίας. 
Μετά την έκδοση από την Επιτροπή των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων,15 ορισμένα στοιχεία των καθεστώτων εγγυήσεων 
δεν ήταν πλέον συμβιβάσιμα με τους κοινοτικούς κανόνες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ήταν 
υποχρεωμένη, αφού πρώτα πρότεινε τη λήψη κατάλληλων μέτρων από τον Αύγουστο μέχρι το 
Δεκέμβριο 1994, να κινήσει τη διαδικασία για τις χορηγήσεις εγγυήσεων για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει γίνει κοινοποιήση σε ατομική βάση. 
 
δ) Παράταση, τροποποίηση και επέκταση της παροχής φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στα νέα 
ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας. 
 
Το Νοέμβριο, η Επιτροπή ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις στο γερμανικό καθεστώς παροχής 
φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις στα νέα ομόσπονδα κράτη. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν: 
(1) την παράταση κατά δύο έτη (μέχρι το τέλος του 1998) του καθεστώτος παροχής φορολογικών 

κινήτρων για την απόκτηση και παραγωγή οικονομικών αγαθών στη διάρκεια ορισμένης 
περιόδου· 

(2) τον περιορισμό του 5% της ενίσχυσης σε ακαθάριστους όρους στις επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα· 

(3) την εισαγωγή ενός φορολογικού κινήτρου ύψους 10% σε ακαθάριστους όρους (κατ� ανώτατο 
όριο) για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της 
Γερμανίας στη διάρκεια ορισμένης περιόδου από ανεξάρτητες από νομική άποψη επιχειρήσεις 
του εμπορικού τομέα, των οποίων το προσωπικό δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα. 

 
Η Επιτροπή ενέκρινε τις τροποποιήσεις αυτές βάσει των ακολούθων σκέψεων: 
1) στο σύνολο της πρώην ΛΔΓ εφαρμόζεται η παρέκκλιση του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο 

α) της συνθήκης ΕΚ· 
2) ένα μέρος των τροποποιήσεων αποβλέπει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης των ΜΜΕ (10%) και 

ιδίως των μικρών επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα· 
3) η παροχή φορολογικών κινήτρων αφορά μόνο τις επενδύσεις σε εξοπλισμό· 
4) η προβλεπόμεη ανώτατη καθαρή ένταση ενίσχυσης είναι μόνο 6,5% (10% σε ακαθάριστους 

όρους)· 
5) προβλέπονται κανόνες σώρευσης οι οποίοι συνοδεύονται από μηχανισμό ελέγχου, προκειμένου 

να τηρηθούν τα ανώτατα όρια έντασης των ενισχύσεων στο πλαίσιο του περιφερειακού 
καθεστώτος του Στόχου Κοινού Ενδιαφέροντος (ΣΚΕ) όταν οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
παροχής φορολογικών κινήτρων σωρεύονται με επιδοτήσεις στο πλαίσιο του ΣΚΕ· 

6) το καθεστώς είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και έχει διαρθρωθεί κατά φθίνοντα τρόπο· 
7) το σύνολο της πρώην ΛΔΓ καλύπτεται, μέχρι το τέλος του 1999, από τις περιφερειακές 

παρεμβάσεις των διαθρωτικών ταμείων στο πλαίσιο του στόχου 1. 
 Σε περίπτωση μεταβολής των κοινωνικών και οικονομικών δεικτών των νέων ομόσπονδων 

κρατών, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει το καθεστώς αυτό προκειμένου να το 
προσαρμόσει στην εξέλιξη της κοινής αγοράς βάσει του άρθρου 93, παράγραφος 1 της συνθήκης 
ΕΚ. 

 
Βέλγιο 
 
α) Χάρτης των ζωνών ανάπτυξης 
 
Τον Ιούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ τον νέο 
εθνικό χάρτη (εκτός της Επαρχίας Hainaut, για την οποία είχε εκδοθεί χωριστή απόφαση τον Ιούνιο 
199416) των περιοχών ανάπτυξης στο Βέλγιο. 
 
                     
15 ΕΕ C 368 της 23.12.1994. 
16 Κρατική ενίσχυση N307/A/93 που εγκρίθηκε στις 6 Ιουνίου 1994. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  189 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

Ο νέος χάρτης αντικατοπτρίζει ένα πνεύμα συνέχειας ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη του τις αρχές 
που κατευθύνουν επί του παρόντος την πολιτική της Επιτροπής στον τομέα των περιφερειακών 
ενισχύσεων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της απόφασης είναι τα ακόλουθα: 
(1) το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ αποτελεί τη μοναδική βάση για την 

παρέκκλιση, δεδομένου ότι το Βέλγιο δεν διαθέτει καμία περιοχή που να ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α)· 

(2) το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού της χώρας από περιφερειακές ενισχύσεις θα είναι στο εξής 
34.97% (συμπεριλαμβανομένης της Επαρχίας Hainaut)· 

(3) τα επιτρεπόμενα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης παραμένουν τα ίδια με εκείνα του 
προηγούμενου χάρτη (15% και 20% σε καθαρό ισοδύναμο επιδότησης), αλλά έχουν μειωθεί σε 
σχετικούς όρους (με εξαίρεση την Επαρχία Hainaut) σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση 
δεδομένου ότι ο πληθυσμός που καλύπτεται από τα υψηλότερα ποσοστά έχει μειωθεί· 

(4) προτιμησιακοί όροι προβλέπονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις· 

(5) καθορίστηκε μέγιστη περίοδος ισχύος (31 Δεκεμβρίου 1999) προκειμένου να ευθυγραμμιστεί ο 
χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων με το χάρτη των διαρθρωτικών ταμείων. 

 
Όπως φαίνεται από τους όρους του νέου χάρτη, οι αρχές και ο στόχος που κατευθύνουν τη δράση της 
Επιτροπής στον τομέα αυτόν, επιβεβαιώθηκαν από την απόφαση αυτή. Πράγματι, ο καθορισμός των 
νέων περιοχών ανάπτυξης στο Βέλγιο έγινε βάσει των ακόλουθων παραμέτρων: 
(1) συγκέντρωση των ενισχύσεων στις πλέον μειονεκτούσες περιοχές της χώρας· 
(2) μείωση των ποσοστών έντασης της ενίσχυσης· 
(3) γεωγραφική συνεκτικότητα με τις περιοχές των περιφερειακών στόχων των διαρθρωτικών 

ταμείων (Στόχοι 1, 2 και 5β)·  
(4) περιορισμός της διάρκειας ισχύος και ευθυγράμμισή της με τα διαρθρωτικά ταμεία· 
(5) περιορισμός της κάλυψης του πληθυσμού· 
(6) διαφορά στην ένταση των ενισχύσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Ισπανία 
 
α) Αναθεώρηση των περιοχών ανάπτυξης 
 
Τον Ιούλιο, μετά την αναθεώρηση του προηγούμενου χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων,17 η 
Επιτροπή πρότεινε στην Ισπανία τη λήψη κατάλληλων μέτρων βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1 
της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Τον Σεπτέμβριο, η Ισπανία 
συμμορφώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής. 
 
Ο νέος χάρτης περιλαμβάνει, όσον αφορά τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ, όλες τις περιφέρειες του 
επιπέδου ΙΙ της Ονοματολογίας Στατιστικών Εδαφικών Μονάδων (NUTS) στις οποίες το ΑΕΠ/ΙΑΔ18 
ανά κάτοικο είναι ίσο ή μικρότερο με 75%19 του μέσου κοινοτικού όρου. Βάσει ειδικότερα του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών του επιπέδου ΙΙΙ της Ονοματολογίας Στατιστικών Εδαφικών 
Μονάδων (NUTS) και της φύσης, της έντασης ή του επείγοντα χαρακτήρα των περιφερειακών 
προβλημάτων, οι επιλέξιμες περιφέρειες κατανέμονται στον νέο χάρτη σε τέσσερις ομάδες που 
καλύπτονται από τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 60%· 50%· 40%· και 30% (καθαρό ισοδύναμο 
επιδότησης). Σε σχέση με τον προηγούμενο χάρτη, η σημαντικότερη τροποποίηση συνίσταται στη 
μείωση του μεγαλύτερου ανώτατου ορίου από 75% καθαρού ισοδύναμου επιδότησης σε 60% 
καθαρού ισοδύναμου επιδότησης. 
 

                     
17 Απόφαση 88/C 251/04· ΕΕ C 251 της 27.9.88. 
18 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν/Σταθερά Αγοραστικής Δύναμης. 
19 Σε ολόκληρη την ανακοίνωση, το ΑΕΠ/ΙΑΔ ανά κάτοικο εκφράζεται πάντα ως ποσοστό του μέσου 

κοινοτικού όρου. 
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Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες περιοχές, ο νέος χάρτης επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, ανώτατα όρια 60% (περιοχές της 
Cartagena και του El Ferrol) και 45% (περιοχή του Alto Campσo), δηλαδή ανώτατα όρια μεγαλύτερα 
απ' αυτά που επιτρέπονται στις περιφέρειες στις οποίες βρίσκονται οι προαναφερθείσες περιοχές. 
 
Όσον αφορά την περιφέρεια Teruel του επιπέδου ΙΙΙ της NUTS η οποία στον προηγούμενο χάρτη 
ήταν σαφώς επιλέξιμη για την παρέκκλιση βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 
συνθήκης ΕΚ, μετατρέπεται τώρα σε περιφέρεια επιλέξιμη για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο 
άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. Εντούτοις, στην περιφέρεια αυτή θα 
επιτρέπονται, κατ' εξαίρεση, ανώτατα όρια που θα μειώνονται σταδιακά (60% έως 25%) κατά την 
περίοδο 1995-99. 
 
Όσον αφορά τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων βάσει της παρέκκλισης 
του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, ο νέος χάρτης περιλαμβάνει ορισμένες 
από τις περιοχές που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο των στόχων 2 και 5β. Οι 
κυριότερες τροποποιήσεις σε σχέση με τις επιλέξιμες περιοχές του προηγούμενου χάρτη, 
συνίστανται, πρώτον, στην κατάργηση των ανώτατων ορίων ύψους 45% και 30% και, δεύτερον, στο 
γεγονός ότι η χώρα των Βάσκων, η οποία αποτελεί περιφέρεια του επιπέδου ΙΙ της NUTS, γίνεται 
εξολοκλήρου επιλέξιμη. Όσον αφορά τα ανώτατα όρια, οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες 
κατανέμονται στο νέο χάρτη σε τρεις ομάδες οι οποίες καλύπτονται από τα ακόλουθα ανώτατα όρια: 
25%, 20% και 15% σε καθαρό ισοδύναμο επιδότης. 
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα με την περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας, ο 
καθορισμός των περιφερειών και των ανωτάτων ορίων του νέου αυτού χάρτη θα παύσουν να ισχύουν 
ταυτόχρονα με το μακροπρόθεσμο χάρτη των διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου 
1999. 
 
Τέλος, εφαρμόζοντας αυστηρά όχι μόνο τη μέθοδο20 για τις περιφερειακές ενισχύσεις αλλά και τη 
μείωση της έντασης της ενίσχυσης, η Επιτροπή συνέχισε την πολιτική της που αποβλέπει, αφενός, 
στον περιορισμό των περιφερειών στις οποίες χορηγούνται περιφερειακές ενισχύσεις, στις 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης σε σχέση με το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, στη μείωση της έντασης των ενισχύσεων προκειμένου να 
περιοριστούν τα στρεβλωτικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό. 
 
Γαλλία 
 
(α) Ταμείο Ανάπτυξης των ΜΜΕ-ΜΜΒ 
 
Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία ενός "Ταμείου Ανάπτυξης των ΜΜΕ-ΜΜΒ" σε 
αντικατάσταση του "Ταμείου για την Αναζωογόνηση της Βιομηχανικής Δραστηριότητας (FRI)". 
 
Πρόσβαση στο νέο αυτό Ταμείο, το οποίο έχει εγκριθεί για πέντε έτη, έχουν μόνο οι ΜΜΕ-ΜΜΒ που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό που έχει δώσει η Κοινότητα στις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
ενισχύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.21 Με τη δημιουργία του Ταμείου αυτού επιτρέπεται η 
χορήγηση επιδοτήσεων για επενδύσεις καθαρά τεχνολογικού και καινοτόμου χαρακτήρα. Στις 
περιφέρειες που χορηγούνται ενισχύσεις (δηλαδή τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τη 
χορήγηση), θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια έντασης των περιφερειακών ενισχύσεων, 
προσαυξημένα κατά 10%, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στις 
ΜΜΕ. Εκτός από τις ενισχυόμενες περιφέρειες στο πλαίσιο της Πριμοδότησης Προγραμματισμού 
Πόρων και Ανάπτυξης, θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται 
στο πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
                     
20 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο για την εφαρμογή του άρθρου 92 παράγραφος 3 

στοιχεία α) και γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις. ΕΕ C 212 της 12.8.1988. 
21 ΕΕ C 213 της 19.08.1992, σ. 2. 
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Ελλάδα 
 
(α) Ελληνικό καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων 
 
Τον Μάιο, η Επιτροπή ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις στο ελληνικό καθεστώς περιφερειακών 
ενισχύσεων το οποίο είχε εγκριθεί τον Σεπτέμβριο 1994. 
 
Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν: το ανώτατο ποσό επιδότησης που μπορεί σήμερα να φθάσει τα 
10,1 εκατ. ECU· τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιοχή ανάπτυξης καθώς και την προσθήκη μιας νέας 
περιοχής ανάπτυξης (αποτελούμενη από τα Δωδεκάνησα, τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο καθώς και 
από τη Σαμοθράκη και μερικές ακόμη κοινότητες) με ποσοσό ενίσχυσης 40% σε ακαθάριστους 
όρους· τη διάρκεια των επιδοτήσεων επιτοκίου η οποία αυξάνεται από 3 σε 4 έτη για τις περιοχές Β 
και Γ. 
 
Η Επιτροπή κρίνει ότι οι τροποποιήσεις αυτές συμβιβάζονται με τα άρθρα 92-93 της συνθήκης ΕΚ 
και 61-62 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, λαμβανομένου κυρίως υπόψη του επιπέδου των κοινωνικών 
και οικονομικών δεικτών της Ελλάδας οι οποίοι παραμένουν κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο και 
του  ότι η Ελλάδα είναι στο σύνολό της επιλέξιμη δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της συνθήκης ΕΚ, με την εφαρμογή της μεθόδου του 1988. 
 
Ιταλία 
 
(α) Καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων 
 
Τον Μάρτιο, η Επιτροπή ενέκρινε το νέο ιταλικό καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. 
 
Το καθεστώς αυτό επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων 40% έως 50% σε καθαρούς όρους συν τις 
προσαυξήσεις για τις ΜΜΕ για επενδύσεις σε έξι περιοχές του Mezzogiorno οι οποίες καλύπτονται 
από την παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) (Καμπανία, Μπαζιλικάτα, Απουλία, 
Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία). Επιπλέον, στις ίδιες περιοχές (συν την περιοχή Μολίζε και - μέχρι 
το τέλος του 1996 - στην περιοχή Αμπούντσι), θα λειτουργήσει ένα νέο Ταμείο Εγγυήσεων για τις 
ΜΜΕ. Στόχος του Ταμείου αυτού θα είναι η αναδιάταξη του χρέους των βιώσιμων ΜΜΕ ή, ως 
εναλλακτική λύση, η χορήγηση συμμετοχικών δανείων, με τη χορήγηση εγγυήσεων από το κράτος 
στις τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές. Η ίδια εγγύηση θα ενθαρρύνει επίσης τις τράπεζες και 
τους θεσμικούς επενδυτές να αποκτήσουν μειοψηφικές συμμετοχές στις υπό εξέταση ΜΜΕ. 
 
Το καθεστώς προβλέπει επίσης τη χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις στις περιοχές της Κεντρικής 
και Βόρειας Ιταλίας που καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
της συνθήκης ΕΚ. Η ένταση των ενισχύσεων μπορεί να ανέλθει σε 10 έως 20% σε καθαρούς όρους, 
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν 12,5% του πληθυσμού της 
Ιταλίας, και στο ποσοστό αυτό προστίθεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996 2,2% προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός της περιοχής Αμπρούτσι. Οι περιοχές που καλύπτονται από το καθεστώς 
αυτό αντιστοιχούν στο σύνολο σχεδόν των περιοχών που καλύπτονται από τον στόχο 2 των 
διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης, σε ένα σημαντικό τμήμα των περιοχών που καλύπτονται από τον 
στόχο 5β και σε ορισμένες ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές. 
 
Ειδική μεταχείριση επιφυλάσσεται στις περιοχές του Αμπρούτσι και του Μολίζε, που καλύπτονται 
από το στόχο 1 των διαρθρωτικών ταμείων (η περιοχή Αμπρούτσι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996), 
αλλά δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για την παρέκκλιση της απαγόρευσης των ενισχύσεων 
βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Αντίθετα, οι περιοχές αυτές 
πληρούν τους όρους για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
της συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή αναγνώρισε, όπως και στο παρελθόν, την ανάγκη λήψης ορισμένων 
έκτακτων συνοδευτικών μέτρων για τις περιοχές που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Ως εκ 



192  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

τούτου, η ένταση των ενισχύσεων θα κυμαίνεται από 25 έως 45% ανάλογα με την περιοχή και το 
μέγεθος της επιχείρησης. 
 
Το καθεστώς προβλέπει επίσης τη χορήγηση ενισχύσεων για δραστηριότητες έρευνας στο 
Mezzogiorno και στις περιοχές που καλύπτονται από την περιφερειακή παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, καθώς και τη χορήγηση ενισχύσεων για τη 
σύσταση επιχειρήσεων από νέους (Νόμος αριθ. 44). 
 
(β) Μείωση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης και χρηματοδότησή τους από τον κρατικό 
προϋπολογισμό 
 
Toν Μάρτιο, η Επιτροπή εξέδωσε τελική απόφαση υπό όρους σχετικά με το ιταλικό καθεστώς 
μείωσης και κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των  δαπανών κοινωνικής ασφάλισης στο 
Mezzogiorno. 
 
Στην απόφασή της, η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη θέση που είχε λάβει κατά την έναρξη της 
διαδικασίας22, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να καταργηθούν οι ενισχύσεις του είδους αυτού 
δεδομένου ότι προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και ότι πρόκειται για ενισχύσεις 
λειτουργίας που απλώς ανακουφίζουν τις επιχειρήσεις από δαπάνες που κανονικά οφείλει να 
καλύπτει κάθε οικονομικός φορέας. 
 
Όσον αφορά τις έξι περιοχές του Mezzogiorno που πληρούν τις προϋποθέσεις για την παρέκκλιση 
που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ (Καμπάνια, 
Μπαζιλικάτα, Aπουλία, Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία), λαμβανομένου υπόψη ότι η ασθενής 
οικονομική τους διάρθρωση δεν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει από τη μία μέρα στην άλλη στη 
σημαντική και απότομη αύξηση του κόστους εργασίας λόγω της κατάργησης των μέτρων αυτών, η 
Επιτροπή έκρινε απαραίτητο να επιτρέψει την κατάργησή τους με ένα λογικό ρυθμό. 
 
Όσον αφορά τις περιοχές Μολίζε και Aμπρούτσι, η οικονομική τους κατάσταση - οι περιοχές αυτές 
είναι επιλέξιμες μόνο για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
της συνθήκης ΕΚ - δεν δικαιολογούσε τη χορήγηση ενισχύσεων του είδους αυτού. Η ιταλική 
κυβέρνηση κατήργησε λοιπόν τις μειώσεις των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης από την 1η 
Νοεμβρίου 1994. Όσον αφορά την κάλυψή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι 
δύο αυτές περιοχές καλύπτονταν από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 
στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να 
εγκρίνει τη λήψη έκτακτων συνοδευτικών μέτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
επιχειρήσεων των περιοχών αυτών στις νέες, λιγότερο ευνοϊκές μορφές στήριξης της οικονομίας. 
 
Έτσι, το ευεργέτημα της κάλυψης των δαπανών αυτών από τον κρατικό προϋπολογισμό χορηγείται 
με την προϋπόθεση ότι θα μειώνονται σταδιακά, βάσει σύντομων χρονοδιαγραμμάτων, μέχρι την 
οριστική κατάργησή τους, στις 31 Δεκεμβρίου 1999 για το Mολίζε και τις 31 Δεκεμβρίου 1996 για το 
Aμπρούτσι. 
 
 
(γ) Κέντρο χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών της Τεργέστης 
 
Τον Απρίλιο, η Επιτροπή ενέκρινε, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, την παροχή φορολογικών 
κινήτρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο κέντρο χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 
υπηρεσιών της Τεργέστης. 
 
Το κέντρο αυτό αποβλέπει στην ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών σχέσεων της Ένωσης με τις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με τη συγκέντρωση κεφαλαίων στις διεθνείς χρηματαγορές 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για χρηματοοικονομικές συναλλαγές με τις χώρες αυτές. 
                     
22 ΕΕ C 240 της 19.9.1992, σ. 7. 
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Οι ενισχύσεις, οι οποίες συνίστανται κυρίως σε φορολογικές ελαφρύνσεις στα κέρδη που 
πραγματοποιούνται στο κέντρο, μπορούν να χορηγηθούν μόνο στη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών 
λειτουργίας του κέντρου. Οι ενισχύσεις αφορούν μόνο τα κέρδη που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και περιορίζονται σε 
επενδύσεις ύψους 65 δισεκ. ιταλικών λιρών και 3,5 δισεκ. ECU. Για να μπορεί η Επιτροπή να 
παρακολουθεί συστηματικά τις επιπτώσεις των ενισχύσεων αυτών, προβλέπεται η υποβολή 
αναλυτικής έκθεσης. 
 
Η σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάπτυξη αγοράς ιδιωτικών κεφαλαίων στις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης αποτέλεσε το κίνητρο για την απόφαση αυτή. Τα μέτρα του είδους αυτού 
εντάσσονται στο πλαίσιο μιας εκ των βασικών κατευθύνσεων της Ένωσης όσον αφορά τις σχέσεις 
της με τις χώρες αυτές. 
 
 
Κάτω Χώρες 
 
(α) Χάρτης των περιοχών ανάπτυξης 
 
Τον Μάρτιο, η Επιτροπή ενέκρινε τον νέο εθνικό χάρτη των περιοχών ανάπτυξης στις Κάτω Χώρες, 
δηλαδή των περιοχών που είναι επιλέξιμες για τη λήψη, μέσω των επιχειρήσεων που είναι 
εγκατεστημένες σ' αυτές, κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 92 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. 
 
Ο χάρτης αυτός, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο, η ισχύς του οποίου έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 1994, παρουσιάζει ελάχιστες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οι 
τροποποιήσεις αφορούν απλώς την προσθήκη του συνόλου της επαρχίας Flevoland (η οποία 
αναγνωρίστηκε ως περιοχή του στόχου 1 από το Συμβούλιο Υπουργών τον Ιούλιο 1993) και της 
κοινότητας Hoogeveen της επαρχίας Drenthe (οι προσθήκες αυτές αντισταθμίστηκαν από την 
αφαίρεση μίας σειράς κοινοτήτων του Zuid-Limburg). Ορισμένα καθεστώτα ενισχύσεων 
κοινοποιήθηκαν για πέντε έτη (1η Ιανουαρίου 1995 έως 31η Δεκεμβρίου 1999). Τα ποσοστά έντασης 
της ενίσχυσης δεν υφίστανται καμία αύξηση εφόσον παραμένουν 25% σε ακαθάριστους όρους για 
την επαρχία Flevoland, 20% σε ακαθάριστους όρους για τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για πέντε 
έτη και 15% σε ακαθάριστους όρους για τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για δύο έτη. 
 
Η Επιτροπή δέχθηκε τον χάρτη αυτόν στηριζόμενη στις ακόλουθες σκέψεις: όλες οι περιοχές που 
προτείνονται (εκτός από την επαρχία Zuid-Limburg) ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον ένα από τα 
τρία κριτήρια επιλεξιμότητας της πρώτης φάσης της μεθόδου του 198823· Η δεύτερη φάση της εν 
λόγω μεθόδου επιτρέπει την προσθήκη ενός τμήματος της επαρχίας Zuid-Limburg, κυρίως βάσει των 
κοινωνικών και οικονομικών δεικτών της και της απομόνωσής της λόγω της γεωγραφικής της θέσης· 
η ελάχιστη αύξηση (0,38%) της κάλυψης του εθνικού πληθυσμού από τις περιφερειακές ενισχύσεις 
είναι αισθητά μικρότερη από την αύξηση που επιτεύχθηκε με την αναγνώριση της περιοχής Flevoland 
ως περιοχής του στόχου 1 (1,5%) καθώς και από τη διεύρυνση του νέου χάρτη των διαρθρωτικών 
ταμείων για την περίοδο 1994-1999 (11%). Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι Κάτω Χώρες 
παρουσιάζουν, με ποσοστό 17,26%, τη μικρότερη κάλυψη του εθνικού πληθυσμού από 
περιφερειακές ενισχύσεις στην Ευρώπη των 15. 
 
(β) Κύριο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων 
 
Μετά την έγκριση του χάρτη, η Επιτροπή ενέκρινε, τον Απρίλιο, το καθεστώς IPR 
(Investeringspremieregeling), κύριο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του οποίου 
αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρει ο νέος χάρτης. Το νέο καθεστώς IPR αποτελεί επίσης, 
                     
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής επί της μεθόδου εφαρμογής του άρθρου 92, παράγραφος 3 σημεία α) και γ) 

στις περιφερειακές ενισχύσεις, ΕΕ C 212 της 12.08.1988 όπως τροποποιήθηκε από ΕΕ C 364 της 
20.12.1994, σ. 8. 
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σε μεγάλο βαθμό, τη συνέχιση των προηγούμενων καθεστώτων IPR που εγκρίθηκαν από την 
Επιτροπή το 1988 και 1990. 
Το καθεστώς αυτό αποβλέπει στην περιφερειακή ανάπτυξη του νότιου τμήματος της χώρας, δηλαδή 
των επαρχιών Twente και Zuid-Limburg, μέσω της χορήγησης πριμοδοτήσεων στις επενδύσεις εντός 
των προβλεπόμενων από το νέο χάρτη ορίων έντασης των ενισχύσεων. Για να μην υπερβούν οι 
ενισχύσεις τα επιτρεπόμενα ανώτατα όρια, έχουν προβλεφθεί κανόνες σώρευσης. Όπως και ο χάρτης, 
το καθεστώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια ώστε να συμπίπτει με την περίοδο ισχύος των 
διαρθρωτικών ταμείων. 
 
Πορτογαλία 
 
(α) Ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Μαδέρας 
 
Τον Ιανουάριο, μετά την αναθεώρηση του υφιστάμενου από το 1987 καθεστώτος, το οποίο έχει ήδη 
αναθεωρηθεί μία φορά το 1991, η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις στη συνέχιση 
της εφαρμογής των μέτρων υπέρ της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών της Μαδέρας για την 
προσέλευση νέων επιχειρήσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000. 
 
Οι ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αυτού μπορούν να λάβουν τη 
μορφή επιδοτήσεων για την επαγγελματική κατάρτιση, τις επενδύσεις και τις ενισχύσεις φορολογικού 
χαρακτήρα (απαλλαγή από τους φόρους). Οι ενισχύσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν με άλλες 
ενισχύσεις που χορηγούνται στη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών αλλά και εκτός αυτής. 
 
Η Επιτροπή δέχθηκε την παράταση του εν λόγω καθεστώτος, παρόλο που περιλαμβάνει λειτουργικές 
ενισχύσεις, βάσει των ακολούθων σκέψεων: η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών της Μαδέρας βρίσκεται 
σε μία περιοχή επιλέξιμη για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο 
α), δεδομένου ότι το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει μόνο 24% του κοινοτικού 
μέσου όρου, έτσι ώστε να συγκαταλέγεται η Μαδέρα στις πλέον φτωχές περιοχές της Ένωσης· η 
οικονομική διάρθρωση της Μαδέρας είναι ιδιαίτερα επισφαλής και συνδέεται με δυσμενείς 
συγκυρίες· στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες δικαιολογείται η λήψη ειδικών μέτρων για την 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.24 Ωστόσο, όπως έγινε και για παρόμοια καθεστώτα στο 
Δουβλίνο και το Shannon, και για να μην παραβιαστούν οι διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις 
λειτουργίας25, το καθεστώς θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, εφόσον η εγκατάσταση νέων 
επιχειρήσεων στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000, ημερομηνία μετά την οποία 
το καθεστώς θα επανεξεταστεί προκειμένου να αποφασιστεί αν θα παραταθεί ή θα καταργηθεί. 
 
 
2. Τομεακές ενισχύσεις 
 
2.1. Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα 
 
Αυστρία 
 
α) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG) 
 
Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση βάσει του άρθρου 95 
της συνθήκης ΕΚΑΧ σχετικά με την έγκριση μίας ενίσχυσης για την παραγωγή και μίας ενίσχυσης 
για την παύση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην VAEG, επιχείρηση που εκμεταλλεύεται 
μεταλλείο ανοικτής οροφής σιδηρομεταλλεύματος. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται για την περίοδο 
1995-2002. Η ενίσχυση για την παραγωγή αποβλέπει στην κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των εσόδων 

                     
24 "Δήλωση σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας" Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τελική πράξη, σ. 238. 
25 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο για την εφαρμογή του άρθρου 92, παράγραφος 3, 

στοιχεία α) και γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις, ΕΕ C 212 της 12.8.1988 και ιδίως το σημείο Ι.6. 
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και των δαπανών της VAEG για περιορισμένο διάστημα, στη διάρκεια του οποίου η επιχείρηση αυτή 
θα παύσει σταδιακά τις δραστηριότητές της. Η ενίσχυση για την παύση των δραστηριοτήτων θα της 
επιτρέψει να σταματήσει την παραγωγή της με τρόπο αποδεκτό από κοινωνική και περιβαλλοντική 
άποψη. Χωρίς την ενίσχυση αυτή, η επιχείρηση θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως κάθε παραγωγική 
δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το μεταλλείο ανοικτής οροφής στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα, πράγμα που θα ήταν απαράδεκτο τόσο από περιφερειακή άποψη όσο και για 
λόγους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Η ενίσχυση δεν πρόκειται να περιορίσει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς δεδομένου ότι συνδέεται στενά με το 
κλείσιμο της επιχείρησης στο εγγύς μέλλον. Η Αυστρία θα μπορεί να χορηγεί ετησίως ενισχύσεις για 
τη λειτουργία της επιχείρησης μόνον εφόσον τηρούνται ορισμένα όρια όσον αφορά την παραγωγή, η 
οποία θα πρέπει να μειωθεί μέχρις ότου σταματήσει εντελώς, το 2002. 
 
Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής τον Νοέμβριο και η Επιτροπή ενέκρινε τελικά 
την ενίσχυση τον Δεκέμβριο. 
 
Γερμανία 
 
α) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH 
 
Τον Σεπτέμβριο 1994, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 
του κώδικα των ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με το σχέδιο χορήγησης 
ενισχύσεων26 στις χαλυβουργικές επιχειρήσεις της Βαυαρίας Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH και 
Lech-Stahlwerke GmbH για την αντιστάθμιση ζημιών και τη διεξαγωγή επενδύσεων. Στις 4 Απριλίου 
1995, η Επιτροπή αποφάσισε ότι τα προβλεπόμενα χρηματοδοτικά μέτρα συνιστούσαν κρατική 
ενίσχυση που απαγορεύεται από τις διατάξεις του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και 
χάλυβα και της συνθήκης ΕΚΑΧ και ότι, συνεπώς, δεν μπορούσαν να χορηγηθούν.27 
 
Η κυβέρνηση της Βαυαρίας σχεδίαζε να πωλήσει τη συμμετοχή της ύψους 45% στο κεφάλαιο της 
Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH σε ιδιώτη επιχειρηματία, στη συμβολική τιμή των 3,- DM και να 
καλύψει 80,35% των ζημιών που υπέστη η επιχείρηση αυτή στο διάστημα 1990 έως 1994. Σύμφωνα 
με τον τελικό υπολογισμό των ζημιών αυτών, τον οποίο παρουσίασε η γερμανική κυβέρνηση στη 
διάρκεια της διαδικασίας, οι ζημίες ανέρχονται συνολικά σε 66,15 εκατ ECU. Η γερμανική 
κυβέρνηση επρόκειτο επίσης να χορηγήσει 29,5 εκατ. ECU για την κάλυψη του κόστους ορισμένων 
επενδύσεων. Η γερμανική κυβέρνηση είχε επίσης την πρόθεση να πωλήσει τη συμμετοχή της ύψους 
19,74% στο κεφάλαιο της Lech- Stahlwerke GmbH στον ίδιο ιδιώτη στη συμβολική τιμή αγοράς του 
1,- DM και να καταβάλει αποζημίωση συνολικού ύψους ECU 10,52 εκατ. στην εταιρεία αυτή. 
 
H γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η αποζημίωση την οποία επρόκειτο να χορηγήσει ήταν σύμφωνη 
με τη συμπεριφορά ενός επενδυτή που ενεργεί σε κανονικές συνθήκες οικονομίας της αγοράς και ότι 
συνεπώς δεν συνιστούσε ενίσχυση. Μετά τη μελέτη των επιχειρημάτων που προέβαλε η γερμανική 
κυβέρνηση, η Επιτροπή έκρινε ότι η αποζημίωση δεν αντιστοιχούσε στη συνήθη συμπεριφορά 
επενδυτή που ενεργεί σε κανονικές συνθήκες οικονομίας της αγοράς, δεδομένου ότι η πράξη αυτή 
συμπίπτει με την πώληση των μετοχών που κατείχε στις εν λόγω επιχειρήσεις. Επομένως, το κράτος 
δεν μπορούσε να προσδοκά απόδοση της επένδυσής του, έστω και μακροπρόθεσμα, ενώ οι ιδιώτες 
επενδυτές επενδύουν ίδια κεφάλαια μόνον εφόσον η επένδυση προσφέρει εύλογες προοπτικές 
απόδοσης. Συνεπώς, η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η αποζημίωση που επρόκειτο να 
χορηγηθεί συνιστούσε κρατική ενίσχυση που δεν συμβιβάζεται με τον κώδικα ενισχύσεων στη 
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι η 
προτεινόμενη ενίσχυση για επενδύσεις ήταν ασυμβίβαστη με τον κώδικα των ενισχύσεων στη 
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, δεδομένου ότι οι δύο επιχειρήσεις δεν είναι εγκατεστημένες στο 
έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και ότι δεν μπορούν να λάβουν 
επενδυτικές ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 5 του εν λόγω κώδικα. Λαμβανομένων υπόψη των 
                     
26 ΕΕ C 377, 31.12.1994, σ. 4 
27 ΕΕ L 253, 21.10.1995, σ. 22. 
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προαναφερομένων, η Επιτροπή αποφάσισε να μην εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης και της 
ενίσχυσης για επενδύσεις. 
 
Τον Νοέμβριο 1994, η Επιτροπή κίνησε μία άλλη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 
του κώδικα των ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με συμμετοχικό δάνειο 
ύψους ECU 26,53 εκατ. που συνήψε η κυβέρνηση της Βαυαρίας με την Neue Maxhütte Stahlwerke 
GmbH στο διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 1993 και του Αυγούστου 1994. Η Επιτροπή έκρινε ότι η 
συμπεριφορά της κυβέρνησης της Βαυαρίας δεν αντιστοιχούσε στη συμπεριφορά ενός επενδυτή που 
ενεργεί κάτω από κανονικές συνθήκες οικονομίας της αγοράς, δεδομένου ότι κανένας από τους 
υπόλοιπους μετόχους, ή τουλάχιστον όχι όλοι, δεν ήταν διατεθειμένοι να χορηγήσουν δάνεια κάτω 
από ανάλογες συνθήκες. Η Επιτροπή έκρινε, λοιπόν, ότι τα δάνεια αποτελούσαν κρατική ενίσχυση η 
οποία, κατά τα φαινόμενα, δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. 
 
Βάσει ανάλογων σκέψεων, η Επιτροπή αποφάσισε τον Ιούλιο να κινήσει μία δεύτερη διαδικασία 
δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, 
σχετικά με δάνεια ύψους ECU 12,68 εκατ. που χορηγήθηκαν το 1994-1995 από την κυβέρνηση 
προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση. 
 
Τον Οκτώβριο 1995, η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην επιχείρηση στο 
διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 1993 και του Αυγούστου 1994, συνολικού ύψους ECU 26,53 εκατ., 
συνιστούσαν κρατική ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά. Η Επιτροπή οδηγήθηκε στο 
συμπέρασμα αυτό μετά τη διαπίστωση ότι τα δάνεια είχαν ως στόχο την πρόληψη της έλλειψης 
ρευστότητας και, κατά συνέπεια, της αφερεγγυότητας και ότι, ως εκ τούτου ισοδυναμούσαν με 
εισφορά επιχειρηματικού κεφαλαίου και επίσης ότι οι ιδιώτες μέτοχοι δεν θα παρείχαν κεφάλαια 
κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυσχερειών που 
αντιμετώπιζε η επιχείρηση, η κυβέρνηση της Βαυαρίας δεν είχε ελπίδες να εξασφαλίσει ούτε την 
εξόφληση των δανείων αυτών. Στόχος των δανείων ήταν να καλυφθούν οι ζημίες εκμετάλλευσης της 
εταιρείας στη διάρκεια της περιόδου αυτής. Οι ενισχύσεις του είδους αυτού δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο παρέκκλισης βάσει του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και 
χάλυβα ή της συνθήκης ΕΚΑΧ και, επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η ενίσχυση αυτή είναι 
ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και ζήτησε την επιστροφή της από την εταιρεία, με τόκους που 
αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. 
 
β) Georgsmarienhütte GmbH 
 
Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει τη διαδικασία που είχε κινήσει το 1993 σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με 
ενίσχυση ύψους ECU 17 εκατ. που χορηγήθηκε στη χαλυβουργική επιχείρηση Georgsmarienhütte 
GmbH. Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, η ενίσχυση αυτή, η οποία αποτελούσε ενίσχυση στον 
τομέα της Ε & Α, ήταν συμβιβάσιμη με το άρθρο 2 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου 
και χάλυβα και το κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Ε & Α.28 Ωστόσο, 
κατά τη διαδικασία εξέτασης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένες επιλέξιμες δαπάνες, ύψους ECU 
32 εκατ. περίπου, δεν είχαν άμεση σχέση με το σχέδιο Ε & Α, αλλά ότι συνδέονταν με βιομηχανικές 
επενδύσεις που ήταν απαραίτητες για την παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων. Οι δαπάνες αυτές 
δεν μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο ενίσχυσης για Ε & Α. Εξάλλου, δεδομένου ότι το σχέδιο 
Ε & Α περιελάμβανε εφαρμοσμένη έρευνα και ότι δεν συνεπαγόταν ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους για 
την εταιρεία, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει ενίσχυση έντασης 25% και δεν δέχθηκε την 
πρόσθετη ένταση ύψους 5% που είχε κοινοποιήσει η γερμανική κυβέρνηση. Η Επιτροπή, στην 
απόφασή της αυτή, έλαβε υπόψη της ότι σε περίπτωση που το σχέδιο Ε & Α αποτύγχανε, η 
επιχείρηση θα ήταν σε θέση να προσαρμόσει το σχέδιο στα συνήθη πρότυπα και την παραγωγή 
χάλυβα με ελάχιστες πρόσθετες δαπάνες. 
 

                     
28 Βλ. ΕΕ C 83 της 11.4.86, σ. 5. 
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Με βάση τις σκέψεις αυτές, η Επιτροπή εξέδωσε τελική απόφαση με την οποία ενέκρινε τη χορήγηση 
ενίσχυσης ύψους ECU 8 εκατ. για το σχέδιο Ε & Α. 
 
γ) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Albruck und Recycling GmbH 
και Walzwerk Ilsenburg GmbH.  
 
Τον Ιανουάριο, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με διάφορα 
μέτρα ενίσχυσης υπέρ της χαλυβουργικής επιχείρησης Werkstoff-Union GmbH, στόχος των οποίων 
ήταν η ανέγερση μιας νέας μονάδας παραγωγής σιδηρούχων και μη σιδηρούχων προϊόντων στην 
πρώην ΛΔΓ. Το κόστος της νέας αυτής μονάδας υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε ECU 148 εκατ. Η 
γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη χορηγήσει στην επιχείρηση ενίσχυση για επενδύσεις ύψους 
ECU 23,9 εκατ., καθώς και φορολογική ελάφρυνση ύψους ECU 8,9 εκατ. στο πλαίσιο δύο 
καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για τον τομέα ΕΚΑΧ 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή και ενδεχομένως άλλα 
μέτρα ενίσχυσης δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 του κώδικα αυτού, δηλαδή πριν την 30ή Ιουνίου 1994, η Επιτροπή δεν είχε 
στη διάθεσή της το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την εξέτασή της. Εξάλλου, η κοινοποίηση που 
έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1994 κρίθηκε ελλιπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατηρεί σοβαρές 
αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμο των μέτρων ενίσχυσης για τη δημιουργία της νέας μονάδας 
παραγωγής με τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και τη συνθήκη ΕΚΑΧ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κώδικας ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και 
χάλυβα είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά την προθεσμία καταβολής της ενίσχυσης βάσει του άρθρου 
5. Με εξαίρεση το γερμανικό νόμο για την παροχή επενδυτικών κινήτρων 
(Investitionszulagengesetz), η προθεσμία αυτή λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1994. 
 
Για παρόμοιους λόγους, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με τις 
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις χαλυβουργικές επιχειρήσεις Reinwald recycling GmbH, Hansa 
Chemie Abbruch und Recycling GmbH και Walzwerk Ilsemburg GmbH. 
 
δ) Eko Stahl GmbH 
 
Τον Ιούλιο 1994, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του 
κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης υπέρ της 
χαλυβουργικής επιχείρησης Eko Stahl GmbH. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στη συνεχή κάλυψη των 
ζημιών και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων με δάνεια και εγγυήσεις (Treuhandanstalt), καθώς και 
με τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις από το δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau. Στις 21 Δεκεμβρίου 1994, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει τη χορήγηση ενίσχυσης 
ύψους ECU 474 εκατ. στην επιχείρηση αυτή βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ, ενίσχυση 
που συνδέεται με την πώληση 60% των μετοχών της στη βελγική χαλυβουργική εταιρεία Cockerill 
Sambre S.A. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή επέτρεψε στην ΤΗΑ να 
παραιτηθεί από την απαίτηση επιστροφής των δανείων που είχε χορηγήσει στην επιχείρηση 
συνολικού ύψους ECU 190,84 εκατ. και να της χορηγήσει εγγύηση που θα καλύπτει δάνεια για 
επενδύσεις ύψους ECU 31,57 εκατ. Για το σκοπό αυτό: 
 
- δάνεια ύψους 115,8 εκατ. ECU κατ' ανώτατο όριο για την κάλυψη των μελλοντικών ζημιών της 

επιχείρησης και 165,2 εκατ. ECU για επενδύσεις, επισκευή και συντήρηση που αποτέλεσαν 
αντικείμενο της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κώδικα 
ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα πρέπει να θεωρηθούν ως εξοφληθέντα από την 
31η Δεκεμβρίου 1994, δεδομένου ότι η ΤΗΑ, με την άδεια της Επιτροπής, παραιτήθηκε από τις 
απαιτήσεις της που απορρέουν από τα δάνεια αυτά· 

 
- η εγγύηση της ΤΗΑ για την κάλυψη του συνόλου των δανείων για επενδύσεις που υπόκεινται 

στη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 έχει ήδη αποσυρθεί. 



198  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

 
Επιπλέον, τα δάνεια για επενδύσεις της Kreditanstalt fur Wiederaufbau, χορηγήθηκαν από κοινού με 
ένα κονσόρτσιουμ τραπεζών, στο οποίο μετέχουν τράπεζες του ιδιωτικού τομέα με τους ίδιους όρους 
που μετέχει η  τράπεζα του δημόσιου τομέα. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια αυτά για 
επενδύσεις δεν εμπεριείχαν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 
 
Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, η Επιτροπή έκρινε ότι η EKO Stahl δεν λαμβάνει 
πλέον καμία κρατική ενίσχυση ασυμβίβαστη με τη συνθήκη ΕΚΑΧ ή τον κώδικα ενισχύσεων στη 
βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Έτσι, η Επιτροπή αποφάσισε το Φεβρουάριο να κλείσει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία 
σιδήρου και χάλυβα. 
 
ε) Hamburger Stahlwerke GmbH 
 
Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι τα δάνεια που χορήγησε ο Δήμος του Αμβούργου στην 
Hamburger Stahlwerke GmbH με τη μορφή πιστωτικού ορίου μέσω της Hamburgische Landesbank 
στις αρχές του 1994 συνιστούν κρατική ενίσχυση που δεν συμβιβάζεται με τη συνθήκη ΕΚΑΧ και 
τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι τα 
δάνεια που χορηγήθηκαν με τη μορφή μερικού πιστωτικού ορίου ύψους 11 εκατ. ECU (20 εκατ. DM) 
στις αρχές του 1993, ήταν ασυμβίβαστα με τους προαναφερθέντες κανόνες. Η Επιτροπή ζήτησε την 
επιστροφή των ενισχύσεων αυτών. 
 
Στις αρχές του 1994, η Επιτροπή πληροφορήθηκε, μέσω ανακοινώσεων στον τύπο, ότι ο Δήμος του 
Αμβούργου χορήγησε χρηματοδοτική ενίσχυση στην Hamburger Stahlwerke GmbH. Στις 6 Ιουλίου 
1994, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε ότι η διαχείριση της 
Hamburger Stahlwerke GmbH γινόταν στην πράξη σαν να επρόκειτο για δημόσια επιχείρηση, από το 
1984 που είχε συσταθεί. Η νέα Hamburger Stahlwerke GmbH ιδρύθηκε το 1984, στο πλαίσιο σχεδίου 
διάσωσης, προκειμένου να συνεχίσει τις δραστηριότητες της παλαιάς Hamburger Stahlwerke GmbH, 
η οποία είχε κηρύξει πτώχευση. Η συγκέντρωση μετοχικού κεφαλαίου έγινε μέσω διαφόρων 
μεσολαβητών από τον Δήμο του Αμβούργου ο οποίος, μέσω της Hanseatische Landesbank, απέκτησε 
αποφασιστικό λόγο όσον αφορά το μέλλον της νέας Hamburger Stahlwerke GmbH. 
 
Δεδομένου ότι δεν βρέθηκε αγοραστής από τον ιδιωτικό τομέα, η Hamburgische Landesbank και ο 
Δήμος του Αμβούργου αποφάσισαν να ενισχύσουν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης. 
Έκριναν λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την εξόφληση των εκκρεμών 
απαιτήσεων έναντι της παλαιάς Hamburger Stahlwerke GmbH. Ο Δήμος του Αμβούργου προέβη σε 
εισφορά κεφαλαίων ύψους 11 εκατ. ECU (20 εκατ. DM) και χορήγησε ενίσχυση ύψους 13 εκατ. ECU 
(23,5 εκατ. DM) και εγγυήσεις ύψους 7,2 εκατ. ECU (13 εκατ. DM) περίπου, οι οποίες είχαν εγκριθεί 
την εποχή εκείνη από την Επιτροπή. Ο Δήμος του Αμβούργου άνοιξε επίσης πιστωτικό όριο 43,3 
εκατ. ECU (78 εκατ. DM) μέσω της Hamburgische Landesbank, η οποία με τη σειρά της άνοιξε 
πιστωτικό όριο 29 εκατ. ECU (52 εκατ DM). 
 
Όταν η επιχείρηση αντιμετώπισε οικονομικές δυσχέρειες στο τέλος του 1992, η Landesbank 
αρνήθηκε να αυξήσει το πιστωτικό όριο έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλιστεί η ρευστότητα της 
επιχείρησης. Ο Δήμος του Αμβούργου δέχθηκε τότε να αυξήσει κατά 11 εκατ. ECU (20 εκατ. DM) το 
πιστωτικό αυτό όριο, με δική του ευθύνη. Κατά τους τελευταίους μήνες του 1993, η Hamburger 
Stahlwerke GmbH αντιμετώπισε και πάλι σοβαρά οικονομικά προβλήματα και χρειάστηκε περαιτέρω 
αύξηση του πιστωτικού της ορίου κατά 13,3 εκατ. ECU  (24 εκατ. DM). Η τράπεζα απέσυρε πλήρως 
την υποστήριξή της αλλά ο Δήμος του Αμβούργου ανέλαβε τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και 
χορήγησε, με δική του ευθύνη, πρόσθετο πιστωτικό όριο ύψους 96,7 εκατ. ECU (174 εκατ. DM) και 
πρόσθετη πιστωτική διευκόλυνση (swing) ύψους 5,5 εκατ. ECU  (10 εκατ. DM). Στο τέλος του 1994, 
η επιχείρηση πωλήθηκε στον ινδονησιακό όμιλο Ispat. Στο πλαίσιο της πώλησης αυτής, όλες οι 
απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν στην Hamburger Stahlwerke 
μεταβιβάστηκαν στην Ispat σε τιμή που δεν έχει ακόμη καθοριστεί και η οποία αντιπροσωπεύει ένα 
τμήμα της ονομαστικής τους αξίας. Η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι τα δάνεια που έλαβε η 
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Hamburger Stahlwerke GmbH με τη μορφή ορίου πίστωσης το Δεκέμβριο 1992 και το σύνολο του 
νέου ορίου πίστωσης που της παρασχέθηκε στις αρχές του 1994 συνιστά κρατική ενίσχυση που δεν 
συμβιβάζεται με τον κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και ως εκ τούτου, 
πρέπει να επιστραφεί. 
 
Ελλάδα 
 
α) Χαλυβουργία Θεσσαλίας Α.Ε. 
 
Τον Μάιο, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα σχετικά με επενδυτική 
ενίσχυση που πρόκειται να χορηγήσει η ελληνική κυβέρνηση στη χαλυβουργική επιχείρηση 
Χαλυβουργία Θεσσαλίας Α.Ε., για την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Οι επενδυτικές ενισχύσεις θεωρούνται συνήθως  ασυμβίβαστες με τον 
κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και τη συνθήκη ΕΚΑΧ και δεν μπορούν να 
εγκριθούν. Εντούτοις, δυνάμει του άρθρου 5 του κώδικα ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και 
χάλυβα, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει επενδυτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο γενικών καθεστώτων 
περιφερειακών ενισχύσεων στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994. Δεδομένου ότι η ενίσχυση 
κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 15 Φεβρουαρίου 1995, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται 
με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 5. Συνεπώς, η Επιτροπή διατηρεί σοβαρές αμφιβολίες όσον 
αφορά το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με τον κώδικα των ενισχύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και 
χάλυβα και τη συνθήκη ΕΚΑΧ. 
 
 
Iρλανδία 
 
a) Irish Steel Ltd. 
 
Τον Απρίλιο του 1995 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
6, παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα όσον αφορά αφενός χρηματοδοτική 
βοήθεια της ιρλανδικής κυβέρνησης ύψους 61, 73 εκατ. ECU προς την κρατική εταιρεία Irish Steel 
Ltd., προκειμένου να στηρίξει την αναδιάρθρωση της εταιρείας, και αφετέρου εγγύηση δανείου 
ύψους 13,3 εκατ. ECU που χορηγήθηκε το 1993. Κατά τα φαινόμενα, η χρηματοδοτική βοήθεια με τη 
μορφή εγγυήσεων δανείου και εταιρικού κεφαλαίου καθώς και οι εγγυήσεις δανείου από το 1993 και 
εξής δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που επιτρέπεται να χορηγηθούν βάσει 
του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα και, συνεπώς, μπορούν μόνο να εγκριθούν σύμφωνα 
με το άρθρο 95 ΕΚΑΧ. Στη συνέχεια, η ιρλανδική κυβέρνηση απέσυρε τα σχέδιά της να χορηγήσει 
την εν λόγω ενίσχυση και κοινοποίησε νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης που προέβλεπε την πώληση της 
εταιρείας στην Ιspat International. Βάσει του εν λόγω σχεδίου η ιρλανδική κυβέρνηση είχε την 
πρόθεση να χορηγήσει χρηματοδοτική βοήθεια συνολικού ύψους 38,39 εκατ. ECU, που συνεπαγόταν 
τη διαγραφή χρεών, εισφορές σε μετρητά για περιβαλλοντικές εργασίες και ένα συνταξιοδοτικό 
καθεστώς. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η χρηματοδοτική βοήθεια συνιστούσε ενίσχυση, δεδομένου ότι υπήρχαν 
αμφιβολίες για το κατά πόσον η εν λόγω βοήθεια ήταν μικρότερη από τα έξοδα ρευστοποίησης, στα 
οποία θα υποβαλόταν ένα ιδιώτης επενδυτής. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή 
υποβάθμιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών ένας σώφρων ιδιώτης επενδυτής θα ήταν αναμενόμενο να ενεργήσει πολύ ταχύτερα 
προκειμένου να μειώσει τις ζημίες του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν εμπίπτει σε 
καμία από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στον κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα (με 
εξαίρεση μικρό ποσό ενίσχυσης για την επανεκπαίδευση) και κατά συνέπεια μπορεί να εγκριθεί μόνο 
βάσει του άρθρου 95 ΕΚΑΧ. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι όροι για την υποβολή πρότασης προς το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 95 
πληρούνται στην προκειμένη περίπτωση, δεδομένου ότι η ενίσχυση περιορίζεται κατά τα φαινόμενα 
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στο ποσό που είναι αυστηρά απαραίτητο και χορηγείται στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης που θα 
επιτρέψει στην εταιρεία να καταστεί βιώσιμη εντός λογικού χρονικού διαστήματος. Η Επιτροπή 
επιπλέον έκρινε ότι τα συμφέροντα των ανταγωνιστών προστατεύονται, δεδομένου ότι το επίπεδο της 
ενίσχυσης είναι σχετικά χαμηλό και η εταιρεία δεν θα αυξήσει το παραγωγικό δυναμικό της για πέντε 
τουλάχιστον έτη μετά την τελευταία πληρωμή της ενίσχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά 
και το γεγονός ότι το κλείσιμο της εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη σε περιοχή του άρθρου 92, 
παράγραφος 3, στοιχείο α), θα προκαλούσε σοβαρά κοινωνικά και περιφερειακά προβλήματα, η 
Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο βάσει του άρθρου 95 εγκρίνοντας τη 
χορήγηση αναδιαρθρωτικής ενίσχυσης στην Ιrish Steel Ltd.          
 
Στη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 1995, στο Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις προτάσεις της 
Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν διάφοροι πρόσθετοι όροι, μεταξύ των οποίων 
περιορισμοί στο φάσμα προϊόντων, την παραγωγή και τις πωλήσεις της εταιρείας κατά την επόμενη 
πενταετία, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν περαιτέρω οι ενδεχόμενες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. Αποφασίστηκε επίσης να αυξηθεί η ενίσχυση κατά 9 εκατ. ECU περίπου. 
 
Iταλία 
 
a) Acciaerie di Bolzano (Falck) 
 
Από καταγγελία η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι κατά την περίοδο 1983 - 1988 ελήφθη σειρά μέτρων 
ενίσχυσης υπέρ της χαλυβουργίας Acciaerie di Bolzano, θυγατρικής της Falck, χωρίς αυτά να 
κοινοποιηθούν εκ των προτέρων και να εγκριθούν από την Επιτροπή. Μετά από εξέταση της εν λόγω 
ενίσχυσης βάσει του ισχύοντος κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα, προέκυψε ότι ορισμένα 
από τα μέτρα ενίσχυσης χορηγήθηκαν για παραγωγική επένδυση, για την οποία δεν προβλέπεται 
παρέκκλιση βάσει του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα, ενώ άλλες ενισχύσεις 
χορηγήθηκαν για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας χωρίς να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι 
για έγκριση της ενίσχυσης αυτής βάσει του κώδικα. 
 
Για τους λόγους αυτούς, δημιουργήθηκαν στην Επιτροπή σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη 
συμβατότητα των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά και αποφάσισε να κινήσει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 4 του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του 
χάλυβα.    
 
β) Νόμος Bresciani 
 
H Επιτροπή αποφάσισε, αφενός, να μην φέρει αντιρρήσεις όσον αφορά τα 20 σχέδια ενισχύσεων στο 
κλείσιμο που κοινοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου της 3ης Αυγούστου 1994, αριθ. 
481 που αφορά τον παροπλισμό του ιδιωτικού τομέα χάλυβα στην Ιταλία και, αφετέρου, να κινήσει 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 4, του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του 
χάλυβα, όσον αφορά έξι άλλες δημόσιες παρεμβάσεις που έχει προγραμματίσει το ιταλικό κράτος. 
 
Στην απόφαση έγκρισης του ιταλικού νόμου της 3ης Αυγούστου 1994 αριθ. 481, η Επιτροπή, αφού 
διαπίστωσε ότι ο εν λόγω νόμος ήταν σύμφωνος με τον κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα 
και συγκεκριμένα στις διατάξεις του άρθρου 4, επέβαλε στις ιταλικές αρχές την υποχρέωση να 
κοινοποιούν εκ των προτέρων κάθε περίπτωση εφαρμογής του εξεταζόμενου νόμου. Ωστόσο, από τα 
στοιχεία που έχει υπόψη της η Επιτροπή προκύπτει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα 
ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα, ενώ για 20 περιπτώσεις τηρήθηκαν όλοι οι όροι, για έξι άλλες 
περιπτώσεις οι έξι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν κατασκεύαζαν σε τακτική βάση προϊόντα ΕΚΑΧ 
μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της ενίσχυσης στην Επιτροπή. 
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή είχε λόγους να πιστεύει ότι οι εξεταζόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούσαν 
να θεωρηθούν, εκ πρώτης όψεως, επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων στο κλείσιμο βάσει του 
άρθρου 4 του κώδικα ενισχύσεων, στο βαθμό που δεν θα κατασκεύαζαν σε τακτική βάση προϊόντα 
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ΕΚΑΧ μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης στην Επιτροπή του νόμου αριθ. 481 όσον αφορά τον 
παροπλισμό του ιδιωτικού τομέα χάλυβα στην Ιταλία. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεώρησε απαραίτητο και σκόπιμο να κινήσει στις έξι περιπτώσεις τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφος 4 της απόφασης της Επιτροπής 
3855/91/ΕΚΑΧ κατά των ενισχύσεων που προαναφέρθηκαν. 
 
 
2.2. Προϊόντα χάλυβα εκτός ΕΚΑΧ 
 
Γερμανία 
 
α) Berg-Spezial-Rohr GmbH 
 
Τον Μάρτιο του 1993 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 
όσον αφορά επενδυτική ενίσχυση που επρόκειτο να χορηγηθεί βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος 
περιφερειακής ενίσχυσης στην Berg-Spezial-Rohr GmbH, εταιρεία παραγωγής χαλυβοσωλήνων που 
δεν καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Λαμβάνοντας υπόψη το παραγωγικό πλεόνασμα που 
υπάρχει στον συγκεκριμένο τομέα , δεδομένου ότι το παραγωγικό δυναμικό χρησιμοποιήθηκε κατά 
40% περίπου στην περίοδο 1989 - 1992, η Επιτροπή αμφέβαλε ότι η εν λόγω ενίσχυση συμβιβαζόταν 
με την κοινή αγορά. 
 
Αφού εξέτασε την ενίσχυση υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρείχαν οι γερμανικές αρχές και 
τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Επιτροπή αποφάσισε τον Σεπτέμβριου 
του 1995 να εγκρίνει την ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ, της 
Συνθήκης ΕΚ. Πριν λάβει την απόφαση αυτή, η Επιτροπή στάθμισε τις τομεακές επιπτώσεις της 
ενίσχυσης σε σχέση με τα περιφερειακά οφέλη της. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή παρατήρησε ότι το 
συνολικό παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας παραμένει αμετάβλητο με την ενίσχυση και ότι η 
ενίσχυση συμβάλλει στη βελτίωση και διαφοροποίηση της αγοράς εργασίας στην περιοχή. 
Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν, η Επιτροπή θεώρησε κατά συνέπεια ότι τα 
περιφερειακά οφέλη της ενίσχυσης υπερβαίνουν την τομεακή στρέβλωση του ανταγωνισμού που 
προκαλεί η ενίσχυση.    
 
Iταλία 
 
α) Tubificio di Terni Srl και Ilva Lamiere e Tubi, Srl 
 
Τον Μάρτιο του 1994 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 
όσον αφορά τις χρηματοδοτικές εισφορές που πραγματοποίησε το ιταλικό κράτος στις 
προαναφερθείσες εταιρείες, οι οποίες παράγουν προϊόντα χάλυβα εκτός ΕΚΑΧ. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη δύσκολη κατάσταση της αγοράς στον τομέα των συγκολλημένων σωλήνων στον οποίο ανήκουν οι 
εταιρείες, η Επιτροπή είχε αμφιβολίες για το κατά πόσον οι εισφορές βασίστηκαν σε συνήθεις 
εμπορικές σκοπιμότητες, και αν όχι, κατά πόσον η ενίσχυση συμβιβαζόταν με την κοινή αγορά. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι η χρηματοδοτική εισφορά στην Tubificio di Terni Srl 3,1 εκατ. ECU (6300 
εκατ.LIT.) βασίστηκε σε συνήθεις εμπορικές σκοπιμότητες και, συνεπώς, δεν περιείχε στοιχείο 
ενίσχυσης βάσει του άρθρου 92, παράγραφος 1. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η εισφορά οι 
προοπτικές αγοράς στον τομέα στον οποίο αναπτύσσει δραστηριότητες η εταιρεία βελτιώνονταν και 
ότι επενδύοντας στην εταιρεία το κράτος ενήργησε όπως οποιοσδήποτε άλλος ιδιώτης επενδυτής 
στην αγορά. Το γεγονός ότι επί του παρόντος το ποσοστό χρησιμοποίησης του παραγωγικού 
δυναμικού είναι χαμηλό στον τομέα δεν κρίνεται αποφασιστικής σημασίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν η 
εισφορά συνιστούσε κρατική ενίσχυση θα μπορούσε να εγκριθεί βάσει του άρθρου 92, παράγραφος 
3, στοιχείο γ, της Συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι η ενίσχυση δεν θα συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση 
του πλεονάζοντος δυναμικού και θα συνέβαλε στη βελτίωση της απασχόλησης στην περιοχή. 
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Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές εισφορές στην Ilva Lamiere e Tubi Srl, η Επιτροπή έκρινε ότι 
ισοδυναμούν με τη συμπεριφορά ιδιωτικού φορέα, εάν ληφθεί υπόψη το πλεονάζον δυναμικό στον 
τομέα δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επιπλέον, η εισφορά πραγματοποιήθηκε υπέρ βιομηχανικής 
μονάδας που ανήκε τότε στην Ilva και αντιμετώπιζε χρηματοοικονομικές δυσκολίες. Κατά συνέπεια, 
η Επιτροπή θεώρισε τις εν λόγω εισφορές ως κρατική ενίσχυση που συνδέεται με επένδυση. Ωστόσο, 
η επενδυτική ενίσχυση δεν οδηγεί σε αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας και η 
εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε περιοχή επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση βάσει του άρθρου 92, 
παράγραφος 3, στοιχεί α, της Συνθήκης ΕΚ. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή έκρινε ότι ο θετικός 
αντίκτυπος της ενίσχυσης υπερβαίνει τα ενδεχόμενα τομεακά προβλήματα που δημιουργεί, και 
ενέκρινε την ενίσχυση. 
 
Ισπανία 
 
a) Tubacex 
 
Το Φεβρουάριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, 
παράγραφος 4, του κώδικα ενισχύσεων στον τομέα του χάλυβα και το άρθρο 3, παράγραφος 2, της 
Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά σειρά πιθανών μέτρων ενίσχυσης υπέρ της Tubacex, εταιρείες παραγωγής 
ανοξείδωτων χαλυβοσωλήνων χωρίς ραφή. Στην απόφασή της η Επιτροπή έλαβε ιδιαίτερα υπόψη την 
χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του ταμείου 
κοινωνικής ασφάλισης να παραιτηθεί των προτιμησιακών δικαιωμάτων του ως πιστωτή και να άρει 
τις απαγορεύσεις στα πάγια στοιχεία χωρίς τη χρησιμοποίηση των εισπράξεων από την πώληση των 
εν λόγω πάγιων στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών τους. Η Επιτροπή έλαβε επίσης ιδιαίτερα 
υπόψη την πώληση γηπέδου από την εταιρεία στη βασκική κυβέρνηση σε τιμή που κατά τα 
φαινόμενα υπερβαίνει την τιμή αγοράς και επίσης εξέτασε εάν τα δάνεια που χορηγήθηκαν από το 
Ταμείο Εγγύησης Μισθών για την κάλυψη των μισθολογικών πληρωμών βασίστηκαν στους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
 
2.3. Ναυπηγικές εργασίες 
 
Οι ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες καθορίζονται στην 
έβδομη οδηγία για τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες, η ισχύς της οποίας λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 1995. Απαιτείται η θέσπιση νέων ρυθμίσεων ώστε η Επιτροπή να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις της βάσει διεθνούς συμφωνίας που συνήφθε στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και πρόκειται να 
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τον Ιούνιο να 
υποβάλει πρόταση κανονισμού στο Συμβούλιο όσον αφορά τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες 
εφαρμόζοντας την εν λόγω συμφωνία από την 1η Ιανουαρίου 1996. 
 
To Δεκέμβριο το Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό αριθ. 3094/95 για την εφαρμογή της συμφωνίας 
ΟΟΣΑ για την τήρηση των συνήθων όρων ανταγωνισμού όσον αφορά τη ναυπήγηση και επισκευή 
εμπορικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των επιδοτήσεων στην παραγωγή. Βάσει 
του κανονισμού όλα τα μέτρα στήριξης που παρέχονται, άμεσα ή έμμεσα, στις ναυπηγικές εργασίες 
εμπορικού χαρακτήρα απαγορεύονται με εξαίρεση αυτά που προβλέπονται ρητά, για παράδειγμα 
ενισχύσεις για Ε & Α, κοινωνικές ενισχύσεις που σχετίζονται με το κλείσιμο μιας επιχείρησης, 
εξαγωγικές πιστώσεις για πλοία βάσει του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ σχετικά με τις Εξαγωγικές 
Πιστώσεις για Πλοία και εγχώριες πιστώσεις υπό ισοδύναμους όρους. Οι ενισχύσεις για 
αναδιάρθρωση γενικά δεν επιτρέπονται, με εξαίρεση κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου για το 
Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί αφού τεθεί σε ισχύ η 
συμφωνία ΟΟΣΑ. Αυτό επρόκειτο να συμβεί την 1η Ιανουαρίου 1996, αλλά μολονότι η συμφωνία 
επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο, καθυστέρησε να τεθεί σε ισχύ λόγω 
κωλυμάτων στη διαδικασία επικύρωσης μεταξύ των άλλων μερών της συμφωνίας. Για το λόγο αυτό 
το Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι κανόνες της 7ης οδηγίας για τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές 
εργασίες29 θα συνεχίσουν να ισχύουν προσωρινά και το αργότερο μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1996. Στο 
                     
29 Οδηγία του Συμβουλίου 90/684/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/73/ΕΟΚ. 
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πλαίσιο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 1996 το κοινό ανώτατο 
όριο ενισχύσεων στην παραγωγή, ήτοι 9% για μεγάλα σκάφη και 4,5% για σκάφη που κοστίζουν 
λιγότερο από 10 εκατ. ECU για μετατροπές. 
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Γαλλία 
 
α) Sociéte nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Sociéte française de Constructions 
Navales (SFCN) και άλλα ναυπηγεία στην Ιταλία και τη Γερμανία 
 
Τον Ιούνιο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον 
αφορά έμμεσες ενισχύσεις υπέρ των προαναφερθέντων δύο γαλλικών ναυπηγείων και ενός 
ναυπηγείου στη Γερμανία και την Ιταλία. Κατά την περίοδο 1987 - 1990 τα δύο γαλλικά ναυπηγεία 
SFCN και ACH έλαβαν άμεση ενίσχυση για την παραγωγή τριών πλοίων βάσει καθεστώτος 
εγκεκριμένου από την Επιτροπή. Η ένταση της ενίσχυσης ισοδυναμούσε με 9,4%-28% της 
συμβατικής τιμής, η οποία δεν υπερέβαινε τα όρια που προέβλεπε το εγκεκριμένο καθεστώς. Ωστόσο, 
βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος περιφερειακής ενίσχυσης για τα γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα 
(ΥΔ) οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επενδύσεις σε περιοχές ΥΔ μπόρεσαν να επωφεληθούν από 
ευνοϊκά φορολογικά μέτρα και οι αγοραστές των ίδιων πλοίων επωφελήθηκαν από τα εν λόγω μέτρα 
ενίσχυσης επενδύοντας στα πλοία. Η έγκριση της Επιτροπής προϋπέθετε την επιμέρους κοινοποίηση 
των ενισχύσεων σε τομείς, όπως οι ναυπηγικές εργασίες, με ειδικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  
 
Από το άρθρο 3 της έβδομης οδηγίας σχετικά με τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες προκύπτει 
ότι το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης σε εφοπλιστές ή τρίτα μέρη που διατίθεται ως ενίσχυση 
για τη ναυπήγηση ή τη μετατροπή πλοίων πρέπει να εμπίπτει πλήρως εντός των ορίων έντασης της 
ενίσχυσης για την ενίσχυση στην παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, υπό τον όρο ότι η 
ενίσχυση χρησιμοποιείται πραγματικά για τη ναυπήγηση ή μετατροπή πλοίων στα κοινοτικά 
ναυπηγεία. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο κύριος στόχος της 
ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους αγοραστές των εν λόγω πλοίων ήταν πράγματι προς όφελος των 
ενδιαφερόμενων ναυπηγείων και όχι υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης στις περιοχές ΥΔ. Η εν λόγω 
ενίσχυση θα πρέπει κατά συνέπεια να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής ενίσχυσης 
που χορηγήθηκε στα ναυπηγεία SFCN και ACH για τη ναυπήγηση των τριών πλοίων με αποτέλεσμα 
η συνολική ένταση της ενίσχυσης να υπερβαίνει την εγκεκριμένη από την Επιτροπή βάσει του 
προαναφερθέντος καθεστώτος. 
 
Αντίστοιχα, η άμεση ενίσχυση που χορηγήθηκε βάσει του καθεστώτος περιφερειακής ενίσχυσης για 
τη ναυπήγηση δύο πλοίων σε ένα γερμανικό και ένα ιταλικό ναυπηγείο υπερέβει το όριο ενίσχυσης 
στην παραγωγή για τα εν λόγω ναυπηγεία. 
 
Γερμανία 
 
α) Volkswerft, MTW-Shiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg και Peene Werft 
 
Η έβδομη οδηγία περί ενισχύσεων για τις ναυπηγικές εργασίες περιέχει παρέκκλιση υπέρ των 
ναυπηγείων που είναι εγκατεστημένα στην πρώην ΛΔΓ, η οποία επιτρέπει τη χορήγηση λειτουργικής 
ενίσχυσης πριν το τέλος του 1993 άνω του γενικού ορίου λειτουργικής ενίσχυσης που ορίζεται στο 
άρθρο 4 της οδηγίας. Η παρέκκλιση υποχρεώνει τη γερμανική κυβέρνηση να παροπλίσει πραγματικά 
και αμετάκλητα το 40% του ναυπηγικού δυναμικού που υπήρχε στα νέα ομόσπονδα κράτη το 1990 
πριν το τέλος του 1995. Μετά την ιδιωτικοποίηση το 1993 η Επιτροπή ενέκρινε για κάθε ένα από τα 
προαναφερθέντα ναυπηγεία την απελευθέρωση όλων των προβλεπόμενων λειτουργικών ενισχύσεων. 
Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη χορήγηση 
αναδιαρθρωτικής ενίσχυσης με τη μορφή επενδυτικής ενίσχυσης και ενίσχυσης κλεισίματος υπέρ των 
εν λόγω ναυπηγείων. Η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση αναδιαρθρωτικής ενίσχυσης σε δόσεις υπό 
τον όρο ότι αποδεικνύεται ότι η ενίσχυση είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης, ότι οι επιδοτούμενες επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο που 
ενέκρινε η Επιτροπή, ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στα άλλα ναυπηγεία και ότι οι μειώσεις του 
παραγωγικού δυναμικού για τα μεμονωμένα ναυπηγεία πραγματοποιούνται. 
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Στη βάση αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την περαιτέρω χορήγηση ενίσχυσης στα εν λόγω 
ναυπηγεία. Ωστόσο, όσον αφορά το ναυπηγείο MTW το εγκεκριμένο ποσό περαιτέρω ενίσχυσης 
μειώθηκε λόγω του γεγονότος ότι το MTW δεν είχε συνάψει συμβάσεις για το συνολικό ποσό του 
επενδυτικού προγράμματος. Η έγκριση του συνόλου των ενισχύσεων υπέρ των εν λόγω ναυπηγείων 
βασίζεται στην υλοποίηση του πλήρους επενδυτικού προγράμματος, ειδάλλως η ένταση ενίσχυσης θα 
υπερέβαινε τα αποδεκτά όρια. 
 
Ελλάδα 
 
Νεώριον Ναυπηγεία Σύρου Α.Ε. 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει τελική θετική απόφαση βάσει του άρθρου 93, 
παράγραφος 2 όσον αφορά την ενίσχυση που η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το 1991 να 
χορηγήσει στο ναυπηγείο Νεώριον με τη μορφή διαγραφής χρέους συνολικού ύψους 53.433 ECU. Η 
ενίσχυση χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10, της εβδόμης οδηγίας για τις ενισχύσεις στις 
ναυπηγικές εργασίες, υπό τον όρο της ιδιωτικοποίησης του ναυπηγείου. Ωστόσο, δεδομένου ότι το 
ναυπηγείο δεν είχε ιδιωτικοποιηθεί το Φεβρουάριο του 1994 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη 
διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2. 
 
Η απόφαση της Επιτροπής του Ιουλίου αναγνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εκπλήρωσε την 
υποχρέωσή της να ιδιωτικοποιήσει το ναυπηγείο Νεώριον, το οποίο μεταβιβάστηκε σε ιδιωτική 
εταιρεία το Σεπτέμβριο του 1994, και η ενίσχυση θεωρήθηκε ότι συμβιβάζεται με την οδηγία για τις 
ναυπηγικές εργασίες. 
 
Επιπλέον, το Νοέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει επένδυση υπέρ της εταιρείας Νεώριον 
Ναυπηγεία Σύρου Α.Ε.για την κάλυψη μέρους της επενδυτικής δαπάνης για την αναδιάρθρωση και 
τον εκσυγχρονισμό του ναυπηγείου. Η επενδυτική ενίσχυση θα ανέλθει σε 4.041 εκατ. ECU κατ' 
ανώτατο όριο, ποσό που αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής επενδυτικής δαπάνης. Η ενίσχυση 
εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6, της 7ης οδηγίας, δεδομένου ότι η ενίσχυση σχετίζεται με 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δυναμικού επισκευής πλοίων του 
ναυπηγείου κατά 20% περίπου. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ενίσχυση χορηγείται βάσει της ελληνικής 
νομοθεσίας που ίσχυε πριν την υπογραφή της συμφωνίας ΟΟΣΑ, η διάταξη παύσης της συμφωνίας 
ΟΟΣΑ του 1994 όσον αφορά τις συνήθεις συνθήκες ανταγωνισμού στη βιομηχανία ναυπήγησης και 
επισκευής πλοίων τηρείται. 
 
Ισπανία 
 
Ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση των δημόσιων ναυπηγείων 
 
Το 1991 η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση αποζημίωσης στα δημόσια ισπανικά ναυπηγεία στο 
πλαίσιο αναδιάρθρωσης των εν λόγω ναυπηγείων, που καλύπτει την περίοδο 1987-1992 και 
ανέρχεται σε 792,3 εκατ. ECU. Ωστόσο, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών δεν κατέστη δυνατή η 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τις πληρωμές, και τα δημόσια ναυπηγεία συνέχισαν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα λόγω της καθυστέρησης όσον αφορά την 
καταβολή των ενισχύσεων και της επικρατούσας δύσκολης κατάστασης στην αγορά. 
 
Το Νοέμβριο οι ισπανικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδια για τη χορήγηση ενισχύσεων 
συνολικού ύψους 1.125 δισεκατ. ECU (180 δισεκατ. Ptas) για τη στήριξη της περαιτέρω 
αναδιάρθρωσης των δημόσιων ναυπηγείων. Η εν λόγω κοινοποίηση καλύπτει μέτρα ενίσχυσης 
κοινωνικού χαρακτήρα, την οφειλόμενη ενίσχυση αποζημίωσης και επενδυτικές ενισχύσεις, όπως 
προβλεπόταν σε ειδική παρέκκλιση για την Ισπανία βάσει της συμφωνίας ΟΟΣΑ. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κοινοποιηθέν ποσό της ενίσχυσης αποζημίωσης ύψους 556,9 
εκατ. ECU αντιστοιχεί στην οφειλόμενη ενίσχυση αποζημίωσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 
1991 αλλά δεν καταβλήθηκε λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, η Επιτροπή αποφάσισε το 
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Δεκέμβριο ότι η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 5α της οδηγίας. Ωστόσο, 
η Επιτροπή ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση να υποβάλει εξαμηνιαίες εκθέσεις που θα 
επιτρέψουν στην Επιτροπή να εξακριβώσει εάν η ενίσχυση χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο 
σκοπό και όχι για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως η υποτιμολόγηση. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, 
παράγραφος 2 όσον αφορά προτεινόμενη πιστωτική διευκόλυνση φορολογικού χαρακτήρα αξίας 
301.8 εκατ. ECU (περίπου 48 δισεκατ. Ptas) που θα χορηγηθεί στα ενδιαφερόμενα δημόσια 
ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-1998. Η απόφαση για τα υπόλοιπα στοιχεία 
ενίσχυσης αναβλήθηκε δεδομένου ότι εκκρεμεί η πληρέστερη εξέτασή τους. 
 
2.4. Αυτοκινητοβιομηχανία 
 
Η επανεισαγωγή του πλαισίου 
 
Λόγω του νομικού κενού που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 
29ης Ιουνίου 1995, που ορίζει ότι η επανεξέταση το 1992 του πλαισίου για τις ενισχύσεις στην 
αυτοκινητοβιομηχανία δεν μπορεί να παρατείνει το πλαίσιο επ' αόριστον, η Επιτροπή αποφάσισε να 
επανεισάγει το πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και να εφαρμόσει 
προσωρινά μέτρα με τη μορφή αναδρομικής παράτασης του αρχικού πλαισίου μέχρι το τέλος του 
1995, όσο εκκρεμεί η επανεισαγωγή του πλαισίου βάσει του άρθρου 93, παράγραφος 1 ΕΚ. 
 
Όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ισπανία, συμφώνησαν ανεπιφύλακτα να επαναφέρουν το 
πλαίσιο για δύο έτη από την 1η Ιανουαρίου 1996. Η Επιτροπή θεώρησε ότι τα επιχειρήματα της 
ισπανικής κυβέρνησης δεν δικαιολογούν την άρνησή της να δεχθεί την επανεισαγωγή του πλαισίου 
και, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί τη μη εφαρμογή του πλαισίου σε ένα κράτος 
μέλος μόνο, εκτός εάν στο εν λόγω κράτος μέλος υφίστανται εξαιρετικές συνθήκες (πράγμα που δεν 
συμβαίνει στην Ισπανία), η Επιτροπή αποφάσισε το Σεπτέμβριο να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 
93, παράγραφος 2 όσον αφορά όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης που ισχύουν στην Ισπανία. 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή έλαβε τελική απόφαση όσον αφορά την εν λόγω διαδικασία ζητώντας από 
την Ισπανία να τροποποιήσει τα ισχύοντα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων συμμορφούμενη προς τις 
υποχρεώσεις κοινοποίησης, και να υποβάλει τις ετήσιες εκθέσεις που προβλέπονται στο νέο πλαίσιο. 
Κατά συνέπεια, η ισπανική κυβέρνηση υποχρεούται να κοινοποιήσει όλα τα μέτρα ενίσχυσης για 
σχέδια που κοστίζουν άνω των 17 εκατ. ECU βάσει οποιουδήποτε ισχύοντος ή εγκεκριμένου 
καθεστώτος ενίσχυσης υπέρ των επιχειρήσεων του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ορίζεται 
στο πλαίσιο. 
 
Aυστρία 
 
α) Opel Austria 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση συνολικού ύψους 16,1 εκατ. ECU υπέρ της Opel Austria, 
θυγατρικής κατά 100% της General Motors Corp., για τη στήριξη των δαπανών της στον τομέα της 
Ε & Α, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης στο Aspern/Βιέννη. Τα ενισχυόμενα σχέδια 
προέρχονται από την απόφαση της Opel να αναπτύξει μια νέα οικογένεια βενζινοκινητήρων μικρού 
μεγέθους (οικογένεια 0), που αποτελεί μέρος μιας νέας συνολικής προσέγγισης του σχεδιασμού των 
συστημάτων μετάδοσης της ισχύος. Το σχέδιο θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 1994 - 1998  
και θα κοστίσει συνολικά 375,4 εκατ.ECU (4 913 εκατ.ATS). Από αυτά, τα 261,4 εκατ.ECU (3 421 
εκατ. ATS) αφορούν τη συνήθη επένδυση, που δεν θεωρείται επιλέξιμη για ενίσχυση. Η συνολική 
επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται κατά συνέπεια σε 114 εκατ.ECU (1 492 εκατ. ATS) σε διάφορες 
κατηγορίες, για τις οποίες προβλέπεται συνολική ενίσχυση ύψους 16,1 εκατ. ECU (210,3 εκατ. ATS). 
Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιδότησης από την κεντρική κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές 
της Βιέννης. Η ενίσχυση για Ε & Α που σχετίζεται με το προϊόν ανέρχεται σε 7,2 εκατ.ECU (93,8 
εκατ. ATS) με ένταση 15 % επί επιλέξιμης δαπάνης 48,1 εκατ. ECU (625,3 εκατ. ATS), ενώ η ένταση 
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επί της επένδυσης σε Ε & Α που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία και έχει καινοτόμο 
χαρακτήρα είναι 10 % και ισοδυναμεί με 5,6 εκατ. ECU (72,8 εκατ. ATS) επί επιλέξιμης δαπάνης 
ύψους 56 εκατ. ECU (727,5 εκατ. ATS). Για την περιβαλλοντική δαπάνη ύψους 7.6 εκατ. ECU (99 
εκατ. ATS) θα δοθεί επιχορήγηση 30 %, που ισοδυναμεί με ποσό ενίσχυσης 2,3 εκατ. ECU (29,7 
εκατ. ATS). Τέλος, η ενίσχυση για τη βασική εκπαίδευση θα ανέλθει σε 0,6 εκατ. ECU (8 εκατ. 
ATS), δηλαδή 50 % ένταση επί δαπάνης 1,2 εκατ. ECU (15,9 εκατ. ATS), ενώ η ενίσχυση για την 
ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση καθορίζεται σε 0,5 εκατ. ECU (6 εκατ. ATS) με ένταση 25 % επί 
επιλέξιμης δαπάνης 1,8 εκατ. ECU (24 εκατ. ATS). 
 
Εγκρίνοντας την κρατική ενίσχυση για τις δαπάνες Ε & Α, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
οι δαπάνες όσον αφορά την ανάπτυξη προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας έχουν γνήσια 
καινοτόμο χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι εντάσεις ενίσχυσης παραμένουν εντός των ορίων 
που προβλέπονται από το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία και το πλαίσιο 
κρατικών ενισχύσεων για Ε & Α. Όσον αφορά την ενίσχυση για περιβαλλοντικά σχέδια η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επένδυση σε νέες διαδικασίες καθαρισμού και πλύσης για τα 
κατασκευαστικά στοιχεία του κινητήρα οδηγούν σε σημαντική μείωση των αποβλήτων και την 
ανακύκλωση των εν λόγω αποβλήτων που είτε υπερβαίνουν τα εθνικά πρότυπα είτε αποτελούν 
οικειοθελή μέτρα δεδομένων ότι δεν ανταποκρίνονται σε υφιστάμενα πρότυπα, με αποτέλεσμα η 
ένταση της προτεινόμενης ενίσχυσης ύψους 30% να εμπίπτει εντός των ορίων που προβλέπονται από 
το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη τον καινοτόμο 
χαρακτήρα του σχεδίου, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα επαγγελματικής εκπαίδευσης συνιστούν 
γνήσια ποιοτικές αλλαγές στις απαιτούμενες ικανότητες του εργατικού δυναμικού. Τα βασικά 
στοιχεία της εκπαίδευσης δεν αφορούν μία ειδική εταιρεία. Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι το 
επίπεδο της ενίσχυσης κυμαίνεται εντός λογικών ορίων, η ενίσχυση για την εκπαίδευση θεωρήθηκε 
αποδεκτή σύμφωνα με τους κανόνες όσον αφορά τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση όπως 
καθορίζονται στο πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία. 
 
Bέλγιο 
 
α) Ford Werke AG 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση περιφερειακής και περιβαλλοντικής ενίσχυσης στην 
Ford Werke AG για τη στήριξη των επενδυτικών της σχεδίων στο Genk. Τα σχέδια 
συμπεριλαμβάνουν την παραγωγή της νέας σειράς επιβατικών αυτοκινήτων Ford Mondeo και την 
επέκταση του παραγωγικού δυναμικού του εργοστασίου για το σκοπό αυτό. Το εν λόγω σχέδιο 
προβλέπει και περιβαλλοντικές επενδύσεις. Δεδομένου ότι το σχέδιο απαιτεί, μεταξύ άλλων, μία 
εντελώς νέα γραμμή κατασκευής αμαξώματος και σημαντικές επενδύσεις στο συνεργείο βαφής, η 
εταιρεία εξέτασε εναλλακτικούς τόπους εγκατάστασης για το σχέδιο αυτό, υπογραμμίζοντας κατ� 
αυτόν τον τρόπο την ανάγκη περιφερειακής ενίσχυσης προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές του εργοστασίου της Genk.Το σχέδιο θα 
πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 1992-1995 και θα κοστίσει συνολικά 26.910 εκατ. BFR, εκ των 
οποίων 509 εκατ. ECU (19.587 εκατ. BFR) είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση περιφερειακής 
ενίσχυσης. Η περιφερειακή ενίσχυση θα έχει τη μορφή επιδότησης ύψους 24,1 εκατ. ECU (916,4 
εκατ. BFR) στο σχέδιο, η οποία θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις από το 1995 μέχρι 
το 1997. Επιπλέον, η εταιρεία θα απαλλάσσεται από το φόρο ιδιοκτησίας επί πέντε έτη, η παρούσα 
αξία της οποίας υπολογίζεται σε 4,5 εκατ. ECU (171,8 εκατ. BFR). Δεδομένης της καθυστέρησης 
όσον αφορά την πληρωμή της ενίσχυσης, η ένταση ενίσχυσης των δύο στοιχείων περιφερειακής 
ενίσχυσης εκφρασμένη σε ισοδύναμο επιδότησης ισούται με 4,3 %. Κατά την έγκριση της κρατικής 
ενίσχυσης, η Επιτροπή συνέκρινε τα πλεονεκτήματα περιφερειακής ανάπτυξης με τις ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα ως σύνολο, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία σημαντικού 
πλεονάζοντος δυναμικού. Η Επιτροπή πραγματοποίησε ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους 
προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό η περιφερειακή ενίσχυση είναι ανάλογη των 
περιφερειακών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζει η Ford μέσω της επένδυσής της στο Genk. Τα εν 
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λόγω μειονεκτήματα διαπιστώθηκε ότι υπερβαίνουν την προτεινόμενη ένταση ενίσχυσης. Κατά 
συνέπεια, η ενίσχυση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα. 
Τα περιβαλλοντικά σχέδια αφορούν κυρίως επενδύσεις στο συνεργείο βαφής προκειμένου να μειωθεί 
η εκπομπή διαλυτών. Επιπλέον, έχουν εισαχθεί νέα συστήματα περισυλλογής και διάθεσης 
απορριμμάτων. Το κόστος των εν λόγω σχεδίων είναι 7,1 εκατ. ECU (270,3 εκατ. BFR). Η 
περιβαλλοντική ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή επιδότησης 15 %, που ισοδυναμεί με ποσό ενίσχυσης 
ύψους 1,1 εκατ. ECU (40,5 εκατ. BFR). Δεδομένου ότι τα σχέδια έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των εκπομπών, εν μέρει υπερβαίνοντας και εν μέρει τηρώντας τα πρότυπα που θέτει η ισχύουσα 
περιφερειακή νομοθεσία, η ένταση ενίσχυσης του 15% εμπίπτει εντός των ορίων που προβλέπονται 
από τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
Βέλγιο και Κάτω Χώρες 
 
α) DAF 
 
Το Σεπτέμβριο, η Επιτροπή έλαβε μερικώς αρνητική τελική απόφαση όσον αφορά τις δύο διαδικασίες 
του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ, που είχε κινήσει τον Οκτώβριο του 199330 για να εξετάσει την 
ύπαρξη και τη συμβατότητα των στοιχείων κρατικής ενίσχυσης που περιείχαν οι δημόσιες 
παρεμβάσεις του ολλανδικού κράτους και της Περιφέρειας της Φλάνδρας υπέρ της εταιρείας 
παραγωγής φορτηγών οχημάτων DAF, πριν και μετά την κήρυξή της σε πτώχευση. 
 
Η DAF N.V. καθώς και οι θυγατρικές της στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και το ΗΒ τέθηκαν υπό 
διαχείριση το Φεβρουάριο του 1993. Ένα μήνα αργότερα, το εμπορικό δικαστήριο στις Κάτω Χώρες 
και το Βέλγιο ενέκρινε την αγορά των βασικών πάγιων στοιχείων της πρώην εταιρείας DAF με έδρα 
τα εν λόγω δύο κράτη μέλη από μία νέα εταιρεία, την DAF Trucks N.V., στην οποία το ολλανδικό 
κράτος και η Περιφέρεια της Φλάνδρας είχαν πλειοψηφική συμμετοχή. 
 
Όσον αφορά την πώληση των πάγιων στοιχείων της DAF België N.V. και το σχετικό ρόλο που 
διαδραμάτισαν οι δημόσιες αρχές, η Επιτροπή έκρινε ότι οι διαχειριστές στις Κάτω Χώρες και το 
Βέλγιο ενήργησαν με τον ανεξάρτητο τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Όσον αφορά την κρατική 
συμμετοχή στο κεφάλαιο υψηλού κινδύνου της DAF Trucks N.V. και της θυγατρικής της, DAF 
Trucks Vlaanderen N.V., η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρχές και των δύο κρατών 
μελών είχαν παράσχει κεφάλαιο υψηλού κινδύνου υπό τους ίδιους όρους με τους ιδιώτες μετόχους, 
των οποίων η συμμετοχή έχει πραγματική οικονομική σημασία. Η λεπτομερής εξέταση του 
επιχειρηματικού σχεδίου απέδειξε ότι οι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν μία λογική απόδοση επί του 
κεφαλαίου τους. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται στοιχείο κρατικής ενίσχυσης. 
 
Μετά τη λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων χρηματοοικονομικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της 
παλαιάς εταιρείας DAF, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρία μέτρα ενίσχυσης που έλαβε 
το ολλανδικό κράτος συνιστούσαν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1 
ΕΚ, ότι δύο από τα εν λόγω μέτρα επιπλέον δεν συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και κατά 
συνέπεια οι ενισχύσεις πρέπει να επιστραφούν. 
 
Πρώτον, ο αναπρογραμματισμός το Δεκέμβριο του 1990 ενός δανείου ΤΟΚ (Technisch 
ontwikkelingskrediet) που χορηγήθηκε το 1983, εξασφάλισε πρόσθετα χρηματοοικονομικά 
πλεονεκτήματα σε προβληματική επιχείρηση, που εκτιμήθηκαν σε 8,4 εκατ. ECU (17,7 εκατ. HFL) 
κατά την ημερομηνία που η εταιρεία τέθηκε υπό διαχείριση, ενίσχυση που σύμφωνα με το πλαίσιο 
για την αυτοκινητοβιομηχανία έπρεπε να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Η μη κοινοποιηθείσα 
ενίσχυση, που χαρακτηρίστηκε ως ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης, δεν συμβιβάζεται με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του πλαισίου δεδομένου ότι δεν σχετίζεται με σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
 

                     
30  Βλ. ΧXIIIη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 508. 
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Δεύτερον, το στοιχείο ενίσχυσης και ο παράνομος χαρακτήρας του τελευταίου δανείου ΤΟΚ που 
χορηγήθηκε το 1991 και 1992 δεν αμφισβητήθηκε από το ολλανδικό κράτος. Η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω δάνειο δεν συμβιβαζόταν ούτε με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
πλαισίου, δεδομένου ότι το ενισχυόμενο σχέδιο αφορούσε τα στάδια ανάπτυξης και 
προβιομηχανοποίησης του κύκλου Ε & A, κατά τα οποία προετοιμάστηκε μία νέα αλλά όχι 
καινοτόμος σειρά φορτηγών οχημάτων για να διατεθεί στην αγορά. Όπως προσδιορίζεται στο 
πλαίσιο, η ανάπτυξη νέων μοντέλων, τα οποία είναι λιγότερο ρυπογόνα και στα οποία γίνεται 
καλύτερη αξιοποίηση των καυσίμων απ' ό,τι στα προηγούμενα, αποτελεί σταθερή απαίτηση για μία 
εταιρεία παραγωγής φορτηγών οχημάτων προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Μία συνήθης επιχειρηματική δραστηριότητα αυτού του είδους δεν θα πρέπει καταρχήν να 
ενισχύεται. Δεδομένου ότι είχε ήδη αρχίσει η επιστροφή του δανείου στο ολλανδικό κράτος από την 
πτωχεύσασα εταιρεία, η Επιτροπή ζήτησε μόνο την επιστροφή του πρόσθετου στοιχείου ενίσχυσης 
που περιείχε η επιδότηση επιτοκίου του δανείου και το οποίο εκτιμήθηκε σε 0,2 εκατ. ECU (0,4 εκατ. 
HFL) κατά τη στιγμή που η εταιρεία τέθηκε υπό διαχείριση. 
 
Τρίτον, η Επιτροπή έκρινε ότι η προκαταβολή ύψους 1,55 εκατ. HFL της κοινοποιηθείσας αλλά όχι 
εγκριθείσας ενίσχυσης Ε & Α - που καταβλήθηκε στο τέλος του 1992 - συμβιβαζόταν με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση ενισχύσεων Ε & Α του εν λόγω πλαισίου, δεδομένου ότι 
σχετιζόταν με το σχέδιο VOLEM ("ταχύρρυθμη ανάπτυξη κινητήρων χαμηλών εκπομπών") που 
περιείχε επαρκή στοιχεία έρευνας σε προανταγωνιστικό στάδιο ώστε να δικαιολογείται το επίπεδο της 
καταβληθείσας ενίσχυσης. 
 
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να ανακτήσει από την 
DAF N.V. την ασυμβίβαστη ενίσχυση συνολικού ύψους 8.6 εκατ. ECU (18,1 εκατ. HFL) (8,4 + 0,2). 
Δεδομένου ότι η DAF N.V. και η DAF Trucks N.V. είναι νομικά εντελώς διαφορετικές εταιρείες και 
ότι τα πάγια στοιχεία της DAF N.V. πωλήθηκαν σύμφωνα με την ολλανδική διαδικασία πτώχευσης, η 
Επιτροπή δεν ζήτησε την ανάκτηση των δύο πρώτων ενισχύσεων από την DAF Trucks N.V., ακόμη 
και αν αποδειχθεί αργότερα ότι οι εν λόγω ενισχύσεις δεν θα μπορούσαν να επιστραφούν (πλήρως) 
από την εταιρεία υπό εκκαθάριση, DAF N.V.. 
 
Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι οι βελγικές αρχές δεν έλαβαν υπέρ της νέας εταιρείας DAF παράνομο 
μέτρο κρατικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι δεν επέβαλαν το συνήθες ασφάλιστρο κινδύνου της τάξης 
του 1,5% στις κρατικές εγγυήσεις που είχαν ήδη χορηγηθεί για το χρέος και μεταβιβαστεί από την 
πτωχεύσασα DAF Belgiλ N.V. στην DAF Trucks Vlaanderen N.V., οι βελγικές αρχές παρείχαν 
κρατική ενίσχυση στη νέα εταιρεία. Το εν λόγω τεχνητό χρηματοοικονομικό πλεονέκτημα 
εκτιμήθηκε σε 0,2 εκατ. ECU (9,3 εκατ. BFR) κατά τη στιγμή μεταβίβασης του χρέους και των 
εγγυήσεων. Η εν λόγω λειτουργική ενίσχυση θεωρήθηκε ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά, 
δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του προαναφερθέντος πλαισίου προβλέπουν ότι δεν 
επιτρέπεται η χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον εν λόγω τομέα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
ζήτησε την επιστροφή του εν λόγω ποσού και των τόκων υπολογιζόμενων από την ημερομηνία 
χορήγησης. 
 
Γερμανία 
 
α) Όμιλος Volkswagen (VW) 
 
Στο τέλος του Οκτωβρίου η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τη γερμανική κυβέρνηση όλα τα 
έγγραφα, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τα νέα επενδυτικά σχέδια του ομίλου 
Volkswagen (VW) στα νέα γερμανικά ομόσπονδα κράτη και την ενίσχυση που πρόκειται να 
χορηγηθεί σε αυτά εντός έξι εβδομάδων. Τον Ιούλιο του 1994 η Επιτροπή έλαβε τελική απόφαση 
όσον αφορά τα διάφορα μέτρα ενίσχυσης προς την Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), κοινή 
επιχείρηση της VW και της Treuhandanstalt (THA), για την αναδιάρθρωση των εργοστασίων 
παραγωγής αυτοκινήτων και κινητήρων, Mosel I και Chemnitz I καθώς και του εργοστασίου 
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παραγωγής κεφαλών κυλίνδρου στο Eisenach.31 Τα εν λόγω σχέδια αποτελούσαν το πρώτο βήμα 
όσον αφορά τη δέσμευση που ανέλαβε η VW στα νέα ομόσπονδα κράτη. Κατά τη στιγμή της εν λόγω 
τελικής απόφασης, η Γερμανία πληροφόρησε την Επιτροπή ότι ο όμιλος VW θα οριστικοποιήσει τα 
σχέδιά του όσον αφορά τα νέα επενδυτικά προγράμματα στη Σαξονία, το εργοστάσιο παραγωγής 
αυτοκινήτων Mosel II και το εργοστάσιο παραγωγής κινητήρων Chemnitz II μέχρι το τέλος του 1994 
και ότι οι πληροφορίες για τα εν λόγω σχέδια θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή ώστε να προβεί σε 
εκτίμηση της προτεινόμενης περιφερειακής ενίσχυσης. 
 
Παρά τις επιστολές υπόμνησης που απέστειλε η Επιτροπή στις γερμανικές αρχές προκειμένου να 
υποβάλουν τις σχετικές πληροφορίες, αυτό δεν συνέβη μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 1995. Στην 
περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ακολουθώντας διάφορες πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, μπορεί να λάβει την προαναφερθείσα προσωρινή απόφαση ζητώντας από το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος να παράσχει στην Επιτροπή τις ανωτέρω πληροφορίες. Σε περίπτωση 
που η Γερμανία δεν συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή μπορεί να λάβει τελική 
απόφαση βάσει των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της και ενδεχομένως να ζητήσει επιστροφή 
της ενίσχυσης των 197,3 εκατ. ECU (372,2 εκατ. DM), που καταβλήθηκαν παράνομα στην εταιρεία 
πριν την έναρξη της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των τόκων επί του ποσού της 
καταβληθείσας ενίσχυσης. 
 
Ισπανία 
 
α) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA) 
 
Τον Ιανουάριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ, 
όσον αφορά τα μέτρα ενίσχυσης που έλαβαν τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Junta de Andalucia 
(περιφερειακή κυβέρνηση) υπέρ του εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων στο Linares (Ανδαλουσία) 
της Santana Motor, S.A. (SANTANA), θυγατρική στην Ισπανία της SUZUKI Motor Corporation. 
Τον Ιούνιο του 1994 οι ισπανικές αρχές συνήψαν συμφωνία με τη SUZUKI για τη χορήγηση στη 
SANTANA δύο άτοκων δανείων για συνολικό ποσό 85,1 εκατ. ECU (σε τιμές 1994) (13.600 εκατ. 
Ptas), προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας. Απαντώντας στο αίτημα της 
Επιτροπής για περαιτέρω πληροφορίες, η ισπανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε καταβάλει 27,5 
εκατ. ECU (10.116 εκατ. Ptas σε τιμές 1994) στην εταιρεία. Η ισπανική κυβέρνηση διαβίβασε επίσης 
αντίτυπο του προσχεδίου αναδιάρθρωσης που συνέταξε η SANTANA τον Απρίλιο του 1994. 
 
Ο έλεγχος της Επιτροπής απέδειξε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης για τη SANTANA που υπέβαλε η 
ισπανική κυβέρνηση στο στάδιο αυτό ήταν αόριστο και μη πειστικό και ότι δεν είχε ως στόχο την 
αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της εταιρείας. Επιπλέον, ορισμένες άλλες πτυχές 
της κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στη SANTANA παρέμειναν ασαφείς. Από τις πληροφορίες 
της ισπανικής κυβέρνησης, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς τη σχέση μεταξύ της 
κρατικής ενίσχυσης που προορίζεται για τη SANTANA και τα μέτρα που συνθέτουν το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της εν λόγω εταιρείας. Επιπλέον, η ισπανική κυβέρνηση δεν κοινοποίησε καμία 
ενίσχυση διάσωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αδυνατεί να προσδιορίσει κατά πόσον η προτεινόμενη 
κρατική ενίσχυση προς τη SANTANA θα τηρεί τους όρους που έχει καθορίσει για την έγκριση 
ενίσχυσης και διάσωσης. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμο 
της ενίσχυσης στη Santana με την κοινή αγορά. Στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 93(2), η 
Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τις ισπανικές αρχές για την κατάρτιση 
σχεδίου διάσωσης και αναδιάρθρωσης που να συμβιβάζεται με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης 
όπως ρυθμίζεται από τη συνθήκη ΕΚ. 
 
β) SEAT S.A. 
 

                     
31 XXIVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 367. 
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Τον Οκτώβριο η Επιτροπή έλαβε τελική απόφαση υπό όρους όσον αφορά διαδικασία του άρθρου 93, 
παράγραφος 2 που κίνησε τον Ιούνιο του 1995 και τροποποίησε τον Ιούλιο του 1995 εγκρίνοντας 
πακέτο ενισχύσεων ύψους  283 εκατ. ECU (46 δισεκατ. Ptas) που χορήγησαν οι ισπανικές κεντρικές 
και περιφερειακές αρχές για τη στήριξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης της SEAT, S.A., 
αυτοκινητοβιομηχανίας θυγατρικής του ομίλου Volkswagen. Από το ποσό αυτό, καταβλήθηκαν 221 
εκατ. ECU (36 δισεκατ. Ptas) με τη μορφή δύο δανείων προς την Volkswagen A.G., οι τόκοι και τα 
βασικά έξοδα των οποίων θα επιστραφούν με μελλοντικές επιδοτήσεις προς την SEAT. 
 
Η Επιτροπή, με τη βοήθεια ανεξάρτητης εταιρείας παροχής συμβουλών, διεξήγαγε εξέταση 
προκειμένου να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό το κοινοποιηθέν σχέδιο αντανακλά την πραγματικότητα 
των ληφθέντων μέτρων αναδιάρθρωσης και κατά πόσον τηρούνται οι όροι των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, γενικά, καθώς και οι όροι 
του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, ειδικά. Τα 
αποτελέσματα της εξέτασης της Επιτροπής μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
 
Η Επιτροπή συμφώνησε ότι το σχέδιο επαρκεί για να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα της εταιρείας 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πράγματι, η χρηματοοικονομική κατάσταση της SEAT τον 
Οκτώβριο του 1995 έδειξε ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα παρουσιάζουν την πρόοδο που 
αναμενόταν από το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
προέκυψε ότι, εάν οι πωλήσεις αυξηθούν όπως προβλέπεται στο σχέδιο, η εταιρεία θα καταστεί 
κερδοφόρα το 1997, δηλαδή δύο έτη αργότερα απ' ό,τι προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. 
 
Το κόστος του σχεδίου αναδιάρθρωσης, ήτοι 2.715 εκατ. ECU (441,7 δισεκατ. Ptas), ήταν 
χαμηλότερο από το κοινοποιηθέν και περιλαμβάνει προγράμματα επενδύσεων και προϊόντων, το 
κόστος από την προσωρινή απόλυση των εργαζόμενων και άλλα έξοδα λόγω κλεισίματος, το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ανασύσταση του κεφαλαίου κίνησης και μείωση της 
χρηματοοικονομικής οφειλής. 
 
Η εξέταση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της SEAT's κατέδειξε ότι ο όμιλος VW έχει συμβάλει 
σημαντικά στην αναδιάρθρωση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Το αμετάκλητο κλείσιμο 
του εργοστασίου Zona Franca, που εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε με επεκτάσεις της παραγωγικής 
ικανότητας στο Martorell και άλλα εργοστάσια του ομίλου VW, θα μειώσει την παραγωγική 
ικανότητα της SEAT κατά 29 % και του ομίλου VW κατά 5 %.  
 
Μολονότι η μείωση της παραγωγικής ικανότητας της SEAT είναι σημαντικά χαμηλότερη από το 50% 
που προβλέπεται στο κοινοποιηθέν σχέδιο, συνεχίζει να αποτελεί σημαντική μείωση του 
πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού. Αναμένεται επίσης ότι οι προβλέψεις της SEAT όσον αφορά 
την παραγωγή και τις πωλήσεις για την υπόλοιπη περίοδο που καλύπτεται από το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση του μεριδίου της στην αγορά του ΕΟΧ σε βάρος των 
μη ενισχυόμενων ανταγωνιστών της. Το ποσό της ενίσχυσης 289 εκατ. ECU (Ptas 46 δισεκατ.) και η 
ένταση της ενίσχυσης (10,4% του συνολικού κόστους αναδιάρθρωσης) είναι ανάλογh της 
αναδιάρθρωσης που επιχειρείται. Η ένταση της ενίσχυσης είναι σχετικά χαμηλότερη σε ποσοστιαίους 
όρους από τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας της SEAT. 
 
Συμπερασματικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση ύψους 289 εκατ. ECU (Ptas 46 δισεκατ.) υπέρ 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης της SEAT, S.A. ικανοποιεί τα κριτήρια που θεσπίζονται από τις 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τiς ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης και αυτά του 
κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, υπό τον όρο ότι 
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
- Η VW-SEAT δεν τροποποιεί το κύριο περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του 

σχεδίου αναδιάρθρωσης της SEAT και, ιδίως, ότι το συνεργείο βαφής της Zona Franca θα 
κλείσει και θα αχρηστευθεί μέχρι το τέλος του 1996, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα περιθώρια 
νέας αύξησης του παραγωγικού δυναμικού στα εργοστάσια της SEAT πριν την 1η Ιανουαρίου 
1998 και ότι το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της SEAT θα υλοποιηθεί πλήρως. 
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- Δεν θα χορηγηθεί στην SEAT ή τις θυγατρικές της περαιτέρω ενίσχυση με τη μορφή εισφορών 

κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διακριτικής ενίσχυσης για τη στήριξη του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης. 

 
- Ο όμιλος VW θα εκπληρώσει τη δέσμευση που ανέλαβε, συγκεκριμένα να επιτύχει καθαρή 

μείωση της ικανότητας παραγωγής αυτοκινήτων του ομίλου στον ΕΟΧ κατά 5%. 
 
Τέλος, ζητήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση να υποβάλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
 
Hνωμένο Βασίλειο 
 
Ο όμιλος Rover Group 
 
Το Νοέμβριο, η Επιτροπή έκλεισε το φάκελο σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων που έλαβε το 
1988 και το 1990 όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης στον όμιλο Rover Group. 
Στην πρώτη απόφαση η Επιτροπή είχε εγκρίνει τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης ύψους 640 
εκατ. ECU με τη μορφή διαγραφής χρέους και περιφερειακής επιχορήγησης, υπό τον όρο ότι τόσο η 
εταιρεία όσο και η κυβέρνηση του ΗΒ θα τηρήσουν διάφορους όρους κατά τη διάρκεια του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης («Εταιρικό Πρόγραμμα 1988-1992»), το οποίο θα παρακολουθούσε η Επιτροπή. Η 
Επιτροπή έλαβε δεύτερη απόφαση το 1990 προσθέτοντας περισσότερους όρους στην αρχική της 
απόφαση και ζητώντας την επιστροφή 52 εκατ. ECU, ποσό που αντιστοιχούσε στην ενίσχυση που οι 
αρχές του ΗΒ κατέβαλαν στην British Aeorspace για την αγορά της Rover Group και το οποίο 
υπερέβαινε το εγκεκριμένο ποσό. Το τελευταίο μέρος της εν λόγω απόφασης ακυρώθηκε από το 
Δικαστήριο για διαδικαστικούς λόγους το Φεβρουάριο του 1992 αλλά επαναφέρθηκε με νέα αρνητική 
απόφαση το Μάρτιο του 1993, που τέθηκε σε εφαρμογή το ίδιο έτος όταν η British Aerospace 
επέστρεψε 67,4 εκατ. ECU, ποσό που αντιστοιχούσε στον κύριο και προχρονολογημένο τόκο. Το 
1992 η Rover Group επέστρεψε οικειοθελώς άλλα 35 εκατ. ECU, ποσό που αποτελούσε την καθαρή 
υποδαπάνη στο στοιχείο του χρέους της Rover Group που αφορούσε την αναδιάρθρωση του 
τμήματος φορτηγών και λεωφορείων κατά τη στιγμή της απόφασης του 1988. Η Επιτροπή είναι 
επίσης ικανοποιημένη διότι και οι άλλοι όροι των δύο αποφάσεών της τηρήθηκαν εντός των 
συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, ιδίως η ολοκλήρωση του Εταιρικού Προγράμματος όσον αφορά 
τις ενέργειες και τα ποσά επένδυσης και αναδιάρθρωσης, το βαθμό μείωσης της ικανότητας 
παραγωγής αυτοκινήτων, κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων και το ποσό της κεφαλαιουχικής 
δαπάνης σε περιοχές που λαμβάνουν περιφερειακή ενίσχυση. 
 
2.5. Συνθετικές ίνες 
 
Βέλγιο 
 
a) DS Profil bvba 
 
Τον Απρίλιο, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τη διαδικασία που κίνησε το Μάιο του 199432 
βάσει του άρθρου 93, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά την πρόταση της βελγικής 
κυβέρνησης να χορηγήσει ενίσχυση στην DS Profil bvba για την αναδρομική στήριξη του συνολικού 
κόστους της επένδυσης της εταιρείας σε μία νέα εγκατάσταση παραγωγής πούπουλου από ασυνεχείς 
ίνες πολυεστέρα. Οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της εταιρείας στο Dendermonde, 
Vlaanderen, και η ενίσχυση θα εχορηγείτο βάσει του νόμου της 4.8.1978 για την ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή δεδομένου ότι συμβιβάζεται με την 
κοινή αγορά δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ), ΕΚ. Η ενίσχυση περιελάμβανε 
επιδότηση επιτοκίου (1 εκατ. ECU), απαλλαγή από προκαταβολή φόρου περιουσίας (0,01 εκατ. 
ECU) και το δικαίωμα εφαρμογής αυξημένου συντελεστή απόσβεσης (αξία αβέβαιη). 
                     
32 ΕΕ C 201 της 23.7.1994, σ.2. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή εμπειρογνώμονα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
κανείς παραγωγός ινών που εδρεύει στον ΕΟΧ δεν διαθέτει ίνες με τα χαρακτηριστικά που 
απαιτούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος της εταιρείας, δηλαδή ενός τύπου πούπουλου. 
Κατά συνέπεια, η εταιρεία αναγκάστηκε να δημιουργήσει τη δική της εγκατάσταση παραγωγής και η 
βελγική κυβέρνηση μπορούσε να χορηγήσει ενίσχυση μόνο για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που 
αφορούν το μεταγενέστερο στάδιο παραγωγής, εφόσον αυτές ενσωματώθηκαν στην εν λόγω 
εγκατάσταση. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση δεν χορηγήθηκε για τη στήριξη της παραγωγής ινών και δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία συνθετικών ινών33.  
Κατά συνέπεια, η ενίσχυση συμβιβάζεται με την κοινή αγορά και τη συμφωνία ΕΟΧ. 
 
Γαλλία 
 
α) Allied Signal Fibers Europe SA 
 
Με απόφαση που εξέδωσε στις 24 Μαρτίου 199334, το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση με την 
οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ, όσον αφορά 
επιχορήγηση (24 εκατ. ECU) που χορήγησε η γαλλική κυβέρνηση στην Allied Signal Fibers Europe 
SA, με σκοπό να στηρίξει μία νέα εγκατάσταση για την παραγωγή συνεχούς νήματος πολυεστέρα 
υψηλής ανθεκτικότητας, με έδρα το Longwy, Meurthe-et-Moselle, περιοχή στον ευρωπαϊκό πόλο 
ανάπτυξης που είναι επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 3, 
στοιχείο γ), ΕΚ. Η ενίσχυση χορηγήθηκε βάσει του περιφερειακού καθεστώτος χωροταξικής 
επιδότησης. 
 
Τον Ιούνιο του 199335, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ όσον 
αφορά αφενός την επιχορήγηση και αφετέρου πρόσθετη στήριξη (6 εκατ. ECU) που χορηγήθηκε 
στην εταιρεία για τη χρηματοδότηση του καθαρισμού και της απορρύπανσης του χώρου της νέας 
εγκατάστασης. 
 
Τον Ιανουάριο του 1995, η Επιτροπή αποφάσισε ότι: 
 
- η χρηματοδότηση της επιχείρησης καθαρισμού του χώρου δεν συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια 

του άρθρου 92, παράγραφος 1 ΕΚ ή του άρθρου 61, παράγραφος 1 ΕΟΧ· 
 
- ορισμένα τμήματα της ενισχυόμενης επένδυσης - συγκεκριμένα ο πολυμερισμός και οι συναφείς 

χημικές δραστηριότητες για την παραγωγή υψηλής ρευστότητας ρητίνης - δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κώδικα 1987-1989 για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία συνθετικών ινών36, 
που ίσχυε κατά τη στιγμή της ακυρωθείσας απόφασης. Για το λόγο αυτό, οι ενισχύσεις υπέρ των 
εν λόγω δραστηριοτήτων συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας 
ΕΟΧ. Σύμφωνα με την έγκριση της Επιτροπής όσον αφορά ενισχύσεις για τη στήριξη των 
επενδύσεων στον ευρωπαϊκό πόλο ανάπτυξης, που επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για τη 
στήριξη επιλέξιμων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 30%, είναι δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων 
συνολικού ύψους 30 εκατ. ECU για τη στήριξη των εν λόγω δραστηριοτήτων· 

 
- το υπόλοιπο της ενίσχυσης (4 εκατ. ECU) που χορηγήθηκε για τη στήριξη της παραγωγής 

νημάτων, δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του κώδικα 1987-1989. Κατά συνέπεια, η εν λόγω 
ενίσχυση δεν συμβιβαζόταν με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. 

 

                     
33 ΕΕ C 346 της 30.12.1992, σ.3. Η περίοδος ισχύος του κώδικα παρατάθηκε δύο φορές - βλ. ΕΕ C 224 

της 12.8.1994, σ.4 και ΕΕ C 142 της 8.6.1995, σ. 4. 
34 Υπόθεση C-313/90: International Rayon & Synthetic Fibres Committee κατά Επιτροπής. 
35 ΕΕ C 215 της 10.8.1993, σ.7. 
36 ΕΕ C 183 της 11.7.1987, σ.4. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να εισπράξει από την επιχείρηση με τόκο 
ποσό ύψους 0,01 εκατ. ECU. Πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ του ποσού της ενίσχυσης που 
καταβλήθηκε στην εταιρεία πριν κινήσει η Επιτροπή τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ 
(20,1 εκατ. ECU) και του ποσού της ενίσχυσης που ενέκρινε η Επιτροπή (20 εκατ. ECU). 
 
β) Όμιλος Beaulieu 
 
Τον Απρίλιο, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ όσον αφορά την 
πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης να χορηγήσει ενίσχυση στον όμιλο Beaulieu για τη στήριξη 
επενδύσεων σε νέα εγκατάσταση παραγωγής πλεγμάτων ταπήτων και ταπήτων στο Maubeuge, Nord-
Pas-de-Calais. Η εγκατάσταση συνδέεται με την επέκταση του δυναμικού της εταιρείας για την 
παραγωγή ασυνεχών νημάτων τάπητα από πολυπροπυλένιο, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να συνιστά, 
κατά τα φαινόμενα, έμμεση στήριξη για την παραγωγή νημάτων και κατ' αυτόν τον τρόπο να εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα. Επιπλέον, δεδομένου ότι κατ' αυτόν τον τρόπο θα αυξανόταν το 
δυναμικό παραγωγής νημάτων της εταιρείας, η προτεινόμενη ενίσχυση δεν θα πληρούσε τις 
απαιτήσεις του κώδικα, βάσει του οποίου επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης μόνο εφόσον επιφέρει 
σημαντική μείωση του παραγωγικού δυναμικού. Για το λόγο αυτό, η προτεινόμενη ενίσχυση 
θεωρήθηκε καταρχήν ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ.  
 
Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή έκρινε ότι για τη λήψη απόφασης όσον αφορά τη 
συμβατότητα της ενίσχυσης, θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις προγενέστερες αποφάσεις της37 με τις 
οποίες ζητήθηκε από το Βέλγιο να εισπράξει ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε στον όμιλο 
Beaulieu το 1983. Κατά συνέπεια, ακόμη και στην περίπτωση που η Επιτροπή θα έκρινε ότι η 
προτεινόμενη ενίσχυση συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, θα έπρεπε να εξετάσει υπό το πρίσμα της 
νομολογίας το ενδεχόμενο αναστολής της πληρωμής, εάν το Βέλγιο δεν είχε ακόμη συμμορφωθεί με 
τις προηγούμενες αποφάσεις. 
 
Γερμανία 
 
α) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus 
 
Στις 20 Δεκεμβρίου 1995, ενέκρινε ενίσχυση για τη στήριξη των επενδύσεων της εταιρείας σε νέες 
εγκαταστάσεις για την υφασματοποίηση υφαντικών συνεχών νημάτων από πολυαμίδιο με το 
σκεπτικό ότι η εν λόγω ενίσχυση πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα και, κατά συνέπεια, συμβιβάζεται 
με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. 
 
 
2.6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
 
Γαλλία 
 
(α) Τελική απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνει υπό όρους ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση 
της τράπεζας Crédit Lyonnais  
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, 
παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ και να εγκρίνει υπό όρους τις ενισχύσεις που χορήγησε η γαλλική 
κυβέρνηση για τη διάσωση και αποκατάσταση της δημόσιας εταιρείας Crédit Lyonnais (CL). 
 
Στο τέλος του 1993, η Crédit Lyonnais ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή τράπεζα από άποψη ολικού 
ισολογισμού. Η εν λόγω τράπεζα σημείωσε αρνητικά αποτελέσματα το 1992, το 1993 και το 1994. Οι 
ιδιαίτερα υψηλές ζημίες σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια θα είχαν μειώσει το συντελεστή 
φερεγγυότητας, (δηλαδή τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας προς τα πάγια στοιχεία της 
προσαρμοσμένα βάσει του κινδύνου τους) κάτω του ελάχιστου νόμιμου επιπέδου του 8%, εάν οι 
                     
37 ΕΕ L 62 της 3.3.1984, σ. 18 και ΕΕ L 283 της 27.10.1984, σ. 42. 
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γαλλικές αρχές δεν ελάμβαναν μέτρα χρηματοοικονομικής στήριξης της Crédit Lyonnais, τα οποία 
συνίσταντο συγκεκριμένα σε αύξηση του κεφαλαίου και τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού για να 
αναλάβει τους κινδύνους και τα έξοδα που συνδέονται με τη μεταβίβαση πάγιων στοιχείων ύψους 21 
δισεκατ. ECU (135 δισεκατ. FF) σε μία ξεχωριστή οντότητα ad hoc. Η Επιτροπή έκρινε ότι το εν 
λόγω σύστημα περιέχει σημαντικά στοιχεία ενίσχυσης, της οποίας το τελικό καθαρό κόστος για το 
κράτος ενδέχεται να φθάσει τα 7 000 δισεκατ. ECU (45 δισεκατ. FF). 
 
Η Επιτροπή γνωρίζει την ιδιαίτερη ευπάθεια του τραπεζικού τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εκ 
μέρους τόσο των εθνικών όσο και των κοινοτικών αρχών, ώστε οι σοβαρές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σημαντικού μεγέθους να μην επιδράσουν καταλυτικά 
μέσω των χρηματοοικονομικών δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων του τομέα και προκαλέσουν 
γενικότερη κρίση. Από την άποψη αυτή, κατά την εξέταση της υπόθεσης ελήφθησαν κυρίως υπόψη 
οι παρατηρήσεις για τη δυνατότητα εφαρμογής στις τράπεζες των κανόνων που αφορούν τις κρατικές 
ενισχύσεις, στις οποίες κατέληξαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με το 
φάκελο και ομάδα εμπειρογνωμόνων που κλήθηκαν να εκτιμήσουν τα προβλήματα τα οποία θα 
μπορούσε να προκαλέσει η εφαρμογή των κανόνων της συνθήκης κατά τρόπο ανεπαρκώς 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του τομέα. Βάσει των εν λόγω παρατηρήσεων, η Επιτροπή 
περιέλαβε στην τελική της απόφαση την αρχή ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις μπορούν και 
πρέπει να ισχύσουν εξίσου για τις τράπεζες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
του εν λόγω τομέα, συγκεκριμένα την περίπτωση πτώχευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μεγάλου 
μεγέθους. Είναι γεγονός ότι η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα πρέπει να προστατευθεί με τήρηση 
των κανόνων του ανταγωνισμού, κυρίως στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Ο σεβασμός των εν 
λόγω κανόνων ενδέχεται να υποχρεώσει τον ενδιαφερόμενο οργανισμό να πραγματοποιήσει 
σημαντικές εισφορές ώστε να αποζημιώσει τους ανταγωνιστές για κάθε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που προκλήθηκε από την ενίσχυση. Γενικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι εφόσον η στήριξη 
σε προβληματική τράπεζα παρέχεται οικειοθελώς από τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με 
σημαντική χρηματοοικονομική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το άρθρο 92 δεν ισχύει. Αυτό 
υπήρξε, για παράδειγμα, ένα από τα βασικά στοιχεία που έλαβε υπόψη της η Επιτροπή για να 
αξιολογήσει τη διάσωση της ισπανικής τράπεζας Banesto. Η θετική εκτίμηση βασίστηκε στο γεγονός 
ότι οι ιδιωτικές τράπεζες ήταν ελεύθερες να συμμετάσχουν στο Ταμείο Εγγυήσεων, ότι συμφώνησαν 
για το σχέδιο διάσωσης και ότι η πλειονότητα των πόρων του Ταμείου προήλθε από τον ιδιωτικό 
τομέα. Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της το γεγονός ότι η διάσωση πραγματοποιήθηκε σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα και με την εφαρμογή μίας συνολικής λύσης και ότι η τράπεζα πωλήθηκε 
αμέσως στον ιδιωτικό τομέα μέσω ανοικτής διαδικασίας για την υποβολή προσφορών. Αντίθετα, 
χωρίς την ανάλογη οικειοθελή και σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τα μέτρα στήριξης 
είναι πιθανόν εξ ορισμού να περιέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 92 
εάν περιλαμβάνουν μη εμπορικούς όρους. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω μέτρα δεν εξαιρούνται από την 
υποχρέωση εκ των προτέρων κοινοποίησης του άρθρου 93, παράγραφος 3 και μπορούν να 
εκτελεστούν μόνο μετά τη λήψη τελικής απόφασης από την Επιτροπή. 
 
Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ενίσχυσης, την ευπάθεια του τομέα 
όσον αφορά τόσο σημαντικές ενισχύσεις, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω 
ενίσχυση έχει ως στόχο να καλύψει τις αρνητικές επιπτώσεις της αρνητικής πολιτικής και της 
κακοδιαχείρισης της Crédit Lyonnais στο παρελθόν, η Επιτροπή έκρινε ότι η Crédit Lyonnais έπρεπε 
να παράσχει σημαντικές αντιπαροχές, κυρίως στον τομέα που οι επιπτώσεις της ενίσχυσης ήταν 
σημαντικές, συγκεκριμένα την επέκταση των δραστηριοτήτων και του τραπεζικού δικτύου. Για το 
λόγο αυτό το σύστημα ενισχύσεων για την Crédit Lyonnais εγκρίθηκε μόνο υπό τον όρο ότι η Crédit 
Lyonnais αναλαμβάνει τη δέσμευση να μειώσει σημαντικά την εμπορική της παρουσία εντός και 
εκτός της Ευρώπης. Επιπλέον, η Crédit Lyonnais καλείται να συμβάλει στα έξοδα του μηχανισμού 
διαχωρισμού θεσπίζοντας μία ρήτρα "de retour à meilleure fortune" (επανόδου σε υγιή κατάσταση). 
Επιπλέον, η Επιτροπή έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
Crédit Lyonnais και της νέας εταιρείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Από την 
άποψη αυτή, η Crédit Lyonnais μπορεί να επανεξαγοράσει ορισμένα από τα μεταβιβασθέντα στη νέα 
εταιρεία πάγια στοιχεία μόνο στην ίδια τιμή με την οποία εκχωρήθηκαν σε αυτή. Εξάλλου, στην 
απόφασή της να εγκρίνει το σύστημα διάσωσης της Crédit Lyonnais, η Επιτροπή έλαβε επίσης 
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υπόψιν το γεγονός ότι η Crédit Lyonnais ενδέχεται να ιδιωτικοποιηθεί εντός πέντε ετών. Τότε, 
εφόσον υπάρχει η ρήτρα "de retour à meilleure fortune" θα κληθούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες να 
εξακριβώσουν κατά πόσον η τιμή εκχώρησης ανταποκρίνεται στην τιμή αγοράς. Επιπλέον, έχει 
προβλεφθεί ένα σύστημα ελέγχου του σχεδίου αναδιάρθρωσης και της εφαρμογής του διατακτικού 
της απόφασης της Επιτροπής. Από την άποψη αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι εάν τα τελικά έξοδα του 
μηχανισμού υπερβαίνουν το ποσό της εγκεκριμένης από την Επιτροπή ενίσχυσης, οι εν λόγω νέες 
παρεμβάσεις θα πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο κοινοποίησης στην Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να εξετάσει τη συμβατότητά τους με την κοινή αγορά. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
επανεξεταστεί ο βαθμός μείωσης της εμπορικής παρουσίας της Crédit Lyonnais, η οποία ενδεχομένως 
να υποχρεωθεί να παράσχει πρόσθετες αντιπαροχές. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το σχέδιο 
εξασφαλίζει την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της Crédit Lyonnais· η Crédit Lyonnais έχει 
πραγματοποιήσει μία μέγιστη εισφορά στο σύστημα προκειμένου να μειώσει τις ενισχύσεις στο 
ελάχιστο απαραίτητο. Επιπλέον, το σχέδιο εξασφαλίζει, μέσω της ιδιωτικοποίησης, την κατάργηση 
των προνομιούχων δεσμών μεταξύ της Crédit Lyonnais και του κράτους, και ως εκ τούτου περιορίζει 
τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο μέλλον. 
 
 
2.7. Τομέας των μεταφορών 
 
2.7.1. Οδικές μεταφορές 
 
Γαλλία 
 
Στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης των οδικών μεταφορών στη Γαλλία, η Επιτροπή έκρινε ότι 
συμβιβάζονται με την κοινή αγορά δύο μέτρα ενίσχυσης που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις οδικών 
μεταφορών οι οποίες αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες για να προσαρμοστούν στην 
πρόσφατη ελευθέρωση. Τα εν λόγω μέτρα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 26,5 εκατ. ECU: 
πρόκειται κατά κύριο λόγο για μία πριμοδότηση στην οικειοθελή παύση λειτουργίας που στις 12 
Ιουλίου 1995 αποφασίστηκε ότι δεν συνιστά ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 
1, της συνθήκης, και κατά δεύτερο λόγο, για ενίσχυση στην ανασύνταξη των μικρών επιχειρήσεων, 
υπό τον όρο να μειωθεί το πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό τους, η οποία στις 18 Οκτωβρίου 
θεωρήθηκε συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά διότι έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη του 
τομέα χωρίς να τροποποιήσει τους όρους των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό 
συμφέρον. 
 
Ιταλία 
 
Εξάλλου, στις 18 Αυγούστου 1995 η Επιτροπή κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας η οποία δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να 
συμμορφωθεί προς την απόφαση της 9ης Ιουνίου 1993, με την οποία κηρύχθηκε ασυμβίβαστη με την 
κοινή αγορά μία πίστωση φόρου στους επαγγελματίες οδικούς μεταφορείς στην Ιταλία και οι ιταλικές 
αρχές κλήθηκαν να ανακτήσουν τα καταβληθέντα ποσά.  
 
Επιπλέον, το εν λόγω καθεστώς το οποίο είχε κριθεί ως απλή ενίσχυση στη λειτουργία και το οποίο 
αρχικά είχε προβλεφθεί για το φορολογικό έτος 1992, παρατάθηκε από τις ιταλικές αρχές μέχρι το 
1993 και το 1994, με προϋπολογισμό ύψους 558 εκατ. ECU. Η Επιτροπή αποφάσισε στις 4 
Οκτωβρίου 1995 να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2, της συνθήκης κατά των εν 
λόγω παρατάσεων και ζήτησε την άμεση διακοπή της ενίσχυσης. 
 
Πορτογαλία 
 
Έχοντας ως στόχο να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 
στην Πορτογαλία, η κυβέρνηση της εν λόγω χώρας υπέβαλε επίσης σχέδιο ενισχύσεων για 60,9 εκατ. 
ECU επί πέντε έτη, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου 1995 βάσει του 
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κοινοτικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος38, καθώς και του 
άρθρου 92, παράγραφος 3, σημείο γ), της συνθήκης. Το εν λόγω καθεστώς περιλαμβάνει διάφορα 
μέτρα με στόχο τη μετατροπή του δυναμικού μεταφοράς για ίδιο λογαριασμό σε δυναμικό μεταφοράς 
για λογαριασμό τρίτων, καθώς και τη μείωση του θορύβου και των εκπομπών αερίου. 
 
2.7.2 Εσωτερική ναυσιπλοΐα 
 
Το 1995 η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Γαλλία κοινοποίησαν στην Επιτροπή προγράμματα 
κρατικών ενισχύσεων υπέρ της εσωτερικής τους ναυσιπλοΐας. 
Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ως πρώτο στόχο την αναδιάρθρωση του εθνικού τομέα των 
εσωτερικών πλωτών μεταφορών με μέτρα μείωσης του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού στο 
πλαίσιο δράσης κοινοτικού επιπέδου. Στη συνέχεια, τα εν λόγω προγράμματα προέβλεπαν 
συνοδευτικά μέτρα, προοριζόμενα ειδικότερα να ενισχύσουν τον τομέα, και συγκεκριμένα τις μικρές 
επιχειρήσεις (1 έως 2 σκάφη). Σκοπός είναι να προετοιμαστούν οι μικρές επιχειρήσεις για να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν σε σχέση με τη διαδικασία ελευθέρωσης της 
αγοράς εσωτερικών πλωτών μεταφορών που προβλέπει η Επιτροπή στην πρόταση οδηγίας της 23ης 
Μαΐου 199539. 
 
2.7.3. Σιδηροδρομικές μεταφορές 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Κρατική εγγύηση για χρηματοδοτικές μισθώσεις της European Night Stock 
 
Στις 16 Ιανουαρίου 1995 η Επιτροπή αποφάσισε να μην φέρει αντιρρήσεις κατά της χορήγησης 
κυβερνητικής εγγύησης στη δημόσια εταιρεία European Night Services Ltd., για τη χρηματοδοτική 
μίσθωση κλιναμαξών για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών μέσω της σήραγγας της Μάγχης. Η 
ρύθμιση αντικαθιστά χορηγηθείσα εγγύηση του British Rail Board (Οργανισμός Βρετανικών 
Σιδηροδρόμων) που έληξε. 
 
Πρόθεση της κυβέρνησης του ΗΒ είναι να ιδιωτικοποιήσει την ENS πωλώντας την σε κοινοπραξία 
για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της σήραγγας 
της Μάγχης. 
 
Ενίσχυση στην Union Railways Limited 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Μαΐου 1995 να μην φέρει αντιρρήσεις όσον αφορά την παροχή 
περαιτέρω βοήθειας που θα επιτρέψει στη δημόσια εταιρεία Union Railways να πραγματοποιήσει 
περαιτέρω εργασίες σχεδιασμού και έργα πολιτικού μηχανικού που αφορούν τη σιδηροδρομική 
σύνδεση της σήραγγας της Μάγχης. 
 
Πώληση των εταιρειών σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 29 Νοεμβρίου 1995 να κλείσει το φάκελο δεδομένου ότι οι χορηγηθείσες 
εγγυήσεις στους αγοραστές των τριών εταιρειών μεγιστοποίησαν το κέρδος και για το λόγο αυτό δεν 
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. 
 
Ιταλία 
 
Κρατικές ενισχύσεις υπέρ της Ferrovie dello Stato S.p.A. 
 

                     
38 ΕΕ C 72 της 10.3.1994, σ. 3. 
39 COM (95) 199 τελικό. 
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Στις 18 Οκτωβρίου 1995 η Επιτροπή ενέκρινε κρατική εγγύηση στην Ferrovie dello Stato S.p.A. που 
εξέδωσε η ιταλική κυβέρνηση για δάνειο 372 εκατ. ECU για επενδύσεις σιδηροδρομικής υποδομής 
όσον αφορά τη σύνδεση Brenner - Βερόνα με τρένα υψηλής ταχύτητας. 
 
 
2.7.4. Εναέριες μεταφορές 
 
ΤΑΡ και Air France 
 
Το 1994 η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης καταβλητέας σε δόσεις υπέρ 
της ΤΑΡ και της Air France. Και στις δύο περιπτώσεις, η Επιτροπή ενέκρινε τις ενισχύσεις υπό τον 
όρο ότι τόσο η Πορτογαλία όσο και η Γαλλία θα εκπληρώσουν σειρά υποχρεώσεων και θα 
εφαρμόσουν ορθά τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Το 1995, με τη βοήθεια ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή παρακολούθησε την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων. 
Όσον αφορά την ΤΑΡ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αεροπορική εταιρεία εφάρμοσε 
επιτυχώς το σχέδιο κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, και ότι τήρησε πιστά τους όρους 
που τίθενται στην απόφαση. Για το λόγο αυτό, τον Απρίλιο του 1995 η Επιτροπή ενέκρινε την 
καταβολή της δεύτερης δόσης της ενίσχυσης40. 
 
Αντίστοιχα, τον Ιούλιο του 1995, στην περίπτωση της Air France, η Επιτροπή έκρινε ότι τα 
αποτελέσματα του πρώτου έτους του σχεδίου αναδιάρθρωσης υπήρξαν γενικά ικανοποιητικά, και ότι 
η Γαλλία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να μην φέρει 
αντιρρήσεις στην καταβολή της δεύτερης δόσης41. 
 
CDC 
 
Το 1994, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η συμμετοχή της γαλλικής δημόσιας εταιρείας CDC-P σε 
εκδόσεις ομολογιακών δανείων της Air France συνιστούσε παράνομη ενίσχυση, ασυμβίβαστη με την 
κοινή αγορά, και ζήτησε από τη Γαλλία να εξασφαλίσει την επιστροφή της ενίσχυσης 
συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις τεχνικές δυσκολίες που θα 
αντιμετώπιζε η Γαλλία για την εφαρμογή της απόφασης, δεδομένου ότι η εν λόγω επιστροφή θα είχε 
ως αποτέλεσμα η Air France να παραβεί τη γαλλική νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 1994 η Γαλλία και η Air France άσκησαν προσφυγή κατά της απόφασης 
της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Επιτροπή αποφάσισε στις 4 
Απριλίου 199542 να τροποποιήσει την αρχική της απόφασης και να ζητήσει από τη Γαλλία να 
φροντίσει για την κατάθεση της ενίσχυσης και των τόκων υπερημερίας σε δεσμευμένο τραπεζικό 
λογαριασμό μέχρι το Δικαστήριο να εκδώσει τελική απόφαση. Το οικονομικό αποτέλεσμα του εν 
λόγω μηχανισμού είναι να μην μπορεί η Air France να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που αντιστοιχούν 
στην ενίσχυση, όσο εκκρεμεί η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. 
 
SABENA 
 
Το Μάιο του 1995 η Επιτροπή ανέλυσε τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που περιλαμβάνονται 
στη συμφωνία μεταξύ της Swissair και του Βελγίου, με στόχο την απόκτηση εκ μέρους της Swissair 
στρατηγικού μεριδίου (49,5%) στη Sabena. Η πράξη συνεπαγόταν την έκδοση από τη Sabena νέων 
μετοχών για 245 εκατ. ECU (9,5 δισεκατ. BFR), εκ των οποίων 155 εκατ. ECU (6 δισεκατ. BFR) 
έχουν προεγγραφεί από τη Swissair και το υπόλοιπο τμήμα από το Βέλγιο και ομάδα βέλγων 
επενδυτών. Η πράξη επίσης απαιτεί την αγορά από δημόσιο βελγικό οργανισμό σημαντικού μεριδίου 
που κατείχε η Air France, εν μέρει μέσω δανείου που χορήγησε η Swissair. Βάσει της πάγιας 
τακτικής της, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι όταν πρόκειται να αυξηθεί η δημόσια συμμετοχή σε 
εταιρεία, η εισφορά κεφαλαίου δεν συνιστά κρατική ενίσχυση υπό τον όρο ότι η δημόσια επένδυση 
                     
40 ΕΕ C 154, της 21.6.95. 
41 ΕΕ C 295, της 10.11.95. 
42 EE L 219, της 15.9.94. 
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συνοδεύεται από εισφορά σημαντικού ποσού κεφαλαίου από ιδιώτη μέτοχο. Η προεγγραφή της 
Swissair για την αγορά νέων μετοχών στην ίδια τιμή και υπό τους ίδιους όρους με το Βέλγιο και τους 
βέλγους επενδυτές θεωρήθηκε ως απόδειξη ότι η πράξη αποτελούσε συνήθη χρηματοοικονομική 
συναλλαγή και όχι κρατική ενίσχυση. Επιπλέον, η κατάργηση από το Βέλγιο ορισμένων ειδικών 
κοινωνικών εισφορών που σχετίζονται με τους πιλότους και το πλήρωμα, με αποκλειστικό στόχο την 
αποκατάσταση μίας ανώμαλης κατάστασης στο βελγικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, θεωρήθηκε 
ως γενικό μέτρο οικονομικής πολιτικής που εμπίπτει πλήρως στις κρατικές αρμοδιότητες. 
 
LUFTHANSA 
 
Στις 10 Μαΐου 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην φέρει αντιρρήσεις όσον αφορά τα 
σχέδια της γερμανικής κυβέρνησης να συνεισφέρει στα συνταξιοδοτικά ταμεία υπέρ των 
εργαζομένων της Lufthansa ως μέρος του προγράμματος ιδιωτικοποίησης της εταιρείας που άρχισε το 
1992. Τα μέτρα σχετίζονταν με τις επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν στη Lufthansa μετά την 
υποχρεωτική αποχώρησή της από επικουρικό συνταξιοδοτικό ταμείο που διαχειριζόταν ο δημόσιος 
οργανισμός VBL στο οποίο, ως δημόσια εταιρεία, η Lufthansa ήταν υποχρεωμένη να ανήκει. Η 
Επιτροπή έκρινε ότι ένας ιδιώτης επενδυτής στην ίδια θέση με το γερμανικό κράτος, που θα 
υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει τον έλεγχο της Lufthansa, θα είχε συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο 
προκειμένου να μεγιστοποιήσει την τελική αξία του μεριδίου του. 
 
ΑΟΜ 
 
Στις 19 Ιουλίου 1995 η Επιτροπή ανέλυσε εισφορά κεφαλαίου ύψους 46,9 εκατ. ECU (300 εκατ. FF) 
στην εταιρεία ΑΟΜ εκ μέρους της μητρικής εταιρείας Credit Lyonnais που ανήκει στο κράτος. Η 
Επιτροπή, αφού ανέλυσε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της αεροπορικής εταιρείας, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η ΑΟΜ κατά πάσα πιθανότητα θα ισοσκελίσει τους λογαριασμούς της στο άμεσο 
μέλλον και ότι η καθαρή παρούσα αξία της μελλοντικής ταμειακής κίνησης είναι υψηλότερη από 
αυτή της επένδυσης. Η πράξη θεωρήθηκε ότι αποτελεί συνήθη χρηματοοικονομική συναλλαγή και 
όχι κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι υπό τις ίδιες συνθήκες ένας ιδιώτης επενδυτής οικονομίας 
αγοράς θα είχε πραγματοποιήσει την επένδυση στην ΑΟΜ. 
 
ΣΑΡΔΗΝΙΑ 
 
Την ίδια ημερομηνία η Επιτροπή αποφάσισε ότι το καθεστώς ενίσχυσης που θεσπίστηκε με τον 
ιταλικό νόμο της 20ής Ιανουαρίου 1994 δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. Ο νόμος προέβλεπε 
ευρεία διακριτική εξουσία όσον αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων σε ορισμένες αεροπορικές 
εταιρείες που παρέχουν περιφερειακές υπηρεσίες εναέριων μεταφορών από και προς τη Σαρδηνία. Σε 
αντίθεση με τη διαδικασία για την επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας βάσει του άρθρου 4 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92, το καθεστώς ήταν αδιαφανές και άφηνε τα περιθώρια για 
διασταυρούμενη επιδότηση άλλων υπηρεσιών. 
 
VLM 
 
Στις 26 Ιουλίου η Επιτροπή έκρινε ότι το άτοκο δάνειο ύψους 517.000 ECU (20 εκατ.BFR) που 
χορηγήθηκε από την Περιφέρεια της Φλάνδρας στην αεροπορική εταιρεία VLM το 1994 περιείχε 
στοιχείο ενίσχυσης που δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά43. Ωστόσο, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι 
απώλειες της VLM στις αρχές του 1994 δεν ήταν τέτοιες που να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στη 
χρηματοπιστωτική αγορά, και ως εκ τούτου κατέληξε στην άποψη ότι το ποσό της ενίσχυσης 
ισοδυναμούσε με τον τόκο που η VLM θα έπρεπε να καταβάλει υπό συνήθεις όρους αγοράς. Η 
Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ασφάλιστρο κινδύνου που θα είχε προστεθεί στο βασικό επιτόκιο στο 
Βέλγιο για εξαετές δάνειο το 1994, και αποφάσισε να δώσει εντολή στο Βέλγιο να ζητήσει την 
πληρωμή τόκου 9,3% στο δάνειο των 517.000 ECU (20 εκατ. BFR) εντός δύο μηνών. 
 
                     
43 ΕΕ L 267/49, της 9.11.95. 
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Γερμανία 
 
Στις 29 Νοεμβρίου 1995 η Επιτροπή εξέτασε τον έκτακτο μηχανισμό απόσβεσης αεροσκαφών που 
είναι εγγεγραμμένα στη Γερμανία και χρησιμοποιούνται για διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες ή για 
υπηρεσίες μεταφορών που παρέχονται στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το καθεστώς 
επέτρεπε έκτακτη απόσβεση μέχρι 30% του συνολικού κόστους απόκτησης. Η Επιτροπή θεώρησε ότι 
το καθεστώς αποτελούσε ειδικό και όχι γενικό μέτρο φορολογικού χαρακτήρα. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι το καθεστώς δεν εμπίπτει στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του άρθρου 92. Κατά 
συνέπεια, οι γερμανικές αρχές κλήθηκαν να μην παρατείνουν την εφαρμογή του για 5 επιπλέον έτη. 
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2.7.5. Θαλάσσιες μεταφορές 
 
Ισπανία 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι οι τροποποιήσεις της συμφωνίας μεταξύ των ισπανικών περιφερειακών αρχών 
και ναυτιλιακής εταιρείας είχαν ως αποτέλεσμα τη διαγραφή διατάξεων που συνιστούσαν κρατική 
ενίσχυση και κατά συνέπεια μπορούσε να κλείσει τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 93, 
παράγραφος 2, της συνθήκης, που κίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 1993. Η απόφαση ελήφθη στις 6 
Ιουνίου 1995. 
 
Γαλλία 
 
Λόγω αμφιβολιών όσον αφορά το συμβιβάσιμο ενίσχυσης που χορηγήθηκε στη γαλλική κρατική 
ναυτιλιακή εταιρεία Compagnie Générale Maritime («CGM»), η Επιτροπή αποφάσισε στις 31 
Οκτωβρίου 1995 να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 
330 εκατ. ECU περίπου. 
 
Δανία 
 
Την 1η Φεβρουαρίου 1995 η Επιτροπή ενέκρινε δανέζικο καθεστώς για τη στήριξη της ανάπτυξης 
προσομοιωτή γέφυρας. Ο εν λόγω προσομοιωτής θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση των ναυτικών 
και θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και της ασφάλειας στη θάλασσα. Η κρατική 
εισφορά ανέρχεται σε 4 εκατ. ECU. 
 
2.8. Γεωργικός τομέας 
 
Μέχρι σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε την πλειονότητα των ενισχύσεων που κοινοποιήθηκαν από τα νέα 
κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή χρειάστηκε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
93, παράγραφος 2, της συνθήκης όσον αφορά δύο αυστριακές ενισχύσεις που κρίθηκαν ως ενισχύσεις 
στη λειτουργία και κατά συνέπεια ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και την πράξη προσχώρησης. 
 
Πρόκειται για δύο πριμοδοτήσεις ανά εκτάριο (μία πριμοδότηση ανά κεφαλή υπέρ του γάλακτος και 
των δαμαλών, και μίας πριμοδότησης στον τομέα των ελαιούχων σπόρων, των ιατρικών και 
αρτυματικών φυτών). Ωστόσο, η Επιτροπή έχει ως κανόνα να κρίνει ασυμβίβαστες με την κοινή 
αγορά τις κρατικές ενισχύσεις που περιέχουν οποιονδήποτε τύπο μέτρου στήριξης του εισοδήματος 
σε μία αγορά, διότι συνήθως υπάρχει ο κίνδυνος οι εν λόγω ενισχύσεις, που χορηγούνται για 
παράδειγμα ανά μονάδα παραγωγής ή ανά εκτάριο, να διαταράξουν τους κοινοτικούς μηχανισμούς 
στήριξης και διότι, ως ενισχύσεις στη λειτουργία, δεν έχουν διαρκή αποτελέσματα στη λειτουργία του 
σχετικού τομέα. 
 
Η Επιτροπή ακολούθησε την εν λόγω τακτική και όσον αφορά διάφορες ενισχύσεις στη λειτουργία 
που χορηγήθηκαν από τα άλλα κράτη μέλη. 
 
Η Επιτροπή εξέδωσε τελική αρνητική απόφαση σχετικά με ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων που 
περιείχε σύνολο μέτρων της Σαρδηνίας, με κύριο στόχο την εξυγίανση του παθητικού των 
προβληματικών αγροτικών συνεταιρισμών (ενίσχυση αριθ. C 18/94). Η Επιτροπή κίνησε επίσης τη 
διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον αφορά ανάλογα μέτρα της Σικελίας, που έκρινε ως 
«αναδρομικές ενισχύσεις στη λειτουργία των ίδιων των συνεταιρισμών». 
 
Επίσης, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, παράγραφος 2, της 
συνθήκης ΕΚ όσον αφορά διάφορα καθεστώτα ενισχύσεων, για τα οποία δεν είναι δυνατόν, κατά τα 
φαινόμενα, να ισχύσει μία από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 92 της συνθήκης. Αυτή 
είναι η περίπτωση των ενισχύσεων στις ενέργειες διαφήμισης και προώθησης υπέρ του γαλλικού 
τομέα πρόβειου κρέατος (ενίσχυση αριθ. ΝΝ 103/94). Όντως, βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η 
Επιτροπή διαπίστωσε όχι μόνο ότι δεν τηρείται το πλαίσιο των εθνικών ενισχύσεων για την 
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προώθηση των γεωργικών προϊόντων44, αλλά και ότι οι διαφημιστικές ενέργειες στην προκειμένη 
περίπτωση συνιστούν κατά τα φαινόμενα παράβαση του άρθρου 30 της συνθήκης, δεδομένου ότι 
παρακινούν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα εθνικά προϊόντα αποκλειστικά λόγω της εθνικής 
καταγωγής τους. Το ίδιο ισχύει για τα μέτρα της περιφέρειας της Σικελίας όσον αφορά τις θεομηνίες 
(ενίσχυση αριθ. ΝΝ 31/94), για τα οποία δεν επαληθεύτηκε η τήρηση των κοινοτικών κριτηρίων στον 
τομέα των εθνικών ενισχύσεων για τις θεομηνίες. 
 
Στο πλαίσιο της εξέτασης των κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 του Συμβουλίου45 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2741/89 της 
Επιτροπής, στον αμπελοοινικό τομέα46, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
93, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά ενίσχυση της περιφέρειας Ρηνανία-Παλατινάτο, 
στη Γερμανία, με στόχο τον εξορθολογισμό της αμπελοκαλλιέργειας σε επικλινή εδάφη. Όντως, το 
ποσό της εν λόγω ενίσχυση, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπερβαίνει τα ποσοστά ενίσχυσης που 
επιτρέπονται βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 1, του κανονισμού αριθ. 2328/91. Ταυτόχρονα, η 
Επιτροπή έλαβε κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 1, της συνθήκης, όσον 
αφορά τις ήδη υπάρχουσες ενισχύσεις στον ίδιο τομέα. 
 
Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2611/95 που προβλέπει τη 
δυνατότητα χορήγησης εθνικής αντισταθμιστικής ενίσχυσης για τις απώλειες γεωργικών 
εισοδημάτων που προκλήθηκαν από νομισματικές διακυμάνσεις σε άλλα κράτη μέλη47, η Επιτροπή 
δεν έφερε αντιρρήσεις όσον αφορά τις έκτακτες ενισχύσεις που χορήγησε η Γαλλία με σκοπό να 
αντισταθμίσει τις απώλειες εισοδήματος που υπέστησαν οι εκτροφείς βοοειδών λόγω των 
αγρονομισματικών διακυμάνσεων την άνοιξη του 1995 (ενισχύσεις αριθ. ΝΝ 176/95 και Ν 922/95). 
Η Επιτροπή εκτίμησε ότι όντως οι εν λόγω ενισχύσεις ανταποκρίνονται σε όλα τα κριτήρια για να 
θεωρηθούν σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού του Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις των ασυμβίβαστων με την κοινή αγορά ενισχύσεων, η Επιτροπή υιοθέτησε 
στις αποφάσεις της μία αυστηρή τακτική έναντι των κρατών μελών και χρησιμοποίησε όλα τα μέσα 
που έχουν τεθεί στη διάθεσή της από τη συνθήκη ΕΚ και τη νομολογία του Δικαστηρίου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μεριμνά ιδιαίτερα για την τήρηση των προθεσμιών που τίθενται στα 
κράτη μέλη για να εφαρμόσουν τις αποφάσεις της Επιτροπής και για την ανάκτηση των 
ασυμβίβαστων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν πριν τη λήψη τελικής απόφασης από την Επιτροπή. 
Τοιουτοτρόπως, η Επιτροπή απαιτεί, εντός των επιβεβλημένων προθεσμιών, όχι μόνο τη δέσμευση 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους να ανακτήσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση, αλλά και την απόδειξη 
ότι η ανάκτηση όντως πραγματοποιήθηκε. Η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή αυτή κυρίως στο πλαίσιο 
της διαδικασίας σχετικά με τις γαλλικές ενισχύσεις στον τομέα του χοίρειου κρέατος, που είχαν 
αποτελέσει το αντικείμενο τελικών αρνητικών αποφάσεων το 1994 (ενισχύσεις αριθ. C 8/94 και C 
9/94), ζητώντας από τις γαλλικές αρχές να προσκομίσουν τις αποδείξεις επιστροφής από τους 
δικαιούχους των ποσών που καταβλήθηκαν παρανόμως. 
 
Με το ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή αποφάσισε για δεύτερη φορά, τον Ιούλιο του 1995, να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου, ζητώντας την ακύρωση απόφασης του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψει, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων48, γαλλική ενίσχυση για τον 
έλεγχο της παραγωγής στον αμπελοοινικό τομέα, κατά της οποίας η Επιτροπή είχε κινήσει, το 
Φεβρουάριο, τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 
(ενίσχυση αριθ. ΝΝ 127/94). Όσον αφορά τη χορήγηση ανάλογης ενίσχυσης για την προηγούμενη 
αμπελοοινική περίοδο, η οποία υπήρξε το αντικείμενο της πρώτης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του 

                     
44 ΕΕ C 272, της 28.10.1986, σ. 3 και ΕΕ C 302, της 12.11.1987, σ. 6. 
45 ΕΕ L 218, της 6.8.1991, σ. 1. 
46 ΕΕ L 264, της 12.9.1989, σ. 5. 
47 ΕΕ L 268, της 10.11.1995. 
48 Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1995. 
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Δικαστηρίου (υπόθεση αριθ. C-122/94), ο γενικός εισαγγελέας διατύπωσε τα συμπεράσματά του στις 
21 Νοεμβρίου 1995. 
 
Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της κοινής γεωργικής πολιτικής και των άλλων κοινοτικών πολιτικών 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού, είναι σκόπιμο να αναφερθεί η υπόθεση 
των ενισχύσεων στα βιοκαύσιμα. Η Επιτροπή εξέτασε τις ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα στο Βέλγιο, 
τη Γαλλία και την Ιταλία. Στο Βέλγιο, πρόκειται για ενισχύσεις στην παραγωγή αγριοκράμβης με τη 
μορφή πριμοδοτήσεων ανά εκτάριο ή εγγυήσεις τιμών (ενισχύσεις αριθ. Ν 679/94 και Ν 741/94)· στη 
Γαλλία (ενισχύσεις αριθ. ΝΝ 10/Α/92, ΝΝ 10/Β/92, ΝΝ 51/94) και στην Ιταλία (ενίσχυση αριθ. ΝΝ 
49/93), στις εθνικές ενισχύσεις στα βασικά προϊόντα προστέθηκαν φορολογικά μέτρα υπέρ των 
βιοκαυσίμων. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ όσον αφορά όλα τα εν λόγω μέτρα, τα οποία αποκάλυψαν διάφορες παραβάσεις όσον 
αφορά το άρθρο 95 της συνθήκης, τους κανονισμούς που αφορούν την κοινή οργάνωση των 
αντίστοιχων αγορών και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συμβουλίου, που θεσπίζει 
καθεστώς στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών49. 
 
Η Επιτροπή διευκρίνησε ότι η τακτική της αυτή δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινοτική πολιτική 
προώθησης της ανάπτυξης των βιοκαυσίμων. Ωστόσο, η Επιτροπή θέλησε να υπογραμμίσει ότι η 
ανάπτυξη αυτή πρέπει να τηρεί τους θεμελιώδεις κανόνες της συνθήκης και τις διατάξεις της κοινής 
αγροτικής πολιτικής, που απαγορεύουν κυρίως, αφενός, κάθε φορολογικό μέτρο άνισης μεταχείρισης 
βάσει της εθνικής καταγωγής των σχετικών προϊόντων και, αφετέρου, τις κρατικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από γαίες σε αγρανάπαυση. 
 
 
2.9. Άλλοι τομείς 
 
Αυστρία 
 
Έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης στην Head 
Tyrolia Mares. 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ για 
την ενίσχυση που χορηγήθηκε στην αυστριακή εταιρεία Head Tyrolia Mares (HTM), που αποτελεί 
σημαντικό παραγωγό αθλητικών ειδών (κυρίως για σκι και τέννις) που ανήκει εξολοκλήρου στη 
δημόσια κοινοπραξία καπνού Austria Tabakwerke (AT). 
 
Αφού πραγματοποίησε εισφορές κεφαλαίου διάσωσης στη ζημιογόνα ΗΤΜ λίγους μήνες πριν, η ΑΤ 
αποφάσισε να πωλήσει την ΗΤΜ σε ιδιώτες επενδυτές. Για το σκοπό αυτό καθορίστηκε μία 
συμβολική τιμή και ότι η ΑΤ θα έπρεπε να πραγματοποιήσει μία τελική εισφορά στο εταιρικό 
κεφάλαιο της ΗΤΜ. Η Επιτροπή ανέλαβε δράση λόγω διαφόρων καταγγελιών εκ μέρους των 
ανταγωνιστών και λόγω της δύσκολης κατάστασης που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά ειδών σκι 
και τέννις. 
 
Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη της αυστριακής κυβέρνησης ότι δεν υφίσταται στοιχείο 
κρατικής ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, παρά τα επιχειρήματα των αυστριακών αρχών, 
έκρινε ότι:  
 
1) Στην πράξη εμπλέκονται κρατικοί πόροι, διότι: α) η ΑΤ δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από 

το δημόσιο μέτοχό της, διότι αυτός κατέχει το 100% των μετοχών και ορίζει τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤ· β) η παραδοσιακά θετική χρηματοοικονομική κατάσταση της 
ΑΤ και η ροή μερισμάτων στους μετόχους της δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως απόδειξη της 
μη εμπλοκής κρατικών κεφαλαίων, διότι τα κέρδη προκύπτουν κυρίως από το μονοπώλιο της ΑΤ 
στον τομέα του καπνού· γ) η πρόσφατη μείωση των αποτελεσμάτων της ΑΤ λόγω της ζημιογόνας 

                     
49 ΕΕ L 181, της 1.7.1992, σ. 12. 
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εμπλοκής της στην ΗΤΜ συνεπάγεται έλλειψη αποδοχών για το δημόσιο μέτοχο, δηλαδή άμεση 
χορήγηση κρατικών πόρων υπέρ της ΗΤΜ. 

 
2) Η ΑΤ δεν συμπεριφέρθηκε ως επενδυτής οικονομίας αγοράς, διότι: α) η πρώτη παρέμβαση 

διάσωσης πραγματοποιήθηκε χωρίς σχέδιο αναδιάρθρωσης και, υπό κανονικές συνθήκες, θα 
έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πολύ νωρίτερα· β) η πώληση της ΗΤΜ υπό τους συμφωνηθέντες 
όρους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως η φθηνότερη εναλλακτική δυνατότητα που προσφέρεται στην 
ΑΤ για να σταματήσει τη ζημιογόνα επένδυσή της· γ) η αναδιάρθρωση κεφαλαίων και η πώληση 
της ΗΤΜ δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες παρόμοιες πράξεις ιδιωτικών εταιρειών· δ) η 
πώληση της ΗΤΜ δεν αποτελεί το αποτέλεσμα ανοικτής, διαφανούς και άνευ όρων διαδικασίας 
υποβολής προσφορών· ε) η πώληση της ΗΤΜ σχετίζεται με «μη εμπορικές» εκτιμήσεις, όπως η 
διατήρηση των δραστηριοτήτων της ΗΤΜ στην Αυστρία και το σχέδιο της αυστριακής 
κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει την ΑΤ κατά τη διάρκεια του 1996.  

 
Η χορηγηθείσα ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει τη διάσωση και αναδιάρθρωση της ΗΤΜ. Το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της ΗΤΜ θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική εκτίμηση της ενίσχυσης. Η 
δημόσια εξέταση θα επιτρέψει στους ανταγωνιστές της ΗΤΜ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους για την υπόθεση. 
 
Εκτός από την έναρξη του ελέγχου, η Επιτροπή αποφάσισε, όσο εκκρεμεί η τελική της απόφαση, να 
επιτρέψει τη χορήγηση προσωρινής ενίσχυσης αναδιάρθρωσης για να καλυφθούν οι προσωρινές 
ανάγκες ρευστότητας της ΗΤΜ. 
 
Γαλλία 
 
α) Τα γαλλικά ταχυδρομεία 
 
Μετά από καταγγελίες η Επιτροπή εξέτασε εάν ορισμένες φοροαπαλλαγές υπέρ των γαλλικών 
ταχυδρομείων συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1, που 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές στις οποίες τα γαλλικά ταχυδρομεία αναπτύσσουν 
δραστηριότητες, και εάν αυτό συμβαίνει, κατά πόσον η εν λόγω ενίσχυση συμβιβάζεται με την κοινή 
αγορά. 
 
Στην απόφασή της η Επιτροπή αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 90, παράγραφος 2, της συνθήκης 
ΕΚ, οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων κρατικών ενισχύσεων των άρθρων 92-94, στο μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών 
δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει 
ανατεθεί.50 Υπό το πρίσμα αυτό και σε συνδυασμό με το άρθρο 92, παράγραφος 1 η Επιτροπή θεωρεί 
ότι οι φοροαπαλλαγές υπέρ των γαλλικών ταχυδρομείων συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για τα 
γαλλικά ταχυδρομεία που, προκειμένου να τύχουν της εξαίρεσης του άρθρου 90, παράγραφος 2, δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος που έχουν ανατεθεί στα γαλλικά ταχυδρομεία. Το εν λόγω οικονομικό 
πλεονέκτημα δεν πρέπει να ευνοεί τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα γαλλικά ταχυδρομεία στις 
ανταγωνιστικές αγορές. 
 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αξία των εν λόγω φοροαπαλλαγών είναι κατώτερη των εξόδων που 
συνεπάγεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που έχουν ανατεθεί στα γαλλικά 
ταχυδρομεία και συνίστανται στη διατήρηση ταχυδρομικών γραφείων σε όλη τη χώρα και στην 
παράδοση του ταχυδρομείου σε όλη τη γαλλική επικράτεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι τιμές 
για την εν λόγω υπηρεσία ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πάντα στα έξοδα. Η αξία των 
φοροαπαλλαγών υπολογίζεται σε 186 εκατ. ECU (1.196 δισεκατ. FF), ενώ τα πρόσθετα έξοδα των 
                     
50 Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή παραπέμπει ειδικά στην απόφαση του Δικαστηρίου της 15.3.1994 στην 

υπόθεση C-387/92,[1992] Συλλογή Ι-908, §17.  
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προαναφερθεισών υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας εκτιμώνται σε 434,6 εκατ. ECU (2.782 δισεκατ. 
FF) το λιγότερο. Ωστόσο, το τελευταίο ποσό υπολογίζεται βάσει όλων των δραστηριοτήτων των 
γαλλικών ταχυδρομείων. Προκειμένου να λάβει υπόψη τα πλεονεκτήματα για τις δραστηριότητες των 
γαλλικών ταχυδρομείων στις ανταγωνιστικές αγορές λόγω της υφιστάμενης ταχυδρομικής υποδομής 
στις αγροτικές περιοχές η Επιτροπή έκρινε απαραίτητο να μειώσει το ποσό των 434,6 εκατ. ECU 
(2.782 δισεκατ. FF) κατά ποσοστό αντίστοιχο του ποσοστού που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω 
εμπορικές δραστηριότητες στο συνολικό κύκλο εργασιών των γαλλικών ταχυδρομείων, ήτοι 34,7%. 
Κατ' αυτό τον τρόπο το συνολικό κόστος των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας μειώθηκε σε 284 
εκατ. ECU (1,82 δισεκατ. FF), ποσό που υπερβαίνει την αξία των φοροαπαλλαγών ύψους 186 εκατ. 
ECU (1.196 δισεκατ. FF) 
 
Υπό το πρίσμα αυτό η Επιτροπή έκρινε ότι οι φοροαπαλλαγές υπέρ των γαλλικών ταχυδρομείων δεν 
υπερβαίνουν το ποσό που είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας γενικού συμφέροντος που 
έχει ανατεθεί στα γαλλικά ταχυδρομεία. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 90, 
παράγραφος 2 ότι οι φοροαπαλλαγές δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 
92, παράγραφος 1. 
 
Γερμανία 
 
α) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον 
αφορά σειρά μέτρων ενίσχυσης υπέρ της εταιρείας GemeinnutzigeAbfallverwertung GmbH (GAV) η 
οποία αναπτύσσει δραστηριότητες στην αγορά για τη συλλογή και ανακύκλωση απορριμμάτων 
εταιρειών. 
 
Ενώ η συλλογή των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί παραδοσιακά καθήκον των τοπικών αρχών, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τη συλλογή, τη διαλογή και την εμπορία των 
απορριμμάτων εταιρειών.Υπάρχουν πολλές εμπορικές εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητες 
στον τομέα αυτό ανταγωνιζόμενες η μια την άλλη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κρίνει ότι η 
ενίσχυση στην GAV ενδέχεται να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τις συναλλαγές 
κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1 στην αγορά των απορριμμάτων εταιρειών. Η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό θεωρώντας ως άσχετο προς την υπόθεση το γεγονός ότι η 
GAV αποτελεί μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιπλέον, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να 
διαπιστώσει άμεσα ότι τα μέτρα ενίσχυσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μία ενίσχυση επένδυσης 
ύψους 1,5 εκατ. ECU για την κατασκευή νέου χώρου διαλογής και ετήσιες επιχορηγήσεις για την 
παροχή κινήτρων στο εργατικό δυναμικό της εταιρείας συνολικού ύψους 1,7 εκατ. ECU, 
συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
93, παράγραφος 2. 
 
(β) Τομέας των εργαλειομηχανών 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον 
αφορά ορισμένα μέτρα που αφορούν τη γερμανική εταιρεία κατασκευής εργαλειομηχανών,  
Gildemeister AG. 
 
Μετά από καταγγελίες για τη χορήγηση ενίσχυσης στην εταιρεία,η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες από 
τις γερμανικές αρχές όσον αφορά αφενός τη σχέση της Gildemeister AG με την Westdeutsche 
Landesbank Girozentrale (WestLB) και το ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, και 
αφετέρου την αναληφθείσα δράση στο πλαίσιο της εξαγοράς από την Gildemeister΄s της 
Deckel/Maho, βαυαρικής εταιρείας παραγωγής εργαλειομηχανών η οποία κήρυξε πτώχευση το 1994. 
 
Από τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι επιβάλλεται να εξετάσει διεξοδικότερα 
ορισμένα μέτρα, συγκεκριμένα την παραίτηση της WestLB το 1984 από απαιτήσεις ύψους 26,1 εκατ. 
ECU (47 εκατ. DM)· την εγγύηση που χορήγησε το ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας - 
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Βεστφαλίας το 1993 σε σχέση με πίστωση ύψους 411,1 εκατ. ECU (20 εκατ. DM) που χορηγήθηκε 
στη Gildemeister το 1992· τη χρηματοδότηση το 1994 από τις βαυαρικές αρχές μέσω του 
προγράμματος "Bayernfonds" σε ποσοστό 1% του επιτοκίου 9,25% πίστωσης ύψους 3,8 εκατ.ECU 
(15 εκατ. DM) που χορηγήθηκε από την Bayerische Landesanstalt fόr Aufbaufinanzierung (LfA)  στο 
πλαίσιο της εξαγοράς της Deckel/Maho εκ μέρους της Gildemeister· και δευτερεύουσα εγγύηση για 
(5,6 εκατ. ECU) 10 εκατ. DM που χορήγησαν η LfA και η Thόringische Industrie-
Beteiligungsgesellschaft (TIB) υπέρ της WestLB για την εγγύησή της όσον αφορά τη διάθεση στην 
αγορά αύξησης κεφαλαίου της Gildemeister ύψους 18,9 εκατ. ECU (34 εκατ. DM) τον Οκτώβριο του 
1994. 
 
Η Επιτροπή έκρινε, βάσει των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της, ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
έπρεπε να θεωρηθούν ως μέρος της προσπάθειας αναδιάρθρωσης της Gildemeister AG. Η Επιτροπή 
έκρινε ότι στο στάδιο εκείνο ήταν αμφίβολο εάν τα εν λόγω μέτρα πληρούσαν τους όρους που 
αναφέρονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων· κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν είχε 
υποβληθεί στην Επιτροπή και, δεδομένης της κατάστασης στον τομέα των εργαλειομηχανών, δεν 
ήταν σαφές εάν η εξαγορά ορισμένων τμημάτων της Deckel/Maho από την Gildemeister θα οδηγούσε 
σε μείωση του συνολικού παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας. 
 
(γ) Πετροχημικός τομέας 
 
Το Νοέμβριο η Επιτροπή έλαβε τελική απόφαση όσον αφορά ενίσχυση υπέρ της εταιρείας BSL 
Polyolefinverbund GmbH, η οποία αποτελείται από τις πρώην ανατολικογερμανικές πετροχημικές 
εταιρείες Buna GmbH, Sδchsische Olefinwerke GmbH και μέρος της Leuna-Werke GmbH στα νέα 
ομόσπονδα κράτη της Σαξονίας και της Σαξονίας-Άνχαλτ. Την ιδιοκτησία και διαχείριση των εν λόγω 
τριών εταιρειών είχε από το 1990 η δημόσια εταιρεία χαρτοφυλακίου Treuhandastalt (THA)51 και από 
το 1995 η διάδοχός της Bundesanstalt fόr vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), που άρχισε 
την αναδιάρθρωση κλείνοντας απηρχαιωμένα εργοστάσια, πραγματοποιώντας επειγόντως επενδύσεις 
στην ασφάλεια και τον έλεγχο της ρύπανσης και μειώνοντας την απασχόληση από 26.000 σε 5.800 
εργαζόμενους. 
 
Μετά από ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, διαπιστώθηκε ότι η Dow Chemical ήταν 
ο μόνος δυνητικός αγοραστής για τις εν λόγω τρεις εταιρείες· το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που 
συμφωνήθηκε μεταξύ της Dow και των γερμανικών αρχών συνεπαγόταν, ωστόσο, μεγάλα ποσά 
ενίσχυσης. Τον Ιούνιο του 1995 η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει εάν το ολοκληρωμένο σχέδιο που 
πρότεινε η Dow θα ήταν βιώσιμο. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης αμφιβολίες όσον αφορά την 
αναγκαιότητα όλης της ενίσχυσης και αντιτάχθηκε στη χορήγηση "ανοικτών" ποσών ενίσχυσης. 
 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με τη γερμανική κυβέρνηση. Η 
γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε να τροποποιήσει την πρότασή της σε διάφορα σημεία.Βάσει της 
διαδικασίας η Επιτροπή ζήτησε τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που ανέλυσαν τη 
βιωσιμότητα των προτάσεων της Dow και επίσης γνωμοδότησαν όσον αφορά την αναγκαιότητα της 
ενίσχυσης και τις επιπτώσεις που το σχέδιο θα έχει στον ανταγωνισμό στην Κοινότητα. Διάφοροι 
ανταγωνιστές και ένα άλλο κράτος μέλος υπέβαλαν επίσης τις παρατηρήσεις τους βάσει της 
διαδικασίας.  
 
Ενώ το σχέδιο Dow μειώνει το παραγωγικό δυναμικό για ολεφίνες και ορισμένα προϊόντα σε 
μεταγενέστερα στάδια παραγωγής, αυξάνει και δημιουργεί παραγωγικό δυναμικό για άλλα προϊόντα 
αυτού του είδους. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, εξέτασε εάν όλες οι 
επενδύσεις ήταν απαραίτητες και ουσιαστικής σημασίας για το ενοποιημένο συγκρότημα και ποιές θα 
είναι οι επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι μόνο το εργοστάσιο ανιλίνης 
δημιουργεί αμφιβολίες. Η εν λόγω επένδυση ύψους 83,3 εκατ. ECU (150 εκατ. DM) αποκλείστηκε 
για το λόγο αυτό από το ενισχυόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Επίσης, αφαιρέθηκαν 533,3 εκατ. ECU 
                     
51 Εικοστή τέταρτη έκθεση ανταγωνισμού, σημείο 361. 
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(960 εκατ. DM) ενίσχυσης στην ενέργεια και 188,9 εκατ. ECU (340 εκατ. DM) λειτουργικής 
ενίσχυσης μετά την αναδιάρθρωση. Το συνολικό δυνητικό ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε σε 5.309 
εκατ. ECU (9.556,22 εκατ. DM). Η Επιτροπή έκρινε ότι η τροποποιημένη δέσμη ενισχύσεων συνιστά 
το ελάχιστο απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Θα εφαρμοστεί 
διαδικασία ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί η χρησιμοποίηση της ενίσχυσης για τους σκοπούς για τους 
οποίους εγκρίθηκε.  
 
Ιταλία 
 
α) Τελικές αποφάσεις υπό όρους για την έγκριση ενισχύσεων στην Enichem Agricoltura S.p.A. και 
Iritecna S.p.A. 
 
Τον Ιούνιο, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει δύο διαδικασίες του άρθρου 93, παράγραφος 2 
εγκρίνοντας τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις ιταλικές εταιρείες Enichem Agricoltura S.p.A. και 
Iritecna S.p.A., δύο εταιρείες που ανήκουν εξολοκλήρου στις δύο ιταλικές δημόσιες εταιρείες 
χαρτοφυλακίου ENI και IRI αντίστοιχα. 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε και τις δύο ενισχύσεις αναδιάρθρωσης υπό όρους. Υπό το πρίσμα των εν λόγω 
όρων, τα δύο μέτρα ενίσχυσης πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται από τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση 
προβληματικών επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 
92, παράγραφος 3, στοιχείο γ). Τα κύρια σημεία στα οποία βασίστηκε η έγκριση ήταν: 1) τα σχέδια 
αναδιάρθρωσης τόσο της Enichem Agricoltura όσο και της Iritecna προβλέπουν το κλείσιμο και τη 
διάθεση παραγωγικών μονάδων, πάγιων στοιχείων και θυγατρικών. Επιπλέον, τα εν λόγω σχέδια 
προβλέπουν την επικέντρωση στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις πλέον 
αποτελεσματικές και κερδοφόρες μονάδες με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση. Το υπόλοιπο τμήμα 
των εταιρειών θα πωληθεί ή θα εκκαθαριστεί· 2) και τα δύο σχέδια αποτελούν σημαντικές 
προσπάθειες για τη μείωση του παραγωγικού δυναμικού και της παρουσίας των δύο ομίλων στην 
αγορά σε όλο το φάσμα προϊόντων τους. Τα σχέδια προβλέπουν επίσης σημαντικές μειώσεις του 
προσωπικού και το μεγαλύτερο τμήμα του εργατικού δυναμικού των εταιρειών θα τεθεί σε 
διαθεσιμότητα στο τέλος της διαδικασίας. Οι όροι που έχουν τεθεί για την αναδιάρθρωση είναι: 
1) το σχέδιο εκκαθάρισης και αναδιάρθρωσης πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως· 
2) η ιταλική κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε να ιδιωτικοποιήσει τελικά τις 

δύο εταιρείες· 
3) το συνολικό εισόδημα από την πώληση των αναδιαρθρωμένων εταιρειών πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν τα έξοδα και οι ζημίες που καλύπτονται από την ενίσχυση. Το 
εν λόγω εισόδημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που να αποτελέσει περαιτέρω 
ενίσχυση σε άλλες εταιρείες ή δραστηριότητες του ομίλου που δεν έχουν ακόμη πωληθεί· 

4) η ιδιωτικοποίηση πρέπει να είναι ανοικτή, διαφανής και άνευ όρων, και δεν πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί με πρόσθετη κρατική ενίσχυση· 

5) η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα παρακολουθείται από την Επιτροπή. 
 
Όσον αφορά ειδικά την Enichem Agricoltura, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύσσει δραστηριότητες σε 
έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικό πλεονάζον δυναμικό στην κοινή αγορά, η Επιτροπή 
ζήτησε το κλείσιμο να είναι πραγματικό και αμετάκλητο και ότι ο όρος αυτός πρέπει να τηρηθεί μέχρι 
να ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της ενίσχυσης στην κατάσταση του ανταγωνισμού στην 
Κοινότητα. Επιπλέον, κάθε σχέδιο για να επανατεθούν σε λειτουργία τα εργοστάσια που πρόκειται να 
διατεθούν ή να κλείσουν, πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να λάβει την εκ των προτέρων 
έγκρισή της.  
 
β) Breda Fucine Meridionali (BFM) 
 
Το Φεβρουάριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον 
αφορά χρηματοοικονομικές εισφορές συνολικού ύψους 256,4 εκατ. ECU (52 δισεκατ. LIT) από τη 
δημόσια εταιρεία χαρτοφυλακίου EFIM στην εταιρεία BFM και μία κρατική εγγύηση που θα 
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επιτρέψει στην εταιρεία να εξασφαλίσει δάνεια ύψους 49,3 εκατ. ECU (περίπου 10 δισεκατ. LIT) από 
ιδιωτικές τράπεζες. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες της εταιρείας, μεταξύ άλλων το 
1993 ζημίες που υπερβαίνουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας και συνολικό χρέος πέντε φορές 
μεγαλύτερο από το μετοχικό κεφάλαιο, η Επιτροπή έκρινε ότι ένας ιδιώτης επενδυτής δεν θα είχε 
προβεί σε ανάλογη χρηματοοικονομική εισφορά. Ακόμη και μακροπρόθεσμα, ένας ιδιώτης επενδυτής 
δεν θα ήταν εύλογο να αναμένει απόδοση από την εν λόγω επένδυση. Κατά συνέπεια, η 
χρηματοοικονομική εισφορά συνιστούσε κρατική ενίσχυση υπέρ της εταιρείας. Για ανάλογους 
λόγους η Επιτροπή θεώρησε ότι η κρατική εγγύηση συνιστούσε κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι η 
εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες της, δεν θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση στην ιδιωτική αγορά χωρίς την εγγύηση. Επιπλέον, η εταιρεία εξαιρέθηκε από 
κανόνα της ιταλικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον οποίο, λόγω των χρηματοοικονομικών 
προβλημάτων της, θα έπρεπε να οδηγηθεί σε εκκαθάριση. 
 
Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών η Επιτροπή είχε σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο τα εν 
λόγω μέτρα ενίσχυσης συμβιβάζονται με την κοινή αγορά. 
 
γ) Έκτακτη παρέμβαση για τη στήριξη της παραγωγής και της απασχόλησης στον τομέα των 
υποδημάτων 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 92, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ, 
κατά των ενισχύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της "έκτακτης παρέμβασης για τη στήριξη της 
παραγωγής και της απασχόλησης στον τομέα των υποδημάτων" που εγκρίθηκε από την ιταλική 
κυβέρνηση. 
 
Το σχέδιο στο οποίο εγγράφεται η εν λόγω έκτακτη παρέμβαση προβλέπει ενισχύσεις που 
συνίστανται στη συνολική ή μερική χρηματοδότηση των κοινωνικών εισφορών που καταβάλλονται 
από τις επιχειρήσεις για κάθε νεοπροσληφθέντα εργαζόμενο. Ο αριθμός των εργαζόμενων που θα 
προσληφθεί υπό αυτούς τους όρους είναι 5.000, εκ των οποίων το 50% με συμβάσεις αορίστου 
διάρκειας. Προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση των επιβαρύνσεων θα ισχύσει για μία περίοδο πέντε 
ετών και ότι θα μειώνεται σταδιακά όσον αφορά τους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται με 
σύμβαση αορίστου διάρκειας. 
 
Η Επιτροπή έκρινε ότι τα εξεταζόμενα μέτρα συνιστούν τομεακή ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το ευεργέτημα των μέτρων αφορά αποκλειστικά ορισμένους τομείς, αυτούς που αντιμετωπίζουν 
κρίση απασχόλησης. Επιπλέον, τόσο οι τομείς σε κρίση όσο και οι δυναμικοί τομείς, όπως αυτός των 
υποδημάτων, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μία κρίση απασχόλησης· οι ιταλικές αρχές δεν απέδειξαν 
ότι υπάρχει ανάγκη ευνοϊκής μεταχείρισης του εν λόγω τομέα. Οι ενισχύσεις απαλλάσσουν τις 
επιχειρήσεις από μέρος των μισθολογικών εξόδων που συνιστούν συνήθεις δαπάνες και 
δημιουργούνται κατά την άσκηση της παραγωγικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, αυτό επιτρέπει 
στις εν λόγω επιχειρήσεις να βελτιώσουν τεχνητά τη θέση τους στον ανταγωνισμό σε βάρος των 
ανταγωνιστών τους από τις χώρες του ΕΟΧ. 
 
Το πλεονέκτημα που ενδέχεται να αποκομίσουν οι ιταλικές επιχειρήσεις από τα εν λόγω μέτρα είναι 
ακόμη μεγαλύτερο δεδομένου ότι η ιταλική βιομηχανία υποδημάτων πραγματοποιεί περίπου το 50% 
των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης στον εν λόγω τομέα και ότι οι χώρες ΕΖΕΣ 
συνιστούν την πρώτη αγορά εξαγωγών εκτός της Ένωσης. 
 
Από τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης προκύπτει ότι πρόκειται για ενίσχυση στη λειτουργία. 
 
δ) Εισφορά στην ανακύκλωση του πολυαιθυλενίου 
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Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93, παράγραφος 2, της 
συνθήκης ΕΚ κατά των ενισχύσεων που απορρέουν από την "εισφορά στην ανακύκλωση του 
πολυαιθυλενίου", που έχει καθιερώσει η Ιταλία, καθώς και του τρόπου είσπραξης του εν λόγω φόρου. 
 
Η εισφορά συνίσταται σε φόρο 10% του κύκλου εργασιών στο πρωτογενές πολυαιθυλένιο που 
διατίθεται στην αγορά της ιταλικής επικράτειας και προορίζεται για την παραγωγή πλαστικών 
μεμβρανών οι οποίες χρησιμοποιούνται στην ιταλική αγορά. Η εισφορά, πάντα σε ύψος 10% κύκλου 
εργασιών, επιβάλλεται επίσης στο πολυαιθυλένιο και τις πλαστικές μεμβράνες κοινοτικής 
προέλευσης. Αντίθετα, απαλλάσσονται τα προϊόντα που εξάγονται εκτός της Ιταλίας. 
 
Ο στόχος του εν λόγω φόρου είναι διπλός. Αφενός, προορίζεται να χρηματοδοτήσει τις 
δραστηριότητες διαφοροποιημένης συλλογής για την ανάκτηση και την αναγέννηση των 
απορριμμάτων πολυαιθυλενίου και, αφετέρου, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των αγορών 
χρησιμοποίησης υλικών που προέρχονται από την αναγέννηση και την ανακύκλωση των πλαστικών 
μεμβρανών. 
 
Τα στοιχεία ενίσχυσης για τη συμβατότητα των οποίων η Επιτροπή έχει, τουλάχιστον, αμφιβολίες, 
μπορούν να χωριστούν στις εξής ομάδες: 
 
- Το γεγονός ότι οι εισαγωγές από άλλες χώρες της Ένωσης φορολογούνται και κατά συνέπεια 

χρηματοδοτούν τα προαναφερθέντα μέτρα που αποτελούν το στόχο του φόρου, ευνοούν τις 
ιταλικές εταιρείες που είναι οι κύριοι αποδέκτες των εν λόγω μέτρων. 

 
- Μόνο οι πλαστικές μεμβράνες και τα προϊόντα πλαστικών μεμβρανών που εισάγονται στην 

Ιταλία υπόκεινται στην πληρωμή του φόρου. Δεδομένου ότι ο φόρος εισπράττεται επί του 
πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών, οι ιταλοί παραγωγοί πλαστικών μεμβρανών ευνοούνται 
δεδομένου ότι έχουν ήδη καταβάλει το φόρο επί των πωλήσεών τους πολυαιθυλενίου (πρώτη 
ύλη), ενώ οι εταιρείες που εξάγουν στην Ιταλία τον καταβάλλουν επί της αξίας των πλαστικών 
μεμβρανών ή των προϊόντων πλαστικών μεμβρανών (ενδιάμεσα ή τελειωμένα προϊόντα). Οι 
επιπτώσεις της εν λόγω ενίσχυσης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι οι 
πλαστικές μεμβράνες χρησιμοποιούνται σε ιδιαίτερα πολυάριθμους τομείς παραγωγής. 

 
- Η χρηματοδότηση της ανάκτησης, της αναγέννησης του πολυαιθυλενίου και της ανάπτυξης των 

αγορών χρησιμοποίησης των προϊόντων που προέρχονται από την ανακύκλωση του 
πολυαιθυλενίου συνιστά κατά πάσα πιθανότητα ενίσχυση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ιταλικές αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει τους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να αποφανθεί όσον αφορά τη 
συμβατότητά της. 

 
- Τέλος, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του φόρου για τα εξαγόμενα προϊόντα συνιστά 

εκ πρώτης όψεως ενίσχυση στις εξαγωγές. 
 
(ε) Έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 93, παράγραφος 2 ΕΚ όσον αφορά τον όμιλο Enirisorse 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 93, 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά μέτρα κρατικής ενίσχυσης ύψους 887.500 ECU (1.800 
δισεκατ. LIT) υπέρ του ομίλου Enirisorse. Τα μέτρα κατανέμονται ως εξής: 
 
- 246.500 ECU (500 δισεκατ. LIT) για τη μείωση των χρηματοοικονομικών χρεών του ομίλου· 
 
- 394.476 ECU (800 δισεκατ. LIT) για να καλυφθούν ζημίες από τη ρευστοποίηση ορισμένων 
εταιρειών και το κλείσιμο εργοστασίων και 
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- 246.500 ECU (500 δισεκατ. LIT) για να καλυφθούν έκτακτα έξοδα στις λειτουργούσες εταιρείες 
ώστε να διευκολυνθεί η θέση σε διαθεσιμότητα των εργαζομένων, η λήψη μέτρων προστασίας του 
περιβάλλοντος κλπ.  
 
Η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι το κεφάλαιο το οποίο τέθηκε στη διάθεση του Enirisorse 
ανταποκρίνεται στο ακριβές ποσό των εξόδων που προέκυψαν από τη ρευστοποίηση και την πώληση 
διαφόρων εταιρειών και την αναδιάρθρωση των υπολοίπων ούτε ότι χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό. 
 
Επιπλέον, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ότι η αναδιάρθρωση θα καταστήσει τον όμιλο 
Enirisorse βιώσιμο και αποδοτικό, ιδιαίτερα διότι η αναδιάθρωση δεν ασχολήθηκε καθόλου με την 
κύρια ζημιογόνα δραστηριότητα που είναι η παραγωγή μολύβδου και ψευδαργύρου. 
 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν ένα ιδιώτης επενδυτής σε οικονομία αγοράς θα είχε 
συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο όπως η ΕΝΙ. 
 
Μένει να διαπιστωθεί εάν ένας ιδιώτης επενδυτής ανάλογος της ΕΝΙ δεν θα είχε αποχωρήσει από τον 
Enirisorse δεδομένων των χρόνιων ζημιών, των αυξανόμενων χρεών και της υποτιθέμενης έλλειψης 
βιωσιμότητας σε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βάση. 
 
Ισπανία 
 
α) Piezas y Rodajes SA (PYRSA) 
 
Το 1991 η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση που χορηγήθηκε στην PYRSA, εταιρεία που αναπτύσσει 
δραστηριότητες στον τομέα της χύτευσης χάλυβα και παράγει αλυσοτροχούς και τμήματα GET. Το 
Μάιο του 1993 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, με 
εξαίρεση επιδότηση 975 905 000 PTA που χορηγήθηκε στο πλαίσιο περιφερειακού καθεστώτος 
ενίσχυσης, και τον Ιούλιο του 1993 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, 
παράγραφος 2 όσον αφορά την ενίσχυση. 
 
Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της Επιτροπής ήταν ότι η 
Επιτροπή είχε βασίσει την έγκρισή της στην έλλειψη πλεονάζοντος παραγωγικού δυναμικού στον 
υποτομέα των αλυσοτροχών και των τμημάτων GET. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του 
Δικαστηρίου η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι αυτό όντως συνέβαινε και κατά συνέπεια 
θα έπρεπε να είχε κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2. 
 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 93, παράγραφος 2 η Επιτροπή έλαβε πληροφορίες που 
της επέτρεψαν να επιβεβαιώσει ότι ήδη το 1990 υπήρχε πλεονάζον δυναμικό στη σχετική αγορά, 
δηλαδή τη χύτευση χάλυβα, που ήταν ακόμη μεγαλύτερο το 1988 και το 1989. Μολονότι η PYRSA 
είναι εγκατεστημένη σε περιοχή επιλέξιμη για περιφερειακή ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 92, 
παράγραφος 3, στοιχείο α), η ενίσχυση που χορηγήθηκε στην PYRSA δεν μπορεί να εγκριθεί 
αυτόματα βάσει της εν λόγω παρέκκλισης. Πράγματι, δεδομένου ότι η εξεταζόμενη ενίσχυση δεν 
χορηγήθηκε βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος περιφερειακής ενίσχυσης η Επιτροπή έπρεπε να 
πραγματοποιήσει επιμέρους εκτίμηση της ενίσχυσης. Δεδομένου ότι ο αποδέκτης της ενίσχυσης 
αναπτύσσει δραστηριότητες σε τομέα που πάσχει από πλεονάζον δυναμικό, η Επιτροπή πρέπει να 
βεβαιωθεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης στον τομέα δεν υπερβαίνουν τα θετικά οφέλη 
για την περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενίσχυση προς την PYRSA συμβάλλει στην 
περαιτέρω υποβάθμιση της κατάστασης του τομέα, ο όρος αυτός δεν πληροίται στην προκειμένη 
περίπτωση και η Επιτροπή δεν μπορεί να εγκρίνει την ενίσχυση βάσει του άρθρου 92, παράγραφος 3, 
στοιχείο α). Για ανάλογους λόγους η Επιτροπή έκρινε ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να εγκριθεί βάσει 
του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ). 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα η Επιτροπή εξέδωσε το Μάρτιο τελική αρνητική απόφαση 
όσον αφορά την ενίσχυση προς την PYRSA. Δεδομένου ότι η ενίσχυση είχε ήδη χορηγηθεί, η 
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Επιτροπή αποφάσισε επιπλέον ότι η ενίσχυση θα πρέπει να επιστραφεί από την εταιρεία με τόκο από 
την ημέρα πληρωμής της. 
 
β) Gutierrez Asunce Corporacion SA (Guascor) 
 
Τον Ιούλιο του 1994 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 
όσον αφορά την εγγύηση δανείου διάρκειας 18 μηνών που χορηγήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση 
στην Guascor, εταιρεία παραγωγής κινητήρων και γεννητριών, για εμπορικά δάνεια συνολικού ύψους 
4,6 εκατ. ECU (730 εκατ. Ptas). Η Επιτροπή είχε αμφιβολίες όσον αφορά τη συμβατότητα της εν 
λόγω εγγύησης με την κοινή αγορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναπτύσσονται στις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.52 
 
Οι ισπανικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι η εγγύηση χορηγήθηκε βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος για την 
παροχή ενίσχυσης διάσωσης και αναδιάρθρωσης των ΜΜΕ και ότι η εγγύηση χορηγήθηκε για να 
εξασφαλίσει την επιβίωση της εταιρείας μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάρτιση του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης. Για το λόγο αυτό οι ισπανικές αρχές θεώρησαν την εγγύηση ως ενίσχυση διάσωσης. 
Ωστόσο, βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος ΜΜΕ και σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, μία 
ενίσχυση διάσωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι μήνες. Για το λόγο αυτό η 
Επιτροπή έκρινε ότι η εγγύηση, διάρκειας 18 μηνών, δεν πληρούσε τους όρους που σχετίζονται με 
την ενίσχυση διάσωσης και δεν μπορεί να εγκριθεί ως νέα ενίσχυση διάσωσης ad hoc βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών. Επιπλέον, η εγγύηση δεν πληροί τους όρους του εγκεκριμένου 
καθεστώτος για τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, δεδομένου ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης για την 
εταιρεία δεν προβλέπει μειώσεις στο παραγωγικό δυναμικό τουλάχιστον σε έναν από τους τομείς 
προϊόντος (ηλεκτροπαραγωγές μονάδες ντήζελ) στον οποίο υπάρχει πλεονάζον παραγωγικό δυναμικό 
στην ΕΚ. Για παρόμοιους λόγους η Επιτροπή έκρινε ότι η εγγύηση δεν πληροί τους όρους βάσει των 
προαναφερθεισών κατευθυντήριων γραμμών που σχετίζονται με τις ενισχύσεις αναδιάρθρωσης και η 
εγγύηση δεν μπορεί να εγκριθεί ως νέα ενίσχυση ad hoc. 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε ότι η εγγύηση συνιστούσε κρατική ενίσχυση που δεν συμβιβάζεται 
με την κοινή αγορά και δεν μπορεί να εγκριθεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι όταν εκδόθηκε η απόφαση, η 
ενίσχυση είχε ήδη επιστραφεί από την εταιρεία με τόκο, δεν υπήρχε λόγος να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα και η Επιτροπή έκλεισε το φάκελο. 
 
 
3. Οριζόντιες ενισχύσεις 
 
 
3.1. Περιβάλλον 
 
Δανία 
 
α) Νέα δέσμη φόρων ενέργειας 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή ενέκρινε μία νέα δέσμη φόρων ενέργειας, με την οποία η Δανία αυξάνει τον 
ισχύοντα φόρο επί του CO2, επεκτείνει στη βιομηχανία το φόρο ενέργειας που χρησιμοποιείται για 
θέρμανση κτιρίων και επιβάλλει ένα νέο φόρο ενέργειας στις εκπομπές SO2. Με την εν λόγω δέσμη 
φόρων ενέργειας η Δανία προπορεύεται των άλλων κρατών μελών όσον αφορά τους "πράσινους 
φόρους", γεγονός που πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα της μέχρι στιγμής αποτυχίας να 
επιτευχθεί συμφωνία για ένα κοινό φόρο ενέργειας/CO2 σε κοινοτικό επίπεδο. Το καθεστώς 
επιβάλλει φόρο 12,6 ECU ανά τόνο CO2 που εκπέμπεται κατά την παραγωγική διαδικασία και φόρο 
77 ECU ανά τόνο CO2 που εκπέμπεται κατά τη χρησιμοποίηση ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων. 
Επιπλέον, από το 1996-2000 θα εισαχθεί βαθμιαία φόρος 1,3 ECU ανά κιλό εκπεμπόμενου SO2. 
                     
52 Βλ. ΕΕ C 368 της 23.12.1994, σ. 5. 
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Βάσει του καθεστώτος οι εταιρείες ενεργειακής έντασης που εφαρμόζουν ορισμένες παραγωγικές 
διαδικασίες ενεργειακής έντασης θα δικαιούνται προσωρινής και σταδιακά καταργούμενης 
φοροαπαλλαγής από το φόρο CO2 επί της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγική 
διαδικασία. Η εν λόγω φοροαπαλλαγή ενδέχεται να αυξηθεί σε περίπτωση που οι εταιρείες 
ενεργειακής έντασης συνάπτουν οικειοθελώς συμφωνίες με τις αρχές αναλαμβάνοντας τη δέσμευση 
να επενδύσουν σε μέτρα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της ενέργειας, μειώνοντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο τις εκπομπές CO2. Ο φόρος CO2 επί της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση 
κτιρίων θα μειωθεί σταδιακά και καμία εταιρεία δεν θα δικαιούται φοροαπαλλαγών. Όσον αφορά το 
φόρο SO2, οι ίδιες εταιρείες ενεργειακής έντασης που χαίρουν απαλλαγής από το φόρο CO2, θα 
απαλλάσσονται επίσης προσωρινά από το φόρο. 
Τα έσοδα των φόρων ενέργειας θα επιστραφούν πλήρως στη βιομηχανία είτε μέσω γενικών μέτρων 
υπέρ της βιομηχανίας ως συνόλου, όπως για παράδειγμα μειώνοντας γενικά το φόρο εργασίας, είτε 
μέσω ειδικών μέτρων υπέρ των εταιρειών που λαμβάνουν μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως 
για παράδειγμα επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
 
Αναμένεται ότι η δέσμη φόρων ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2 
κατά 20% το 2005 σε σύγκριση με το επίπεδο του 1988 και στη μείωση των εκπομπών SO2 το 2000 
κατά 80% σε σύγκριση με το επίπεδο του 1980. Η δέσμη φόρων ενέργειας θα αναθεωρηθεί το 1998 
για να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι περιβαλλοντικοί στόχοι. 
 
Μειώνοντας την εκπομπή αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου μέσω φόρων 
στην ενεργειακή κατανάλωση της βιομηχανίας, οι νέοι φόροι ενέργειας της Δανίας ευθυγραμμίζονται 
με τους θεμελιώδεις στόχους της Κοινότητας στον εν λόγω τομέα και με την αρχή του ο ρυπαίνων 
πληρώνει που απαιτεί να εντάσσονται όλα τα περιβαλλοντικά έξοδα στα παραγωγικά έξοδα της 
εταιρείας. Η απαλλαγή από τους περιβαλλοντικούς φόρους αυτού του είδους για τις εταιρείες 
ενεργειακής έντασης πρέπει να θεωρείται ως το αναπόφευκτο τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι 
χώρες οι οποίες πρώτες εισάγουν ένα φόρο ο οποίος μεν θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το 
συνολικό περιβάλλον αλλά, χωρίς κάποια απαλλαγή, ενδέχεται να βλάψει σοβαρά την 
ανταγωνιστικότητα των εταιρειών ενεργειακής έντασης στις χώρες που επιβάλλουν το φόρο, σε 
βαθμό που το μέτρο αυτό να καθίσταται πολιτικά αδύνατο. Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα στην 
προκειμένη περίπτωση, στην οποία η καθαρή επιβάρυνση του περιβαλλοντικού φόρου στις εταιρείες 
ενεργειακής έντασης θα αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την ισχύουσα φορολογική επιβάρυνση. 
Για το λόγο αυτό, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στην προστασία του 
περιβάλλοντος επιτρέπουν τη χορήγηση απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους, υπό τον όρο ότι 
οι εν λόγω απαλλαγές είναι προσωρινές και σταδιακά μειώνονται. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι οι φοροαπαλλαγές που χορηγούνται βάσει του δανέζικου καθεστώτος πληρούν τους εν λόγω 
όρους και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εταιρείες ενεργειακής έντασης δεν θα έχουν καθαρό 
οικονομικό πλεονέκτημα μέσω συνδυασμού φοροαπαλλαγών με τα μέτρα αποζημίωσης βάσει του 
καθεστώτος, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει τις εν λόγω φοροαπαλλαγές σύμφωνα με το άρθρο 
92, παράγραφος 3, στοιχείο γ).  
 
Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μέτρα αποζημίωσης υπέρ των εταιρειών που πραγματοποιούν επενδύσεις 
φιλικές προς το περιβάλλον συμβιβάζονται με τις περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές, η 
Επιτροπή αποφάσισε επίσης να εγκρίνει το τμήμα αυτό του καθεστώτος βάσει του άρθρου 92, 
παράγραφος 3, στοιχείο γ). 
 
(β) Σύστημα για τη συλλογή και τη διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών. 
 
Το Νοέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει το φάκελο όσον αφορά δανέζικο σύστημα για τη 
συλλογή και τη διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών με επικίνδυνες ουσίες. Βάσει του συστήματος 
η δανέζικη κυβέρνηση επιβάλλει μια επιβάρυνση στην πώληση νέων μπαταριών, είτε εισαγόμενων 
είτε εγχώριας παραγωγής, οι οποίες περιέχουν ορισμένες ουσίες που θεωρούνται ως ιδιαίτερα 
επιβλαβείς για το περιβάλλον. Τα έσοδα από την επιβάρυνση χρησιμοποιούνται για να πληρωθούν οι 
εταιρείες που συλλέγουν και διαθέτουν τα προϊόντα μετά τη χρήση τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το εν 
λόγω σύστημα δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση διότι η επιβάρυνση επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους 
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τους εισαγωγείς/παραγωγούς των σχετικών προϊόντων, η πληρωμή στις εταιρείες συλλογής βασίζεται 
στους συνήθεις εμπορικούς όρους και το σύστημα δεν επιτρέπει, άμεσα ή έμμεσα, στις εταιρείες 
συλλογής να πωλούν τα προϊόντα που συλλέγουν σε τιμές χαμηλότερες της τιμής αγοράς. 
 
Κάτω Χώρες 
 
α) Φόρος υπογείων υδάτων και απορριμμάτων 
 
Το Μάιο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει ολλανδικό καθεστώς το οποίο επιβάλλει φόρο στην 
κατανάλωση υπόγειων υδάτων και στα απορρίμματα που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας απορριμμάτων στις Κάτω Χώρες, αλλά ταυτόχρονα παρέχει ορισμένες απαλλαγές από 
τα εν λόγω φορολογικά μέτρα. Η Επιτροπή δεν έκρινε ότι τα δύο φορολογικά μέτρα συνιστούν 
κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η απαλλαγή από το φόρο υπογείων υδάτων για το νερό πλύσης που 
χρησιμοποιείται για τη συσκευασία προϊόντων πολλαπλών χρήσεων και η απαλλαγή από το φόρο 
απορριμμάτων για τον αποχρωματισμό υπολειμμάτων και πλαστικών απορριμμάτων ανακύκλωσης 
ευνοούν ορισμένες εταιρείες και για το λόγο αυτό θεωρήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, παρά το γεγονός 
ότι οι μειωμένοι φόροι αντιπροσωπεύουν αυξημένη καθαρή φορολογική επιβάρυνση για τις 
εμπλεκόμενες εταιρείες. 
 
Η εισαγωγή περιβαλλοντικών φόρων ευθυγραμμίζεται με τους κοινοτικούς στόχους που θεσπίζονται 
στο άρθρο 130 της συνθήκης ΕΚ και είναι σύμφωνη προς την αρχή του ο ρυπαίνων πληρώνει. 
Ωστόσο, χωρίς κάποιες απαλλαγές η ανταγωνιστικότητα ορισμένων εταιρειών σε χώρες που 
εφαρμόζουν τους εν λόγω φόρους θα θιγόταν σε βαθμό που η εισαγωγή τους να καθίσταται πολιτικά 
αδύνατη. Για το λόγο αυτό, βάσει των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ανάλογες φοροαπαλλαγές εγκρίνονται εφόσον είναι 
προσωρινές και απαραίτητες για να μην βρεθούν ορισμένες εταιρείες σε μειονεκτική θέση σε 
σύγκριση με ανταγωνιστές σε χώρες που δεν επιβάλλουν ανάλογους περιβαλλοντικούς φόρους. 
Επιπλέον, βάσει του παρόντος καθεστώτος η πλήρης φορολόγηση των απαλλασσόμενων 
δραστηριοτήτων κρίθηκε αντιπαραγωγική από περιβαλλοντική άποψη. 
 
Για τους λόγους αυτούς, το ολλανδικό φορολογικό καθεστώς θεωρήθηκε ότι συμβιβάζεται με την 
κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ), της συνθήκης ΕΚ. 
 
(β) Σύστημα για τη συλλογή και τη διάθεση άχρηστων αυτοκινήτων 
 
Το Νοέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει το φάκελο όσον αφορά ολλανδικό καθεστώς για τη 
συλλογή και τη διάθεση άχρηστων αυτοκινήτων, εφόσον έκρινε ότι το σύστημα δεν περιέχει στοιχείο 
κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1. Η απόφαση βασίζεται σε αρχές 
αντίστοιχες με αυτές που εξηγούνται ανωτέρω όσον αφορά το δανέζικο σύστημα για τη συλλογή και 
διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών. 
 
(γ) Φορολογικό καθεστώς ενέργειας για μικρής κλίμακας καταναλωτές ενέργειας 
 
Το Δεκέμβριο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την ενίσχυση για ορισμένους καταναλωτές 
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνεται σε ολλανδικό φορολογικό καθεστώς ενέργειας 
για τους μικρής κλίμακας καταναλωτές ενέργειας. 
 
Ο φόρος θα εισπραχθεί στην κατανάλωση των πρώτων 50.000 Kwl ηλεκτρισμού και των πρώτων 
170.000 m³ φυσικού αερίου. Ο φόρος αφορά μόνο τους μικρής κλίμακας καταναλωτές ενέργειας, 
κυρίως ιδιωτικές κατοικίες και εμπορικές επιχειρήσεις μικρής κλίμακας. Ο σκοπός του φόρου είναι να 
συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να προωθήσει την εξοικονόμηση 
ενέργειας. Τα έσοδα του φόρου θα επιστραφούν στους φορολογουμένους μειώνοντας την άμεση 
φορολογία και το εισόδημα εργασίας και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να αυξηθεί η καθαρή 
φορολογική επιβάρυνση. 
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Για τους μεγάλης κλίμακας καταναλωτές ενέργειας υπάρχουν άλλα μέτρα για τη μείωση της 
ενεργειακής τους κατανάλωσης και, όσον αφορά το φόρο ηλεκτρισμού και αερίου, οι καταναλωτές 
ενέργειας μεγάλης κλίμακας απαλλάσσονται είτε πλήρως είτε εν μέρει. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν 
λόγω απαλλαγές αποτελούν κρατική ενίσχυση δεδομένου ότι απευθύνονται ειδικά σε περιορισμένο 
αριθμό εταιρειών, συγκεκριμένα αυτές που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Ωστόσο, η 
Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς ενίσχυσης συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, διότι ευθυγραμμίζεται 
με την κοινοτική πολιτική στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας και, ιδίως, τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.53 
Συγκεκριμένα, η φοροαπαλλαγή είναι προσωρινή, δηλαδή απαιτείται νέα κοινοποίηση μετά τρία έτη, 
και απαραίτητη για να αντισταθμιστεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, και 
επιπλέον, οι μεγάλης κλίμακας καταναλωτές ενέργειας στις Κάτω Χώρες έχουν ήδη δεσμευθεί από 
πολυετείς συμφωνίες να μειώσουν σημαντικά την ενεργειακή τους κατανάλωση. Επιπλέον, το 
καθεστώς ευθυγραμμίζεται με την πρόταση της ίδιας της Επιτροπής για την επιβολή φόρου στις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενέργεια και οι ολλανδικές αρχές, εφόσον παραστεί 
ανάγκη, θα εναρμονίσουν το καθεστώς με κοινή πρόταση φόρου CO2/ενέργειας σε κοινοτικό 
επίπεδο. Η έγκριση της Επιτροπής δεν ισχύει στον τομέα του χάλυβα για τον οποίο θα ληφθεί 
ξεχωριστή απόφαση. 
 
 
3.2. Έρευνα και Ανάπτυξη 
 
Γαλλία 
 
Σχέδια EUREKA 
 
Τον Οκτώβριο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο 
γ) την ενίσχυση που προτάθηκε από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της συστηματοποίησης των 
κοινοποιήσεων ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του 1992, 1993 και 1994 ώστε να 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προσδιορίζονται σε επιστολή προς τα κράτη μέλη το Φεβρουάριο 
του 1990 όσον αφορά την κοινοποίηση των σχεδίων EUREKA, δηλαδή ενισχύσεις για τη στήριξη 
των σχεδίων EUREKA EU 205 EXIMER, EU 863 CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 
68 FIELDBUS, EU 676 EUROLANG. Τα εν λόγω σχέδια έχουν καταρτιστεί για την έρευνα 
αντίστοιχα στους τομείς της εφαρμογής λέιζερ, σχεδιασμού/κατασκευής με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, διαχείρισης απορριμμάτων, τεχνολογίας λέιζερ, ειδικού δικτύου για τη μεταβίβαση 
πληροφοριών και της μετάφρασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι ενισχύσεις θα 
χορηγηθούν για την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα καθεστώτα: "Filiθre 
ιlectronique", "Fonds de la Recherche et de la Technologie (FRT) και "Grands Projets Innovants" 
(GPI), που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 1986, 1988 και 1989 αντίστοιχα. 
 
Οι αποδέκτες είναι, εκτός από ορισμένες ΜΜΕ και επιστημονικά εργαστήρια: οι Laserdot (EU 205), 
Matra (EU 863), Generale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) και 
Sonovision Itep Technologies (EU 676). Εκτός από τα EU 863 και EU 815 που σχετίζονται μόνο με 
την εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, τα υπόλοιπα σχέδια αφορούν επίσης τη βασική βιομηχανική 
έρευνα. Το είδος ενίσχυσης για τα διαφορετικά είδη έρευνας συνίσταται σε επιστρεπτέα δάνεια στην 
πρώτη περίπτωση και επιχορηγήσεις στη δεύτερη. Τα επίπεδα χρηματοδότησης των σχεδίων 
ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά σχέδια τα οποία όλα συμβιβάζονται με το πλαίσιο Ε&A και 
την πολιτική της Επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή εξέτασε για κάθε σχέδιο την εξέλιξη των εξόδων Ε&A των εταιρειών κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων ετών και εξακρίβωσε ότι οι δαπάνες Ε&A αυξήθηκαν. Κατά συνέπεια, οι 
ενισχύσεις είχαν ως αποτέλεσμα να προωθήσουν τις προσπάθειες στον τομέα Ε&A πέραν των 
συνήθων δραστηριοτήτων που οι εταιρείες ανέπτυσσαν στο πλαίσιο των καθημερινών 
δραστηριοτήτων τους. Εξάλλου, οι ενισχύσεις ενθάρρυναν τους αποδέκτες να συμμετάσχουν σε 
                     
53 ΕΕ C 72, 10.3.1994, σ. 3. 
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σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας τα οποία σαφώς δεν εμπίπτουν στο συνήθες πεδίο δράσης των 
εταιρειών. Για το λόγο αυτό, οι ενισχύσεις πληρούν τα κριτήρια προσθετικότητας. 
 
GENELEX 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ, 
την πρόταση ενίσχυσης των γαλλικών αρχών για τη στήριξη του προγράμματος EUREKA, ΕU 524 
Genelex. Το εν λόγω πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό τη δημιουργία πολύγλωσσου ηλεκτρονικού 
λεξικού για σκοπούς μη λογοτεχνικής μετάφρασης. Οι γλώσσες που αφορά το πρόγραμμα είναι τα 
ιταλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα πορτογαλικά, με δυνατότητα επέκτασής του σε άλλες 
ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γερμανικά. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κατ� εφαρμογή 
των καθεστώτων "filière électronique", που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 1986, και "Fonds de la 
Recherche et de la Technologie (FRT), που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 1988. Αποδέκτης της 
ενίσχυσης είναι η SEMA Group. Άλλοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα EUREKA είναι οι ακόλουθοι: 
Bull, Hachette, IBM-France, GSI ERLI, Université Paris 7, LADL-CNRS (Γαλλία)· Tecsidel, Salvat, 
Universidad Aytónoma de Barcelona (Ισπανία)· Iltec (Πορτογαλία)· SERV.EDI, Consorzio Lexicon 
Ricerche (Ιταλία). 
 
Το σχέδιο προβλέπει βασική βιομηχανική έρευνα και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. Τα επίπεδα 
χρηματοδότησης του προγράμματος είναι 45 και 25% αντίστοιχα, ποσοστά που ευθυγραμμίζονται με 
το πλαίσιο Ε&Α και την πολιτική της Κοινότητας. Η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση 6,4 εκατ. 
ECU (42,3 εκατ. FF) και καλύπτει 5 έτη. Η συνολική επένδυση που απαιτείται για το σχέδιο όσον 
αφορά τα επιλέξιμα έξοδα στο πλαίσιο Ε&Α για την πενταετή περίοδο είναι 21 εκατ. ECU (138 εκατ. 
FF). Το προγράμμα σχετίζεται με τα προγράμματα ESPRIT MULTELEX και AQUILEX, καθώς και 
το πρόγραμμα EAGLES και EUROLANG, το οποίο είναι επίσης σχέδιο EUREKA.  
 
Η ενίσχυση ενθαρρύνει την SEMA Group να συμμετάσχει σε σχέδιο διασυνοριακής συνεργασίας, το 
οποίο σαφώς υπερβαίνει τις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια προσθετικότητας. 
 
PLANET 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ) 
την ενίσχυση που πρότειναν οι γαλλικές και ιταλικές αρχές για τη στήριξη του σχεδίου EUREKA, EU 
265 PLANET (Γραμμή Παραγωγής για Αυτοκίνητες Νέες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες). Ο στόχος του 
σχεδίου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής συναρμολόγησης 
για την παραγωγή ηλεκτρονικά ελεγχόμενων συστημάτων διαχείρισης καυσίμων. Το σχέδιο 
προβλέπει βασική βιομηχανική έρευνα και εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. 
 
Οι αποδέκτριες εταιρείες είναι οι Marelli Autronica S.p.A. (Ιταλία) και Marelli Autronica S.A. 
(Γαλλία). Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν κατ� εφαρμογή των καθεστώτων "Fondo Ricerca Applicata", 
που εγκρίθηκε το 1989 για την Ιταλία, και "Filière électronique", που εγκρίθηκε το 1986 για τη 
Γαλλία. Θα χορηγηθούν επιχορηγήσεις κατ� ανώτατο όριο 14,3 εκατ. ECU (30.817 LIT) για την 
περίοδο 1988-1975 και 5 εκατ. ECU (33,4 εκατ. FF) για την περίοδο 1989-1994 αντίστοιχα. 
 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με άλλες εταιρείες στην Ισπανία (Jaeger Ibérica) 
και τη Γαλλία (SORMEL) και με πανεπιστημιακά τμήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Wolfson Image 
Analysis Unit - Manchester University-), την Ιρλανδία (A.M.T. Centre -Dublin University), την 
Ισπανία (Universidad de Madrid) και την Πορτογαλία (Istituto de Soldatura y Qualidad). Το σχέδιο 
PLANET αποτελεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα EUREKA για το οποίο, σύμφωνα με το πλαίσιο Ε&Α, 
είναι δυνατή η χορήγηση υψηλότερων επιπέδων ενίσχυσης δεδομένου ότι συνδέεται με κοινοτικά 
προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (όπως το ESPRIT) και συνεπάγεται διεθνή 
συνεργασία. Τα επίπεδα χρηματοδότησης του σχεδίου σε ποσοστό 33,9% για την Ιταλία και 34% για 
τη Γαλλία είναι σύμφωνα με την πρακτική της Επιτροπής. 
 



236  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

Το ερευνητικό σχέδιο PLANET τέθηκε σε εφαρμογή την εποχή που τόσο η Marelli Autronica όσο 
και η Marelli Autronica France αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες και η υποσχεθείσα 
ενίσχυση επέτρεψε στις εν λόγω εταιρείες να διατηρήσουν (ακόμη και να αυξήσουν στην περίπτωση 
της ιταλικής εταιρείας) τις επενδύσεις σε ερευνητικές δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια προσθετικότητας. 
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Γερμανία 
 
Έρευνα και τεχνολογία στον τομέα της αεροναυτικής 
 
Τον Ιούλιο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ) 
καθεστώς ενίσχυσης για να προωθήσει την έρευνα στον τομέα των αεροσκαφών. Σκοπός της έρευνας 
είναι να αυξηθούν, και να επιβεβαιωθούν μεσοπρόθεσμα οι βασικές γνώσεις σε μια σειρά 
επιστημονικών και τεχνολογικών τομέων που σχετίζονται με την αεροναυτική, ώστε να βελτιωθεί η 
κατανόηση φαινομένων πρωταρχικής σημασίας και να εκτιμηθεί πληρέστερα η σχέση τεχνολογιών 
και μεθόδων παραγωγής για τεχνικές εφαρμογές. Η ενίσχυση επικεντρώνεται σε κοινούς 
τεχνολογικούς τομείς στο πλαίσιο της ενδοευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας για τα μεγάλα 
αεροσκάφη (εταίροι airbus) και ελικόπτερα (γερμανογαλλική συνεργασία). 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος είναι 324 εκατ. ECU που καλύπτει την περίοδο 1995-
1998. Οι αποδέκτες είναι ερευνητικά ινστιτούτα και η σχετική βιομηχανία. Τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας θα ανήκουν στο βιομηχανικό τομέα, αλλά θα είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η χορήγηση μη αποκλειστικού και μη 
μεταβιβάσιμου δικαιώματος χρήσης/επικαρπίας σε τρίτους ενδιαφερόμενους για εγχώριους σκοπούς 
και τις ανάγκες της διεθνούς συνεργασίας.  
 
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ενίσχυσης, 5-15% θα χορηγηθεί για θεμελιώδη έρευνα, 85-90% 
για βασική βιομηχανική έρευνα και λιγότερο από 5% για εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. Οι 
εντάσεις της ενίσχυσης θα είναι 100% για τη θεμελιώδη έρευνα, 50% για τη βασική βιομηχανική 
έρευνα και 25% για την εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. Προβλέπονται πρόσθετα ποσοστά 10% 
για ΜΜΕ και 10% για την πρώην ΛΔΓ. Τα εν λόγω επίπεδα χρηματοδότησης του σχεδίου 
συμφωνούν με το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων Ε&Α και την πρακτική της Επιτροπής. 
 
Ιταλία 
 
α) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN και Italtel S.p.a. 
 
Το Μάιο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει κρατική ενίσχυση προς τις προαναφερθείσες τέσσερις 
εταιρείες για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό σχέδιο EUREKA με τίτλο JESSI. Ο σκοπός του 
προγράμματος JESSI είναι να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βιομηχανία δημιουργώντας 
δίκτυα τεχνογνωσίας και έρευνας σε όλη την Ευρώπη, στα οποία επιστήμονες, παραγωγοί 
κατασκευαστικών στοιχείων και χρήστες συστημάτων συνεργάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την ανεξαρτησία της Ευρώπης όσον αφορά τη βασική τεχνολογία μικροηλεκτρονικών. Η ενίσχυση θα 
καταβληθεί σε όλες τις εταιρείες με τη μορφή επιχορήγησης που δεν υπερβαίνει το 35% των 
επιλέξιμων δαπανών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προς τις τέσσερις εταιρείες ανέρχεται περίπου 
σε 5,2 εκατ. ECU. 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση βάσει του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο β), της συνθήκης 
ΕΚ ως ενίσχυση για την προώθηση σημαντικού σχεδίου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το 
πρόγραμμα JESSI θεωρήθηκε στο παρελθόν ως σχέδιο EUREKA το οποίο εμπίπτει στη διάταξη 
αυτή. Η Επιτροπή θεωρεί αφενός ότι η ενίσχυση για εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
JESSI έχει θετικό αποτέλεσμα και χορηγείται σε σχέδιο με σαφώς καθορισμένους τους όρους και 
στόχους του και αφετέρου ότι το σχέδιο είναι σημαντικό και αποτελεί αξιοσημείωτο βήμα για την 
εκπλήρωση συγκεκριμένων κοινοτικών στόχων. Το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον συνίσταται επίσης 
στην ανάγκη κατάκτησης στρατηγικής θέσης εντός της Κοινότητας όσον αφορά τον αμερικανικό και 
ιαπωνικό ανταγωνισμό στον τομέα των μικροηλεκτρονικών. 
 
Μολονότι, υπό κανονικές συνθήκες, η Επιτροπή εγκρίνει μόνο ενίσχυση έντασης 25% για 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη, η ονομαστική ένταση ενίσχυσης 35% κρίθηκε ότι συμβιβάζεται 
με την κοινή αγορά, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενίσχυση σχετίζεται με το πρόγραμμα 
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JESSI στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από έντεκα ευρωπαϊκές 
χώρες. 
β) Alcatel Italia S.p.a. 
 
Τον Ιανουάριο η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο 
γ) ενίσχυση από την ιταλική κυβέρνηση για τη στήριξη του σχεδίου EUREKA με τίτλο Σύγχρονη 
Ψηφιακή Ιεραρχία. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τον καθορισμό νέας ψηφιακής ιεραρχίας βάσει 
των νέων αναγκών στα δίκτυα μετάδοσης οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τα 
υπάρχοντα πλησιόχρονα συστήματα. Οι τεχνικές σύγχρονης μετάδοσης ικανοποιούν την ανάγκη για 
μεγαλύτερη ελαστικότητα στα συστήματα μετάδοσης δεδομένου ότι κατ� αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγονται περίπλοκες λειτουργίες με απλή αναδιαμόρφωση των πλαισίων πολυπλεξίας. 
 
Η αποδέκτρια εταιρεία της ενίσχυσης είναι η Alcatel Italia S.p.A. H εταιρεία αναπτύσσει και 
κατασκευάζει καλωδιακά συστήματα ψηφιακής μετάδοσης, τερματικά οπτικής μετάδοσης, 
συστήματα μετάδοσης μέσω οπτικών ινών για υπεραστικές συνδέσεις και άλλα ηλεκτρονικά 
συστήματα. Το σχέδιο συνδέεται με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνολογικής συνεργασίας. Η 
συνολική ενίσχυση είναι 9,5 εκατ. ECU για περίοδο 4 ετών. Το ερευνητικό σχέδιο αφορά κυρίως την 
εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη (βασική έρευνα μόνο σε ποσοστό 10%). Η ένταση της ενίσχυσης 
είναι 32%, ποσοστό που συμφωνεί με την πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για Ε&Α. 
 
Η ενίσχυση θα ενθαρρύνει την εταιρεία να διατηρήσει και ενδεχομένως να αυξήσει τους πόρους που 
διαθέτει για τις εν λόγω δραστηριότητες Ε&Α, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της κατά τα 
τελευταία έτη. Επιπλέον, η συμμετοχή στην προαναφερθείσα διασυνοριακή συνεργασία είναι σαφές 
ότι υπερβαίνει τις συνήθεις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εταιρείας και, για το λόγο αυτό, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στο κριτήριο προσθετικότητας. 
 
 
3.3. Ενισχύσεις για διεθνοποίηση 
 
Τον Οκτώβριο η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 όσον 
αφορά γερμανικό και αυστριακό καθεστώς για την προσφορά κρατικών ενισχύσεων και/ή 
χαμηλότοκων δανείων υπέρ άμεσων επενδύσεων στην Ανατολική Ευρώπη, ιδίως για τη σύσταση 
κοινών επιχειρήσεων και για εξαγορές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, εφόσον ο ανταγωνισμός των 
ευρωπαϊκών εταιρειών δεν αφορά μόνο την ΕΚ/ΕΟΧ αλλά και τις επενδύσεις σε ξένες αγορές, όπως 
η Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία και η Νοτιοανατολική Ασία, η εν λόγω ενίσχυση ενδέχεται να 
στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τις συναλλαγές εντός της Κοινότητας. Επιπλέον, η 
Επιτροπή έχει αμφιβολίες για το κατά πόσον και υπό ποιούς όρους μπορεί να εγκρίνει καθεστώτα 
επενδυτικών ενισχύσεων αυτού του είδους, πόσο μάλλον τη στιγμή που τα δύο καθεστώτα δεν 
περιορίζονται στις ΜΜΕ και τις εντάσεις επενδυτικής ενίσχυσης που προβλέπονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ.54 Για να διαμορφώσει μια σαφή πολιτική στον 
τομέα αυτό η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 και να 
καλέσει τα κράτη μέλη και τους τρίτους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 
 
Ωστόσο, το Δεκέμβριο η Επιτροπή ενέκρινε γερμανικό καθεστώς εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ για την 
παροχή εταιρικών δανείων ή τη συμμετοχή σε ΜΜΕ εγκατεστημένες σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης που βρίσκονται σε διαδικασία δημοκρατικής μεταρρύθμισης προς μια οικονομία αγοράς. Η 
ένταση ενίσχυσης του εν λόγω καθεστώτος είναι 2% και, κατά συνέπεια, σημαντικά χαμηλότερη των 
ορίων έντασης ενίσχυσης που επιτρέπονται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις ΜΜΕ. 
Δεδομένου ότι το καθεστώς ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ΜΜΕ η Επιτροπή 
αποφάσισε να μη φέρει αντιρρήσεις στην εφαρμογή του καθεστώτος. 

                     
54 ΕΕ C 213 της 22.8.1992. 
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B - Kατάλογος των υποθέσεων περί κρατικών ενισχύσεων σε τομείς 
πλην της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών και της 
βιομηχανίας άνθρακα 

 
1. Νέες νομοθετικές διατάξεις και ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε ή πρότεινε η Επιτροπή 
 
 

 Ημερομηνία Δημοσίευση 
Εφαρμοζόμενο επιτόκιο σε περίπτωση επιστροφής 
ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί παράνομα  

01.02.95 Επιστολή προς τα κράτη 
μέλη - 22.02.95 

Ανακοίνωση σχετικά με την επιστροφή ενισχύσεων 
που χορηγήθηκαν χωρίς την έγκριση της Επιτροπής 

10.05.95 ΕΕ C 156, 22.06.95 

Πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό του 
Συμβουλίου για τις ενισχύσεις στη ναυπηγική 
βιομηχανία 

26.07.95 COM(95)410 
ΕΕ L 332, 30.12.95 

Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις 
ενισχύσεις στην απασχόληση  

19.07.95 ΕΕ C 334,12.12.95 

Επανέγκριση και επέκταση του κοινοτικού 
πλαισίου για τις ενισχύσεις στην 
αυτοκινητοβιομηχανία 

05.07.95 ΕΕ C 284, 28.10.95 

Παράταση του κοινοτικού πλαισίου για τις 
συνθετικές ίνες μέχρι τις 31.03.96 

12.04.95 ΕΕ C 142, 8.06.95 

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνεργασία με τα 
εθνικά δικαστήρια 

31.10.95 ΕΕ C 312, 23.11.95 

Κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην 
Ε&Α 

20.12.95 ΕΕ C 45, 17.02.95 

 
 
2. Υποθέσεις σχετικά με τις οποίες η Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρρήσεις, χωρίς να 

κινήσει τη διαδικασία εξέτασης  
 
 
Γερμανία 
 
 
N/0621/94 04.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε&Α ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΕ C 058 της 08.03.1995 
  ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘΟ- 
  ΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0664/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)35  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
  ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (THÜRINGEN) 
 
N/0768/94 17.1.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)36  ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΑ  
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ  
 
N/0405/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
   -STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -VOLKSWAGEN 
 
N/0524/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ  
  ΣΤΟΧΟΥ 5B ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  RHEINLAND-PFALZ 
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N/0554/94 23.01.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕ C 062 της 11.03.1995 
 
N/563/A/94 23.01.1995 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ERP 1995 ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
 
N/0649/94 23.01.1995 ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
 
N/0700/94 23.01.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ,  
  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0737/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
N/0752/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
  ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΜΕ (ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ) 
 
N/0770/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LFA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
N/0784/93 23.01.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   ΕΕ C 058 της 08.03.1995 
  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
  
N/767/A/94 26.01.1995 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/745/C/94 30.01.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ HESSEN 
 
N/745/B/94 30.01.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  EN ΤΟΥ HESSEN YΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
  ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
 
N/0001/95 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)78  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ WARNOW WERFT 
 
N/0007/95 01.02.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
   ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 
   RHEINLAND-PFALZ YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ 
   ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
  ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2 ΚΑΙ 5Β  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ 
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ  
  ΛΑΒΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΣΤΟ  
  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ" 
 
N/0009/95 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)80  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ PEENE WERFT 
 
N/0618/94 01.02.1995 EΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "UFP IV" (ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0622/94 01.02.1995 EΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "UFP III"(ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0722/94 01.02.1995 EΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
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  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : UMWELTFORDERUNG-PROGRAMM 
 
N/0619/94 07.02.1995 EΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  [ZOW] (ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
 
N/0733/94 07.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ) 
N/767/B/94 07.02.1995 EΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  [ZOW] (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0084/94 13.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
N/0772/94 13.02.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0550/94 14.02.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  (THURINGEN) 
 
N/175/A/94 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ  Ε&Α ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΕΕ C 062 της 11.03.1995 
  ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1994-99 
 
N/0534/94 16.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  
  ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0051/95 01.03.1995 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)190  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
 
N/0099/95 01.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟ-  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)191  ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ KAELBLE 
  GMEIDER GMBH 
 
N/0320/94 01.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)185  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
N/0584/94 01.03.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
IP(95)186  MECKLENBURG-VORPORMMERN YΠΕΡ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
  ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ 
 
N/0641/93 01.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)175   
 
NN/021/95 01.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΒΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)192  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
 
N/0119/95 08.03.1995 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ  
  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
 
N/745/D/94 08.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  HESSEN ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
  ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 
N/745/E/94 08.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
   ΤΟΥ HESSEN YΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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N/0128/95 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)253  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ELBEWERFT BOIZENBURG 
 
N/0156/95 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)254  ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH 
 
N/0761/94 24.03.1995 ΣΚΕΛΟΣ "ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΥ   
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  NORDRHEIN-WESTFALEN 
 
N/0166/95 30.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1995-98 
 
N/0006/95 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2000 ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)351 
 
N/0740/94 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
  [ΕΚΤΟΣ ΕΚΑΧ] YΠΕΡ ΤΗΣ MANNESMANN-ROHREN- 
  WERKE SACHSEN GMBH 
 
N/0161/95 06.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
  [1995-2005] (THURINGEN) 
 
N/0682/93 12.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
IP(95)380  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ SAARLAND 
 
 
N/0052/95 12.04.1995 ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ  
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  
  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ  
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ  
 
N/0081/95 12.04.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)382  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 
 
N/0117/95 12.04.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)382   ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
 
N/0184/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ  
  ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0185/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ  
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0186/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ MECKLENBURG- 
  VORPOMMERN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0187/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   
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  THURINGEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0188/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  SACHSEN-ANHALT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1  
 
N/0189/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 
  ΣΑΞΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
  ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ  
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
 
N/0190/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0191/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ  
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0192/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ MECKLENBURG- 
  VORPOMMERN ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1  
 
N/0193/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ THάRINGEN  
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0194/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ SACHSEN-ANHALT 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0195/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0196/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ  
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2 ET 5B 
 
N/0197/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0198/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0199/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  MECKLEΝBURG-VORPOMMERN ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
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N/0200/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ THÜRINGEN  
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0201/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ SACHSEN-ANHALT  
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0202/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ  
  (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/0203/95 12.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  THURINGEN ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ 
  ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
N/0204/95 12.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  NORDRHEIN-WESTFALEN ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΑ 
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
  ["TRAINING ON THE JOB"] ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 2 ET 5B 
N/0205/95 12.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  NORDRHEIN-WESTFALEN NORDRHEIN-WESTFALEN ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
  ΜΕΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
  ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5B 
 
N/0227/95 12.04.1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ (THάRINGEN) 
 
N/0127/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
  BRANDENBURGER BAUELEMENTE 
 
N/0240/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ,  
  ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
  (SACHSEN-ANHALT) 
 
N/0305/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ  
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (SACHSEN-ANHALT) 
 
N/0308/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ:  
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  
  (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0345/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΛΔΓ) 
 
N/0074/95 10.05.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)460  ΚΡΑΤΟΥΣ SACHSEN-ANHALT 
 
N/0355/95 18.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ 
  B&K SCHIELKE ROSTOCK 
 
N/0356/95 18.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ KUAGTEXTIL GMBH  
  (KONZ) 
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N/0075/95 23.05.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)503  ΚΡΑΤΟΥΣ  MECKLENBURG-VORPOMMERN  
 
NN/073/95 23.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)508  (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
 
N/0663/94 06.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ Ε&Α (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0036/95 06.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ  
  ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
N/0371/95 06.06.1995 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0181/95 07.06.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)561  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 
 
N/0376/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)565  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ JOS L. MEYER GMBH 
  (ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ) 
 
NN/001/95 07.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ [ SOFT AID] ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)566  (HESSEN) 
 
NN/002/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
IP(95)567  YΠΕΡ ΤΗΣ BUNA GMBH 
 
NN/003/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
IP(95)567  YΠΕΡ ΤΗΣ SACHSISCHEOLEFINWERKE 
N/0019/95 27.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
  ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΌΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ  
  (ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0084/95 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)622  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ VOLKSWERFT 
 
N/0306/95 28.06.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
  ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ  
  "ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"  
  (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0307/95 28.06.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
  ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 
  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
    
N/0340/95 28.06.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΛΟΤΟΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
   (ΒΑΥΑΡΙΑ) 
   
N/0458/95 04.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩ- ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
  ΣΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟ ΚΡΑΤΟΣ  
  MECKLENBURG-VORPOMMERN 
 
N/0344/95 05.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (NORDRHEIN-WESTFALEN) 
 
N/0071/95 06.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
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N/0377/95 06.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  (BADEN-WUΕRTEMBERG) 
 
N/0169/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ  
IP(95)773  ΤΗΣ KRUPP HOESCH STAHLAG 
 
N/0170/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)773  ΤΗΣ THYSSEN STAHL AG 
 
N/0470/95 24.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ  ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ 
 
N/0549/95 24.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΜΜΕ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  (SACHSEN-ANHALT) 
 
N/0555/95 24.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT 
 
N/0381/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε & Α ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)836 
 
N/0453/95 26.07.1995 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  BRAUEREI GOTHA 
 
N/0510/95 26.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
IP(95)839  ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ 
 
N/0309/95 01.08.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ  
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗ  
  ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΒΑΥΑΡΙΑ 
 
N/0540/95 01.08.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
  YΠΕΡ ΤΗΣ OΤΒ MANAGEMENT GMBH 
N/0380/95 05.09.1995 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
  BADEN-WÜRTTEMBERG ΥΠΕΡ ΤΗΣ  
  LANDESKREDITBANK  
 
N/0590/95 05.09.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  MIΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
 
N/0663/95 05.09.1995 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  ΤΟΜΕΑ YΠΕΡ ΤΗΣ JANEBA BAU GMBH 
 
N/0559/95 12.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  KEIPER RECARO REMSCHELD 
 
N/0588/95 12.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  (ΒΑΥΑΡΙΑ) 
 
N/0591/95 12.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  
 
N/0572/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
IP(95)1009  YΠΕΡ ΤΗΣ MTW SCHIFFSWERFTGMBH 
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N/0637/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   
IP(95)1010  YΠΕΡ ΤΗΣ KVAERNER WARNOWWERFT 
 
N/0650/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)1011  ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ YΠΕΡ ΤΗΣ  
  WINTERLING PORZELAN AG 
 
N/0700/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
IP(95)1013  YΠΕΡ ΤΗΣ ELBEWERFT BOIZENBURG 
 
N/0740/95 02.10.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0748/95 02.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΜΒΟΥΡΓΟ) ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
 
N/646/A/95 04.10.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ: 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  KREDITANSTALT 
   FÜR WIEDERAUFBÁU 
 
N/646/B/95 04.10.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ:  
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ 
  DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK 
 
N/0742/95 09.10.1995 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΜΙΚΡΩΝ 
  ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΒΑΥΑΡΙΑ) 
   
N/0573/95 13.10.1995 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
   (BADEN-WÜRTEMBERG) 
 
N/0717/95 13.10.1995 ΜΕΤΡΟ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
  ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
N/0688/95 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)1142  [ART.4/7, 7Η ΟΔΗΓΙΑ ] YΠΕΡ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
 
N/0747/95 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
IP(95)1143  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ BRANDEBURGER  
  TIEFBAU GMBH 
 
N/0627/95 06.11.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ MECKLEΝBURG-VORPOMMERN  
  YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ 
 
N/0628/95 06.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ  
  ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
  (MECKLENBURG-VORPOMMERN) 
 
N/0845/95 06.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 
   (ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΗ) 
 
N/0801/95 14.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)1253  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ VOLKSWERFTSTRALSUND 
 
N/0773/95 16.11.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ (ΒΑΥΑΡΙΑ) 
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N/0827/95 16.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH 
   (ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ) 
 
N/0638/95 21.11.1995 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
 
N/0709/95 21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΥ  
  ΤΗΣ MITTELSTΔNDISCHE 
  BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (SACHSEN-ANHALT) 
 
N/0769/95 21.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ THΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
N/0770/95 23.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
  (BAΥΑΡΙΑ) 
 
N/494/A/95 29.11.1995 ΠΑΡΑΤΑΣΗ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ YΠΕΡ 
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
 
N/0536/95 29.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
IP(95)1326  ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1995 
 
N/710/C/95 29.11.1995 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  
   ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ  
  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
   
N/0767/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ  
  ΜΜΕ (ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0797/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ YΠΕΡ  
  ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ KVAERNER WARNOWWERFT 
 
N/837/95 29.11.1995 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ENNSHAFEN 
 
N/0928/95 04.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ (ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0929/95 04.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΩΝ  
  ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΣΑΞΟΝΙΑ) 
 
N/0660/95 06.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
  YΠΕΡ ΤΗΣ DAIMLER BENZ (ΒΕΡΟΛΙΝΟ) 
N/0867/95 06.12.1995 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  
  ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ GLASWERK SCHONBORN GMBH 
 
N/0896/95 06.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 
  ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
N/0053/95 07.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  
  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
  (MECKLEMBURG-VORPOMMERN) 
 
NN/074/95 20.12.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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  (THÜRINGEN) 
 
N/0362/95 20.12.1995 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
  YΠΕΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  
  ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ  ΤΗ 
  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ  
 
N/0621/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 
  ΙΝΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ TEXTURGARNE GMBH 
 
N/0805/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ WILHELM MASCHINENFABRIK GMBH 
 
N/0828/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
  YΠΕΡ ΤΗΣ MUHL PRODUCT & SERVICE UND THURINGER 
  BAUSTOFFHANDEL AG 
 
N/0842/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
N//0846/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
  YΠΕΡ ΤΗΣ GRAFF GMBH 
 
N/0883/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ [AΡΘΡΟ 4(5) 
  ΤΗΣ 7ης ΟΔΗΓΙΑΣ] 
 
N/0868/95 21.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH 
 
N/0869/95 21.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH 
 
N/0918/95 21.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ  
  ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ALUHETT 
  ALUMINIUMWERK GMBH 
 
N/0960/95 21.12.1995 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
  ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 
Αυστρία 
 
N/0318/95 06.06.1995 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP-ΜΜΕ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
 
N/0315/95 07.06.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ  ERP ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)563 
 
N/0347/95 20.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ,  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε&Α 
 
N/0216/95 28.06.1995 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
  ΤΗΣ NIEDERÖSTERREICH ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
N/226/A/95 28.06.1995 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ NIEDERÖSTERREICH  
 
N/226/B/95 28.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
   ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ NIEDERΦSTERREICH  
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N/0164/95 28.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ 
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ NIEDERΦSTERREICH  
 
N/0319/95 04.07.1995 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0135/95 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΕ C 310 της 22.11.1995 
IP(95)833  YΠΕΡ ΤΗΣ OPEL AUSTRIA: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε&Α  
  ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕNNΗΣ· ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ 
  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 1977 
 
N/0580/95 01.08.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
N/0582/95 01.08.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
  BURGENLAND ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
N/0589/95 01.08.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ  
  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ BURGENLAND 
 
N/0837/95 29.11.1995 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ  
  ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ  
  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
 
N/0104/95 06.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
N/0105/95 06.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-TOP 
 
 
Βέλγιο 
 
 
N/0727/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
  EΜΠΟΡΙΟΥ [ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 13.01.94] 
  (REG.BRUXELLES-CAP.) 
 
N/0321/95 12.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)383  YΠΕΡ ΤΗΣ EM-FILATURE 
 
N/0298/95 06.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  
 
N/0285/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ ALZ GENK 
 
N/0297/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 
  [AΡΘΡΟ 3, ΕΚΑΧ] YΠΕΡ ΤΗΣ SIDMAR 
 
N/307/B/93 05.07.1995 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ  ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
IP(95)697  (ΠΛΗΝ ΤΟΥ HAINAUT) 
 
N/0241/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΕ C 5 της 10.01.1996 
IP(95)774  YΠΕΡ ΤΗΣ FORD WERKE AG 
 
N/0605/95 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
IP(95)842  YΠΕΡ ΤΗΣ VLAAMSE SCHEEPSBOUW 
  MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM) 
 
N/0569/95 29.11.1995 ΜΕΤΡΟ "NIVELINVEST" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
P(95)1326  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ RESIDER (REGION WALLONNE)  
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N/0766/94 29.11.1995 ΜΕΤΡΟ "INVEST" ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
IP(95)1326   MEUSE-VESDRE (ΣΤΟΧΟΣ 2) - (REGION WALLONNE) 
 
N/0372/94 29.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ "A.I.D.E" ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
  ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ MEUSE-VESDRE  (ΣΤΟΧΟΣ 2) - (REGION WALLONNE) 
 
N/0361/94 29.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ "A.I.D.E." ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
  (ΣΤΟΧΟΣ 5B) - (REGION WALLONNE) 
 
NN/057/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ COCKERIL SAMBRE 
 
 
Δανία 
 
 
N/0605/94 13.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤHΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
N/0002/95 01.02.1995 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)79  ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ  
 
N/778/A/94 23.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε & Α : ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
N/778/B/94 23.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ  Ε & Α : ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ 1995 
 
N/0698/94 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
   
N/0714/94 03.05.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
 
N/0528/94 23.05.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ENERGIE 2000" : ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP (95)502  ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
 
N/0391/95 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)625 
 
N/0155/95 28.06.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ 
 
N/0459/95 19.07.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)777  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
N/0471/95 01.08.1995 ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
 
N/0460/94 01.08.1995 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
N/0538/95 12.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  LASER ΣΤΗ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
N/0541/95 02.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
 
 
Ισπανία 
 
 
N/0696/93 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ IFA ΓΙΑ ΤΟ 1993 (ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ) 
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IP(95)33 
 
N/0462/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΣ 
IP(95)33 
 
N/0106/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙ-  ΕΕ C 058 της 08.03.1995 
  ΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
  "PARQUE CARTUJA 93" (ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ) 
 
 
N/0551/94 23.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ YΠΕΡ  
  ΤΩΝ ΜΜΕ (CASTILLA-LA MANCHA) 
 
N/0628/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΔΑΣΙΚΩΝ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0665/94 07.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  (ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0721/94 07.02.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ) 
 
N/0448/94 09.02.1995 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  (ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ASTURIAS) 
 
N/0033/95 09.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
  (ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ) 
 
N/260/A/94 13.02.1995 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
N/0067/95 20.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ [PRIB]  
   (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0450/94 28.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  (ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0445/94 01.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ Ε&Α  
  (LA RIOJA) 
 
N/0068/95 13.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (VALENCIA) 
 
N/0080/95 13.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
   (VALENCIA) 
 
N/0046/95 21.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  (VALENCIA) 
 
N/0066/95 21.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  (VALENCIA) 
 
N/0079/95 21.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0078/95 21.03.1995 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
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  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ[PRIB] (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0138/95 21.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0235/95 03.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  (GALICIA) 
 
N/0233/95 03.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΜΑΔΡΙΤΗ) 
 
N/0215/95 03.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ(GALICIA) 
 
N/0234/95 03.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ   
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0020/95 03.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗ- 
  ΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (LA RIOJA) 
 
N/0039/95 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)353  ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ASEGA (GALICIA) 
 
N/0083/95 12.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ FASA-RENAULT SA 
 
N/0174/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
 
N/0178/95 12.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (GALICIA) 
 
N/0250/95 12.04.1995 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
N/0251/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0252/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ (ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0253/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
  ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ  
 
N/0023/95 26.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PITMA II ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)398 
 
N/0065/95 03.05.1995 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  (EXTREMADURA) 
 
N/0072/95 03.05.1995 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  (VALENCIA) 
 
N/0092/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (VALENCIA) 
 
N/0275/95 03.05.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (MADRID) 
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N/0343/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
  YΠΕΡ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
 
N/0782/94 18.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ  DONANA (ANDALUCIA) 
 
N/0329/95 18.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ASTURIAS) 
 
N/0341/95 18.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΕΝΟΣ 
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ [PCTI] 
 
N/0351/95 18.05.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(CANTABRIA) 
 
N/0552/94 06.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ  
  ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (VALENCIA) 
 
N/0401/95 21.06.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)626  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (MURCIA) 
 
N/0402/95 21.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)626  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (VALENCIA) 
 
N/0522/95 04.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ  
  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ(ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ) 
 
N/230/A/95 04.07.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER II 
 
N/0382/95 04.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  (ANDALUCIA) 
 
N/0021/95 05.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (GALICIA) 
 
N/0404/95 05.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
IP(95)705  (ARAGON) 
 
N/0342/95 11.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  YΠΕΡ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
N/0410/95 11.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
N/0413/95 19.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
IP(95)775  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (GALICIA) 
 
N/0432/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)776  ΓΙΑ ΤΟ 1995 (MURCIA) 
 
N/0444/94 24.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΜΜΕ(ARAGON) ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
 
N/0326/95 24.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  (CANTABRIA) 
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N/0328/95 24.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  (ASTURIΑS) 
 
N/0350/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)834  ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (CANTABRIA) 
 
N/0379/95 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)835  YΠΕΡ ΤΗΣ ASTILLEROS ESPAGNOLES 
 
N/0403/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
IP(95)834  (VALENCIA) 
 
N/0532/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)834  ΓΙΑ ΤΟ 1995 (ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ) 
 
N/0553/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)834  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ARAGON) 
 
N/0269/95 01.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  YΠΕΡ ΤΩΝ MME (CASTILLA-LEON) 
 
N/0270/95 01.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (CASTILLA-LEON) 
N/0313/95 01.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME (EXTREMADURA) 
 
N/0349/95 01.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  (CANTABRIA) 
 
N/0417/95 01.08.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ YΠΕΡ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
  AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUPS ESPANA SA 
 
N/0576/95 01.08.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  (ARAGON) 
 
N/0581/95 01.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME (PAYS BASQUE) 
 
N/0145/95 05.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΑΕΡΙΟΥ :ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  
  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ  VALENCIA-ORIHUELA 
 
N/0412/95 12.09.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  ΤΗΣ  ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ) 
 
N/0422/95 12.09.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ  (MURCIA) 
 
N/0630/95 12.09.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
  (ANDALUCIA) 
 
NN/080/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)1016  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
   (CASTILLA Y LEON) 
 
N/0606/95 02.10.1995 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ) 
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N/0607/95 02.10.1995 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ  
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  
 
E/0012/91 04.10.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
  ΑΝΑNEΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
N/0732/95 04.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
N/0545/95 09.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME (ARAGON) ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
 
N/0564//95 13.10.1995 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
  ΔΙΑΝΟΜΩΝ  ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ) 
 
N/0378/95 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ  
IP(95)1141  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
N/0640/95 16.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ CIRIT-CIDEM ΣΤΗΝ Ε&Α ΓΙΑ ΤΗΝ  
   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
  (ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ) 
 
N/0312/95 29.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  (GALICΙΑ) 
 
N/0421/95 05.12.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (MURCIA) 
 
N/0831/95 06.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  (ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ) 
 
N/500/C/95 07.12.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
   ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
  ΚΑΡΑΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΩΝ 
 
N/0895/95 07.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ  
  ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
  (CEUTA) 
 
N/0348/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ   
  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
N/538/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
IP(95)1444  YΠΕΡ ΤΗΣ FORD ESPANA 
 
N/0924/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
  (CEUTA) 
 
N/0925/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 
 
N/0420/95 21.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (MURCIA) 
 
 
Φινλανδία 
 
 
N/0115/95 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)252 
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N/0857/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ MME 
 
 
Γαλλία 
 
N/0708/94 10.01.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ REUNION ΕΕ C 062 της 11.03.1995 
 
N/0712/94 10.01.1995 ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΛΙΟΥ   
  ΤΗΣ ΑΛΣΑΤΙΑΣ  
 
N/0425/94 13.01.1995 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1994 YΠΕΡ ΕΕ C 215 της 19.08.1995 
  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "SOFIREM" ET "FINORPA" 
 
N/0716/94 26.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ   ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
   ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ 
 
N/0715/94 30.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΆΔΟΥ  (ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ) 
 
N/0717/94 30.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 
  SAGIPAR ΣΤΗ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 
 
N/0027/94 01.02.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ-ΜΜΒ 
 
N/0758/94 13.02.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ  ΕΕ C 215 της 19.08.1995 
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ SOFIREM 
 
N/0762/94 13.02.1995 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡ- ΕΕ C 215 της 19.08.1995 
  ΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ SODIE  : 
  ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1993 
 
N/0004/95 23.02.1995 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  
  ATOUT-PUMA ΓΙΑ ΤΟ 1995 
N/0005/95 23.02.1995 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟ 1995 
 
N/0637/94 28.02.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0063/95 01.03.1995 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΙΑΝΑ  
 
N/0124/95 03.03.1995 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
  ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  
  ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ  
 
N/0064/95 14.03.1995 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΙΑΝΑ  
 
N/0724/94 14.03.1995 ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ   ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
N/0030/95 22.03.1995 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 
N/0070/95 12.04.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ "FACT" ET "ACE" : ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ   
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  ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
NN/070/94 23.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)505  YΠΕΡ ΤΗΣ FABERTEX"(INSENHEIM) 
 
NN/0111/93 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
  ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 
N/0365/95 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)624 
 
N/0501/95 04.07.1995 ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ  "SODIE" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ 
  (LORIENT, ΜΑΣΣΑΛΙΑ) 
 
NN/084/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ "MARELLI ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)771  AUTRONICA S.A." : ΣΧΕΔΙΟ EU 265 PLANET 
 
N/0462/95 19.07.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
  ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΗΛΟ  
 
NN/085/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α :  ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)781  ΣΧΕΔΙΟ EU 624 GENELEX  
 
N/0461/95 26.07.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ  YΠΕΡ ΤΗΣ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ΤΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ 
 
N/0447/95 26.07.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 
NN/086/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)1017   EUREKA EU205 - EXIMER  SOPRA ET LASERDOT 
 
N/0516/95 20.09.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΗΝ  ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)1008  ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑ 
 
NN/123/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)1081   EUREKA EU 863 -CAS.CAD 
 
NN/124/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: EUREKA EU 815 - INTEC ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
IP(95)1081  [GENERALE DES EAUX] 
NN/125//95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : EUREKA  EU 228 SOLID 
IP(95)1081  (SOLID, QUANTEL ET AUTRES) 
   
NN/126/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : EUREKA EU 68 FIELDBUS 
  (CEGELEC ET MERLIN GERIN) 
 
N/0651/95 04.10.1995 ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΛΑ  ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
 
N/0763/95 13.10.1995 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  ΤΗΣ  
  SOFIREM ΚΑΙ ΤΗΣ FIBM ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ GRAUHET 
 
NN/135/95 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α: ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
IP(95)1145   EUREKA EU676 - EUROLANG 
 
N/0799/95 23.11.1995 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ  ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΝΝΕΣ 
 
E/010//90 29.11.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
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  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ 
 
N/0493/95 29.11.1995 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
IP(95)1326   ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
   
NN/130/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : EU 1187 ADTT 
 
NN/131/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : EU 606 ACROPOL 
 
 
Ελλάδα 
 
N/0302/94 01.02.1995 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  YΠΕΡ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)76  ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ 
  [ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ  30512 ΤΗΣ 13.9.91] 
 
NN/014/95 03.05.1995 ΝΟΜΟΣ 2234/94 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ  
IP(95)435  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
 
N/0337/95 28.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ  
  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 
N/0728/95 20.09.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)1014  (7η ΟΔΗΓΙΑ) 
 
N/0418/95 29.11.1995 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 
IP(95)1326  YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 
 
 
Ιρλανδία 
 
N/0509/95 04.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
 
Ιταλία 
 
N/0163/94 10.01.1995 ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (FRIULI-VENEZIA GIULIA) 
 
N/0338/94 10.01.1995 ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 32/85] 
  (FRIULI-VENEZIA GIULIA) 
 
N/0718/94 10.01.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  (ΚΑΛΑΒΡΙΑ) 
 
N/0598/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ ALCATEL ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
IP(95)34  ITALIA SPA : EUREKA EU 481 - JESSI 
 
N/0651/94 09.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ (LIGURIA) 
 
N/0295/94 16.02.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  (PROVINCE DE BELLUNO) 
 
N/0040/95 01.03.1995 MEΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΕΕ C 184 της 18.07.1995 
IP(95)187 
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N/0091/95 08.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
 
NN/112/94 14.03.1995 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
IP(95)259  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ IRI SPA 
 
N/0050/95 14.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)251 
 
N/0365/94 21.03.1995 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
  (EMILIA-ROMAGNA) 
 
 
N/0742/94 21.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (EMILIA-ROMAGNA) 
 
N/0056/95 21.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
 
N/0055/95 27.03.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  
  ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  [ΝΟΜΟΣ 61/94] 
 
 
N/0267/95 27.03.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 
  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 92.3.γ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ  
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
 
N/0291/94 11.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  [ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ  N31] (ΒΕΝΕΤΙΑ) 
 
N/0769/94 26.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ ANSALDO ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)397  GIE SRL 
 
NN/014/94 03.05.1995 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)434  ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ FERRIERE NORD 
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ FRIULIA 
 
N/0183/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ 
N/0595/94 10.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)459  FINMECCANICA (ALENIA )SPA : 
  EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI 
 
N/0596/94 10.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ BULL HN : ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)459  EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI 
 
 
N/0597/94 10.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ ITALTEL  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)459  SPA : EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI 
N/0732/94 10.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΩΝ STET PA, ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)458  FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO 
  RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 - 
  PROMETHEUS 
 
N/0734/94 10.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ S.G.S. ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)459  THOMSON SRL : EUREKA EU 127 T22 - JESSI 
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N/0142/94 23.05.1995 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ N.41  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΤΗΣ 3.2.89 ΚΑΙ N.221 ΤΗΣ 30.7.90 YΠΕΡ ΤΗΣ  
  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
  ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
 
NN/093/94 23.05.1995 ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ   
IP(95)506  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
 
N/338/A/95 27.06.1995 ΜΕΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
N/338/B/95 27.06.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ MME (LIGURIA) 
 
N/140/A/95 06.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  [ΝΟΜΟΣ431] (MARCHES) 
 
N/0487/95 06.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME 
 
NN/132/93 19.07.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 51/93 ΠΕΡΙ   
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ    
  ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ 
 
N/0731/94 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ MARELLI AUTRONICA : ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)771  ΣΧΕΔΙΟ  EU 265 PLANET 
 
N/0143/94 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)832  ΤΗς ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ILVA 
 
N/0204/94 01.08.1995 ΝΟΜΟΣ 15/94 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ 
  ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
 
N/0389/95 14.08.1995 ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1995-1997  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
  YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (FRIULI VENEZIA 
  GIULIA) 
 
N/0472/94 05.09.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΙΚΕΛΙΑ) 
 
N/0662/95 06.09.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ YΠΕΡ ΤΩΝ MME ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
  ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
 
N/367/A/94 12.09.1995 ΝΟΜΟΣ 11/94 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΕΡ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (ΣΙΚΕΛΙΑ) 
 
N/0730/95 12.09.1995 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
  ΣΙΚΕΛΙΑΣ YΠΕΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
N/0273/95 02.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ   ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
  ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 91 :  
  PL N 649 ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 1994 (ΣΙΚΕΛΙΑ) 
 
N/324/B/95 02.10.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIMA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ 
 
N/0528/95 02.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
NN/069/95 04.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
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  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (BOLZANO) 
 
N/0231/95 09.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ (MOLISE) 
 
NN/091/A/95 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)1144  (ΣΙΚΕΛΙΑ) 
 
N/0815/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ "SGS THOMSON 
  MICROELECTRONICS" :  ΣΧΕΔΙΟ JESSI 
 
N/0546/95 14.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
IP(95)1252  YΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ LUIGI 
  ORLANDO DI LIVORNO 
 
N/0903/95 14.11.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  
  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ  
  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΚ ΤΗΣ 9.12.92 
 
N/0595/95 23.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε&Α ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
  ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
  ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΟΣΤΑ) 
 
N/0784/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ  
  ΤΗΣ FERREIRA ACCIAERIADEL CAFFARO SPA 
 
N/0774/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ FERRIERA SAN CARLOSPA 
 
N/0775/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ FERRIERA VALCHIESESPA 
 
N/0776/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ FERRIERA TREVALI SPA 
 
N/0778/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ AFIM SPA 
 
N/0779/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO 
 
N/0781/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIERIA SAN MARCO SPA 
 
N/0782/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIERRIA E FERRIERA DI CREMA SPA 
 
N/0783/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIERIA DI LONATOSPA 
 
N/0785/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIAIERE DI CALVISANO SPA 
 
N/0786/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ACCIAIERA DIBARGHE SRL 
 
N/0787/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ SO. LA. FER. SPA 
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N/0788/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA 
 
N/0789/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ   
IP(95)1304  ΤΗΣ S.I.S.V.A. SPA 
N/0792/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ MONTELLO SPA 
 
N/0795/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ ILFO SPA 
 
N/0808/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ ITALTEL SPA : 
  ΣΧΕΔΙΟ UT-B-ISDN 
 
N/0809/95 29.11.1995 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  YΠΕΡ ΤΗΣ "ITALTEL SPA" : 
   ΣΧΕΔΙΟ- REMAT 2 
 
N/0810/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΣΤΗΝ  Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ "ITALTEL SPA" : 
  ΣΧΕΔΙΟ TAG 
 
N/0908/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
  ΤΗΣ FERREROSPA 
 
N/0909/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
  ΤΗΣ O.L.M.A. SPA 
 
N/0910/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
  ΤΗΣ O.M.V. SPA 
 
N/0911/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ] YΠΕΡ 
  ΤΗΣ FERRIERA PONTECHIESE SPA 
 
 
Λουξεμβούργο 
 
 
N/0060/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΤΗΣ  
  PROFILARBED SA 
 
 
Κάτω Χώρες 
 
N/0531/94 13.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΕ C 062 της 11.03.1995 
   ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟ 1994  
  ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ PHILIPS 
 
N/0743/94 14.02.1995 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
  ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1995 
 
N/0017/95 23.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΩΝ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  UNIVERSITY CLUSTERS PHILIPS 
 
N/0760/94 28.02.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ 1995 
 
N/0048/95 01.03.1995 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)188  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-1999 
N/0015/95 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
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IP(95)250  YΠΕΡ ΤΗΣ DAMEN SHIPYARDS LTD 
 
N/0106/95 16.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ PHILIPS ΓΙΑ ΤΟ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΣΧΕΔΙΟ ECODESIGN 
 
N/0143/95 21.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
 
N/0242/95 03.04.1995 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 1995 ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
  ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ 
  ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ EUREKA / JESSI : FLANKING POLICY 
 
NN/065/93 04.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)356  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ CFC 
 
N/0171/95 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
IP(95)354  YΠΕΡ ΤΗΣ ZEESCHEEPSNIEUWBOUW 
 
N/0636/94 12.04.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)381  [IPR] (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ) 
 
N/0642/94 12.04.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)381  [IPR] (TWENTE) 
 
N/0643/94 12.04.1995 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)381  [IPR] (ZUID-LIMBURG) 
 
N/0302/95 19.05.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ AT-T ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
 
NN/013/95 23.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ-  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
IP(95)516  ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
  ΠΕΡΙ ΔΑΣΜΩΝ  
 
N/0419/95 06.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟ-  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΛΟΓΙΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
N/0263/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
IP(95)562  [ΑΡΘΡΟ 7, 7η ΟΔΗΓΙΑ  YΠΕΡ ΤΗΣ DAMEN 
  SHIPYARDS LTD 
 
N/0325/95 27.06.1995 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NOORD-NEDERLAND 
 
N/0457/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 343 της 21.12.1995 
  YΠΕΡ ΤΗΣ DAMEN (YEMENΗ) 
 
N/0363/95 05.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  TOK OCE 
 
N/0655/95 12.09.1995 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΦΑΓΗΣ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
   ΧΟΙΡΩΝ : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ  
  STORK N.V. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
 
NN/099/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ  
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ FLEVOLAND 
 
N/0629/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
  YΠΕΡ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ  
 
N/0674/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
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  YΠΕΡ ΤΗΣ DAMEN 
 
N/0759/95 06.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ  
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
N/0682/95 16.11.1995 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ YΠΕΡ 
   ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ IMZ (ARNHEM-NOORD) 
 
N/0762/95 16.11.1995 ΣΧΕΔΙΟ KIC 
 
N/0841/95 21.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ  
  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
N/0850/95 21.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ  
  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
N/0936/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)1207 
N/760/95 20.12.1995 ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
IP (95)1446 
 
 
Πορτογαλία 
 
N/0656/94 13.01.1995 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  SIRA (AΖΟΡΕΣ) 
 
E/0019/94 17.01.1995 ΖΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΑΔΕΪΡΑΣ 
IP(95)39 
 
N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONAIS 
 
N/0232/95 26.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
IP(95)399 
 
N/0375/95 07.06.1995 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ MME ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)564 
 
N/0096/95 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ   
IP¨(95)623  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ LISNAVE 
 
N/0441/95 11.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
 
N/0686/95 04.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ CNP ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
IP(95)1076  ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
 
N/0823/95 06.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
  ΤΩΝ MME (MΑΔΕΪΡΑ) 
 
N/0657/94 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
  YΠΕΡ ΤΗΣ DAF TRUCKS NV 
 
N/0760/95 20.12.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
 
N/0943/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
  YΠΕΡ ΤΗΣ TUGBOAT 
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
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N/0648/94 13.01.1995 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
  [HARLESDEN CITY CHALLENGE] 
 
N/0246/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  SCOTTISH ENTREPRISE  ΕΕ C 058 της 08.03.1995 
IP(95)75  YΠΕΡ ΤΟΥ INTERNATIONAL DRILLING 
  AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC] 
  (ABERDEEN; ΣΚΩΤΙΑ) 
 
NN/134/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ GRAPIAM REGIONAL COUNCIL  ΕΕ C 058 της 8.3.1995 
IP(95)75  YΠΕΡ ΤΟΥ INTERNATIONAL DRILLING 
  AND DOWNHOLE TECHNOLOGY CENTER 
  (ABERDEEN; ΣΚΩΤΙΑ) 
 
N/0749/94 14.02.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DE R&D: "SPUR ET SMART" ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
 
N/0003/95 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : OSO OIL AND GAS ΕΕ C 265 της 12.10.1995 
 
N/0061/95 28.02.1995 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD 
 
N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
N/0032/95 13.03.1995 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (WANSBECK) 
 
N/0129/95 21.03.1995 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  ΕΕ C 266 της 13.10.1995 
  ΤΟΥ CARDIFF 
 
N/0120/95 03.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΣΚΩΤΙΑ) 
 
N/0220/95 03.04.1995 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ  
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (HAMILTON) 
 
N/0016/95 04.04.1995 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)352  A&P APPLEDORE (TYNE) 
 
N/0031/95 03.05.1995 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 
 
N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NATIONAL SPACE CENTER ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
 
N/0311/95 03.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΕ C 276 της 21.10.1995 
  ΠΡΟΣ ΤΙΣ MME ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ  
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
NN/023/95 10.05.1995 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (WANSBECK) 
 
N/0366/95 27.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ  ΕΕ C 272 της 18.10.1995 
  ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 
 
N/0237/95 06.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α :  
  INNOVATION CREDIT SCHEME 
  (ΣΚΩΤΙΑ) 
 
N/0364/95 06.07.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
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N/0142/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
NN/092/95 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  COMPETE (ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ"IRTU") 
 
N/0449/95 01.08.1995 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPUR 
 
N/0213/95 05.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΩΝ MME ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
  (ΑΓΓΛΙΑ, ΣΚΩΤΙΑ, ΟΥΑΛΛΙΑ) 
 
N/0583/95 05.09.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
   
N/0585/95 05.09.1995 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LINK ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0584/95 05.09.1995 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EUREKA ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0586/95 05.09.1995 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ C 324 της 05.12.1995 
 
N/0601/95 05.09.1995 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ  
  ΤΑΜΕΙΟΥ HAMILTON 
 
NN/098/94 20.09.1995 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΕ C 335 της 13.12.1995 
 
N/0665/95 02.10.1995 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
  TYNE RIVERSIDE 
N/0661/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΤΟΣ ΕΚΑΧ]  
IP(95)1208  YΠΕΡ ΤΗΣ STERLING TUBES LTD 
 
N/0839/95 06.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
N/0144/95 04.12.1995 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΩΝ  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ CLEVELAND 
 
 
Σουηδία 
 
N/0165/95 14.03.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)252 
 
N/0126/95 03.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
  ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
N/0460/95 04.08.1995 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
N/0544/95 04.08.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ MME ΕΕ C 318 της 29.11.1995 
 
N/0664/95 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΥΡΦΗΣ ΤΟΥ  ΕΕ C 298 της 11.11.1995 
IP(95)1012  HARJEDALENS AB 
 
N/0370/95 04.10.1995 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ  
  ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
 
3. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 93, 

παραγραφος 2, ή επεξέτεινε ήδη κινηθείσα διαδικασία 



268  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

 
 
Γερμανία 
 
 
C/0004/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΕΕ C 227 της 01.09.1995 
IP(95)84  YΠΕΡ ΤΗΣ BSL OLEFINVERBUND (BUNA, 
  SOW, LEUNA) [THA] 
 
N/0412/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΕ C 262 της 07.10.1995 
IP(95)77  YΠΕΡ ΤΗΣ MASCHINENFABRIK SANGER- 
  -HAUSEN (SACHSEN-ANHALT) 
 
NN/050/94 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΕ C 215 du 19.08.1995 
IP(95)255  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ SKET 
  SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG GMBH 
 
E/0005/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ SACHSEN-ANHALT 
 
E/0006/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
 
E/0007/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ  NORDRHEIN-WESTFALEN 
 
E/0008/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ  
  ΚΡΑΤΟΥΣ RHEINLAND-PFLAZ 
E/0009/94 14.03.1994 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ  ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
E/0013/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ   
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΒΡΕΜΗΣ 
 
E/0014/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ   
  ΚΡΑΤΟΥΣ MECKLENBURG-VORPOMMERN 
 
E/0015/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ SCHLESWIG-HOLSTEIN 
 
E/0016/94 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ   ΕΕ C 242 της 19.09.1995 
IP(95)260  ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ 
 
N/0682/93 12.04.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΕ C 294 της 09.11.1995 
  SAARLAND 
 
NN/059/95 23.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
IP(95)507   ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ASL LEMWERDER 
 
NN/002/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΕ C 203 της 08.08.1995 
IP(95)567  YΠΕΡ ΤΗΣ SΔCHSISCHE OLEFINWERKE [THA] 
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NN/003/95 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΕ C 203 της 08.08.1995 
IP(95)567  YΠΕΡ ΤΗΣ BUNA GMBH 
 
C/0004/94 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΕ C 203 της 08.08.1995 
C/0061et 0062/94 YΠΕΡ ΤΗΣ BSL OLEFINVERBUND (BUNA, 
NN/056/94  SOW, LEUNA) [THA] 
N/0467/95 
IP(95)567 
 
N/0353/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  ΕΕ C 295 της 10.11.1995 
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ YΠΕΡ ΤΗΣ GLUNZ AG 
 
N/0076/95 31.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ  
  ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
  ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
NN/69/94 13..12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΏΝ 
IP(95)1392  YΠΕΡ ΤΗΣ GILDEMEISTER AG 
 
NN/067/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  
  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ YΠΕΡ ΤΗΣ BESTWOOD  
  E.F. KINDER GMBH 
 
NN/072/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
  ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
 
Αυστρία 
 
 
N/0317/95 31.10.1995 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP  
 
N/0320/95 31.10.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  
 
NN/169/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
IP(95)1443  YΠΕΡ ΤΗΣ HEAD TYROLIA MARES 
 
Ισπανία 
 
NN/144/94 11.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙ- ΕΕ C 144 της 10.06.1995 
  ΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ SUZUKI  
  SANTANAMOTOR 
 
NN/032/94 11.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙ-  ΕΕ C 144 της 10.06.1995 
  ΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ SUZUKI 
 
NN/121/94 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ  ΕΕ C 282 της 26.10.1995 
   [ΕΚΑΧ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ  ΕΚΑΧ] YΠΕΡ ΤΗΣ TUBACEX 
 
N/0222/95 13.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ  ΕΕ C 237 της 12.09.1995 
IP(95)433  ΟΧΗΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ SEAT 
 
NN/063/94 13.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙ-  ΕΕ C 237 της 12.09.1995 
IP(95)433  ΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ SEAT 
 
E/0016/95 20.09.1995 ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ  ΕΕ C 304 της 15.11.1995 
IP(95)1007  ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
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NN/143/95 14.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ  
IP(95)1255  YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALVAREZ (VIGO) 
 
N/0941/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ LOS ASTILLEROS  
IP(95)1447  PUBLICOS ESPANOLES 
 
Γαλλία  
 
NN/111/93 08.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΕΕ C 279 της 25.10.1995 
IP(95)112   et 21.06.1995 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ  
  ΠΛΟΙΩΝ 
 
NN/052/95 12.04.1995 ΜΕΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΕΕ C 121 της 17.05.1995 
  ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
  ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΤΗΣ CREDIT LYONNAIS 
 
NN/045/95 26.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ   ΕΕ C 284 της 28.10.1995 
IP(95)400  ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ YΠΕΡ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
  BEAULIEU (NORD-PAS DE CALAIS) 
 
 
Ελλάδα 
 
C/0002/88 14.11.1995 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΑ  
IP(95)1250  ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. 
 
 
Ιταλία 
 
 
NN/009/95 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ BREDAFUCINE MERI- ΕΕ C 293 της 08.11.1995 
IP(95)129  -DIONALI : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ MANOIR 
  INDUSTRIES 
 
NN/059/94 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗ- ΕΕ C 271 της 17.10.1995 
IP(95)357  ΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
NN/093/94  23.05.1995 ΦΟΡΟΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΕ C 290 της 01.11.1995 
IP(95)506  ΣΑΚΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
  ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 
 
NN/046/95 20.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ  YΠΕΡ ΤΗΣ ENIRISORSE 
 
4. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 6, 

παράγραφος 4, της απόφασης 91/3855/ΕΚΑΧ, ή προέβη σε επέκταση ήδη 
κινηθείσας διαδικασίας  

 
 
Γερμανία 
 
NN/137/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 283 της 27.10.1995 
IP(95)38  ΤΗΣ WERKSTOFF-UNION GMBH 
   (LIPPENDORF) 
 
N/0775/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 271 της 17.10.1995 
IP(95)37  ΤΗΣ REINWALD RECYCLING GMBH 
 
N/0776/94 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 271 της 17.10.1995 
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IP(95)37  ΤΗΣ HANSA CHEMIE ABBRUCH UND 
  RECYCLING GMBH 
 
N/0777/94 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 289 της 31.10.1995 
IP(95)95  ΤΗΣ WALZWERK ILSENBURG GMBH 
 
NN/083/95 19.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 312 της 23.11.1995 
IP(95)780  ΤΗΣ NEUE MAXHάTTE STAHLWERKE 
  GMBH 
Ισπανία 
 
NN/121/94 14.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΑΧ ΕΕ C 282 της 26.10.1995 
  ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΑΧ) YΠΕΡ ΤΗΣ TUBACEX 
 
 
Ελλάδα 
 
N/0167/95 23.05.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 284 της 28.10.1995 
IP(95)504  ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 
 
 
Ιρλανδία 
 
N/0219/95 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)355  ΤΗΣ IRISH STEEL   
 
 
Ιταλία 
 
NN/047/95 05.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 344 της 22.12.1995  
  ΤΗΣ FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO 
 
N/0777/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA 
 
N/0780/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ  ACCIAIERIA DEL SUD 
 
N/0790/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ O.L.S. SPA  
 
N/0791/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ MONTIFER SRL 
 
N/0793/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ MOCCIA IRME SPA 
 
N/0794/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1304  ΤΗΣ MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA 
5. Υποθέσεις στις οποίες η Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία του άρθρου 93, 

παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 
 
 
Γερμανία 
 
C/0028/93 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  ΕΕ C 327 της 07.12.1995 
IP(95)82  ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  YΠΕΡ ΤΗΣ NINO AG 
  NORDHORN 
C/0029/93 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
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IP(95)258  YΠΕΡ ΤΗΣ GIESSEREI VILINGEN GMBH 
C/0004/94 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  ΕΕ 203 της 08.08.1995 
C/0061/94  YΠΕΡ ΤΗΣ BSL OLEFINVERBUND 
C/0062/94  (BUNA, SOW, LEUNA) [THA] 
IP(95)567 
C/0004/93 20.09.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ [ΕΚΤΟΣ ΕΚΑΧ)  
IP(95)1006   YΠΕΡ ΤΗΣ FA. BERG SPEZIALROHR 
C/0032/94 18.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗΣ 
IP(95)1140  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΘΥΛΙΚΟΥ ΕΣΤΕΡΑ ΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ 
 
 
Bέλγιο 
 
C/0022/94 26.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙ- ΕΕ C 263 της 10.10.1995 
IP(95)401  ΚΩΝ ΙΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ DS PROFIL BVBA (ΦΛΑΝΔΡΑ) 
 
 
Ισπανία 
 
C/0037/94 26.07.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΕ C 313 της 24.11.1995 
   YΠΕΡ ΤΗΣ GUASCOR SA  
C/0034/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-  
IP(95)769  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ SEAT 
 
 
Γαλλία 
 
C/0020/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΕ C 283 της 27.10.1995 
IP(95)85  ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KIMBERLEY 
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ TOUL/VILLEY ST ETIENNE (MEURTHE ET MOSELLE) 
C/0043/93 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ  ΕΕ C 309 της 21.11.1995 
IP(95)358  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ AVENIR GRAPHIQUE 
C/0026/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  EE L 308 της 21.12.1995 
IP(95)829  ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ 
  ΤΗΣ CREDIT LYONNAIS 
 
 
Ελλάδα  
 
C/0010/94 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ 
  ΝΕΩΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ  
  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 16.5 ΔΙΣ. ΔΡΧ. 
 
 
Iταλία 
 
C/0033/94 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΕ C 294 της 09.11.1995 
IP(95)86  YΠΕΡ ΤΗΣ CARTIERE DEL GARDA SPA 
C/0034/92 01.03.1995 ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ  ΕΕ C 265 της 08.11.1995 
IP(95)187  ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ  
  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ MEZZOGIORNO 
C/0006/92 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛ- ΕΕ C 120 της 16.05.1995 
IP(95)256  ΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ  CMF SUD SPA ΚΑΙ CMF CPA 
C/0035/92 12.04.1995 ΝΟΜΟΣ 19/91 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ C 264 της 07.11.1995 
IP(95)385  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
  ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
C/0039/94 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΕ C 300 της 13.12.1995 
IP(95)568  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
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   ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ IRITECNA SPA 
C/0013/94 21.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ  
IP(95)620  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ ENICHEM AGRICOLTURA 
C/0017/94 21.06.1995 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ILVA: ΕΕ C 309 της 30.11.1995 
IP(95)621  ΝΟΜΟΣ 181/89 
 
 
6. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία του άρθρου 6, 

παράγραφος 4, της απόφασης 91/3855/ΕΚΑΧ 
 
Γερμανία 
 
C/0046/93 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε&Α YΠΕΡ ΤΗΣ  ΕΕ C 257 της 27.10.1995 
IP(95)83  GEORGSMARIENHÜTTE GMBH 
  (ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ) 
C/0029/94 01.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΕΕ C 294 της 09.11.1995 
IP(95)194  ΤΗΣ EKO STAHL GMBH 
C/0028/94 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
IP(95)1215  ΤΗΣ HAMBURGER STAHLWERKE GMBH 
  (ΑΜΒΟΥΡΓΟ) 
 
 
 
7. Υποθέσεις στις οποίες η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση υπό όρους δυνάμει του 

άρθρου 93, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 
 
Γερμανία 
 
C/0004/94 08.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ  
C/0061/94  YΠΕΡ ΤΗΣ BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW;  
C/0062/94  LEUNA) [THA] 
IP(95)1189 
 
Γαλλία 
 
C/0026/95 26.07.1995 ΜΕΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ EE L 308 της 21.12.1995 
IP(95)829  ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ YΠΕΡ ΤΗΣ  
  ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ CREDIT LYONNAIS 
 
Ιταλία 
 
C/0013/94 29.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
IP(95)620  YΠΕΡ ΤΗΣ ENICHEM AGRICOLTURA 
C/0039/94 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΕ C 300 της 13.12.1995 
IP(95)568  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ IRITECNA SPA 
 
Ισπανία 
 
C/0034/95 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- 
IP(95)1188  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ SEAT 
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8. Υποθέσεις στις οποίες η Επιτροπή εξέδωσε αρνητική ή μερικώς αρνητική 
απόφαση  δυνάμει του άρθρου 93, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 

 
Βέλγιο  
 
C/0036/93 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ 
IP(95)1086  ΟΧΗΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ DAF TRUCKS NV 
 
Ισπανία 
 
C/0025/93 14.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΩΝ EE L 257 της 27.10.1995 
IP(95)257  YΠΕΡ ΤΗΣ PIEZAS 
  Y RODAJES SA (PYRSA) 
C/0044/95 21.12.1995 ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
IP(95)1442  ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
 
Ελλάδα 
 
C/0001/92 01.03.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑ- EE L 265 της 08.11.1995 
IP(95)193  ΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Κάτω Χώρες 
 
C/0038/93 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ 
IP(95)1086  ΟΧΗΜΑΤΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ DAF TRUCKS NV 
  & VAN DOORNE DAF 
 
Γαλλία 
 
C/0016/93 17.01.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙ-  EE L 159 της 11.07.1995 
  ΚΩΝ ΙΝΩΝ YΠΕΡ ΤΗΣ ALLIED SIGNAL FIBERS 
  EUROPE SA (MEURTHE-ET-MOSELLE) 
 
 
9. Υποθέσεις για τις ποίες η Επιτροπή έλαβε αρνητική ή μερικώς αρνητική απόφαση 

δυνάμει του άρθρου  6, παράγραφος 4, της απόφασης  3855/91 της συνθήκης ΕΚΑΧ 
 
Γερμανία 
 
C/0042/94 04.04.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΤΗΣ  
IP(95)359  NEUE MAXHάTTE STAHLWERKE GMBH 
C/0055/94 18.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΤΗΣ  
IP(95)1137  NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH 
  (SULZBACH-ROSENBERG; ΒΑΥΑΡΙΑ)  
C/0028/94 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ ΤΗΣ  
IP(95)1215   HAMBURGER STAHLWERKE  GMBH (ΑΜΒΟΥΡΓΟ) 
 
 
10. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή πρότεινε χρήσιμα μέτρα δυνάμει του άρθρου  

93, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ 
 
Γερμανία 
 
E/0003/95 01.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ 
  ΚΡΑΤΟΥΣ BADEN-WÜRTTEMBERG : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
E/0004/95 01.03.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ 
  ΚΡΑΤΟΥΣ BADEN-WÜRTTEMBERG : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
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  ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
E/0005/95 14.03.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ 
  ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Αυστρία 
 
N/837/95 29.11.1995 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ   
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ENNSHAFEN 
 
Ισπανία 
 
N/463/94 26.07.1995 ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΤΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ  
  ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
E/12/91 04.10.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
 
11. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή απευθύνθηκε στο Συμβούλιο δυνάμει του 

άρθρου 95, της συνθήκης ΕΚΑΧ 
 
Αυστρία 
 
N/0095/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ 
  ΤΗΣ VOEST ALPINE ERZBERG GMBH 
 
Ιρλανδία 
 
C/0022/95 11.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ YΠΕΡ  
IP(95)1101  ΤΗΣ IRISH STEEL 
 
 
12. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε απόφαση μετά από σύμφωνη γνώμη του 

Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 95, της συνθήκης ΕΚΑΧ 
 
Αυστρία 
 
N/0095/95 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ VOEST 
IP(95)1305   ALPINE ERZBERG GMBH 
 
 
13. Άλλες αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή 
 
Γερμανία 
 
C/0011/89 01.02.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΠΟΛΗ  ΕΕ C 251 της 27.09.1995 
  ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ (Η απόφαση αποσύρθηκε) 
NN/113/94 20.09.1995 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
IP(95)1015  ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ  
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
C/0062/91 31.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ- (Προσωρινή απόφαση) 
IP(95)1187  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ YΠΕΡ ΤΗΣ VOLKSWAGEN AG 
  (ΣΑΞΟΝΙΑ; THÜRINGEN) 
E/0020/94 29.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (κατάταξη) 
  YΠΕΡ ΤΗΣ CARL ZEISS JENA 
 
Αυστρία 
 
N/316/95 12.09.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ERP Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
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Δανία 
 
N/0763/94 04.04.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ  Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
IP(95)349  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΕ C 267 της 14.10.1995 
N/0393/95 20.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
  ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΝΟΙΚΙΑ  
 
N/0539/95 29.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
IP(95)1326  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  
Ισπανία 
 
C/0044/95 20.12.1995 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  (Υποχρεωτική  
IP(95)1442  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ κοινοποίηση) 
 
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
 
Γαλλία 
 
NN/135/92 08.02.1995 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ  ΕΕ C 262 της 07.10.1995 
IP(95)111  ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
 
 
Ιταλία 
 
N/477/94 07.06.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ  Δεν ισχύει το άρθ. 92§1) 
IP(95)560  (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΟΣΤΑ) 
 
 
Κάτω Χώρες 
 
NN/093/95 14.11.1995 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
IP(95)1254  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
N/0721/95 04.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Δεν ισχύει το άρθ. 92§1 
IP(95)1077  YΠΕΡ ΤΗΣ MCTAY MARINE 
 
 
 
14. Αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων  
 
 
14.1 Πρωτοδικείο  
 
Υπόθεση Μέρη  Ημερ/νία Δημοσίευση 
T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG κατά 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
23.02.95 ECR II-469 

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen 
GmbH κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

23.02.95 ECR II-479 

T-442/93 Association des amidonneries de 
céréales de la CEE (AAC) και άλλοι  
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

27.04.95 ECR II-1333 
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T-435/93 Association of Sorbitol Producers 
within the EC (ASPEC) και άλλοι 
κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

27.04.95 ECR II-1285 

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA κατά 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

18.09.95  

T-95/94 Chambre syndicale nationale des 
entreprises de transport de fonds et 
valeurs (Sytraval) κατά Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

28.09.95  



278  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

14.2 Δικαστήριο 
 
 
Υπόθεση  Μέρη Ημερ/νία Δημοσίευση 
C-135/93 Royaume d'Espagne κατά 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
29.06.95 ECR I-1673 

 
 
 
Γ - Κατάλογος κρατικών ενισχύσεων σε άλλους τομείς 
 
 
1. Στον γεωργικό τομέα  
 
 
1.1. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν προέβαλε αντίρρηση 
 
 
Αυστρία 
 
27.7.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
3.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
16.8.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
22.8.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERP YΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
22.8.1995 SALZBURG:ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ  
28.11.1995 NIEDERÖSTERREICH: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
7.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
7.12.1995     ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1995 -1997 
11.12.1995 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
Βέλγιο 
 
31.3.1995 ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΕ C 93 ΤΟΥ 27.7.1995 
14.6.1995 ΣΧΕΔΙΟ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
8.11.1995 VLAAMSE REGIO : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
 ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟΦΥΛΛΩΝ ΡΑΔΙΚΙΩΝ  
 
Δανία 
 
13.2.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
7.3.1995 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ   ΕΕ C 38 ΤΟΥ 12.2.1993 
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
20.3.1995 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 
4.4.1995 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
24.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
30.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ   
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
4.11.1995 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
 ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
7.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΊ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ 
 
 
Γερμανία 
 
23.1.1995 THURINGEN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
3.2.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
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14.3.1995 THURINGEN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
16.3.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
 ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ 
20.3.1995     THURINGEN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
20.3.1995 ΒΑΥΑΡΙΑ : ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
28.3.1995 BADEN-WURTEMBERG : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
 ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ  
4.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 
 - JOSEF KALNIK - ALFTER ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
6.4.1995 ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
20.4.1995 THURINGEN : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΕ C343 του 21.12.1995 
 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN:ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
17.5.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ  
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ  
 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
23.5.1995 ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 
29.5.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
29.5.1995 ΒΑΥΑΡΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  
 ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΕΑΣ 
31.5.1995 SACHSEN-ANHALT : ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
 ΠΟΚΙΛΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ 
8.6.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 
9.6.1995 ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ  
9.6.1194 BADEN-WURTTEMBERG : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ 
5.7.1995 ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
5.7.1995 SACHSEN-ANHALT : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  
20.7.1995 THURINGEN : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER II 
26.7.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN: ΔΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 
27.7.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ  
27.7.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
16.8.1995 BADEN-WURTEMBERG: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
21.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
22.8.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
 ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ  
6.9.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN :ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ 
18.9.1995 ΒΑΥΑΡΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
18.9.1995 SACHSEN-ANHALT : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER II 
21.9.1995 SACHSEN-ANHALT :ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ 
21.9.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ  
 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  
25.9.1995 SACHSEN-ANHALT : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
26.9.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ 
 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
28.9.1995 HESSEN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
2.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ  
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 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
4.10.1995 ΣΑΞΟΝΙΑ : ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ 
 ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
4.10.1995 MECKLENBURG-VORPOMMERN: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΑΜΑΛΙΔΩΝ  
6.11.1995 ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ : MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ  
21.11.1995 ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ: ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ  
 ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 
21.11.1995 SACHSEN-ANHALT: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
21.11.1995 ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER II 
21.11.1995  BREMEN: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΣΕΒΟΜΕΝΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
28.11.1995 NORDRHEIN-WESTFALEN :  MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΟΥ  
 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
28.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ  
7.12.1995 SAARLAND : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  
 ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
7.12.1995 ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
 ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ 
7.12.1995 THURINGEN : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 
 
Ελλάδα 
 
21.3.1995 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  
8.5.1995 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
8.5.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
8.5.1995 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΠΡΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
19.7.1995 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
20.7.1995 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ  
27.7.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 
22.8.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
24.8.1995 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
24.8.1995 ΑΓΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
24.8.1995 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
29.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ 
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΤΟΥ 1994 
29.8.1995 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Ισπανία 
 
23.1.1995 ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
 ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
13.2.1995 GALICIA : LA CORUNA, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
13.2.1995 ΜΑΔΡΙΤΗ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
1.3.1995 ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
20.3.1995 GALICIA : ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
21.3.1995 CASTILLA-LEON : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
 ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 
24.3.1995 LA RIOJA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
10.4.1995 GALICIA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
12.4.1995 VALENCIA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  
 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
17.5.1995 VALENCIA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
17.5.1995 GALICIA : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ ΦΥΛΗΣ 
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 ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
17.5.1995 ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΒΑΣΚΩΝ : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
13.6.1995 EXTREMADURA : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
 ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 
16.6.1995 ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ  
 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
16.6.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
19.6.1995 CANARIAS : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  
 ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 
19.6.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
26.6.1995 EXTREMADURA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
 ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ 
26.6.1995 EXTREMADURA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ATRIAS 
 (ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)  
30.6.1995 EXTREMADURA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΩΝ  
 ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ 
13.7.1995 ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
28.7.1995 NAVARRA: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
31.7.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ LEADER II 
31.7.1995 ANDALUCIA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
3.8.1995 CASTILLA-LEON : ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΛΥΚΙΣΚΟΥ  
3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ  
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
3.8.1995 EXTREMADURA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  
16.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ  
 ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
16.8.1995 CANARIAS : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΠΑΝΑΝΑΣ 
28.9.1995 LA RIOJA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
4.10.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗς ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
4.10.1995 EXTREMADURA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
4.10.1995 VALENCIA : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
31.10.1995 GALICIA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΕ C 19 του 23.1.1996 
6.11.1995 ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
21.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
21.11.1995 LA RIOJA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΤΗΟΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
21.11.1995 ANDALUCIA : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  
 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
28.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ 
 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ  
28.11.1995 ASTURIAS : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ  
 ΦΟΡΕΩΝ 
28.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
28.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 
28.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
 ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
28.11.1995 CASTILLA-LEON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  
 ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
28.11.1995 CASTILLA-LEON: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΙς ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ 
28.11.1995 ASTURIAS: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ 
12.12.1995 VALENCIA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
13.12.1995 MADRID : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  
 ΚΤΗΟΝΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  
15.12.1995 EXTREMADURA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
15.12.1995 GALICIA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1995 
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Φινλανδία 
 
26.6.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΛΩΝ  
3.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ  
3.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ  
28.9.1995 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AVENA LTD) 
13.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ  
13.10.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
15.11.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
28.11.1995 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
5.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
 
 
Γαλλία 
 
2.2.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ  
 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
20.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ  
 ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  (ITERG) 
20.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  
 ΕΝΔΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΡΩΝ,  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 
20.3.1995 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ - ΙΟΣ SHARKA 
26.4.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ILE DE FRΑNCE ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
 ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
26.4.1995 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
30.5.1995 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
5.7.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ(ANDA) 
5.7.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ  
 ΤΟ ΡΥΖΙ (ANDA) 
5.7.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ  
 ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ(ANDA) 
5.7.1995 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ 
 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ 
22.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΡΩΝ, ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (GNIS) 
24.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΜΝΙΩΝ 
18.9.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ CENTRE TECHNIQUE 
 INTER-PROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX METROPOLITAINS 
20.9.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΣΕ  ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
16.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
16.10.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟ ΓΑΛΑ 
14.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
 ΕΝΔΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧ ΑΡΗΣ 
21.11.1995  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  
 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΥ ΟΙΝΟΥΣ  
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 
 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΓΕΛΑΔΑΣ  
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ONIC ΚΑΙ ΤΟΥ ITCF 
 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΚΡΕΑΤΑ 
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ(CNIH) 
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21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
 ΕΝΔΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (CTIFL) 
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  
 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
11.12.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΝΕΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  
 ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ 
11.12.1995 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ - 
 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  
 ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ 
 
 
Ιταλία  
 
3.2.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ - 
  MINERBIO  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
3.2.1995 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIMA  
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
8.2.1995 ABRUZZI : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ  
23.2.1995 EMILIA-ROMAGNA : ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
 ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
20.3.1995 ΣΑΡΔΗΝΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΑΣ ΦΕΛΛΟΔΡΥΟΣ 
30.3.1995 CAMPANIA : ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΙΕΣ ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
26.4.1995 EMILIA-ROMAGNA : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
26.4.1995 ABRUZZI : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
29.5.1995 ABRUZZI : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  
     ΑΡΙΘ. 31 ΤΟΥ 3.6.82  
29.5.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIMA, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
 ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ  
16.6.1995 PIEMONTE : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
20.6.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIMA: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
 ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ  
26.6.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIMA YΠΕΡ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  
30.6.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ - OSTELLATO   
3.8.1995 MARCHE : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ  
 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  
22.8.1995 ΣΙΚΕΛΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 27/95 ΠΕΡΙ   
 ΕΞΑΙΡΙΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 13/86  
22.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ  
 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  
18.9.1995 ΣΙΚΕΛΙΑ : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ  
 ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: 
 ART.1,2,8 LOI 28/95 
25.9.1995 ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ AOSTA : ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  
25.9.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
25.9.1995 ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΗΣ AOSTA : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  
21.11.1995 ΣΧΕΔΙΟ CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO 
28.11.1995 VENETO : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
28.11.1995 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ AIMA ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
 ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ  
 
 
Λουξεμβούργο 
 
30.8.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ 
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Κάτω Χώρες 
 
17.1.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995  
2.2.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
8.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995  
20.3.1995 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΟΚΟΜΙΑ  ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
26.4.1995 ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
17.5.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
 ΤΩΝ ΓΕΩΜΗΛΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ) 
13.7.1995 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
31.7.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
1.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 
30.8.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 
14.9.1995 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΔΑΣΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
14.11.1995 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
14.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ  
14.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ  
14.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΑΣ 
15.11.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ  
21.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ  
21.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ -SPOM 
12.12.1995 MEΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  
 
 
Πορτογαλία 
 
16.8.1994 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER II 
27.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
27.1.1995 ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
3.2.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
14.2.1995 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ  
20.3.1995 THE MEAT AND LIVESTOCK COMMISSION POTENTIAL 
 REDUNDANCY LIABILITY ΕΕ C 251 του 27.9.1995 
21.3.1995 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 
 ΣΗΜΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΕΕ C 402 του 31.12.1994 
30.3.1995 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
26.4.1995 CHANNEL ISLANDS (GUERNSEY): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΕΕ C 343 του 21.12.1995 
 ΤΗΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΑΣ 
11.7.1995 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ: ΣΧΕΔΙΟ MOZZARELLA 
21.8.1995 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ  
 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥΣ 
30.8.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ  
 LOCHABER ΚΑΙ ARGYLL 
25.9.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: 
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995/96 
10.11.1995 ΤΕΛΗ ΤΗΣ HOME GROWN CEREALS AUTHORITY  
14.11.1995 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
21.11.1995 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ; 
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1.2. Υποθέσεις για τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2, της 

συνθήκης ΕΚ 
 
Βέλγιο 
 
20.3.1995 VLAAMSE REGIO : ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑ  
20.3.1995 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 ΟΨΙΜΗΣ ΚΡΑΜΒΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΒΡΩΣΗ  
14.7.1995 REGION WALLONE : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  ΕΕ C 294 του 9.11.1995 
24.11.1995 REGION WALLONE : ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
 ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ 
 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 
Γερμανία 
 
7.4.1995 RHEINLAND-PFALZ: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ  ΕΕ C 169 του 5.7.1995 
 
Ελλάδα 
 
27.1.1995 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΕ C 278 του 24.10.1995 
 
Ισπανία 
 
26.7.1995 NAVARRA : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙ- 
 ΡΗΣΗ PAMPLONICA S.A. ΕΕ C 293 του 8.11.1995 
 
Γαλλία 
 
20.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
29.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ  ΕΕ C 289 του 31.10.1995 
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Ιταλία  
 
2.3.1995 SICILIA : ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ  
 ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  ΕΕ C 295 του 10.11.1995 
21.3.1995 LAZIO : ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ(ΝΟΜΟΙ 44/89 
 ET 57/92) ΕΕ C 267 ΤΟΥ 14.10.1995 
3.5.1995 FRIULI-VENEZIA-GIULIA: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΕΕ C 342 του 20.12.1995 
 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
3.5.1995 ABRUZZI : ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995-97 ΕΕ C 289 του 31.10.1995  
27.7.1995 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 ΤΟΥ KENAF ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ  ΕΕ C 294 του 9.11.1995 
27.7.1995 CAMPANIA : ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 12/8/1993 n° 24 ΕΕ C 292 του 7.11.1995 
 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
27.7.1995 ΣΑΡΔΗΝΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ  ΕΕ C 294 του 9.11.1995 
 19ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
31.7.1995 ΣΙΚΕΛΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 14.8.93.: ΕΕ C 295 του 10.11.1995 
 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ YΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
7.11.1995 LAZIO : ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΕ C 327 του 7.12.1995 
21.11.1995 ΣΙΚΕΛΙΑ : ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  
 
 
 
1.3. Υποθέσεις για τις οποίες εκλεισε θετικά η διαδικασία που προβλεπει το άρθρο 93, 

παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 
 
 
Ισπανία 
 
20.3.1995 ARAGON : ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΕ C 157 του 23.6.1995 
20.3.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ YΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PULEVA ΕΕ C 142 του 8.6.1995 
 
 
1.4. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε αρνητική οριστική απόφαση δυνάμει του 

άρθρου 93, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 
 
Βέλγιο 
 
4.1.1995 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ: 
 ΣΧΕΔΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ  EE L 277 του 21.11.1995 
4.1.1995 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, EE L 277 του 21.11.1995 
 ΤΗΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
4.1.1995 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ  
 ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  
 ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ  EE L 277 του 21.11.1995 
 
 
Γαλλία 
 
28.11.1995 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ  
 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  
28.11.1995 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΚΑΙ  
 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1992 
 
 
Ιταλία  
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4.4.1995 ΣΑΡΔΗΝΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 17 
 ΤΗΣ 27.07.1992) EE L 218 του 14.9.1995 
 
1.5. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή προεβη στον έλεγχο υφισταμενου καθεστώτος δυνάμει 

του άρθρου 93, παραγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ  
 
Ιταλία  
 
31.7.1995 ΣΙΚΕΛΙΑ: ΑΡΘΡΟ 1, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 13/88 
 
 
1.6. Αποφάσεις του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 93, παραγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22.06.1995 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ  
 
 
 
1.7. Αποφάσεις του Πρωτοδικείου  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 27.04.1995 ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ T-435/93 - ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ (ASPEC), CERESTAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA, ΚΑΙ MERCK 
OHG ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/474/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ 16.08.1991 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITALGRANI ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ MEZZOGIORNO. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 27.04.1995 ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ T/442/93 - ΕΠΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
91/474/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16.08.1991 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITALGRANI ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
MEZZOGIORNO 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ 27.04.1995 ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ T/443/93 - CASILLO GRANI SNC 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91/474/ΕΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 
16.08.1991 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ITALGRANI ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ MEZZOGIORNO 
 
 
 
2. Στον τομέα της αλιείας  
 
2.1. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν προέβαλε αντίρρηση χωρίς να κινήσει τη 

διαδικασία ελέγχου (1995) 
 
Aυστρία 
 
N/445/D/95 09.10.95 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
  ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  EE C 6 της 11.01.96, σ. 6 
 
Δανία 
 
N/526/95 16.05.95 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΙΕΙΑΣ  EE (υπό δημοσίευση) 
 
Γερμανία 
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N/13/95 11.01.95 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
  ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ EE C 192 της 26.07.95 
 
N/37/95 11.01.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
  ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  EE C 192 της 26.07.95 
N/472/95 16.05.95 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
  ΤΗΣ  ΘΑΛΛΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ EE C 290 της 01.11.95 
 
Ελλάδα 
 
N/34/95 18.01.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ   EE C 272 της 18.10.95 
 
Ισπανία 
 
N/86/95 27.01.95 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ 
   ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, VALENCIA.   EE C 335 της 13.12.95 
 
N/236/95 07.03.95  ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ    EE C 343 της 21.12.95 
 
N/245/95 08.03.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Της ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ 
  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡ-ΓΕΙΕΑΣ, ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ  EE C 192 της 26.07.95 
 
N/247/95 08.03.95 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ PESCA,  ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ  EE C 6 της 11.01.96 
 
N334/b/95 29.03.95 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ EE C 192 της 26.07.95 
 
N/497/95 30.05.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ 
  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, CANTABRIA. EE C 343 της 21.12.95 
 
N/520/95 08.06.95  ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
  ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ  EE C 276 της 21.10.95 
 
N/608/95 05.07.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
  ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  EE C 343 της 21.12.95 
 
N/246/95 08.03.95 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
  ΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ EE C 272 της 18.10.95 
 
N/390/95 04.04.95 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ EE C 272 της 18.10.95 
 
Γαλλία 
 
N/157/95 21.02.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ 
  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  EE C 149 της 16.06.95 
 
Κάτω Χώρες 
 
N/535/94 08.09.94  ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ  EE C 6 της 11.01.96 
 
Πορτογαλία 
 
N/438/95 10.05.95 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PEDRAA II ΑΛΙΕΙΑ 
  PESCARAA, ΑΖΟΡΕΣ EE C 272 της 18.10.95 
NN/51/95 21.02.95 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
   ΜΑΔΕΪΡΑ  ΕE C 192 της 26.07.95 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
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N/43/95 20.01.95 ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΕΡ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
  ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ EE C 192 της 26.07.95 
N/44/95 20.01.95 ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  EE C 272 της 18.10.95 
 
 
2.2. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 93, 

παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ή επεξέτεινε ήδη κινηθείσα  διαδικασία (1995) 
 
Γερμανία 
 
C/6/95 03.02.95 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FA. JADEKOST 
Ιταλία 
 
C/10/95 14.02.95 ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ  EE C 157 της 23.06.95 
 
 
2.3. Υποθέσεις για  τις οποίες η Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2 

της συνθήκης ΕΚ 
 
Ιταλία 
 
C/21/94 03.05.94 ABBRUZΙ. ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 
C/65/91 24.9.91 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ  EE L 126 της 9.6.95 
  ΙΤΑΛΙΑ (ΣΑΡΔΗΝΙΑ) 
 
 
2.4. Εξέλιξη των αποφάσεων της Επιτροπής 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία εικόνα της εξελιξης του αριθμού των καθεστώτων ενίσχυσης που 
εγκρίθηκαν στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα οποία έλεγξε η Επιτροπή καθώς 
και του αριθμού των αποφάσεων που η Επιτροπή  έλαβε ως προς το συμβιβάσιμό τους με τους 
κανόνες ανταγωνισμού που αφορούν την αλιεία. Τα στοιχεία αντιστοιχούν στα δεδομένα που 
υπήρχαν την ημερομηνία της λήψης της σχετικής απόφασης και δεν συμφωνούν αναγκαστικά με τον 
αριθμό των περιπτώσεων που καταγράφηκαν ή ελέγχθηκαν. 
 
 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 93 ΠΑΡ. 2 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

1991 45 18 7 4 0 
1992 33 28 10 9 - 
1993 25 21 2 3 - 
1994 54 16 2 1 - 
1995 60 22 2 1 1 

 
 
 
3. Στον τομέα των μεταφορών  
 
3.1. Υποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρρήσεις  
 
Δανία 
 
01.02.1995 Ανάπτυξη οπτικού προσομοιωτή γέφυρας για την εκπαίδευση 
IP(95)90 ναυτικών πληρωμάτων  
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Γερμανία 
 
10.05.1995 Ιδιωτικοποίηση της Lufthansa A.G. 
IP(95)456 
26.07.1995 Μέτρα υπέρ της εσωτερικής ναυσιπλοΐας   EE C 343 της 21.12.1995 
IP(95)859  
 
Γαλλία 
 
12.07.1995 Ενίσχυση για την εθελοντική παύση δραστηριοτήτων  EE C 312 της 23.11.1995 
18.10.1995 Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των οδικών μεταφορών EE C 335 της 13.12.1995 
IP(95)1131 
14.11.1995 Οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα για την  
IP(95)1193 εσωτερική ναυσιπλοΐα 
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Ιρλανδία 
 
20.12.1995 Μέτρα υπέρ της  Aer Lingus   EE L 54 της 25.02.1994 
IP(95)1431 
 
Κάτω Χώρες 
 
26.07.1995 Η τηλεματική στις μεταφορές EE C 298 της 11.11.1995 
IP(95)838 
20.09.1995 Επενδύσεις σε υλικό για τις συνδυασμένεςμεταφορές 
20.09.1995 Μέτρα υπέρ των συνδυασμένων μεταφορών για την περίοδο 1995-1996 
IP(95)1002  
18.10.1995 Μέτρα υπέρ του τομέα των μεταφορών 
IP(95)1130 
 
Πορτογαλία 
 
04.04.1995 Συγκεκριμένη περίπτωση υπέρ της  EE L 279 της 28.10.1994 
IP(95)341 πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας TAP 
26.04.1995 Μέτρα στον τομέα των οδικών μεταφορών  EE C 276 της 21.10.1995 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
16.01.1995 Εγγυήσεις για τη χρηματοδοτική μίσθωση  EE C 318 της 29.11.1995 
   της European Night Stock 
16.05.1995 Xορήγηση ενίσχυσης στην Union Railways Ltd EE C 6 της 11.01.1996 
18.10.1995 Μεταφορές: τέλη για την αντιστάθμιση  
IP(95)1132 εισφορών κεφαλαίου 
 
 
3.2. Υποθέσεις για τις οποίες κινήθηκε η διαδικασία που προβλέπει το  άρθρο 93, παράγραφος 

2 της συνθήκης ΕΚ 
 
Ισπανία 
 
01.03.1995 Πρόγραμμα λήψεως μέτρων υπέρ της "IBERIA" EE C 114 της 06.05.1995 
IP(95)195 
 
Γαλλία 
 
31.10.1995 Μη κοινοποιηθείσα εισφορά κεφαλαίου προς την Compagnie Gιnιrale Maritime (CGM) 
IP(95)1159, IP(95)1432 
 
Ιταλία 
 
04.10.1995 Φορολογική πίστωση για τους οδικούς μεταφορείς EE C 3 της 06.01.1996 
IP(95)1091 εμπορευμάτων 
14.11.1995 Friuli Venezia Giulia, άρθρο 3 του σχεδίου  EE C 2 της 05.01.1996 
   περιφερειακού νόμου N 422/92 στον τομέα των μεταφορών 
 
 
3.3. Υποθέσεις για τις οποίες έκλεισε η διαδικασία που προβλέπει το  άρθρο 93, παράγραφος 2, 

της συνθήκης ΕΚ 
 
Ισπανία 
 
07.06.1995 Χώρα των Βάσκων : ενίσχυση υπέρ της εταιρείας  EE C 321 της 01.12.1995 
IP(95)579 Ferries Golfo de Vizcaya S.A. 
 



292  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

V - Διεθνείς δραστηριότητες  
 
 
 
Α - Νέες νομοθετικές διατάξεις και ανακοινώσεις που εκδόθηκαν ή 

προτάθηκαν από την Επιτροπή 
 
 
COM(95)157 τελικό, Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη θέση που 
πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο συγκροτείται δυνάμει 
της ευρωπαϊκής συμφωνίας μετξαύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, 
αφενός, και της Τσεχικής Δημοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση των αναγκαίων κανόνων 
εφαρμογής του άρθρου 64 παρ. 1 (i) και (ii) και παρ. 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, της 18.05.1995. 
 
COM(95)156  τελικό, Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη θέση 
που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο συγκροτείται 
δυνάμει της ευρωπαϊκής συμφωνίας μετξαύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών 
τους, αφενός, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση των αναγκαίων 
κανόνων εφαρμογής του άρθρου 64 παρ. 1 (i) και (ii) και παρ. 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, της 
18.05.1995. 
 
COM(95)528  τελικό, Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη θέση 
που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, το οποίο συγκροτείται 
δυνάμει της ευρωπαϊκής συμφωνίας μετξαύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών 
τους, αφενός, και της Βουλγαρίας, αφετέρου, όσον αφορά την έγκριση των αναγκαίων κανόνων 
εφαρμογής του άρθρου 64 παρ. 1 (i) και (ii) και παρ. 2 της ευρωπαϊκής συμφωνίας, της 22.11.1995. 
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VI - Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στα κράτη μέλη 
 
 
Α. Νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις 
 
H αυξανόμενη σημασία της πολιτικής ανταγωνισμού στα  κράτη μέλη συνεχίστηκε και κατά το 1995. 
Η Δανία και οι Κάτω Χώρες εκπόνησαν νομοσχέδια στον τομέα του ανταγωνισμού με βάση το 
κοινοτικό δίκαιο, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι σχετικές συζητήσεις στη Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού 
σε εθνικό επίπεδο και έχει αποσαφηνιστεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την 
εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86. Ανάλογες εξελίξεις υπήρξαν και στην Ιταλία, όπου 
για πρώτη φορά ενσωματώθηκαν το άρθρο 14 παράγραφος 6 του κανονισμού αριθ. 17 και ανάλογες 
διατάξεις σε άλλους διαδικαστικούς κανονισμούς. Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη, η Φινλανδία και η 
Σουηδία είχαν ήδη εναρμονίσει τις νομοθεσίες τους περί ανταγωνισμού με αυτή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πριν από την ένταξή τους. Η Αυστρία είχε προβεί σε σχετική εναρμόνιση έμμεσα, με την 
ενσωμάτωση των κανόνων περί ανταγωνισμού του ΕΟΧ. 
 
Το κεφάλαιο αυτό έχει βασιστεί στις εκθέσεις που υπέβαλαν οι αρμόδιες εθνικές αρχές στις οποίες 
περιλαμβάνονται λεπτομερέστερα στοιχεία. 
 
Αυστρία 
 
Εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στην Αυστρία 
 
Ο νόμος περί ανταγωνισμού του ΕΟΧ55, ο οποίος διέπει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και εξουσίες 
του Ομοσπονδιακού Υπουργού Οικονομικών ως αρμόδιας εθνικής αρχής, τροποποιήθηκε για δεύτερη 
φορά. Μετά τη δημιουργία, το 1994, των προϋποθέσεων για την παροχή της αναγκαίας συνδρομής 
κατά τη διενέργεια των ελέγχων κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 6 του κανονισμού αριθ. 
1756, έγιναν τώρα οι τυπικές προσαρμογές που ήσαν αναγκαίες λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση και ο σχετικός νόμος έχει μετονομαστεί57. 
 
Νόμος περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών58 
 
Πριν από την αναθεώρηση του νόμου περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών κατά το 199559, 
δικαιοδοσία για τις υποθέσεις περιοριστικών πρακτικών είχαν δύο ειδικά δικαστήρια, και 
συγκεκριμένα το Δικαστήριο Περιοριστικών Πρακτικών στο οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό 
Δικαστήριο της Βιέννης για την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό, και το Δικαστήριο Περιοριστικών 
Πρακτικών που υπάγεται στο Ανώτατο Εφετείο για την εκδίκαση σε δεύτερο και σε τελευταίο βαθμό. 
Με την αναθεώρηση, ο νομοθέτης επεδίωξε αναθέτοντας την αρμοδιότητα για τις υποθέσεις αυτές 

                     
55 Ομοσπονδιακός νόμος για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα 125/1993.) 
56 Ομοσπονδιακός νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί ανταγωνισμού ΕΟΧ, Ομοσπονδιακή Επίσημη 

Εφημερίδα 627/1994. 
57 Ομοσπονδιακός νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί ανταγωνισμού ΕΟΧ,Ομοσπονδική Επίσημη 

Εφημερίδα 175/1995.Νέα ονομασία: Ομοσπονδιακός νόμος για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Νόμος ανταγωνισμού ΕΕ). 

58 Αρχικός νόμος: Ομοσπονδιακός νόμος της 19ης Οκτωβρίου 1988 για τις περιοριστικές εμπορικές 
πρακτικές και άλλους περιορισμούς του ανταγωνισμού (Νόμος περί Περιοριστικών Εμπορικών 
Πρακτικών του 1988), Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα 600/1988. 

59 Ομοσπονδιακός νόμος για την τροποποίηση του νόμου περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών του 
1988, Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα 520/1995. 
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στα τακτικά δικαστήρια60, την άρση των δυσχερειών που προέκυπταν κατά το παρελθόν συνεπεία του 
τρόπου οργάνωσης των δικαστηρίων. 
 
Κάθετες συμφωνίες διανομής 
 
Κατόπιν της αναθεώρησης του νόμου περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών το 1993, 
δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερο πλέγμα νομικών ρυθμίσεων για τις κάθετες συμφωνίες διανομής. 
Έκτοτε, έχουν καταχωρηθεί περίπου 600 υποδείγματα συμβάσεων και εξετάστηκε το συμβιβάσιμό 
τους με το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού. 
 
Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Δικαιοσύνης εξέδωσε, από κοινού με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό 
Οικονομικών, μία απόφαση βάσει του νόμου περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών που 
ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική νομοθεσία στο εσωτερικό αυστριακό νομοθετικό πλαίσιο, στο 
βαθμό που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν υπάρχει λόγος απαγόρευσης των συμφωνιών το περιεχόμενο των 
οποίων είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των κανονισμών περί απαλλαγής κατά κατηγορίες61. 
 
Βέλγιο 
 
Με το νόμο της 5ης Αυγούστου 1991 για την προστασία του ανταγωνισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Απριλίου 1993, το Βέλγιο απέκτησε στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού μία νομοθεσία η 
οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους κανόνες και αρχές που διατυπώνονται στην κοινοτική 
νομοθεσία. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις, οι σχετικές πράξεις πρέπει να κοινοποιούνται 
προηγουμένως εφόσον η αξία τους υπερβαίνει δύο κατώτατα όρια που αφορούν τον κύκλο εργασιών 
και το μερίδιο αγοράς. Αρχικά, αυτά τα κατώτατα όρια ήσαν ένας ενοποιημένος συνολικός κύκλος 
εργασιών ύψους 1 δισεκατομμυρίου βελγικών φράγκων και ένα ενοποιημένο συνολικό μερίδιο 
αγοράς 20 % της σχετικής αγοράς. Το 1995 πραγματοποιήθηκε μία σημαντική αναθεώρηση των 
κατωτάτων ορίων με το βασιλικό διάταγμα της  31ης Μαρτίου 1995, με το οποίο αυξάνονται τα 
κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου της 5ης Αυγούστου 1991. 
Τα κατώτατα όρια αυξήθηκαν, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς, σε 3 
δισεκατομμύρια βελγικά φράγκα και 25 % αντίστοιχα. 
 
Δανία 
 
Η δανική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1990, 
τροποποιήθηκε το 1995 με την επέκταση του δικαιώματος προσφυγής κατά αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ανταγωνισμού σχετικά με την αποκάλυψη απορρήτων στο Συμβούλιο Προσφυγών για 
Θέματα Ανταγωνισμού. Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού εξακολουθεί να μην έχει αρμοδιότητα για την 
απευθείας εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 ή 86 της συνθήκης. Η Επιτροπή Νομοθεσίας 
Ανταγωνισμού, η οποία συστήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
δημοσίευσε την έκθεση αριθ. 1297 στις αρχές Αυγούστου 1995. Η Επιτροπή αυτή είχε συσταθεί το 
1993 με την εντολή να μελετήσει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στη Δανία, και ιδίως να 
μεριμνήσει για τη δέουσα εναρμόνισή της με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. Κύριος 
στόχος του νομοσχεδίου που περιλαμβάνεται στην έκθεση είναι η ευθυγράμμιση της δανικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού με την κοινοτική σχετική νομοθεσία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τη διάρθρωση των επιχειρήσεων στη Δανία, όπου υπάρχουν λίγες μεγάλες εταιρείες και πολλές 
μικρές επιχειρήσεις. Η επιτροπή εξέφρασε τη γνώμη ότι, εάν η Επιτροπή εξετάζει μία περίπτωση 
απαγόρευσης ή απαλλαγής, οι δανικές αρχές δεν θα πρέπει να ασχοληθούν με την υπόθεση αυτή, 
εκτός εάν επικρατούν εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις στη δανική αγορά. Η έκθεση κοινοποιήθηκε 
σε υπουργεία, οργανισμούς, κ.λ.π. 
 

                     
60 Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης δικάζει τώρα στο δικαστήριο περιοριστικών πρακτικών και το 

Εφετείο δικάζει σαν ανώτατο δικαστήριο περιοριστικών πρακτικών. 
61 Απόφαση του ομοσπονδιακού υπουργού δικαιοσύνης της 28ης Φεβρουαρίου 1995 περί εξαίρεσης των 

κάθετων συμφωνιών διανομής, Federal Law Gazette 148/1995 
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Γερμανία 
 
Ο νόμος περί απαγόρευσης των περιορισμών του ανταγωνισμού (Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen-GWB) δεν τροποποιήθηκε στη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου 
(1995). Ωστόσο, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για το 1995, η 
τελευταία ανακοίνωσε της πρόθεσή της να τροποποιήσει το νόμο ώστε να ευθυγραμμιστεί με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο περί ανταγωνισμού. Προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την έκτη 
τροποποίηση του εν λόγω νόμου, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών έχει συστήσει μια 
ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 
Ανταγωνισμού. 
 
Ελλάδα 
 
Στη διάρκεια του 1995, η ελληνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού (νόμος αριθ. 703/77 «περί ελέγχου 
των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού») συμπληρώθηκε με 
το νόμο 2296/95, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου  1995. Με τις τροποποιήσεις που 
επέφερε ο νόμος 2296/95 συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του 
ανταγωνισμού και συγχρόνως δημιουργήθηκαν οι θεσμικές προϋποθέσεις για την ταχεία και 
αποτελεσματική εφαρμογή του, και ιδιαίτερα : 
- θεσμοθετήθηκε γενικός προληπτικός έλεγχος των συγκεντρώσεων για όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, εφόσον συντρέχουν οι καθοριζόμενες στο νόμο προϋποθέσεις (ελάχιστος κύκλος 
εργασιών 50 εκατομμύρια ECU ή ελάχιστο μερίδιο αγοράς 25 %)· 

- επανήλθε ο θεσμός της αρνητικής πιστοποίησης, με στόχο την παροχή ασφάλειας δικαίου στις 
επιχειρήσεις· 

- αναπροσαρμόστηκε το ύψος των προστίμων για παραβίαση των διατάξεων του νόμου και 
υιοθετήθηκε η επιβολή χρηματικών ποινών, με σκοπό  να ενισχυθεί η αποτρεπτική τους ενέργεια 
χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας· 

- οργανώθηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως συλλογική ανεξάρτητη διοικητική αρχή με αυτοτελή 
διοικητική υποδομή και οργανωτική αυτονομία, ενώ παράλληλα συστάθηκε γραμματεία που 
ασκεί τις αρμοδιότητες/λειτουργίες που μέχρι την ψήφιση του νόμου ασκούσε η Διεύθυνση 
Έρευνας Αγοράς-Ανταγωνισμού· 

- διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την αποκλειστική αρμοδιότητα 
λήψης ασφαλιστικών μέτρων, αρμοδιότητα επιβολής προστίμων και χρηματικών ποινών στις 
περιπτώσεις παράβασης του νόμου και μη συμμόρφωσης στις αποφάσεις της και τέλος με ευρείες 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες. 

 
Στα πλαίσια των ανωτέρω τροποποιήσεων υιοθετήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και συντάχθηκαν τα σχετικά με τη γνωστοποίηση των συγκεντρώσεων 
έντυπα. Τέλος, εκκρεμεί το Προεδρικό Διάταγμα για την οργανωτική διάρθρωση της γραμματείας, με 
αποτέλεσμα να εκκρεμεί η περαιτέρω στελέχωσή της. Με την πρόσφατη τροποποίηση επήλθε 
ουσιαστική νομοθετική εξέλιξη ως προς την αμφισβητούμενη από την Επιτροπή δικαιοδοσία της 
ελληνικής αρχής ανταγωνισμού να εφαρμόζει τα άρθρα 85 παράγραφος 1 και 86. Συγκεκριμένα, με 
το άρθρο 4 παράγραφος 12 του νόμου 2296/95 αποσαφηνίστηκε η αρμοδιότητα αυτή. 
 
Ισπανία 
 
Εξετάζεται ένα σχέδιο βασιλικού διατάγματος με το οποίο τροποποιείται το βασιλικό διάταγμα το 
οποίο ισχύει σήμερα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ στην Ισπανία. 
Το νέο βασιλικό διάταγμα θα αποτελέσει τη νομική βάση για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό ισπανικών αρχών σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν 
οι κοινοτικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν μετά το ισχύον βασιλικό διάταγμα. 
 
Φινλανδία 
 
Φινλανδική νομοθεσία περί ανταγωνισμού 
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Οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται απευθείας από τις αρμόδιες φινλανδικές αρχές, 
όπως αναγνώρισε και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο σε σχετική απόφασή του της 30ής 
Νοεμβρίου 1995. Η φινλανδική νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν περιέχει, ωστόσο, καμμία διάταξη 
η οποία να προβλέπει την εκ μέρους των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό φινλανδικών αρχών 
απευθείας εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86 της Συνθήκης της Ρώμης. Οι νόμοι για 
τους περιορισμούς του ανταγωνισμού (αριθ. 480/92) και το Συμβούλιο Ανταγωνισμού (αριθ. 481/92) 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 1992. Ο ισχύων νόμος για τους περιορισμούς του ανταγωνισμού 
αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού. Ο νόμος αυτός 
βασίζεται κυρίως στην αρχή της απαγόρευσης των συμπράξεων  και της κατάχρησης δεσποζουσών 
θέσεων στην αγορά. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν  κανόνες ελέγχου των συγκεντρώσεων. 
 
Tο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας συνέστησε στις 18 Δεκεμβρίου 1995 μία ομάδα εργασίας 
με αποστολή να διερευνήσει και να προτείνει ενδεχομένως τροποποιήσεις του νόμου για τους 
περιορισμούς του ανταγωνισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996. Ιδιαίτερα εξετάζει τα ακόλουθα 
ζητήματα: 
- ενίσχυση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού για την αποτροπή της δημιουργίας μονοπωλίων· 
- δυνατότητα μη υπαγωγής υποθέσεων ήσσονος σημασίας στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας 

Ελεύθερου Ανταγωνισμού· 
- δυνατότητα των επιχειρήσεων να λαμβάνουν αρνητική πιστοποίηση από την Υπηρεσία 

Ελεύθερου Ανταγωνισμού· 
- ενδεχόμενη προσθήκη στη νομοθεσια περί ανταγωνισμού μιας διάταξης σχετικά με την 

απευθείας εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86 της συνθήκης ΕΟΚ. 
 
Συμμετοχή στη διεξαγωγή ερευνών από την Επιτροπή 
 
Το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου για τους περιορισμούς του ανταγωνισμού τροποποιήθηκε 
από την 1η Ιουλίου 1995 και η Υπηρεσία Ελεύθερου Ανταγωνισμού είναι σήμερα υποχρεωμένη να 
προβαίνει σε έρευνες εφόσον της ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Υπηρεσία Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού και οι περιφερειακές κρατικές υπηρεσίες έχουν επίσης υποχρέωση να παρέχουν 
συνδρομή στους υπαλλήλους της Επιτροπής κατά την διεξαγωγή των εν λόγω ερευνών. 
 
Γαλλία 
 
Ο νόμος αριθ. 95-127 της 8ης Φεβρουαρίου 1995 περί δημοσίων συμβάσεων και παραχώρησης 
δημοσίων υπηρεσιών περιέχει νέους κανόνες που στοχεύουν στην εξασφάλιση μεγαλύτερης 
διαφάνειας των συμβάσεων αυτών. Συμπληρώνει επίσης στο άρθρο 53 του διατάγματος αριθ. 86-
1243 της 1ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την ελευθερία των τιμών και του ανταγωνισμού. Το άρθρο 
αυτό προβλέπει ότι οι κανόνες που διατυπώνονται στο διάταγμα «εφαρμόζονται σε όλες τις 
δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και παροχής υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των 
δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». Έχουν τώρα προστεθεί οι λέξεις «ιδίως 
στα πλαίσια των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων υπηρεσιών». Με την προσθήκη αυτή 
επιβεβαιώνεται ότι οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται στους όρους σύναψης των συμβάσεων 
αυτών, είτε από το Συμβούλιο Ανταγωνισμού στα πλαίσια του ελέγχου της συμπεριφοράς των 
υποψήφιων επιχειρήσεων είτε από τα διοικητικά δικαστήρια στα πλαίσια του ελέγχου των 
διοικητικών πράξεων παραχώρησης των εν λόγω υπηρεσιών. 
 
Iρλανδία 
 
Η τροποποίηση του νόμου περί ανταγωνισμού του 1994 εξακολουθεί να συζητείται από την αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Το σχετικό νομοσχέδιο παρέχει στην αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή 
εξουσίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, τόσο με αστικά μέσα (με αίτηση έκδοσης από 
το δικαστήριο καταψηφιστικής απόφασης) όσον και με ποινικά μέσα (με ποινές φυλάκισης ή 
πρόστιμα ύψους μέχρι του 10 % του κύκλου εργασιών). Τα αστικά και ποινικά αδικήματα ορίζονται 
με μία διατύπωση σχεδόν ταυτόσημη με αυτή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης. Στην εσωτερική 
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νομοθεσία του 1991 προβλεπόταν ήδη μόνο αστική προστασία. Δεν υπήρξαν νομοθετικές εξελίξεις 
που επηρεάζουν τη δικαιοδοσία των αρμόδιων για τον ανταγωνισμό εθνικών αρχών κατά την 
εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86. 
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Iταλία 
 
Υιοθέτηση από το ιταλικό κοινοβούλιο των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των κοινοτικών 
διατάξεων περί ανταγωνισμού 
 
Το ιταλικό κοινοβούλιο εξέδωσε το 1994 ένα νόμο ο οποίος προβλέπει διάφορα μέτρα για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένα 
από τα μέτρα αυτά αφορούν τη συνεργασία με την Επιτροπή επί θεμάτων ανταγωνισμού. Η πέμπτη 
παράγραφος του άρθρου 54 του εν λόγω νόμου παρέχει στην Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato την εξουσία εφαρμογής των άρθρων  85 παράγραφος 1 και 86 της συνθήκης ΕΚ με την 
άσκηση των εξουσιών που διαθέτει στις διαδικασίες εφαρμογής του ιταλικού νόμου περί 
ανταγωνισμού. Στις τρεις πρώτες παραγράφους του ίδιου άρθρου ενσωματώνονται οι διατάξεις των 
διαφόρων κοινοτικών κανονισμών που επιβάλλουν στα κράτη μέλη τη θέσπιση μέτρων για την 
παροχή στους υπαλλήλους της Επιτροπής της αναγκαίας συνδρομής κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών καθηκόντων τους. 
 
Ανταγωνισμός και κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
 
Ο νόμος αριθ. 481 της 14ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με ορισμένα μέτρα για τον ανταγωνισμό και 
κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών προβλέπει τη σύσταση οργάνων 
υπεύθυνων για τις ρυθμίσεις στους τομείς του φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των 
τηλεπικοινωνιών. Η Autoritΰ Garante della Concorrenza e del Mercato εξακολουθεί να ασκεί 
εποπτεία στην εφαρμογή των κανόνων περί ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς. 
 
Κάτω Χώρες 
 
Την άνοιξη του 1995 εκπονήθηκε ένας νέος νόμος περί ανταγωνισμού. Τον Ιούνιο υποβλήθηκε από 
την Κυβερνητική Επιτροπή στο Συμβούλιο Επικρατείας. 
 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να ευθυγραμμιστεί η ολλανδική νομοθεσία περί ανταγωνισμού με την 
κοινοτική νομοθεσία. Ο προτεινόμενος νόμος απαγορεύει τις συμφωνίες, αποφάσεις και 
εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον 
περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην ολλανδική αγορά σαν σύνολο ή σε μέρος αυτής. Οι 
απαγορευμένες συμφωνίες θεωρούνται άκυρες. Προβλέπεται επίσης η χορήγηση ατομικών ή κατά 
κατηγορίες απαλλαγών από την απαγόρευση, με βάση τα ίδια κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 85 
παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Υπάρχουν επίσης διατάξεις που απαγορεύουν στις επιχειρήσεις την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Τέλος, καθιερώνεται προληπτικός έλεγχος για τις συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο κύκλου εργασιών. 
 
H εφαρμογή του νέου νόμου θα ανατεθεί σε ένα επαγγελματικό φορέα, του οποίου τα καθήκοντα  θα 
ορίζονται από το νόμο, αλλά που θα υπάγεται ιεραρχικά στον Υπουργό Οικονομικών.  
 
Σουηδία 
 
Την 1η Ιουλίου 1993 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος αριθ. 20:1993, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τα θέματα 
ανταγωνισμού. Ο νόμος βασίζεται κυρίως στα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ και στους κανόνες 
περί εξαγορών και συγκεντρώσεων που ισχύουν στην ΕΕ. Για την εφαρμογή του νόμου αυτού 
ακολουθείται η κοινοτική πρακτική. 
 
Στις 9 Νοεμβρίου 1995 η κυβέρνηση αποφάσισε τη σύσταση μιας επιτροπής για την εξέταση και 
εκτίμηση της εφαρμογής του νέου νόμου περί ανταγωνισμού (πράγματι κατά την έκδοση του νόμου 
είχε ήδη αναφερθεί η μελλοντική σύσταση της επιτροπής). Η επιτροπή, η οποία θα πρέπει να 
υποβάλλει έκθεση στο τέλος του 1996, θα μελετήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας, που έχει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο ουσιαστικό 
περιεχόμενο με τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού. 
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Το 1993 η κυβέρνηση χορήγησε εννέα γενικές απαλλαγές κατά κατηγορίες σε εθνικό επίπεδο, οκτώ 
από τις οποίες αντιστοιχούσαν σε κοινοτικές απαλλαγές κατά κατηγορίες. Υπήρξε επίσης μία 
απαλλαγή κατά κατηγορία για δίκτυα επιχειρήσεων. Οι απαλλαγές κατά κατηγορίες σε εθνικό 
επίπεδο αντικατοπτρίζουν, σε κάποιο βαθμό, τα ειδικά χαρακτηριστικά της σουηδικής αγοράς· τα 
όρια που ισχύουν για τον κύκλο εργασιών στις κοινοτικές απαλλαγές εφαρμόστηκαν σε χαμηλότερο 
επίπεδο ενώ σε ορισμένες απαλλαγές κατά κατηγορίες έχουν τεθεί όρια για τα μερίδια αγοράς. 
 
Στις απαλλαγές κατά κατηγορίες ισχύουν χρονικοί περιορισμοί, ώστε να μπορούν να αναθεωρηθούν 
κατά τη λήξη της ισχύος των αντίστοιχων απαλλαγών κατά κατηγορίες στην ΕΕ. Έτσι, η κυβέρνηση 
αποφάσισε το Νοέμβριο του 1995 να επεκτείνει την απαλλαγή κατά κατηγορία για τις συμφωνίες 
χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μέχρις ότου θεσπιστεί η κοινοτική 
απαλλαγή κατά κατηγορία για τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας. Αποφάσισε επίσης να 
επεκτείνει την απαλλαγή κατά κατηγορία για τις συμφωνίες πώλησης και εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση αυτοκινήτων οχημάτων. 
 
Επίσης, το φθινόπωρο του 1995, η κυβέρνηση αποφάσισε να επανεξετάσει τις απαλλαγές κατά 
κατηγορίες στη Σουηδία με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από το 1993, και ιδιαίτερα τις εξελίξεις 
στις απαλλαγές κατά κατηγορίες σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και την καταλληλότητά τους. 
 
 
Β. Εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού  από τις εθνικές 

αρχές 
 
Ορισμένες από τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό εθνικές αρχές των κρατών μελών εξακολουθούν να 
μην έχουν αρμοδιότητα για την εφαρμογή των άρθρων 85 παράγραφος 1 και 86 της συνθήκης (και 
συγκεκριμένα στη Δανία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία και Ηνωμένο 
Βασίλειο). Στις χώρες εκείνες όπου η εθνική νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα εφαρμογής των 
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού από διοικητικό όργανο, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη τάση 
εφαρμογής τους σε εθνικό επίπεδο. Οι κυριότερες εξελίξεις μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. 
 
Βέλγιο 
 
Κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του 1995 το Συμβούλιο Ανταγωνισμού δεν έλαβε αποφάσεις βάσει του 
άρθρου 85 παράγραφος 1 και 86 της συνθήκης ΕΚ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού 
έλαβε, ωστόσο, μία σημαντική απόφαση το 1995 που περιελάμβανε τη διαταγή προσωρινών μέτρων 
με την οποία απαγορεύτηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων η εφαρμογή μιας διάταξης για τον 
καθορισμό ελάχιστης αμοιβής που περιλαμβάνεται στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των 
αρχιτεκτόνων, καθώς και της αρχής δεοντολογίας αριθ. 2. Στην απόφασή του το Συμβούλιο 
Ανταγωνισμού παραπέμπει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1995 
στην υπόθεση COAPI62. Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Ανταγωνισμού ασκήθηκε προσφυγή. 
 
Δανία 
 
Το έργο της ζεύξης του Øresund οδήγησε στην έκδοση ορισμένων αποφάσεων του Συμβουλίου 
Ανταγωνισμού σχετικά με τις συμφωνίες δύο κοινοπραξιών που υπέβαλαν προσφορές για την 
προμήθεια τσιμέντου και έτοιμου σκυροδέματος. Οι συμφωνίες κοινοποιήθηκαν και στη σουηδική 
αρχή Ανταγωνισμού και την Επιτροπή και στη συνέχεια οι τρεις αυτοί φορείς συνεργάστηκαν στις 
σχετικές υποθέσεις. 
 
Η πρώτη συμφωνία είχε συναφθεί μεταξύ της Aalborg Portland A/S και της σουηδικής εταιρείας 
Cementa AB, και αφορούσε τη σύσταση κοινής επιχείρησης, της  Øresundscement I/S, για την 
προμήθεια τσιμέντου για τη ζεύξη του Øresund.  Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού ζήτησε κοινοποίηση 

                     
62 ΕΕ L 122, 02.06.1995, σ. 37. 
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της συμφωνίας, αλλά  έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να παρέμβει. Εξάλλου, η σουηδική αρχή 
Ανταγωνισμού απαγόρευσε τη συμφωνία, ενώ η Επιτροπή χορήγησε αρνητική πιστοποίηση63. 
 
Η δεύτερη συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ δύο δανικών εταιρειών (Unicon Beton I/S και 4K-beton 
A/S) και δύο σουηδικών εταιρειών (Betongindustri AB και AB Sydsten),  που είναι παραγωγοί 
έτοιμου σκυροδέματος. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή ιδρύθηκε μία κοινή επιχείρηση,ç 
Øresundsbeton I/S, ώστε οι τέσσερις αυτές επιχειρήσεις να υποβάλλουν κοινές προσφορές για τις 
σχετικές προμήθειες. Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού αποφάσισε την ακύρωση της συμφωνίας, 
δεδομένου ότι αφορούσε όλους τους γνωστούς παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος που είχαν 
ενδεχομένως την πρόθεση να υποβάλλουν προσφορές για προμήθειες για το έργο του Øresund.  Η 
απόφαση του Συμβουλίου Ανταγωνισμού για ακύρωση της συμφωνίας ακυρώθηκε από το Συμβούλιο 
Προσφυγών Ανταγωνισμού, το οποίο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες περιστάσεις, και 
συγκεκριμένα στο γεγονός ότι σε ένα μεγάλο έργο κατασκευής γέφυρας, όπως η ζεύξη του Øresund, 
θα ήταν εντελώς απίθανο ο κύριος εργολήπτης να οργανώσει τις δικές του προμήθειες τσιμέντου. Το 
Συμβούλιο Προσφυγών δέχθηκε τον ισχυρισμό των μερών της συμφωνίας ότι είχε αποφασιστική 
σημασία η δημιουργία μιας εναλλακτικής ανταγωνιστικής παραγωγής την οποία οι τρεις κύριοι 
εργολήπτες μπορεί να επιθυμούσαν να δημιουργήσουν. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε συνεχής 
ανταγωνισμός μεταξύ καθενός από τους κύριους εργολήπτες αφενός και των μερών της συμφωνίας 
αφετέρου. Η Επιτροπή χορήγησε αρνητική πιστοποίηση και στην περίπτωση αυτή.  
 
Γερμανία 
 
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανταγωνισμού εφάρμοσε 
τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού σε τρεις υποθέσεις : 
 
(α) Απαγόρευσε την εφαρμογή του καταστατικού της carpartner Autovermietung GmbH (cp) και 

των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ αυτής και 42 εταιρειών ασφάλισης αστικής ευθύνης 
αυτοκινήτων, επειδή παραβίαζαν την απαγόρευση των περιοριστικών πρακτικών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του νόμου GWB και στο άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης 
ΕΚ. Η cp είναι μία κοινή επιχείρηση μεταξύ διαφόρων γερμανικών ασφαλιστικών εταιρειών, δύο 
από τις οποίες ανήκουν σε μία γαλλική ασφαλιστική εταιρεία. Η cp ασχολείται με τη μίσθωση 
αντοκινήτων στο πλαίσιο της ασφάλισης κατά ατυχημάτων και έχει συνάψει συμφωνίες πλαίσια 
με 42 εταιρείες ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων σχετικά με τη «διεξαγωγή διαδικασιών για τη 
ρύθμιση των δαπανών μίσθωσης αυτοκινήτων σε συνδυασμό με τις αξιώσεις που σχετίζονται με 
την ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων». Κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού, η 
cp ιδρύθηκε από τους μετόχους τους και τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου αστικής 
ευθύνης αυτοκινήτων με σκοπό τη συμπίεση, μέσω αθέμιτης συμπεριφοράς από την πλευρά της 
ζήτησης, των τιμών στον τομέα των αποζημιώσεων ατυχημάτων σε ένα επίπεδο αποδεκτό για 
τους ασφαλιστές. Οι εν λόγω εταιρείες ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων έχουν συνολικό 
μερίδιο αγοράς πάνω από 50 %, ενώ οι μέτοχοι της  cp διαθέτουν μόνοι τους ένα μερίδιο αγοράς 
σχεδόν 20%.  Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού θεωρεί ότι το σύστημα της cp ενδέχεται 
να επηρεάσει το διακρατικό εμπόριο στις υπηρεσίες ασφαλίσεων. Όλες οι συμφωνίες 
συνεργασίας μεταξύ της cp και των εταιρειών ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων έχουν έκτοτε 
λυθεί, και οι σχετικές διαδικασίες αφορούν τώρα αποκλειστικά μόνο τη cp και τους έξι μετόχους 
της. Οι τελευταίοι άσκησαν προσφυγή κατά της απαγόρευσης ενώπιον του Ανώτατου 
Περιφερειακού Δικαστηρίου του Βερολίνου. 

 
(β) Απαγόρευσε και πάλι βάσει του  άρθρου 85 παράγραφος 1 τη συμφωνία μεταξύ της Ruhrgas AG 

και Thyssen GmbH η οποία προβλέπει οριοθέτηση των περιοχών εφοδιασμού κάθε 
συμβαλλομένου και από κοινού εφοδιασμό τεσσάρων μεγάλων δημοτικών μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής (Duisburg, Ντίσελντορφ, Κολωνίας και Oberhausen). Κατά τη γνώμη που 
διατύπωσε η Υπηρεσία Ανταγωνισμού, η συμφωνία αυτή αποκλείει τον ανταγωνισμό μεταξύ 

                     
63 Βλέπε κατωτέρω παράγραφο [εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στη Σουηδία] της 

παρούσας έκθεσης. 



302  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

των δύο μεγαλύτερων εταιρειών διανομής φυσικού αερίου. Ο περιορισμός του ανταγωνισμού 
επηρεάζει τις διακρατικές συναλλαγές στον τομέα του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο εταιρείες εισάγουν φυσικό αέριο από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού είχε προηγουμένως αναστείλει την ισχύ μίας 
πρώτης απαγορευτικής διάταξης που είχε εκδώσει το 1994, προκειμένου απλώς να δοθεί η 
δυνατότητα στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για θέματα ενέργειας στα 12 Lδnder η επικράτεια 
των οποίων καλύπτεται από τη συμφωνία, να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί της διαδικασίας που 
είχε κινηθεί ενώπιον της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις άσκησαν προσφυγή κατά 
της νέας απαγόρευσης ενώπιον του Ανώτατου Περιφερειακού Δικαστηρίου του Βερολίνου. 

 
(γ) Εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της RWE Energie AG και των 

δημοτικών αρχών του Nordhorn κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα. Κατά τη γνώμη της 
Υπηρεσίας Ανταγωνισμού, η υποχρέωση που επιβάλλεται με τη συμφωνία αυτή στις δημοτικές 
αρχές του Nordhorn να μην παρέχουν σε άλλες επιχειρήσεις το δικαίωμα άσκησης 
δραστηριοτήτων στον τομέα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην εν λόγω περιοχή αποτελεί 
παράβαση του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΚ - ιδιαίτερα τις Κάτω Χώρες για λόγους γειτνίασης - δεν έχουν έτσι τη 
δυνατότητα να εφοδιάζουν τους δυνητικούς πελάτες τους στο Nordhorn.  Κατόπιν αυτού, τα 
μέρη κοινοποίησαν τη συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να τους δοθεί 
αρνητική πιστοποίηση απαλλαγής βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 3. Η Επιτροπή ενημέρωσε 
την υπηρεσία ανταγωνισμού ότι δεν έχει αντιρρήσεις ως προς την κίνηση της διαδικασίας. 

 
Η απαγόρευση που επέβαλε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ανταγωνισμού τόσο βάσει της γερμανικής 
νομοθεσίας περί ελέγχου των συγκεντρώσεων όσο και βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης που θα ανήκει με ίσα μερίδια στην ATG 
Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, την Menke Holding GmbH & Co. KG, και την Silcock 
και Colling Ltd κατέστη οριστική, δεδομένου ότι οι εταιρείες απέσυραν τη σχετική προσφυγή τους. 
 
Tο Ανώτατο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου δέχθηκε την απαγόρευση που είχε διατάξει η 
Υπηρεσία Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ  όσον αφορά τις 
συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσωπείας μεταξύ της Touristik Union International 
GmbH & Co. KG και NUR Touristik GmbH αφενός και 15 ισπανικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
αφετέρου για την αγορά κλινών κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο 1994/1995 και όλες τις 
επόμενες τουριστικές περιόδους. Επετράπη η άσκηση προσφυγής υπέρ του νόμου στο Ομοσπονδιακό 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. 
 
Ισπανία 
 
Το TDC (Tribunal de Defensa de la Competencia - Δικαστήριο Ανταγωνισμού) εξέδωσε μία απόφαση 
στις 16 Ιανουαρίου 1995 (υπόθεση R98/94, αφαλιστικές συμβάσεις για εταιρείες ρυμούλκησης) 
κατόπιν καταγγελίας προς την SDC (Servicio de Defensa de la Competencia - Υπηρεσία 
Ανταγωνισμού) από το Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos σύμφωνα 
με την οποία ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες χρέωναν στους πελάτες τους τα ίδια ασφάλιστρα. 
 
Στην απόφασή του το TDC μελέτησε τη θέση των ασφαλιστικών εταιρειών στην αγορά προκειμένου 
να κρίνει  κατά πόσον η συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστών ενδέχεται να εμπίπτει στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 του νόμου περί ανταγωνισμού (LDC· Νόμος αριθ. 16/1989 της 17ης Ιουλίου 1989) ή 
στα άρθρα 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ και, κατά περίπτωση, κατά πόσον μπορεί να χορηγηθεί 
ατομική άδεια ή απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης.  
 
Στην απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 1995 (υπόθεση 350/94, τηλέφωνα αεροδρομίων) το Δικαστήριο 
Ανταγωνισμού εξέτασε μία καταγγελία της 3C Communications España SA κατά 
της Telefónica de España SA. Η  Telefσnica είχε αρνηθεί να προμηθεύσει στην καταγγέλουσα 
τηλεφωνικές γραμμές για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών των οποίων οι χρήστες θα πλήρωναν 
με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Η TDC διαπίστωσε ότι η Telefσnica είχε εκμεταλλευτεί 
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καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στην ισπανική αγορά τηλεπικοινωνιών προσπαθώντας να 
περιορίσει τις δραστηριότητες ενός μικρότερου ανταγωνιστή. Η εν λόγω συμπεριφορά αποτελεί 
παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 2 του LDC και του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΚ και 
επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 124 εκατομμυρίων πεσετών στην Telefσnica de Espaρa.  
 
Γαλλία 
 
Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού αναφέρθηκε στο κοινοτικό δίκαιο σε μία υπόθεση που αφορούσε την 
εμπορία πυροσβεστήρων. Η APSAD (Assemblée plénière des societés d´assurances dommages), στην 
οποία συμμετέχουν οι περισσότερες γαλλικές και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες, ασχολείται 
κυρίως με προβλήματα σχετικά με την πρόληψη, και ως εκ τούτου της έχει δοθεί άδεια από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας για την πιστοποίηση συστημάτων προστασίας κατά της φωτιάς και της 
κλοπής, που δεν αποτελούν αντικείμενο τυποποίησης. Εκδίδει πιστοποιητικά για τα προϊόντα αυτά με 
βάση ορισμένες προδιαγραφές και κριτήρια τα οποία ορίζει η ίδια. Επίσης, εκπονεί κανόνες σχετικά 
με την εγκατάσταση και συντήρηση πυροσβεστήρων και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι 
υπεύθυνοι για την εγκατάστασή τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θεσπίσει ένα σύνολο προδιαγραφών, 
γνωστό ως «κανόνας R4», για την εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων, ο οποίος συμπληρώνεται 
με ένα «κανονισμό ειδίκευσης των υπεύθυνων για την εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων». 
 
Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι μεταξύ των όρων που επιβάλλονται από τον κανονισμό 
αυτό στις επιχειρήσεις περιλαμβάνεται η υποχρέωση να έχουν την εταιρική τους έδρα στη Γαλλία. Το 
Συμβούλιο έκρινε ότι η ρήτρα αυτή είναι αντίθετη προς το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης· 
απέρριψε τους ισχυρισμούς της APSAD σύμφωνα με τους οποίους η υποχρέωση αυτή, η οποία 
εξάλλου έχει απαλειφθεί από τον σήμερα ισχύοντα κανονισμό, δεν μπορεί να έχει αντίθετα προς τους 
κανόνες ανταγωνισμού αποτελέσματα λόγω της ύπαρξης ιδιαίτερων προδιαγραφών σε θέματα 
ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος, θεωρώντας ότι δεν αποδεικνύεται ότι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις 
δεν θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της γαλλικής αγοράς. 
 
Ιρλανδία 
 
Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Επιχειρήσεων και 
Απασχόλησης βάσει του τμήματος 11 του νόμου περί ανταγωνισμού, γνωμοδότησε στον Υπουργό ότι 
δεν ακολουθείται πολιτική τιμών προς άγραν πελατείας κατά την πώληση εφημερίδων του Ηνωμένου 
Βασιλείου στην Ιρλανδία. Επίσης η εν λόγω αρχή απέρριψε την κοινοποίηση που της έγινε σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο μιας συμφωνίας για την από κοινού αγορά πολωνικού άνθρακα, δεδομένου ότι η 
Επιτροπή είχε ήδη εκδώσει απόφαση βάσει του άρθρου 65 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Άνθρακα και 
Χάλυβα με την οποία επέτρεψε την εν λόγω συμφωνία. 
 
Κάτω Χώρες 
 
Τον Απρίλιο του  1995, εκ μέρους της ολλανδικής κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη σύσταση του HMG (Holland Media Group) με βάση τον 
κοινοτικό κανονισμό περί συγκεντρώσεων. Με απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 1995 
(RTL/Veronica/Endemol υπόθεση αριθ. IV/MTF/553) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε τη 
συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και ζήτησε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλλουν, εντός τριών μηνών, προτάσεις για την άρση των αρνητικών επιπτώσεων της 
συγκέντρωσης στην αγορά τηλεοπτικών διαφημίσεων και στην παραγωγή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων στην ολλανδική γλώσσα. Έτσι, οι Κάτω Χώρες εφάρμοσαν για πρώτη φορά το άρθρο 
22 παράγραφος 3 του κανονισμού περί συγκεντρώσεων. 
Ορισμένες αιτήσεις απαλλαγής απορρίφθηκαν βάσει μιας απόφασης η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1993 
και αφορούσε την απαγόρευση των οριζόντιων συμφωνιών για τις τιμές και μιας απόφασης που 
τέθηκε σε ισχύ το 1994 σχετικά με ορισμένους κανόνες κατανομής των αγορών. Συνολικά τέσσερις 
από τις υποθέσεις αυτές αφορούσαν συμφωνίες οι οποίες υπάγονται και στην κοινοτική νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού και ως εκ τούτου οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν αφού ζητήθηκε η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Πορτογαλία 
 
Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού δεν προέβη σε άμεση εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού κατά το 1995. Ωστόσο σε δύο υποθέσεις, Iglo (παγωτά) και Lactogal (συγκέντρωση 
στον τομέα του γάλακτος), εξετάστηκε η νομιμότητα της εν λόγω συμπεριφοράς με βάση τις σχετικές 
διατάξεις των κανονισμών αριθ. 1983/83 και 4064/89 αντίστοιχα. 
 
Σουηδία 
 
Από τις υποθέσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς κοινοτικού δικαίου μια αφορά μία 
κοινή επιχείρηση και μία άλλη μία συμφωνία για πιστωτικές κάρτες. Στην πρώτη υπόθεση ζήτησαν 
αρνητική πιστοποίηση τόσο από την αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή όσο και από την Επιτροπή οι 
μεγαλύτερες επιχειρήσεις παραγωγής τσιμέντου στη Σουηδία και Δανία, οι οποίες επρόκειτο να 
δημιουργήσουν μία κοινή επιχείρηση για την προμήθεια τσιμέντου για την κατασκευή της ζεύξης του 
Ψresund.  Η Επιτροπή έστειλε διοικητική επιστολή στην οποία ανέφερε ότι δεν χρειάζεται 
λεπτομερέστερη εξέταση της υπόθεσης λόγω των ασήμαντων επιπτώσεων  που παρουσιάζει για τις 
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Η σουηδική αρχή ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η συμφωνία 
ήταν αντίθετη προς τη σουηδική νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε 
προσφυγή ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Στοκχόλμης. Οι δανικές αρχές 
ανταγωνισμού, οι οποίες επίσης εξέτασαν την υπόθεση, δεν κίνησαν καμία περαιτέρω διαδικασία64. 
 
Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε μία συμφωνία μεταξύ τραπεζών στη Σουηδία και την Ευρώπη σχετικά 
με την έκδοση πιστωτικών καρτών που συνδέονται με το δίκυτο της κάρτας Visa. Η αρχή 
ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η συμφωνία περιείχε ορισμένους περιορισμούς του ανταγωνισμού, 
περιλαμβανομένης και μίας «ρήτρας μη ανταγωνισμού», με την οποία οι τράπεζες μπορούσαν να 
απαγορεύσουν στους λιανοπωλητές την παρακράτηση μιας προμήθειας κατά τη χρησιμοποίηση 
κάρτας από τους πελάτες τους. 
 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Παρόλο που η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν επιτρέπει την εφαρμογή των άρθρων 85 
παράγραφος 1 και 86 από την εθνική αρχή που είναι αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, υπήρξαν 
κάποιες εξελίξεις στη χώρα αυτή όσον αφορά τον ανταγωνισμό που παρουσιάζουν κοινοτικό 
ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, το έτος αυτό, εκδόθηκαν δύο αποφάσεις από το Δικαστήριο 
Περιοριστικών Πρακτικών που αφορούν υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιόν του και ταυτόχρονα 
εξετάζονται από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 85, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια έρευνα 
από το OFT σχετικά με τις τιμές της μπύρας. 
 
British Sugar 
 
Η πρώτη απόφαση αφορούσε την αίτηση της British Sugar για αναστολή της διαδικασίας ενώπιον του 
Δικαστηρίου Περιοριστικών Πρακτικών μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής διαδικασία που αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το 
έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου Περιοριστικών Πρακτικών του Ηνωμένου 
Βασιλείου βάσει του νόμου περί περιοριστικών εμπορικών πρακτικών είναι τελείως διαφορετικά. Η 
αίτηση αυτή δεν έγινε τελικά δεκτή. 

                     
64 Βλέπε ανωτέρω Εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στη Δανία της παρούσας έκθεσης. 
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Net Book Agreement 
 
Η δεύτερη απόφαση είχε σχέση με τη συμφωνία Net Book Agreement. Είχε ζητηθεί από το 
δικαστήριο να επιτραπεί η αναθεώρηση της απόφασης του 1962 με την οποία επικυρώθηκε η Net 
Book Agreement με το σκεπτικό ότι υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές από τη δημοσίευση της εν λόγω 
απόφασης. Η Ένωση Εκδοτών ζήτησε αναστολή της διαδικασίας, μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για απαλλαγή βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 3. Η αίτηση 
για αναστολή της διαδικασίας δεν έγινε δεκτή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το ζήτημα κατά πόσον 
υπήρξε ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών είχε τεθεί βάσει του εθνικού δικαίου και όχι βάσει του 
κοινοτικού. Ως εκ τούτου ήταν κρίσιμο για την ισχύ της απόφασης που είχε λάβει το εθνικό 
δικαστήριο το 1962 και θα έπρεπε να αφεθεί στο δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα να αποφασίσει τον 
τρόπο ελέγχου των αποφάσεών του. Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο επέτρεψε την υποβολή αίτησης 
για αναθεώρηση της απόφασης του 1962 στις 6 Δεκεμβρίου 1995. 
 
Μπύρα 
 
Στη διάρκεια του έτους, το Office of Fair Trading ανέλαβε μία έρευνα για την πολιτική τιμών 
χονδρικής πώλησης των επιχειρήσεων ζυθοποιίας. Η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν των ανησυχιών που 
εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαφοροποιήσεις των τιμών  μεταξύ των 
συνδεδεμένων και ελεύθερων λιανοπωλητών κατά την εξέταση μιας αίτησης για απαλλαγή βάσει του 
άρθρου 85 παράγραφος 3. Η OFT κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνδεδεμένοι λιανοπωλητές, 
κατά κανόνα, διαθέτουν διάφορα πλεονεκτήματα που αντισταθμίζουν τις υψηλότερες τιμές που 
καταβάλλουν για την μπύρα και η υπόθεση δεν δικαιολογούσε παραπομπή στην Επιτροπή 
Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων. 
 
 
Γ. Εφαρμογή των κοινοτικών  κανόνων περί ανταγωνισμού από τα 

δικαστήρια των κρατών μελών 
 
Τα τακτικά δικαστήρια των κρατών μελών συνέχισαν να εφαρμόζουν τα άθρρα 85 παράγραφος 1 και 
86 της συνθήκης ΕΚ, παρόλο που δεν έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις στα περισσότερα από 
αυτά (περιλαμβανομένων των νέων κρατών μελών). Η κατάσταση στις έξι χώρες όπου 
εφαρμόσθηκαν οι κοινοτικοί κανόνες περί ανταγωνισμού μπορεί να συνοψιστεί ως ακολούθως. 
 
Βέλγιο 
 
Κατά το 1995 κοινοποιήθηκαν στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού ορισμένες αποφάσεις κατά τις οποίες 
έγινε παραπομπή στα άρθρα 85 παράγραφος 1 και 86. Οι εν  λόγω αποφάσεις αφορούσαν την 
επιλεκτική διανομή στον τομέα των αρωμάτων, παράλληλες πωλήσεις και το σύστημα επιλεκτικής 
διανομής στον τομέα των αρωμάτων, μία κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα της καλωδιακής 
διανομής, μία κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στον τομέα των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας και 
τη δημιουργία ενός οικονομικού συνασπισμού (καρτέλ) στον κλάδο των ασφαλίσεων για την επιβολή 
ορισμένων τιμών και όρων στα ασφαλιστήρια που συνάπτονται στον τομέα της ασφάλισης υγείας και 
νοσοκομειακής περίθαλψης. 
 
Γερμανία 
 
Τα Δικαστήρια των Ομόσπονδων Κρατών (Landgerichte) εφάρμοσαν τους κοινοτικούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως προκειμένου να εκτιμήσουν κατά πόσον στις ενώπιον 
τους υποθέσεις είχε εφαρμογή το άρθρο 85 ή κάποιος συγκεκριμένος κανονισμός περί απαλλαγής 
κατά κατηγορίες. Σε άλλες υποθέσεις, εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 
Δικαστήριο της Φρανκφούρτης, απόφαση της 18ης Ιανουαρίου 1995 με τα στοιχεία 3/8 O 142/91, 
(P-203/95) 
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Δεν προκύπτει αξίωση για αποζημίωση από μία συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσωπείας με 
απαγόρευση εξαγωγών που αποτελεί παράβαση του άρθρου 85 ΕΚ. 
Ανώτατο Δικαστήριο της Στουτγάρδης, απόφαση της 17ης Μαρτίου 1995, με τα στοιχεία 2 U 130/94, 
(P-100/95) 
Μερική ακυρότητα μιας συμφωνίας διανομής λόγω  παράβασης της παραγράφου 15 του GWB 
(ρήτρα διαφοροποίησης τιμών) και του άρθρου 85 παράγραφος 1 ΕΚ (ρήτρα αποκλειστικής 
αντιπροσωπείας). 
Ανώτατο Δικαστήριο της Στουτγάρδης, απόφαση της 19ης Μαΐου της 1995, με τα στοιχεία 
2 U (Kart) 28/95, (P-035/95) 
Δεν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας ανταγωνισμού από την εταιρεία carpartner Autovermietung 
GmbH, και συγκεκριμένα επειδή δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει ο αναγκαίος περιορισμός του 
ανταγωνισμού μεταξύ των μετόχων σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του GWB και επειδή δεν υπήρξαν 
αισθητές επιπτώσεις στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών όπως απαιτεί το άρθρο 85 ΕΚ (βλ. 
επίσης παράγρ. 25(2) και 26(4) του GWB). 
 
Γαλλία 
 
Πάνω από 30 αποφάσεις εκδόθηκαν από τα Ανώτατα Δικαστήρια και τα Εφετεία, από τις οποίες οι 
σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες : 
 
1) Εφετείο Παρισίων, πρώτο τμήμα, 27/01/95, εταιρεία C.M.S. DENTAL και εταιρεία BRASSELER 
GmbH. 
Στην υπόθεση αυτή το Εφετείο έκρινε ότι «δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός των οι εφεσιβαλλόντων ότι το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο δεν επηρεάστηκε από την άρνηση πωλήσεων μιας γαλλικής εταιρείας σε μία 
άλλη γαλλική επιχείρηση, δεδομένου ότι η εν λόγω άρνηση αφορά προϊόντα που κατασκευάστηκαν 
στη Γερμανία από την BRASSELER, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα του 
κοινοτικού εδάφους, και θίγει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πωλήσεων 
δι�αλληλογραφίας και κατέχουν μερίδιο 15 % της γαλλικής αγοράς οδοντιατρικών τροχών με 
αδαμάντινη επικάλυψη». 
 
2) Εφετείο Παρισίων, πρώτο τμήμα 03/02/95, ASIA MOTOR FRANCE και λοιποί. 
Οι εταιρείες που είχαν αποκλειστεί από τις ποσοστώσεις επί των εισαγωγών ιαπωνικών αυτοκινήτων, 
μεταξύ των οποίων και η Asia Motor, άσκησαν προσφυγή κατά της απόφασης του Συμβουλίου 
Ανταγωνισμού της 18ης Ιανουαρίου 1994 με την οποία δεν αναγνωριζόταν η ύπαρξη συμπράξεων 
μεταξύ των εισαγωγέων. Συγκεκριμένα αμφισβητούσαν το γεγονός ότι το Συμβούλιο,βασιζόμενο στις 
διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17/62, δεν είχε ασχοληθεί με το γεγονός 
των ποσοστώσεων επί των εισαγωγών, και εξέτασε μόνο τις πρακτικές αποκλεισμού από τις εκθέσεις. 
Επικουρικώς ζητήθηκε να ανασταλεί η λήψη απόφασης μέχρις ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση του 
Πρωτοδικείου και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση αυτή. Το 
Δικαστήριο επιβεβαίωσε το βάσιμο της απόφασης του Συμβουλίου και υπενθύμισε ότι η διαδικασία 
δεν είχε περατωθεί, δεδομένου ότι κατόπιν της απόφασης BEUC της 18ης Μαΐου 199465, η απόφαση 
της Επιτροπής να απορρίψει την καταγγελία ακυρώθηκε. Το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη 
προβεί σε κοινοποίηση αιτιάσεων δεν έχει σημασία. 
 
3) Ανώτατο Ακυρωτικό, εμπορικό τμήμα, 14/02/95, Labinal κατά Εφετείου Παρισίων. 
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε στην απόφαση αυτή ότι «ενώ η παροχή πλεονεκτημάτων, 
πριμοδοτήσεων ή εκπτώσεων που συνδέονται με την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος δεν 
συνιστούν κατ�ανάγκη αθέμιτες πρακτικές, αυτό δεν ισχύει εφόσον τα πλεονεκτήματα αυτά, όπως 
διαπιστώνει η απόφαση (του Εφετείου), είναι πολύ διαφορετικά και ιδιαίτερα σημαντικά και 
προέρχονται από μία επιχείρηση που δεσπόζει στο σύνολο μιας με ελάχιστες εναλλακτικές επιλογές 
αγοράς, και εφόσον αυτή η δεσπόζουσα θέση δεν επιτρέπει στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν στις πρακτικές αυτές παρέχοντας στα ίδια πλεονεκτήματα· ότι με βάση τις 
διαπιστώσεις αυτές, το Εφετείο, το οποίο θεμελίωσε την απόφασή του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
                     
65 Υπόθεση Τ-37/92, Συλλογή σελ. ΙΙ-285. 
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η εταιρεία Labinal είχε προβεί σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της κατά την έννοια του άρθρου 
86 της Συνθήκης της Ρώμης». 
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Iρλανδία 
 
Στην υπόθεση O'Neill κατά Υπουργού Γεωργίας, δεν έγινε δεκτή η προσφυγή ενός κτηνιάτρου βάσει 
του άρθρου 90 της συνθήκης κατά του συστήματος χορήγησης αδειών από το Υπουργείο Γεωργίας 
για την παροχή υπηρεσιών τεχνητής γονιμοποίησης βοοειδών. Ο προσφεύγων υποστήριξε, όπως και 
με την υπόθεση La Crespelle του ΔΕΚ66, ότι ο Υπουργός δημιουργώντας γεωγραφικές περιοχές 
μονοπωλίου, στις οποίες μπορεί να ασκεί δραστηριότητες μόνο μία εταιρεία αναπαραγωγής που έχει 
σχετική άδεια, δημιουργεί δεσπόζουσα θέση την οποία οι εν λόγω εταιρείες δεν μπορούν παρά να 
εκμεταλλεύονται καταχρηστικά. Υποστηρίχτηκε ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εν λόγω εταιρείες 
είναι ακατάλληλες για τις ανάγκες των πελατών. Μετά την απόρριψη της προσφυγής του, ο  
προσφεύγων άσκησε έφεση. 
 
Ιταλία 
 
Στην απόφαση που εξέδωσε το πρώτο τμήμα του Εφετείου στις 28 Ιουλίου 1995 έγινε παραπομπή 
από το Εθνικό Δικαστήριο στις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου περί ανταγωνισμού. Το εν λόγω 
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 123/85 για την εφαρμογή του 
άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών διανομής και 
εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση αυτοκινήτων οχημάτων εφαρμόζεται μόνο 
στις συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και διανομέων και όχι στις συμφωνίες μεταξύ δύο διανομέων. 
 
Κάτω Χώρες 
 
Με απόφαση της 22ας Δεκεμβρίου 1995, το Hoge Raad ακύρωσε την απόφαση του Δικαστηρίου του 
Den Bosch και παρέπεμψε την υπόθεση στην Χάγη. Το Δικαστήριο του Den Bosch είχε κρίνει ότι το 
«καρτέλ των βιβλίων» (boekenkartel) δεν μπορεί να επωφελείται της «προσωρινής ισχύος» των 
συμφωνιών που είχαν συναφθεί πριν από τον κανονισμό αριθ. 17 και είχαν δεόντως κοινοποιηθεί. Το 
Δικαστήριο έκρινε έτσι ότι είχαν σημειωθεί στο μεταξύ ορισμένες σημαντικές αλλαγές στο «καρτέλ 
των βιβλίων». Η άποψη αυτή δεν αμφισβητήθηκε από το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Το Hoge Raad 
παρατήρησε ότι η βάση αυτή του σκεπτικού εξακολουθεί να ισχύει. Συνεπώς, το Δικαστήριο του Den 
Bosch έπρεπε να κρίνει κατά πόσο το  άρθρο 85 παράγραφος 1 εφαρμόζεται στο σημείο αυτό. 
Δεδομένου ότι στο σκεπτικό του Δικαστηρίου δεν φαίνεται πώς είχε καταλήξει στη διαπίστωση αυτή, 
το Hoge Raad κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Δικαστήριο του Den Bosch είχε παραβεί την 
υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής τους ή ερμήνευσε εσφαλμένα έναν κανόνα δικαίου. Το Hoge 
Raad διευκρίνισε ότι στην υπόθεση αυτή η οποία κρίνεται από το εθνικό δικαστήριο, θα ήταν 
σκόπιμο να ζητηθεί απευθείας η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτού τεθούν προδικαστικά 
ερωτήματα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
 

                     
66 Υπόθεση C-323/93, Συλλογή 1994, σελ. Ι-5077. 
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VII - Στατιστικές 
 
 
Α - Άρθρα 85 και 86 
 
1. Δραστηριότητες το 1995 
 
1.1. Νέες υποθέσεις που άνοιξαν κατά τη διάρκεια του 1995 
 

Είδος  αριθμός % 
Κοινοποιήσεις 368 65 
Καταγγελίες 145 26 

Αυτεπάγγελτα67 46 8 
Σύνολο 559  

 
 
1.2. Υποθέσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του 1995 
 

Mε επίσημες αποφάσεις   Με ανεπίσημη διαδικασία 
Απαγόρευση του άρθρου 85 παρ. 1 5 επιστολή θέσεως στο αρχείο του 

άρθρου 85 παρ.1 
82

Απαγόρευση του άρθρου 86  επιστολή θέσεως στο αρχείο του 
άρθρου 85 παρ.3 

89

Αρνητική πιστοποίηση του άρθρου 85 
παρ.1 ή του άρθρου 86 

1 Απόρριψη καταγγελίας (επιστολή 
του άρθρου 6 ή επιστολή προ του 
άρθρου 668 

29

Απαλλαγή του άρθρου 85 παρ.3 3 Διοικητικό κλείσιμο του φακέλου69 212
Απόρριψη καταγγελίας 5 Διοικητική επιστολή 

προειδοποίησης 
7

Σύνολο70 14 Σύνολο 419
 
 
2. Οκταετής ανασκόπηση 
 
2.1. Εξέλιξη του αποθέματος υποθέσεων 
 

 Ανοικτές υποθέσεις στα τέλη του ημερολογιακού έτους  
 88 89 90 91 92 93 94 95 

Κοινοποιήσεις 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709
Καταγγελίες   357  359  345  328  287  306  332 351
Ex officio  185  211  244  227  211  158  116 117

                     
67 Μία υπόθεση ανοίγει αυτεπάγγελτα όταν την πρωτοβουλία λαμβάνει η Επιτροπή. 
68 Άρθρο 6 του κανονισμού της Επιτροπής αριθ. 99/63 της 25 Ιουλίου 1963. 
69 Υποθέσεις που έκλεισαν διότι οι συμφωνίες δεν ισχύουν πλέον,διότι ο αντίκτυπός τους ήταν πολύ μικρός 

ώστε να τους δοθεί περαιτέρω σημασία, διότι οι καταγγελίες είχαν καταστεί άκυρες ή είχαν αποσυρθεί ή 
διότι οι έρευνες δεν αποκάλυψαν αντιανταγωνιστική πρακτική. 

70 Ο συνολικός αριθμός υποθέσεων που έκλεισαν με επίσημη απόφαση δεν αντιστοιχεί με τον συνολικό 
επίσημων αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή. Οι διαδικαστικές αποφάσεις (όπως οι αποφάσεις δυνάμει 
των άρθρων 11 και 14 του κανονισμού αριθ. 17) και τα προσωρινά μέτρα δεν περιλαμβάνονται, όπου 
διάφορες υποθέσεις κλείνουν με την ίδια απόφαση.  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  311 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

Σύνολο 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178
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2.2. Eξέλιξη εισερχομένων 
 

 Νέες υποθέσεις που καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους  
 88 89 90 91 92 93 94 95 

Κοινοποιήσεις  376  206  201  282  246  266  236 368
Καταγγελίες   83   93   97   83  110  111  140 145
Ex officio   44   67   75   23   43   27   16  46
Σύνολο  503  366  373  388  399  404  392 559

 
2.3. Εξέλιξη εξερχομένων 
 

 Υποθέσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του έτους  
 88 89 90 91 92 93 94 95 

Επίσημες 
αποφάσεις  

  25   11   13   21   34   14   33  14

Ανεπίσημες 
διαδικασίες 

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Σύνολο  480  578  877  835 1124  748  558 433
 
3. Άλλες στατιστικές 
 
3.1. Διαδικαστικές αποφάσεις  
 
Το 1995, υπήρξαν δέκα περιπτώσεις στις οποίες λήφθηκαν αποφάσεις περί διεξαγωγής 
ελέγχου.Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 91 έλεγχοι εκ των οποίων 87 βάσει του άρθρου 14 παρ. 3 και 
τέσσερεις βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 του κανονισμού αριθ. 17. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1995, η 
Επιτροπή με απόφασή της ζήτησε επίσημα πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού 
17/62 από την Régie des Voies Aériennes εκ των οποίων ορισμένες είναι εμπορικού χαρακτήρα. Η 
RVA είχε αρνηθεί τρεις φορές να απαντήσει στα αιτήματα της Επιτροπής για πληροφορίες με σκοπό 
τη συγκέντρωση στοιχείων για την αξιολόγηση του βάσιμου καταγγελίας της Board of Airlines 
Representatives in Belgium κατά της RVA. 
 
3.2. Συνεταιριστικές κοινές επιχειρήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα 
 
Το 1992, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται στο εξής να εφαρμόσει μία διοικητική προθεσμία για 
την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με κοινές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 85 παρ. 1, στο βαθμό 
που η σύσταση της κοινής επιχείρησης έχει ως συνέπεια διαρθρωτικές αλλαγές στις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις. Η Επιτροπή δήλωσε ότι θα κατέβαλε προσπάθειες να στέλνει στις επιχειρήσεις που 
υποβάλλουν σχετικές κοινοποιήσεις επιστολή θέσεως στο αρχείο ή προειδοποιητική επιστολή, εντος 
δύο μηνών από τη λήψη μίας πλήρους κοινοποίησης. Παρότι οι προθεσμίες αυτές δεν είναι 
δεσμευτικές από νομική άποψη για την Επιτροπή κρίθηκε ότι είναι σημαντικό οι υπηρεσίες της να 
απαντούν γρήγορα προς τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στο πλαίσιο 
κοινών επιχειρήσεων όσον αφορά το συμβιβάσιμο των ενεργειών τους με τους κανόνες 
ανταγωνισμού.  
 
Κοινοποιηθείσες υποθέσεις 15
Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντό της δίμηνης προθεσμίας με 
επιστολή θέσεως στο αρχείο 

 2

Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς εντό της δίμηνης προθεσμίας με 
προειδοποιητική επιστολή 

 5
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Υποθέσεις για τις οποίες δεν ίσχυσε η δίμηνη προθεσμία  871

                     
71 Η προθεσμία των δύο μηνών δεν εφαρμόσθηκε για τους εξής λόγους: η ταχεία διαδικασία δεν ήταν 

εφαρμόσιμη (3), η κοινοποίηση δεν ήταν πλήρης (2), διοικητική καθυστέρηση (2), αναστολή της 
διαδικασίας (1). 
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3.3. Υποθέσεις που έκλεισαν με επιστολή θέσεως στο αρχείο το 1995 
 

Αριθμός 
υπόθεσης 

Τίτλος Ημερ/νία 
κλεισίματος

Δημοσίευση72 Είδος 
επιστολής 
θέσεως στο 
αρχείο73 

35035 HAMECH + CROWN 03-01-95  -2 
35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT 

INTERNATIONAL 
04-01-95  -3 

34943 FLOGAS 05-01-95  -3 
35190 LOEWE BINATONE 12-01-95  -3 
34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-01-95  -1 
34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-01-95  -1 
35004 TRITECH + 2 16-01-95  -1 
35115 FRANCE FONDANTS+3 16-01-95  -2 
34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-01-95  -1 
34855 ETS 19-01-95  -1 
34491 COSTAIN 24-01-95  -1 
33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-01-95  -2 
35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-01-95  -1 
35038 JETHONE 27-01-95  -2 
34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01-02-95  -1 
35226 TI + SAMSUNG 01-02-95 JO C 330, 26.11.94 -1 
35188 TREFILARBED BISSEN+GRIPPLE+FACEY 02-02-95  -2 
35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE 

PRODUCTION+NORTHGAS+SOV. 
07-02-95  -1 

35056 CB+FRANCE TELECOM 09-02-95  -1 
35122 MONSANTO+BAYER 09-02-95  -1 
35154 EUPC 10-02-95  -1 
34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-02-95  -2 
34630 BWEL + 5 13-02-95  -2 
34974 SYNON 16-02-95  -2 
35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-02-95  -1 
34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-02-95  -2 
35074 SVENSKA+MONDI+9  28-02-95  -2 
35303 RENAULT+MATRA 03-03-95  -1 
34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03-03-95  -2 
35291 SMMT 03-03-95  -2 
34793 ARC 07-03-95  -1 
31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09-03-95  -2 
32680 IATA 10-03-95  -3 
33611 NATIONAL RID (SCOTTISH 

INTERCONNECTOR) 
13-03-95  -1 

35220 COMITAL + SCHUR  13-03-95  -2 
34885 PEEK + COMBITECH 16-03-95  -3 
35157 MAMMOET 

STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN 
SEUMEREN 

20-03-95  -1 

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-03-95  -2 
35229 TUBORG + INTERBREW 28-03-95  -2 

                     
72 Παραπομπή σε ανακοίνωση στην επίσημη εφημερίδα (Ανακοίνωση "Carlsberg" - βλ. 23η Έκθεση επί της 

πολιτικής ανταγωνισμού, σημείο 196 - ή/και δημοσίευση δυνάμει του άρθρου 19 παρ. 3 του κανονισμού 
αριθ. No 17/62) 

73 -1 Αρνητική πιστοποίηση 85 παρ. 1 ή 86, -2 Απαλλαγή 85 παρ. 3, -3 Συμμόρφωση με την απαλλαγή κατά 
κατηγορίες 
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33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-03-95  -3 
34355 SNAT+SEALINK 30-03-95 JO C 82, 19.3.94 -2 
32385 SEALINK + SNCF 30-03-95  -2 
35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-03-95  -1 
35310 WARDLE+ ROVER 01-04-95  -2 
34960 MERCURY PERSONAL 04-04-95  -1 
35206 SIEMENS + CASCADE 04-04-95  -2 
35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05-04-95  -1 
35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05-04-95  -2 
35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06-04-95 JO C 223, 11.8.94 -1 
35092 BRITISH COAL+SCOTTISH 

POWER+SCOTTISH HYDRO 
06-04-95 JO C 223, 11.8.94 -1 

35138 EXXON+HOECHST 06-04-95  -1 
35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE 

RUNDFUNKWERBUNG+2 
10-04-95  -3 

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY 
FUNERALS 

11-04-95  -1 

33970 KANZAN+4 11-04-95  -1 
35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-04-95  -3 
34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-04-95  -2 
34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-04-95  -2 
34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-04-95  -1 
35384 THOMAS COOK+RYDER 19-04-95  -1 
35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-04-95  -3 
34172 BOSCH 25-04-95  -2 
33961 REUTERS+EFFIX 26-04-95  -1 
34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-04-95  -2 
35349 DAF+VIALLE 03-05-95  -2 
35430 IBM + HAVANT 10-05-95  -3 
35299 DE SPAARBELEGGER 12-05-95  -1 
35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-05-95  -2 
35411 LOGICA+BIWATER 15-05-95  -1 
35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-05-95  -2 
34970 DANAEG 18-05-95  -1 
34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-05-95  -2 
35198 CARLSBERG+CONAGRA EUROPE+DANISH 

MALTING GROUP 
19-05-95  -1 

35292 RABOBANK+ROBECO  22-05-95  -1 
35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-05-95  -1 
35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-05-95 JO C 23, 28.1.95 -2 
35205 LUPACK + STORK 29-05-95  -1 
35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-05-95  -1 
35440 HIMSA+4 30-05-95  -1 
35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-05-95 JO C 377, 31.12.94 -2 
34804 M D FOODS + FDB  31-05-95  -1 
34956 DEGREMONT + RASCHKA 01-06-95  -2 
35373 RAM+ERICSSON 07-06-95  -2 
35469 SYLVANIA+OSRAM 08-06-95  -2 
35030 GPTCSL 12-06-95  -1 
35186 GROLSCH + DBH 13-06-95  -1 
35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-06-95  -2 
34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE  14-06-95  -1 
35029 SCHADEGARANT + 14 15-06-95  -2 
35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-06-95  -1 
33052 DANSKE LANDBRUGS 

GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS 
20-06-95  -1 
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34931 CYANAMID+MACK 20-06-95  -1 
35400 BOCO+ECOLINGE 22-06-95  -1 
35404 GUSMER+EDULAN+3  22-06-95  -2 
35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-06-95 JO C 73, 25.3.95 -2 
34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-06-95 JO C 130, 12.5.94 -2 
34156 MOLNLYCKE + PWA  28-06-95  -1 
35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3  28-06-95 JO C 107, 28.4.95 -2 
35521 BROWNING + ZEBCO 29-06-95  -2 
35207 SONY (MINIDISCS) 05-07-95  -2 
35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05-07-95 JO C 117, 12.5.95 -2 
35156 CEMBUREAU  06-07-95  -1 
33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06-07-95  -2 
35272 ASECA 12-07-95  -1 
33583 FFSA+GAP+APSAD 13-07-95  -1 
34656 EIBA + 71  13-07-95  -1 
34631 SONY EUROPA+10 14-07-95 JO C 321, 27.11.93 -1 
35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14-07-95  -1 
35369 MODELIA 19-07-95  -3 
35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-07-95  -3 
35108 CANTAB+BAXTER 24-07-95  -1 
35279 DELTA BIOTECHNOLOGY + 

PHARMACEUTICAL PROJECTS+5 
24-07-95  -1 

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-07-95  -2 
35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-07-95  -2 
35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-07-95  -1 
35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-07-95  -1 
35412 KODAK+LINOTYPE 31-07-95  -2 
35356 DTZ+CB+29  01-aoû-95  -1 
35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07-08-95  -1 
35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07-08-95  -2 
35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-08-95  -1 
34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-08-95  -1 
34927 NFC + 5 31-08-95  -2 
34945 SRC 31-08-95  -2 
35233 ENS 31-08-95  -2 
35319 BASF+11 01-sep-95  -1 
35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04-09-95  -1 
35043 DUFALCO + 5 05-09-95  -1 
34105 VERENIGING VAN PAPIERGROOT-

HANDELAREN + 8 
06-09-95  -1 

34564 VVE 06-09-95  -1 
35606 TETRA MOU  07-09-95  -1 
35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07-09-95  -1 
35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08-09-95  -1 
35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 09-09-95  -2 
35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11-09-95  -2 
35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-09-95  -1 
35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-09-95  -2 
35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS CARTEL+8 

(EX EFTA 0001) 
13-09-95  -2 

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-09-95  -2 
35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-09-95  -3 
35021 JSJ+THORITE 21-09-95  -3 
35178 POLOCO 25-09-95  -3 
35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL AUTOMOTIVE 27-09-95  -2 
35006 ETSI 02-oct-95 JO C 76, 28.3.95 -1 
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35315 WELLCOME+THERAPLIX 02-10-95  -1 
35542 FEV+DSP 02-10-95  -3 
34935 TUBORG+AEGEAN 02-10-95  -2 
35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02-10-95  -2 
35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS  02-10-95  -2 
35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04-10-95  -1 
33738 STENA+SEA CONTAINERS+3  13-10-95  -1 
35649 CONFERN MOBELTRANSPORT  23-10-95  -2 
35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE  27-10-95 JO C 217, 22.8.95 -1 
35496 OPTECH+SAAB 27-10-95  -2 
35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-10-95  -2 
35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08-nov-95  -1 
35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS 

INTERNATIONAL 
13-11-95  -1 

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-11-95  -1 
35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14-11-95  -1 
35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-11-95  -2 
34799 CBA + 3 22-11-95 JO C 211,15.8.95 -1 
35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-11-95 JO C 23, 28.1.95 -2 
35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-11-95  -2 
35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-11-95  -2 
35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE 

FABRIK+SCHWARZ PHAR 
27-11-95  -1 

35554 HARTMANN+GOSSEN  27-11-95  -2 
35677 11ADIGM + AMDAHL 27-11-95  -2 
35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-11-95  -1 

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-11-95  -2 
35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07-12-95 JO C 200, 4.8.95 -2 
35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP 

WORLDWIDE 
12-12-95  -3 

35632 NORWEB+TDSI 15-12-95  -2 
 
 
 
Β - Κανονισμός περί ελέγχου των συγκεντρώσεων  
 
 
1. Ληφθείσες κοινοποιήσεις 
 

 91 92 93 94 95 
Κοινοποιηθείσες υποθέσεις  63 60 58 95 110
Αποσυρθείσες υποθέσεις 0 3 2 5 4
Σύνολο υποθέσεων που έκλεισαν με οριστική 
απόφαση 

60 59 57 88 109
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2. Αποφάσεις του άρθρου 6 
 

 91 92 93 94 95 
Άρθρο 6(1)(α) 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%
Άρθρο 6(1)(β) 50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%
Άρθρο 6(1)(γ) 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%
Σύνολο 61 100% 60 100% 57 100% 91 100% 109 100%
Υποθέσεις στις 
οποίες έγιναν δεκτές 
υποσχέσεις κατά τη 
διάρκεια της πρώτης 
φάσης 

 
 

3 

 
 
 

 
 

4 

 
 
 

 
 

0 

 
 
 

 
 

2 

 
 
 

 
 

2 

 
 

 
 
3. Αποφάσεις του άρθρου 8 
 

 91 92 93 94 95 
Άρθρο 8(2) με όρους και 
υποχρεώσεις 

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Άρθρο 8(2) χωρίς όρους 
και υποχρεώσεις 

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Απαγόρευση του άρθρου 
8(3) 

1 20%     1 20% 2 29%

Σύνολο 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%
Εντολή εκποίησης του 
άρθρου 8(4)  

         

Ανάκληση ήδη 
εγκεκριμένων αποφάσεων 
βάσει του άρθρου 8(5) 

         

 
 
4. Αποφάσεις παραπομπής 
 

 91 92 93 94 95 
Άρθρο 9 (προς ένα κράτος μέλος)  1 1 1 
Άρθρο 22(3) (προς την Επιτροπή)   1  1

 
 
5. Διαδικαστικές αποφάσεις 
 

 91 92 93 94 95 
Άρθρο 7(2) για τη συνέχιση του 
ανασταλτικού αποτελέσματος 

4 3 3 12 12

Άρθρο 7(4) για τον τερματισμό του 
ανασταλτικού αποτελέσματος 

1 2 3 0 3

Άρθρο 4(2) του κανονισμού 2367/90 για την 
κήρυξη κοινοποίησης ως μη πλήρους 

   2 2
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Γ - Άρθρα 65 και 66 της συνθήκης ΕΚΑΧ 
 
1. Νέες υποθέσεις που άνοιξαν κατά τη διάρκεια του 1995 
 

Νέες υποθέσεις το 1995 
Κοινοποιήσεις 35 
Καταγγελίες 1 
Αυτεπάγγελτα - 
Σύνολο 36 

 
2. Ανοικτές υποθέσεις στα τέλη του έτους 
 

 88 89 90 91 92 93 94 95 
Κοινοποιήσεις      12 6 1
Καταγγελίες      6 10 5
Αυτεπάγγελτα      4 2 1
Σύνολο 14 15 38 47 42 22 18 7

 
3. Εξέλιξη εισερχομένων 
 

 88 89 90 91 92 93 94 95 
Κοινοποιήσεις 36 70 93 106 56 40 44 35
Καταγγελίες 1 5 7 7 3 3 12 1
Αυτεπάγγελτα 1 4 6 7 1 3 7 -
Σύνολο 38 79 106 120 60 46 63 36

 
4. Εξέλιξη εξερχομένων 
 

 88 89 90 91 92 93 94 95 
Επίσημες αποφάσεις 18 12 33 31 10 6 13 7
Ανεπίσημη 
διαδικασία74 

19 44 64 94 70 48 46 37

Σύνολο 
 

37 56 97 125 80 54 59 45

 
 
 
Δ - Επιθεωρήσεις ΕΚΑΧ - Έλεγχοι στην παραγωγή άνθρακα και χάλυβα 

που υπόκειται σε τέλη (Άρθρα 49 και 50 της συνθήκης ΕΚΑΧ) 
 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 
Έλεγχοι στην παραγωγή 110 76 103 71 114

 

                     
74 Η "ανεπίσημη" διαδικασία περιλαμβάνει επιστολές απαλλαγής δυνάμει της απόφασης ΕΚΑΧ αριθ. 25-67, 

οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ότι κλείνουν επίσημα μία κοινοποιηθείσα υπόθεση  καθώς και επιστολές 
θέσεως στο αρχείο βάσει του άρθρου 65 της συνθήκης ΕΚΑΧ. 
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Ε - Κρατικές ενισχύσεις 
 
1. Νέες υποθέσεις που καταχωρήθηκαν το 1995 
 

Κοινοποιηθείσες 
ενισχύσεις 

N 680 85%

Μη κοινοποιη-θείσες 
ενισχύσεις 

NN 113 14%

Αναθεώρηση ενισχύσεων E 10 1%
Σύνολο 803 100%

 
2. Υποθέσεις που είχαν εξετασθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995 
 

Κοινοποιηθείσες 
ενισχύσεις 

N 219 58%

Μη κοινοποιη-θείσες 
ενισχύσεις 

NN 99 26%

Αναθεώρηση ενισχύσεων E 18 5%
Κίνηση διαδικασιών C 39 11%
Σύνολο 375 100%

 
3. Υποθέσεις που έκλεισαν το 1995 
 

Με απόφαση της Επιτροπής Με διαγραφή από το   μητρώο  
Κοινοποιηθείσες ενισχύσεις N 493 81% με αίτημα κράτους 

μέλους 
 

48 
 

79%
Μη κοινοποιη-θείσες 
ενισχύσεις 

NN 58 9%   

Αναθεώρηση ενισχύσεων E 16 3% υποθέσεις de minimis  13 21%
Κίνηση διαδικασιών C 40 7%   

Σύνολο75 607 100% Σύνολο 61 100%
 
4. Αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το 199576 
 
Ανευ αντιρρήσεων 504 81.8% 

Διαδικασία βάσει του άρθρου 93 Κίνηση διαδικασίας77 57 9% 
παρ. 2 της συνθήκης ΕΚ ή βάσει Τερματισμός διαδικασίας 22 3.5% 

του άρθρου 6 παρ. 4 της Αρνητική απόφαση78 9 1.5% 
απόφασης  3855/91/ΕΚΑΧ Απόφαση υπό όρους 5 1% 

Άλλες αποφάσεις79 22 3.5% 
Σύνολο 619 100% 

 

                     
75 Ο αριθμός των υποθέσεων που κλείνουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των αποφάσεων της Επιτροπής 

επειδή μπορεί να χρειασθούν πάνω από μία αποφάσεις για κάποια συγκεκριμένη υπόθεση. 
76 Δεν περιλαμβάνει αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 93 παρ. 2 της 

συνθήκης ΕΚ ή βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. 
77 Περιλαμβανομένης και της επέκτασης διαδικασιώων που έχουν ήδη κινηθεί. 
78 Περιλαμβανομένων και μερικά αρνητικών αποφάσεων.  
79 Δηλαδή, κατάλληλα μέτρα βάσει του άρθρου 93 παρ. 1 της συνθήκης ΕΚ και αποφάσεις που λαμβάνονται 

με την συγκατάθεση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. 
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5. Σύνοψη 
 
Αποφάσεις που έλαβε η επιτροπή το  19.. 88 89 90 91 92 93 94 95 
Άνευ αντιρρήσεων 303 259 415 493 473 399 440 504
Διαδικασία βάσει του 
άρθρου 93 παρ. 2 της 

Κίνηση 
διαδικασίας80 

36 36 34 54 30 32 40 57

συνθήκης ΕΚ ή βάσει του 
άρθρου 6 παρ. 4 της 

Τερματισμός 
διαδικασίας 

20 21 20 28 25 19 15 22

απόφασης  
3855/91/ΕΚΑΧ 

Αρνητική 
απόφαση81 

14 16 14 7 8 6 3 9

 Απόφαση υπό 
όρους 

9 0 0 2 7 1 2 5

Άλλες αποφάσεις82 28 11 9 13 9 10 27 22

Σύνολο 410 343 492 597 552 467 527 619
 
6. Σύνοψη : Αποφάσεις ανά κράτος μέλος 
 
Αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή το  

199583 
A B Dk D EL E Fi F IR I L N

L 
P Sv UK UE 

Άνευ αντιρρήσεων 15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Διαδικασία βάσει του 
άρθρου 93 

Κίνηση 
διαδικασίας84 

3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

παρ. 2 της συνθήκης ΕΚ 
ή βάσει του άρθρου 6 

Τερματισμός 
διαδικασίας 

0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

παρ. 4 της απόφασης  
3855/91/ΕΚΑΧ 

Αρνητική 
απόφαση85 

0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

 Απόφαση υπό 
όρους 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Άλλες αποφάσεις 86 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Σύνολο 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

 

                     
80 Περιλαμβανομένης και της επέκτασης διαδικασιών που έχουν ήδη κινηθεί . 
81 Περιλαμβανομένων και μερικά αρνητικών αποφάσεων.  
82 Δηλαδή, κατάλληλα μέτρα βάσει του άρθρου 93 παρ. 1 της συνθήκης ΕΚ και αποφάσεις που λαμβάνονται 

με την συγκατάθεση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. 
83  Δεν περιλαμβάνει αποφάσεις του Συμβουλίου βάσει της τρίτης υποπαραγράφου του άρθρου 93 παρ. 2 της 

συνθήκηςΕΚ ή βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ.  
84  Περιλαμβανομένης και της επέκτασης διαδικασιών που έχουν ήδη κινηθεί  
85  Περιλαμβανομένων και μερικά αρνητικών αποφάσεων. 
86  Δηλαδή, κατάλληλα μέτρα βάσει του άρθρου 93 παρ. 1 της συνθήκης ΕΚ και αποφάσεις που λαμβάνονται 

με την συγκατάθεση του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. 
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VIII - Μελέτες 
 
Κατά τη διάρκεια του 1995 , η ΓΔ IV ανέθεσε είκοσι πέντε μελέτες, εκ των οποίων δέκα οκτώ έχουν 
ολοκληρωθεί. Μεταξύ αυτών, έξι αφορούσαν υποθέσεις και πρέπει να παραμείνουν απόρρητες. Η 
δημοσίευση των τριών μελετών που ακολουθούν προβλέπεται ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί. 
 
 
Θέματα ανταγωνισμού στις συμφωνίες διασύνδεσης στις τηλεπικοινωνίες. 
 
Η μελέτη είχε ως στόχο να καθορίσει τις βάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού που 
εφαρμόζονται σήμερα και στο προσεχές μέλλον στις συμφωνίες διασύνδεσης που συνάπτονται 
μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή φορέων παροχής υπηρεσιών, με 
σκοπό την εκπόνηση ανακοίνωσης και/ή κανονισμού απαλλαγής για το συγκεκριμένο είδος 
συμφωνίας· 
 
τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης είναι: 
- η εκπόνηση από την Επιτροπή ενός επισήμου πλαισίου που θα ορίζει την εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού στις συμφωνίες διασύνδεσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το πλαίσιο αυτό 
μπορεί να καθοριστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, ανακοίνωση της Επιτροπής σε συνδυασμό με την 
οδηγία για τη διασύνδεση ONP (Παροχής Ανοικτού Δικτύου), και στη συνέχεια έκδοση 
κανονισμού του Συμβουλίου· 

- οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται στις συμφωνίες διασύνδεσης στις περισσότερες 
περιπτώσεις, λαμβανομένης υπόψη της δεσπόζουσας θέσης των σημερινών οργανισμών 
τηλεπικοινωνιών, και μακροπρόθεσμα στο βαθμό που οι νεοεισερχόμενοι φορείς εκμετάλλευσης 
αποκτούν σημαντική ισχύ στην αγορά· 

- δύο είναι οι σχετικές αγορές που μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ανάλυση των συμφωνιών 
διασύνδεσης:η αγορά πρόσβασης στους πελάτες και η αγορά παροχής υπηρεσιών στους ίδιους 
αυτούς πελάτες. Η ανάλυση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για να καθοριστεί εάν οι φορείς 
εκμετάλλευσης που δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά των υπηρεσιών έχουν την 
υποχρέωση να συνάπτουν συμφωνίες διασύνδεσης με ανταγωνιστές που επιθυμούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη δική τους βάση πελατών. Οι αγορές αυτές και τα αντίστοιχα κριτήρια 
κυριαρχίας στην αγορά αποτελούν το βασικό στοιχείο του μελλοντικού επίσημου πλαισίου· 

- μακροπρόθεσμα, η υλοποίηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς θα μειώσει την ανάγκη αυστηρής 
εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και θα προτιμώνται οι μηχανισμοί διαιτησίας από την 
παρέμβαση της Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισμού. 

 
Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε το 1995 με στοιχεία αναφοράς CM-90-95-801-EN-C. 
 
 
Θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση από τους φορείς παροχής υπηρεσιών στις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 
 
Οι στόχοι της μελέτης είναι οι εξής: 
- προσδιορισμός των βάσεων του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού που εφαρμόζονται σήμερα, 

αλλά και στο προσεχές μέλλον, στις συμφωνίες πρόσβασης που συνάπτονται μεταξύ οργανισμών 
τηλεπικοινωνιών και φορέων παροχής υπηρεσιών, με σκοπό την εκπόνηση ανακοίνωσης και/ή 
κανονισμού απαλλαγής για το συγκεκριμένο είδος συμφωνίας· 

- προσδιορισμός του κατά πόσον τα πορίσματα της μελέτης είναι δυνατόν να γενικευτούν όσον 
αφορά την πρόσβαση των φορέων παροχής υπηρεσιών, ιδίως στις υπηρεσίες πολυμέσων· 

- γνωστοποίηση στις επιχειρήσεις του κανονιστικού πλαισίου με κάποιο ελάχιστο βαθμό 
βεβαιότητας ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η αγορά. 

 
Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση τεσσάρων περιπτώσεων πρόσβασης εκ μέρους των φορέων 
παροχής υπηρεσιών και στο δίκαιο που εφαρμόζεται σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές. 
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Τα κυριότερα πορίσματα της μελέτης είναι: 
- η εκπόνηση από την Επιτροπή ενός επίσημου πλαισίου για τον καθορισμό της εφαρμογής των 

κανόνων ανταγωνισμού στις συμφωνίες πρόσβασης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το πλαίσιο 
αυτό μπορεί να προσδιοριστεί σε δύο φάσεις: ανακοίνωση της Επιτροπής σε συνδυασμό με την 
οδηγία  διασύνδεσης ONP, και στη συνέχεια έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου. Είναι 
ιδιαίτερα αναγκαίο να ορισθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι «βασικοί πόροι» και οι «σχετικές 
αγορές» για τους φορείς παροχής υπηρεσιών· 

- δεν αποκλείεται εξάλλου η οδηγία διασύνδεσης ONP να πρέπει να συμπληρωθεί με μια άλλη 
οδηγία που να επιβάλλει στους σημερινούς φορείς εκμετάλλευσης ορισμένες ειδικές 
υποχρεώσεις για τους φορείς παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεν διαθέτουν το δικό τους δίκτυο. Το 
άρθρο 90 θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκή βάση για τη θέσπιση μιας τέτοιας οδηγίας· 

- οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται στις συμφωνίες διασύνδεσης και στις συμφωνίες 
πρόσβασης από φορείς παροχής υπηρεσιών κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στις περισσότερες των 
περιπτώσεων. 

 
 
Αποτελεσματική συνεργασία με τις εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών. 
 
Οι στόχοι της μελέτης είναι: 
- η προώθηση της εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο αποτελεί 

έναν από τους στόχους της Επιτροπής. Έχουν υποβληθεί σχετικές γενικές προτάσεις για την 
επίτευξη ενός ορισμένου βαθμού αποκέντρωσης. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εξεταστούν για 
να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των οικονομικών φορέων 
καθώς και των καταναλωτών. Λόγω της ύπαρξης εθνικών κανονιστικών αρχών στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο οι αρχές αυτές 
μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποκέντρωσης της εφαρμογής των κανόνων 
ανταγωνισμού. Ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη την ύπαρξη κανόνων 
οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού (αρχές ONP)· 

- λόγω των περιορισμών στη δικαιοδοσία των εθνικών κανονιστικών αρχών, πρέπει να εξεταστεί η 
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κοινοτικού κανονιστικού φορέα και ο τρόπος με τον οποίο θα 
μπορούσε να συνδεθεί η δραστηριότητά του με εκείνη της Γενικής Διεύθυνσης IV· 

- είναι αναγκαίο να θεσπιστεί μια θέση αναφοράς για τη διακυβερνητική διάσκεψη του 1996, στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο της διασύνδεσης μεταξύ οργανισμών εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων. 

 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι: 
- το θέμα της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κανονιστικών αρχών και των 

αρχών ανταγωνισμού που συνδέεται στενά με τη δυνατότητα σταθερής ανταλλαγής 
πληροφοριών. Η τελευταία εξαρτάται από την αναμόρφωση της συνθήκης και ορισμένων 
κανονισμών· 

- εξετάζονται τέσσερις επιλογές: 
 - η δημιουργία μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής κανονιστικής αρχής· 
 - η δημιουργία ενός ιδρύματος με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών των ήδη υφιστάμενων 

αρχών· 
 - η ενίσχυση των υφιστάμενων επιτροπών· 
 - η δημιουργία μιας task force εντός της ΓΔ IV. Οι επιλογές αυτές είναι συμπληρωματικές και 

επιτρέπουν τη σταδιακή προσέγγιση του προβλήματος της ανταλλαγής πληροφοριών για 
την καλύτερη συνεργασία, χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από την αναμόρφωση της συνθήκης. 
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Η δημοσίευση των ακόλουθων εννέα μελετών δεν προβλέπεται προς το παρόν λόγω του περιορισμένου 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τους κύκλους εκτός της Επιτροπής. 
 
 
Το κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων στον κλάδο των συνθετικών ινών 
 
Οι δύο κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν: 
- να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού πλαισίου (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 346, 30.12.1992 και οι τροποποιήσεις της - βλέπε C 224, 12.04.1994 
και C 142, 08.06.1995), ως μέσου άσκησης της πολιτικής ανταγωνισμού και από την άποψη των 
ευρύτερων επιπτώσεών του από το 1977· 

- να καθοριστεί κατά πόσον, λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών στη διάρθρωση του κλάδου και 
των αγορών ινών που καλύπτονται σήμερα από το κοινοτικό πλαίσιο, συντρέχουν επαρκείς λόγοι 
για τη συνέχιση της διατήρησης οποιασδήποτε μορφής συμπληρωματικού ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων προς τη βιομηχανία συνθετικών ινών. 

 
Τα συμπεράσματα από την εξέταση των σημείων αυτών ήταν τα εξής: 
- στο παρελθόν, το κοινοτικό πλαίσιο συνέβαλε αποτελεσματικά στην αποκατάσταση της 

σταθερότητας του τομέα των συνθετικών ινών και στην πρόληψη της στρέβλωσης των κανόνων 
ανταγωνισμού, μέσω της μείωσης του ρυθμού αύξησης της παραγωγικής ικανότητας στον εν 
λόγω κλάδο εντός του ΕΟΧ σε περιόδους κρίσης· 

- ο συμπληρωματικός έλεγχος πρέπει να συνεχιστεί επειδή μια απόφαση τερματισμού του, εάν 
προηγουμένως δεν έχει προβλεφθεί κάποιο άλλο μη τομεακό εναλλακτικό μέσο ελέγχου, είναι 
δυνατόν να αναζωπυρώσει τα προβλήματα που οδήγησαν στην καθιέρωση του κοινοτικού 
πλαισίου ενισχύσεων το 1977. 

 
 
Ο μελλοντικός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων προς τον κλάδο των συνθετικών ινών. 
 
Συστάσεις για τη μελλοντική μορφή των μέτρων μέσω των οποίων η Επιτροπή θα συνεχίσει να 
περιορίζει την ελευθερία των κρατών μελών όσον αφορά τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων για 
την υποστήριξη της επέκτασης της βιομηχανίας ινών και νημάτων που προέρχονται από ορισμένα 
πολυμερή: η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τις ενισχύσεις μόνο εφόσον ικανοποιούνται ορισμένα 
κριτήρια (όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει η ενίσχυση στις σχετικές αγορές και στην επέκταση 
της παραγωγικής ικανότητας του μελλοντικού δικαιούχου, το μέγεθος της υπό εξέταση επιχείρησης 
και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων της). 
 
 
Μελέτη για την ολλανδική τηλεοπτική αγορά 
 
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης IV/M553 
RTL/VERONICA/ENDEMOL. 
 
Ο στόχος της μελέτης ήταν να συλλεγούν στοιχεία και πληροφορίες από την Επιτροπή για τη 
μελλοντική ανάπτυξη της ολλανδικής τηλεοπτικής αγοράς (ειδικότερα όσον αφορά τους τηλεθεατές 
και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις). Η διάρθρωση της μελέτης ήταν η εξής: 
- συνοπτική ανασκόπηση της ολλανδικής τηλεοπτικής αγοράς κατά τα τελευταία έξι χρόνια· 
- προσδιορισμός των σημαντικότερων παραμέτρων για την εξήγηση των μελλοντικών εξελίξεων 

των μεριδίων αγοράς στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης· 
- παρουσίαση του οικονομετρικού υποδείγματος που αναπτύχθηκε για τη μελέτη με στόχο την 

πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων των μεριδίων αγοράς στον τομέα της τηλεοπτικής 
διαφήμισης και υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προβλέψεων αυτών· 

- αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση του υποδείγματος, δηλαδή πρόβλεψη των μεριδίων αγοράς 
στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης και υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 
προβλέψεων αυτών· 
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- αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση του υποδείγματος, δηλαδή πρόβλεψη των μεριδίων αγοράς 
για HMG στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης, βάσει των διαφόρων θέσεων στην αγορά 
τηλεθέασης και συνοπτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Βασιζόμενη ουσιαστικά στις 
περισσότερο ρεαλιστικές θέσεις της HMG στην αγορά τηλεθέασης,η κοινή επιχείρηση θα 
επιτύχει μερίδιο τουλάχιστον 60% στον τομέα της τηλεοπτικής διαφήμισης. 

 
 
Μελέτη για τις κρατικές ενισχύσεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης  
 
Οι στόχοι της μελέτης ήταν: 
 
- να αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση της διάρθρωσης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και 

της ένδυσης καθώς επίσης και η εξέλιξή του από το 1971· 
- να μπορέσει η Επιτροπή να προσδιορίσει εάν, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών στη 

διάρθρωση του κλάδου και των σχετικών αγορών που καλύπτονται από τις ανακοινώσεις, 
υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη συνέχιση του περιορισμού της ελευθερίας των κρατών μελών 
όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων προς τη συγκεκριμένη βιομηχανία, με τη θέσπιση ελέγχων 
συμπληρωματικών εκείνων που εφαρμόζονται γενικά σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς. 

 
Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης ήταν: 
- τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο κλάδος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1970 είχαν σε μεγάλο βαθμό επιλυθεί· 
- η σημασία του τομέα σε σχέση με το σύνολο της βιομηχανίας μειώθηκε κατά τη διάρκεια των 

δύο τελευταίων δεκαετιών· 
- η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας πλησιάζει ή υπερβαίνει εκείνη στο σύνολο της 

βιομηχανίας· 
- τον κλάδο απαρτίζουν κυρίως ΜΜΕ· 
- η επίπτωση των «κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα» 

είναι σχεδόν αδύνατον να μετρηθούν. 
 
Οι συστάσεις της μελέτης είναι : 
- να καταργηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές· 
- να ενισχυθούν οι κατευθυντήριες γραμμές σε οριζόντιο επίπεδο. 
 
 
Επιπτώσεις των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις 
 
Η μελέτη συνίσταται σε μια έρευνα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική βιβλιογραφία, άρθρων που 
παρουσιάζουν τις θεωρητικές εξελίξεις και/ή τα εμπειρικά αποτελέσματα που είναι χρήσιμα για την 
εκπόνηση εκ μέρους της Επιτροπής μιας μεθοδολογίας εξέτασης των περιφερειακών ενισχύσεων. Η 
μελέτη παρέχει μια περιγραφή καθώς και κριτική των άρθρων τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον, 
όπως επίσης και ένα κατάλογο των υπόλοιπων άρθρων και μια σύνοψη των συμπερασμάτων που 
πρέπει να εξαχθούν. 
 
 
Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και η ισορροπία της αγοράς: προσέγγιση από την άποψη του 
ανταγωνισμού 
 
Η μελέτη παρέχει μια οικονομική περιγραφή των διαφόρων προβλημάτων ανταγωνισμού. Η 
προσέγγιση είναι διδακτικής φύσεως: κάθε κατάσταση περιγράφεται μέσω διαγράμματος με σχετικές 
επεξηγήσεις. Ο αρχικός στόχος ήταν να υπάρξει ένα υλικό βοήθημα στους υπαλλήλους οι οποίοι θα 
κληθούν να εξετάσουν τη βασική θεωρία (η ανάγκη πραγματοποίησης της εξέτασης αυτής σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στις ΧΚΑΕ ήταν εκείνη που αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την εν λόγω 
μελέτη). 
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Μελέτη του διεθνούς ανταγωνισμού (τρεις φάσεις) 
 
Φάση 1: συγκριτική μελέτη των διμερών συμφωνιών για την ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα.  
 
Κατά την εξέταση των θεμάτων τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού για την εκπόνηση ενός εγγράφου που θα χρησιμεύσει στις 
συζητήσεις στη συνεδρίαση του ΟΟΣΑ, κατέστη φανερό ότι ο ορισμός και η χρήση των διαφόρων 
τύπων εμπιστευτικών πληροφοριών εντός της Κοινότητας απέχουν πολύ από το να είναι σαφείς. Τα 
θέματα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ενόψει μιας πιθανής δεύτερης σειράς συμφωνιών με τις 
αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει τα όρια 
των πιθανών ανταλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η 
μελέτη εξετάζει τους κανόνες όπως αναλύονται στη νομολογία του Δικαστηρίου και στις 
προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις της ΓΔ IV. 
 
Φάση 2: συγκριτική ανάλυση των εξουσιών επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών σε θέματα 
ανταγωνισμού στα κράτη μέλη, των εξουσιών έρευνας καθώς και των διεθνών συμφωνιών τους. 
 
Μια συνοπτική παρουσίαση της φάσης αυτής της μελέτης δημοσιεύθηκε στο «Ενημερωτικό Δελτίο 
επί της Πολιτικής Ανταγωνισμού» (Competition Policy Newsletter) τόμος 1 - αριθμός 4 - άνοιξη 
1995. 
 
Φάση 3: εκπόνηση της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανταγωνισμού. 
 
Περίληψη της φάσης αυτής της μελέτης δημοσιεύθηκε στο «Ενημερωτικό Δελτίο επί της Πολιτικής 
Ανταγωνισμού» (Competition Policy Newsletter) τόμος 1 - αριθμός 5 - άνοιξη 1995. 
 
 
Βιωσιμότητα της χημικής βιομηχανίας της Ανατολικής Γερμανίας. 
 
Η μελέτη είχε αρχικά ως στόχο την εξέταση της βιωσιμότητας της χημικής βιομηχανίας στην 
Ανατολική Γερμανία. Ακριβώς μετά την έναρξη της μελέτης, οι τρεις εταιρείες Buna, SOW και ένα 
μέρος της Leuna (BSL) ιδιωτικοποιήθηκαν και πωλήθηκαν στην Dow Chemical, η οποία έλαβε 
σημαντική συνδρομή από την Bundesanstalt für Vereiningungsbedingte Sonderaufgaben (BVS) (μια 
από τις εταιρείες που διαδέχτηκαν την Threuhandanstalt (THA)). Κατά συνέπεια, δεν ήταν μόνο 
αναγκαίο αλλά επίσης ενδεικνυόταν για τον εργολήπτη να διερευνήσει ειδικότερα τη βιωσιμότητα 
της νεοσυσταθείσας επιχείρησης BSL. 
 
Μετά από μια περιγραφή του παρελθόντος των υπό εξέταση εταιρειών, ο εργολήπτης μελέτησε την 
DOW ως κατάλληλο βιομηχανικό εταίρο και ειδικότερα έλεγξε το επιχειρηματικό σχέδιο της DOW 
για επενδύσεις στις τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Buna, SOW και Leuna. Από τα εμπορικά 
και λειτουργικά κριτήρια που χρηματοδοτήθηκαν, όπως είναι η βελτιστοποίηση του νέου 
προγράμματος κατασκευών, προέκυψε ότι η διαμόρφωση της διαδικασίας που επελέγη από την DOW 
είναι η καλύτερη δυνατή. Οι συνολικές επενδύσεις που χρησιμοποιήθηκαν από την BVS και οι 
επιπλέον δαπάνες και χρηματοδοτική υποστήριξη από την BVS χορηγήθηκαν σε σχέση με, σύμφωνα 
με τον εργολήπτη, σημαντικά αναπόφευκτα έξοδα από την BVS σε περίπτωση ολοκληρωτικού 
κλεισίματος. Το επενδυτικό πρόγραμμα θεωρήθηκε επίσης ότι είναι σημαντικά χαμηλότερο από 
απόψεως κόστους σε σύγκριση με μια εξολοκλήρου νέα κατασκευή. 
 
Η βιωσιμότητα του σχεδίου εξετάστηκε λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια μάρκετινγκ σε συνδυασμό με 
μια οικονομική αξιολόγηση, όπως είναι η ανάλυση των μελλοντικών και παρελθουσών ταμειακών 
ροών καθώς και ανάλυσης της ανταγωνιστικής θέσης (σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές). Η 
σημαντική συγκριτική προσέγγιση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αναδιαρθρωμένο συγκρότημα θα 
είναι ανταγωνιστικό από απόψεως μεγέθους και όλα τα βασικά στοιχεία του κόστους είναι 
ανταγωνιστικά, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα καθώς και 
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χαμηλότερο σταθερό κόστος. Η έρευνα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι έλεγχοι βιωσιμότητας 
είναι θετικοί. 
H μελέτη επιβεβαίωσε ότι η σημαντική συνδρομή της BVS για την ιδιωτικοποίηση και 
αναδιάρθρωση της BSL, η οποία απαρτιζόταν από μεγάλο αριθμό αλληλοεξαρτόμενων μονάδων, 
παρωχημένων στην πλειοψηφία τους, ανασφαλών από περιβαλλοντικής απόψεως και με υψηλό 
κόστος λειτουργίας θα οδηγήσει μετά την αναδιάρθρωση και την εφαρμογή του επιχειρησιακού 
σχεδίου της DOW, βάσει του οποίου ισοσκελίζεται η παραγωγή και η κατανάλωση των βασικής 
σημασίας πρώτων υλών ενώ ελαχιστοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή παραγωγής και με τις 
αναβαθμισμένες και εν μέρει νέες εγκαταστάσεις στην πλευρά των παραγώγων και παρά τον 
περιορισμό των συνδρομών στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο, σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και 
αποδοτικότητα όπως επίσης και σε συνολική βιωσιμότητα. 
 
 
Εκ των  υστέρων αξιολόγηση του σχεδίου οριζόντιας πλαισίωσης σε επιλεγμένες παλαιότερες 
σημαντικές υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων. 
 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξετάζει σταθερά τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων καθώς και τις 
υποθέσεις βάσει των διαφόρων τομεακών κοινοτικών πλαισίων κρατικών ενισχύσεων, τα οποία 
παραθέτουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις προς τον αντίστοιχο 
βιομηχανικό κλάδο. 
 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή συζητεί πρόταση με αντικείμενο την αντικατάσταση των τομεακών 
αυτών κανόνων από μια οριζόντια προσέγγιση η οποία θα παραθέτει παρόμοιους κανόνες 
αξιολόγησης για σχέδια τα οποία υπερβαίνουν ύψος επενδύσεων της τάξεως των 50 εκατομμυρίων 
ECU και θα καλύπτουν όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Προτού τεθεί σε εφαρμογή η πρόταση 
αυτή, κατέστη απαραίτητη η αξιολόγηση των επιπτώσεων της υπό συζήτηση προσέγγισης με μελέτη 
των συνεπειών της σε περιορισμένο αριθμό παλαιότερων υποθέσεων. 
 
Στη μελέτη αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων κανόνων επί των 
αποδεκτών εντάσεων ενίσχυσης επιλεγμένου αριθμού τυπικών σημαντικών περιπτώσεων. Σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, επελέγησαν δεκαεπτά περιπτώσεις χορήγησης 
κρατικών ενισχύσεων προς διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους σε οκτώ κράτη μέλη. Η μελέτη 
εφαρμόζει στις περιπτώσεις αυτές τους προτεινόμενους κανόνες του σχεδίου οριζόντιας πλαισίωσης. 
Στην Επιτροπή διαβιβάστηκαν στοιχεία τα οποία κατέστησαν διαθέσιμα μέσω της κοινοποίησης  
ενισχύσεων. Περαιτέρω πληροφορίες ελήφθησαν από το Σύμβουλο με τη βοήθεια των υπηρεσιών της 
Επιτροπής από τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις ή άλλες πηγές που ήταν διαθέσιμες. Σχετικά στοιχεία 
για την αξιολόγηση αφορούν τη φύση του σχεδίου (greenfield, brownfield), το επενδυτικό ύψος, τη 
δημιουργία απασχόλησης, την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί το σχέδιο, την υπερβάλλουσα 
δυναμικότητα της σχετικής αγοράς και την πιθανή δεσπόζουσα θέση του δικαιούχου. Τα τελευταία 
στοιχεία, ειδικότερα, έπρεπε να αξιολογηθούν από τη μελέτη βάσει ανεξάρτητων πληροφοριών και 
από τη γνώση της αγοράς εκ μέρους του εργολήπτη. 
 
Η οριστική έκθεση δείχνει ότι ο λόγος μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας οδηγεί σε σημαντική μείωση 
της επιτρεπόμενης έντασης της ενίσχυσης και ότι το στοιχείο του υποβάλλοντος δυναμικού 
υπεισέρχεται επίσης στον τομέα του ανταγωνισμού. Γενικά, η εφαρμογή του υποδείγματος στις 17 
περιπτώσεις οδήγησε σε επιτρεπόμενες εντάσεις ενίσχυσης που ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τα 
αντίστοιχα περιφερειακά όρια. Η έκθεση παραθέτει επίσης σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο 
ορίζονται οι διάφοροι παράγοντες. 
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Κατά τη διάρκεια του 1995 ολοκληρώθηκαν, επίσης, επτά μελέτες που είχαν ανατεθεί το προηγούμενο 
έτος, μια δε από αυτές έχει δημοσιευθεί. Τρεις άλλες μελέτες πρόκειται ενδεχομένως να δημοσιευθούν 
μεταγενέστερα. Οι τρεις τελευταίες αφορούσαν υποθέσεις και πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές. 
 
 
Ανταγωνιστικά θέματα που αφορούν την τιμολόγηση της πρόσβασης στα δίκτυα. 
 
Η μελέτη περιγράφει τις πρόσφατες τάσεις της οικονομικής θεωρίας και ειδικότερα της θεωρίας που 
αφορά τον έλεγχο των συστημάτων τιμολόγησης της πρόσβασης στα δίκτυα (τηλεπικοινωνιών, 
ηλεκτρικών, κλπ.). 
 
Η μελέτη εξετάζει το θέμα από την άποψη των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού. Αφορά την εξέταση, 
με βάση την ισχύουσα οικονομική θεωρία, της καταλληλότερης προσέγγισης, από θεωρητική και 
πρακτική άποψη, για την αξιολόγηση του αντίθετου προς τον ανταγωνισμό χαρακτήρα των τιμών τις 
οποίες απαιτούν οι φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων. 
 
Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο (άρθρα 86, 85, 90, κλπ.) λαμβάνεται υπόψη για να εξαχθούν 
συμπεράσματα τα οποία να συμβιβάζονται από νομικής απόψεως με το κοινοτικό δίκαιο, όπως αυτό 
έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο.  
 
Όσον αφορά την ουσία, η μελέτη σχολιάζει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της θεωρίας «efficient 
component pricing» (Baumol-Willing) και τις παραλλαγές της (Laffont-Tirole). 
 
Η μελέτη καταλήγει στη σύσταση μιας προσέγγισης που βασίζεται σε κάποιο ανώτατο όριο το οποίο 
υπολογίζεται σύμφωνα με το «Average Incremental Cost» (μέσο οριακό κόστος) το οποίο 
προσαυξάνεται με ένα κατ� αποκοπή ποσοστό (50%, 100%, κλπ.)· το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με 
τη σειρά του σε αντίστροφη συνάρτηση με το τελικό μερίδιο αγοράς που κατέχει ο φορέας 
εκμετάλλευσης του δικτύου. 
 
Η μελέτη επιμένει στη σημασία να δοθεί στην αρμόδια αρχή ανταγωνισμού επαρκής διακριτική 
ευχέρεια στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 86 όσον αφορά τα προβλήματα τιμολόγησης της 
πρόσβασης, χωρίς την οποία θα καταστεί αδύνατη η καθιέρωση του ανταγωνισμού στην πράξη, λόγω 
προβλημάτων παροχής αποδείξεων και ασυμετρίας στη χορήγηση πληροφοριών. 
 
 
Η νέα βιομηχανική οικονομία και η πρακτική του ελέγχου των συγκεντρώσεων - νέα στοιχεία 
όσον αφορά τη συλλογική δεσπόζουσα θέση; 
 
Η μελέτη αποτελεί ενημερωμένη έκδοση παλαιότερης η οποία είχε δημοσιευθεί το 1987 με τίτλο 
«Kollektinve Marktbeherrschung. Das Konsept und seine Anwendbarkeit fur die 
Wettbewerbspolitik». Η προηγούμενη αυτή μελέτη ανέλυε τους παράγοντες σύμφωνα με τους 
οποίους μπορούσε να εκτιμηθεί εάν υπάρχει δεσπόζουσα θέση και υποστήριζε τη θέσπιση ενός 
ελέγχου των συγκεντρώσεων σε κοινοτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού. Η 
παρούσα μελέτη επανεξετάζει την υφιστάμενη πρακτική ελέγχου των συγκεντρώσεων της Επιτροπής 
στον τομέα της ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης. Παραθέτει επίσης τη νέα οικονομικής 
βιβλιογραφία στον τομέα της ολιγοπωλιακής δεσπόζουσας θέσης, ιδιαίτερα δε τη θεωρία των 
παιγνίων. Η μελέτη αυτή αφενός, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τα πορίσματα της προηγούμενης 
μελέτης και την τρέχουσα πρακτική της Επιτροπής, αφετέρου δε, προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση σε παράγοντες όπως είναι η ύπαρξη μη αναστρέψιμων καταστάσεων (όταν αναλύονται οι 
διαρθρώσεις του κόστους) και οι σχέσεις μεταξύ πολλών αγορών. Επιπλέον, δεν πρέπει να ληφθεί 
υπόψη μόνο - ή κυρίως - η συνεργασία στη θέσπιση των τιμών, αλλά να εξεταστούν και άλλες 
μορφές σύμπραξης, ειδικότερα στον τομέα της αγοράς. 
 
Δημοσιεύθηκε το 1995 - στοιχεία αναφοράς CM-89-95-737-EN-C 
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Επίπτωση των συγκεντρώσεων στην κοινοτική αγορά συνθετικών ινών για τάπητες. 
 
Η μελέτη πραγματοποιεί στατιστική και ποιοτική ανάλυση της πορείας της κοινοτικής αγοράς 
συνθετικών ινών για τάπητες, την περίοδο 1991-1994. 
 
Σκοπός ήταν να αναλυθούν οι επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση του τομέα, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την κοινοποίηση στο πλαίσιο του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
αρκετών από τις πράξεις αυτές εξαγοράς και δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων, ειδικότερα δε όσον 
αφορά την εξαγορά από την Du Pont των δραστηριοτήτων της ICI στον τομέα του νάυλον. 
 
Η μελέτη παρέχει αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη της αγοράς από πλευράς ποσοτήτων και τιμών, 
τάσεων για κάθετη ολοκλήρωση, τεχνολογικών εξελίξεων, παραγωγικής ικανότητας, κλπ. 
 
Το κυριότερο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι, παρά την έντονη συγκέντρωση της προσφοράς στην 
εν λόγω αγορά, ο ανταγωνισμός τιμών και ποιότητας παραμένει σημαντικός. 
 
 
Η επίπτωση των συγκεντρώσεων στη γαλλική αγορά μεταλλικών νερών. 
 
Η μελέτη πραγματοποιεί στατιστική και ποιοτική ανάλυση της πορείας της αγοράς μεταλλικών νερών 
στη Γαλλία, κατά την περίοδο 1991-1994, ιδίως μετά την εξαγορά της Perrier S.A. από τη Nestlι και 
την BSN. 
 
Σκοπός της μελέτης ήταν να αναλυθεί η επίπτωση της εξαγοράς αυτής μετά την απόφαση της 
Επιτροπής για την εν λόγω συγχώνευση. 
 
Η μελέτη παραθέτει λεπτομερείς προτάσεις ανάλυσης όσον αφορά: τις στρατηγικές των προμηθευτών 
μεταλλικών νερών, την εξέλιξη της ζήτησης, τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων μεγάλων 
καταστημάτων, τις επιπτώσεις του φάσματος των προϊόντων στην εν λόγω αγορά, τα αποτελέσματα 
των γενικών οικονομικών εξελίξεων στις συγχωνεύσεις και τις διαρθρώσεις της αγοράς που 
απορρέουν από αυτές. 
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IX - Αντιδράσεις στην XXIVη Έκθεση 
 
 
Α - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
 
1.  Ψήφισμα επί της 24ης έκθεσης της Eπιτρoπής για την πoλιτική ανταγωνισμoύ (ΕΕ 

C 65 της 4.3.1996 σελ. 9087 
 
 
To Eυρωπαϊκό Koινoβoύλιo, 
 
- έχoντας υπόψη την 24η έκθεση της Eπιτρoπής για την πoλιτική ανταγωνισμoύ (COM(95)0142 -

C4-0I65/95), 
- έχoντας υπόψη την απάντηση της Eπιτρoπής στo ψήφισμα τoυ Koιvo6ουλίoυ της l6ης Mαρτίoυ 

1995 σχετικά με την XXIII έκθεση88 , 
- έχoντας υπόψη την έκθεση της Eπιτρoπής Oικoνoμικής, Noμισματικής και Bιoμηχανικής 

Πoλιτικής και τις γνωμoδoτήσεις της Eπιτρoπής Noμικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των 
Πoλιτών και της Eπιτρoπής Eξωτερικών Oικoνoμικών Σχέσεων (A4-0327/95), 

 
A. έχoντας υπόψη τη συνεχιζόμενη απελευθέρωση των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες, μέσω 

της εφαρμoγής των απoτελεσμάτων τoυ Γύρoυ της Oυρoυγoυάης, γεγoνός πoυ έχει ως συνέπεια 
την πρoσφoρά στις διεθνείς εταιρίες όλo και περισσότερων δυνατoτήτων για εμπoρική 
δραστηριότητα σε παγκόσμιo επίπεδo, 

B. λαμβάνoντας υπόψη ότι η επιδίωξη ελεύθερoυ και θεμιτoύ ανταγωνισμoύ διεπόμενoυ από κανόνες 
απoτελεί έναν από τoυς ακρoγωνιαίoυς λίθoυς τόσo για την ενιαία αγoρά όσo και γία την ίδια την 
ευρωπαϊκή oλoκλήρωση, 

Γ. λαμβάνoντας υπόψη ότι o στόχoς της πoλιτικής ανταγωνισμoύ πρέπει vα είναι η πρoώθηση της 
απoτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής και της διανoμής με στόχo τη 
δημιoυργία θέσεων απασχόλησης και με παράλληλη πρoστασία των συμφερόντων όλων όσων 
συμμετέχoυν στις διαδικασίες παραγωγής και διανoμής (ιδιoκτητών και εργαζoμένων, 
καταναλωτών, αλλά και τoυ περιβάλλoντoς), 

 
1. χαιρετίζει την 24η έκθεση της Eπιτρoπής για την πoλιτική αvταγωνισμoύ και την κατά βάσιν 
oρθή εφαρμoγή των κoινoτικών κανόνων ανταγωνισμoύ την oπoία διαπιστώνει, καθώς και τo 
ξεχωριστό τεύχoς στo oπoίo συνoψίζovται oι απoφάσεις και oι εξελίξεις τoυ έτoυς κατά τρόπo 
ευκόλως κατανoητό  
 
2. χαιρετίζει τη σημαντική μείωση των εκκρεμoυσών υπoθέσεων στo πλaίσιo των άρθρων 85 και 
86, σε σχέση με τo 1993, καθώς και την απoφασιστική δράση της Eπιτρoπής κατά oρισμένων 
μεγάλων καρτέλ σε κoμβικoύς oικoνoμικoύς τoμείς  
 
3. επισημαίνει την αυξανόμενη πoλυπλoκότητα τoυ έργου της Eπιτρoπής λαμβάνoντας υπόψη την 
εκρηκτική αύξηση τoυ αριθμoύ των στρατηγικών συμφωνιών, καθώς και τις δυσκoλίες για την 
αύξηση τoυ ειδικoύ βάρoυς των θετικών τoυς πτυχών, λόγω της ανάγκης να πρoστατευθεί o 
ελεύθεpoς ανταγωvισμός  
 
4. επισημαίνει επίσης τη σημαντική αύξηση τoυ αριθμού των κoινoπoιήσεων συγκεντρώσεων, 
συμπεριλαμβανoμένης της αύξησης τoυ αριθμoύ των υπoθέσεων πoυ χρειάζoνται ενδελεχέστερη 
εξέταση  

                     
87  Η απάντηση της Επιτροπής δεν διατίθεται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσης. Θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
88  EE C 89 της 10.04.1995, σ. 146 
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H αρμόδια επί τoυ ανταγωνισμoύ αρχή 
 
5. εκφράζει την ανησυχία τoυ για τη σωρεία των αδημoσίευτων απoφάσεων στη ΓΔ IV, η oπoία 
πρoφανώς oφείλεται εν μέρει στις καθυστερήσεις στη μετάφραση· ζητεί να χoρηγηθούν περισσότερoι 
πόρoι στη ΓΔ και να ληφθεί μέριμνα για τη βελτίωση της oργανωτικής δoμής και της πρόσβασης στις 
τεχνoλoγίες της πληρoφόρησης· χαιρετίζει, ωστόσo, την ταχύτητα και απoτελεσματικότητα με την 
oπoία ειδικά η oμάδα εργασίας για τις συγχωνεύσεις (Merger Task Force) διαβιβάζει τις απoφάσεις 
της  
 
6. εκφράζει τη βαθειά τoυ απoγoήτευση για τoν καταμερισμό των αρμoδιoτήτων. μεταξύ των 
Γενικών Διευθύνσεων της Eπιτρoπής, βάσει τoυ oπoίoυ oρισμένες υπoθέσεις κρατικών ενισχύσεων 
αξιoλoγowται από γενικές διευθύνσεις διαφoρετικές της ΓΔ IV, και πρoτείνει τo χειρισμό όλων των 
υπoθέσεων κρατικών ενισχύσεων από τη ΓΔ IV, πρoκειμένoυ να καταστεί πραγματικά η αρμόδια επί 
τoυ ανταγωνισμoύ αρχή της Eυρωπαϊκής Ένωσης 
 
Διαφάνεια και επικoυρικότηsα 
 
7. θεωρεί ότι η διαφάνεια έχει ζωτική σημασία για τη δημόσια απoδoχή της πoλιτικής 
ανταγωνισμoύ· χαιρετίζει, στo πλαίσιo αυτό, την πρωτoβoυλία της αρμόδιας επί τoυ ανταγωνισμoύ 
Γενικής Διεύθυνσης της Eπιτρoπής να δημoσιεύει τακτικά ενημερωτικό έντυπo σχετικά με τις εν 
εξελίξει υπoθέσεις σε θέματα ανταγωνισμoύ, αλλά καλεί την πρoαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση να 
βελτιώσει περαιτέρω την ενημέρωση πoυ παρέχει, ιδίως σε ό,τι αφoρά τις υπoθέσεις κρατικών 
ενισχύσεων  
 
8. θεωρεί ότι oι μικρoμεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν έχoυν τη δέoυσα πληρoφόρηση και 
αντιμετωπίζoυν δυσκoλίες στo να την απoκτήσoυν, σχετικά με αποφάσεις πoυ τις αφoρoύν και 
πρoτείνει ένα είδoς απευθείας τηλεφωνικής σwδεσης με την ΓΔ IV, μέσω της oπoίας oι MME θα 
μπoρoύν να λαμβάνoυν τη σχετική πληρoφόρηση  
 
9. υπoστηρίζει τις πρoσπάθειες να πρoωθηθεί η απoκέντρωση στην εφαρμoγή των κανόνων τoυ 
ανταγωνισμoύ, υπό την πρoϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η βασική ισoρρoπία μεταξύ της 
επικoυρικότητας και της ανάγκης για «δίκαιoυς κανόνες τoυ παιχνιδιoύ»· απευθύνει, ωστόσo, 
αυστηρή πρoειδoπoίηση εναντίoν κάθε τάσεως για επανεθνικoπoίηση της πoλιτικής ανταγωνισμoύ  
 
10. ζητεί την ενίσχυση τoυ δημoκρατικoύ ελέγχoυ επί της πoλιτικής ανταγωνισμoύ στην Eυρωπαϊκή 
Ένωση και, πρoς τo σκoπό αυτό, καλεί τoν επί τoυ ανταγωνισμoύ αρμόδιo Eπίτρoπo να ενημερώσει 
αυτoπρoσώπως την Eπιτρoπή Oικoνoμικής, Noμισματικής και Bιoμηχανικής Πoλιτικής τoυ 
Eυρωπαϊκoύ Koινoβoυλίoυ σχετικά με τις πρόσφατες απoφάσεις και εξελίξεις στo πεδίo της 
πoλιτικής ανταγωνισμoύ· η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να πραγματoπoιείται ανά τακτά χρoνικά 
διαστήματα και με έναν ρυθμό πoυ θα oρισθεί μετά από συμφωνία με την ως άνω επιτρoπή  
 
11. αναθέτει στην αρμόδια επιτρoπή τoυ να εξετάζει, σε ετήσια βάση, την έξέλιξη της πoλιτικής 
ανταγωνισμoύ, με την ευκαιρία της συζήτησης σχετικά με την ετήσια έκθεση της Eπιτρoπής περί της 
πoλιτικής ανταγωνισμoύ και να εκφράζει την πoλιτική τoυ συγκατάθεση κατά τη διάρκεια της 
Oλoμέλειας· 
 
12. καλεί την Eπιτρoπή να συvτάξει ετήσια έκθεση για την βιoμηχανική πoλιτική oύτως ώστε να 
εξεταστεί από κoινoύ με τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πoλιτική ανταγωνισμoύ και την ενιαία 
αγoρά· 
 
13. ζητεί να καταβληθoύv μεγαλύτερες πρoσπάθειες στo πλαίσιo της ετήσιας έκθεσης, πρoκειμένoυ 
να εκτιμηθoύν oι επιπτώσεις της πoλιτικής αvταγωνισμoύ σε άλλα πεδία, ιδιαίτερα δε στην 
κoινωνική, την περιφερειακή και την περιβαλλoντική πoλιτική  
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Oι πρoκλήσεις πoυ αντιμετωπίζει η πoλιτική ανταγωνισμoύ 
 
14. θεωρεί oτι η Oικoνoμική και Noμισματική Ένωση θα δημιoυργήσει ένα εντελώς νέo 
ανταγωνιστικό περιβάλλoν στo πλαίσιo τoυ oπoίoυ η υπoτίμηση δεν θα απoτελεί πλέoν μέσoν 
oικoνoμικής πoλιτικής· ζητεί από την Eπιτρoπή να διασφαλίσει ότι η κρατική βoήθεια δεν θα 
θεωρείται ως εναλλακτική λύση της υπoτίμησης με στόχο την ενίσχυση επιλεγμένων βιoμηχανιών ή 
τομέων και ότι, αντίθετα, oι δημoσιoνoμικoί περιoρισμoί θα χρησιμoπoιηθoύν πρoκειμένoυ να 
μειώσoυν τις δυνατότητες των κρατών μελών να χoρηγoύν κρατικές ενισχύσεις  
 
15. υπενθυμίζει ότι τo Λευκό Bιβλίo για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 
τoνίζει τη σημασία της πoλιτικής ανταγωνισμoύ ως παράγoντα της βιoμηχανικής αναδιάρθρωσης και 
ζητεί oι υπoθέσεις για θέματα ανταγωνισμoύ που βρίσκoνται ενώπιoν της Eπιτρoπής και θα είχαν ως 
απoτέλεσμα τη δημιoυργία θέσεων απασχόλησης, να εξετασθoύν υπό τo πρίσμα αυτό  
 
16. πιστεύει ότι η Eπιτρoπή μπoρεί να αντιμετωπίσει ευνoϊκότερα τις συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων σε τoμείς της αγoράς όπως oι τηλεπικoινωνίες και η τεχνoλoγία της πληρoφoρίας πoυ 
βρίσκoνται σε φάσης απελευθέρωσης και παγκoσμιoπoίησης, καθώς και τις συμφωνίες πoυ μπoρoύν 
να βελτιώσoυν oυσιαστικά τις πρoσπάθειες των επιχειρήσεων στoν τoμέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης· 
 
17. ζητεί την σε βάθoς αναθεώρηση τoυ κανoνισμoύ EOK 17/62 τoυ Συμβoυλίoυ σχετικά με την 
εφαρμoγή των άρθρων 85 και 8689 της Συνθήκης και πρoτείνει, σε σχέση με αυτό, η Eπιτρoπή να 
τηρεί ευνoϊκότερη στάση απέναντι στις κάθετες συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων τoυ ίδιoυ τoμέα, πoυ 
συνήθως είναι διαφανέστερες από τις oριζόντιες συμφωνίες και είναι βέβαιo ότι θα καταστoύν 
συνηθέστερες με την oλoκλήρωση της ενιαίας αγoράς  
 
18. επαναλαμβάνει τo αίτημά τoυ να πραγματoπoιηθεί πρόoδoς στo ζήτημα της μείωσης των 
ανωτάτων oρίων τoυ κύκλoυ εργασιών πάνω από τα oπoία μία συγκέντρωση μπορεί να θεωρηθεί ότι 
έχει κoινoτική διάσταση, επισημαίνoντας ότι o πρoχωρημένoς βαθμός oλoκλήρωσης της ενιαίας 
αγoράς απαιτεί χαμηλότερα όρια  
 
19. χαιρετίζει τη δημιoυργία ειδικευμένης μoνάδας για τα καρτέλ εντός της ΓΔ IV της Eπιτρoπής, 
της oπoίας απoκλειστικό έργo θα είναι o εντoπισμός καρτέλ και η πρoετoιμασία απoφάσεων για την 
απαγόρευσή τoυς και την επιβoλή πρoστίμων  
 
20. χαιρετίζει τις ενέργειες πoυ έχoυν ήδη πραγματoπoιηθεί για την εισαγωγή τoυ ανταγωνισμoύ σε 
τoμείς oι oπoίoι μέχρι πρότινoς πρoστατεύoνταν από τις εθνικές κυβερνήσεις· ζητεί τη συνέχιση της 
διαδικασίας αυτής· υπενθυμίζει όμως την ανάγκη να υπάρχει ένα κανoνιστικό πλαίσιo τo oπoίo θα 
διασφαλίζει τα δημόσια συμφέρoντα και να τηρoύνται στoυς τoμείς των τηλεπικoινωνιών και της 
ενέργειας oι αρχές της καθoλικότητας, της συνέχειας και της διαφάνειας, oι oπoίες είναι θεμελιώδεις 
για την έννoια της δημόσιας παρoχής υπηρεσιών  
 
21. καλεί την Eπιτρoπή να εκπoνήσει πρoτάσεις για τoν oρισμό και τη χρηματoδότηση των 
δημόσιων υπηρεσιών και καλεί να συμπεριληφθεί oρισμός των δημόσιων υπηρεσιών στη Συνθήκη, 
κατά τη διάρκεια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης τoυ 1996  
 
22. αντιτίθεται στην χρήση τoυ άρθρoυ 90, παρ. 3 της Συνθήκης EK στις περιπτώσεις πoυ η 
Eπιτρoπή έχει θεσπίσει oδηγία χωρίς τη δημoκρατική επoπτεία τoυ Eυρωπαϊκoύ Koινoβoυλίoυ  
 
23. ζητεί να επιδoτηθεί κατάλληλα, στo πλαίσιo της πoλιτικής ανταγωνισμoύ η διαδικασία 
διαρθρωτικής μεταβoλής στoν τoμέα των δημόσιων υπηρεσιών, με τήρηση των βασικών αρχών πoυ 
χαρακτηρίζoυν την έννoια της δημόσιας υπηρεσίας  
 
                     
89  EE C 13 της 21.02.1992, σελ. 204. 
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24. επισημαίνει ότι η πoλιτική ανταγωνισμoύ πρέπει να συνoδεύεται από την εφαρμoγή μιας 
απoτελεσματικής πoλιτικής για τη χρηματoδότηση και τoν ακριβή πρoσδιoρισμό μιας καθoλικής 
υπηρεσίας, στoυς τoμείς εκείνoυς πoυ πρoσφέρoυν oρισμένες υπηρεσίες στo σύνoλo των ευρωπαίων 
πoλιτών, ανεξάρτητα από τoν τόπo κατoικίας τoυς ή την κoινωνική τoυς θέση και ζητεί, στoν τoμέα 
αυτό, να ανασταλεί η εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 90, παρ. 3  
 
25. καλεί την Eπιτρoπή να συμπεριλάβει στην εφαρμoγή των κανόνων ανταγωνισμoύ και άλλoυς 
τoμείς πoλιτικής όπως την πρoώθηση της εσωτερικής αγoράς και της oικoνoμικής ανάπτυξης, την 
απασχόληση και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Eυρωπαϊκής Ένωσης  
 
26. εκφράζει τη λύπη τoυ για τo γεγoνός ότι δεν έχει αναθεωρηθεί έως σήμερα o κανoνισμός (EOK) 
αριθ. 4064/89 oι ρυθμίσεις για τoν έλεγχo των συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων90 και ζητεί την 
άμεση διεξαγωγή σχετικής αναθεώρησης  
 
27. καλεί την Eπιτρoπή να εφαρμδσει αυστηρά τoυς κανόνες πoυ αφoρoύν τη χoρήγηση κρατικών 
ενισχύσεων και να συμβιβάσει την εφαρμoγή αυτή με τις αρχές της oικoνoμικής και κoινωνικής 
συνoχής και της πρoστασίας των κoινoτικών συμφερόντων στην περιφερειακή της πoλιτική· 
 
28. καλεί την Eπιτρoπή να ελευθερώσει πλήρως τoυς τoμείς των τηλεπικoινώνιών και των 
ταχυδρoμικών υπηρεσιών, διασφαλίζoντας παράλληλα τη διατήρηση απoτελεσματικών υπηρεσιών 
για όλoυς τoυς καταναλωτές σε όλα τα μέρη της Koινότητας  
 
29. αναγνωρίζει ότι, ενώ η εφαρμoγή των κανόνων τoυ ανταγωνισμoύ για τις δημόσιες υπηρεσίες θα 
πρέπει να απoτελέσει αντικείμενo τακτικών ελέγχων, oι υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρηθoύν στo ίδιo 
επίπεδo πoυ αναμένoυν δικαιωματικά oι πoλίτες της Ένωσης 
 
30. καλεί την Eπιτρoπή να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές των κρατών μελών και με άλλoυς 
φoρείς όπως με τις αρχές των HΠA και τoν Παγκόσμιo Oργανισμό Eμπoρίoυ με στόχo τη δημιoυργία 
ενός παγκόσμιoυ πλαισίoυ διαρκoύς ανάπτυξης και δίκαιoυ ανταγωνισμού, και συγχρόνως να τηρεί 
την υπoχρέωσή της να μεριμνά για τα συμφέρoντα της πoλιτικής ανταγωνισμoύ της ίδιας της 
Koινότητας, σε διεθνές επίπεδo  
 
O σύνδεσμoς μεταξύ της πoλιτικής ανταγωνισμoύ, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης 
 
31. επισημαίνει ότι τo πνεύμα της ενιαίας αγoράς - άρση των εμπoρικών φραγμών μεταξύ των 
κρατών μελών σε συνδυασμό με ισχυρή πoλιτική ανταγωνισμoύ - έχει μεν απoφέρει σημαντικά 
oφέλη αλλά δεν έχει κατoρθώσει να λύσει βασικά πρoβλήματα της Eυρώπης πoυ συνδέoνται με την 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας και τη διαρθρωτική ανεργία  
 
32. ζητεί, κατά συνέπεια, να εκπoνηθεί διεξoδική μελέτη σχετικά με τo σuνδεσμo μεταξύ της 
πoλιτικής ανταγωνισμoύ, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης  
 
33. καλεί την Eπιτρoπή - χρησιμoπoιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα πoυ πρoβλέπει η Συνθήκη - να 
τρoχoδρoμήσει μια ενεργό βιoμηχανική πoλίτική oύτως ώστε να εξασφαλιστεί o ισόρρoπoς 
συνδυασμός κάθε ακoλoυθoύμενης πoλιτικής σε επίπεδo Eυρωπαϊκής Ένωσης  
 
34. χαιρετίζει τo γεγoνός ότι η ετήσια έκθεση αναγνωρίζει ότι με την αύξηση της διεθνoπoίησης, 
oπoιoσδήπoτε πρoσδιoρισμός των σημαντικών αγoρών ή των υφιστάμεvων ή ενδεχόμενων 
ανταγωνιστών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τoυ τις τρίτες χώρες  
 
35. χαιρετίζει επίσης την ευνoϊκή στάση πoυ υιoθετεί η Eπιτρoπή απέναντι σε μoρφές συνεργασίας 
πoυ ενισχύoυν την απoτελεσματικότητα και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητα των 
εμπλεκόμενων επιχειρήσεων  
                     
90 EE L 365 της 30.12.1989, σελ. 1. 
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36. χαιρετίζει τις πρoσπάθειες για ενθάρρυνση της μεταφoράς τεχνoλoγίας με την απλoύστευση τoυ 
νoμικoύ πλαισίoυ πoυ διέπει τις συμφωνίες παραχώρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
τεχνoγνωσίας 
 
37. ζητεί να διευκρινισθεί περισσότερo τo πεδίo εφαρμoγής της συνεργασίας μεταξύ των 
μικρoμεσαίων επιχειρήσεων μέσα στo πλαίσιo της πoλιτικής ανταγωνισμoύ  
 
Kρατικές ενισxύσεις 
 
38. εκφράζει τη βαθειά τoυ ανησυχία για τo ύψoς των ενισχύσεων πoυ χoρηγoύνται σε ευρωπαϊκές 
αερoπoρικές εταιρίες και ζητεί την αυστηρή εφαρμoγή της αρχής «πρώτη και τελευταία φoρά»  
 
39. ζητεί, ωστόσo, επίμoνα να διατηρηθεί η δυνατότητα χoρήγησης κρατικώv ενισχύσεων για την 
μετατρoπή βιoμηχανιών πoυ πλήττoνται λόγω διαρθρωτικών μεταβoλών καθώς και ενισχύσεων, κατά 
τη μεταβατική περίoδo, για τo θιγόμενo από τα νέα μέτρα εργατικό δυναμικό  
 
40. συμφωνεί ότι oι κρατικές ενισχύσεις πρέπει να χoρηγoύνται όχι απoκλειστικά για την 
υπεράσπιση εθνικών συμφερόντων αλλά και για την πρoάσπιση των κoινoτικών συμφερόντων και 
πιστεύει ότι τo πεδίo για την απoτελεσματική παρέμβαση έχει σε κάπoιo βαθμό μετατoπισθεί πρoς τo 
ευρωπαϊκό επίπεδo  
 
41. θεωρεί ότι oι επιχειρήσεις έχoυν θεμελιώδες δικαίωμα να πρoασπoύv εαυτές από αυθαίρετες 
παρεμβάσεις τoυ κράτoυς πoυ μπoρoύν να ακυρώσoυν ιδιoκτησιακά δικαιώματα με στρεβλώσεις τoυ 
ανταγωνισμoύ. Tα δικαιώματα τρίτων μερών πρέπει να ενισχυθoύν για να δημιoυργηθεί μία νέα 
φιλoσoφία πoυ θα βασίζεται στα εξής: 
 
- δικαίωμα πληρoφόρησης, 
 
- δικαίωμα διατύπωσης των απόψεων ενώπιoν των αρμoδίων, 
 
- δικαίωμα διατύπωσης των παρατηρήσεων πριν από τη λήψη των απoφάσεων, - δικαίωμα 
πρoσφυγής σε νoμική βoήθεια  
 
42. χαιρετίζει την αναγνώριση, εκ μέρoυς της Eπιτροπής, τoυ γεγoνότoς ότι oι ενισχύσεις στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν επιδέχoνται μείωση και ζητεί να 
υπάιρξoυν διευκρινίσεις όσoν αφoρά τις ενισχύσεις στην απασχόληση, ιδιαίτερα λαμβάνoντας υπόψη 
τη δραστήρια πoλιτική για την αγoρά εργασίας, υπέρ της oπoίας συνηγoρεί η Λευκή Bίβλoς για την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση (COM(93)0700 - C3-0509/93)  
 
43. τoνίζει ότι oι αγoρές και oι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων ενδέχεται να έχoυν σoβαρές συνέπειες 
για τoυς εργαζόμενoυς των εν λόγω επιχειρήσεων και ζητεί την αναδιαμόρφωση της πoλιτικής 
ανταγωνισμoύ oύτως ώστε να λαμβάνoνται υπόψη oι κoινωνικoί παράγoντες  
 
44. επισημαίνει ότι η oδηγία 94/45/EK τoυ Συμβoυλίoυ της 22.09.1994, σχετικά με τη σύσταση 
Eπιτρoπής Eυρωπαϊκής Eπιχείρησης ή σχετικά με μια διαδικασία ενημέρωσης και διαβoύλευσης με 
τoυς εργαζoμένoυς στις επιχειρήσεις και oμάδες επιχειρήσεων ευρωπαϊκής διάστασης91 πoυ 
εγκρίθηκε πρόσφατα απoδεικνύει την απoφασιστικότητα της Eπιτρoπής στην πρoστασία τoυ 
δικαιώματoς των εργαζoμένων για μια ανεξάρτητη εκπρoσώπηση μέσα στις επιχειρήσεις της EE πoυ 
ασκoύν διασυνoριαxές δραστηριότητες  
 
45. καλεί την Eπιτρoπή να καταβάλει κάθε δυνατή πρoσπάθεια για να διασφαλίσει την τήρηση της 
βασικής αυτής δημoκρατικής αρχής ακόμη και σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή κoινoπραξιών μεταξύ 
εταιριών της E.E και εταιριών εκτός της επικράτειας τής E.E.  
                     
91  EE L 254 της 30.09.1994, σελ. 64. 
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Διεθνείς πτυχές 
 
46. χαιρετίζει τις πρoσπάθειες της Eπιτρoπής να εισαγάγει κανόνες για τoν ανταγωνισμό σε διεθνές 
επίπεδo και θεωρεί ότι η νέα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eυρωπαϊκής Ένωσης και Hνωμένων 
Πoλιτειών, καθώς και η συμφωνία τoυ OOΣA για ενίσχυση των ναυπηγείων, απoτελούν σημαντικά 
βήματα πρoς την κατεύθυνση της στενότερης διεθνούς συνεργασίας  
 
47. επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη απελευθέρωση των συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες θα 
συνεισφέρει στην ευημερία τoυ κoινωνικού συνόλoυ και ιδιαίτερα των καταναλωτών μόνo εάν 
θεσπισθoύν παράλληλα σε διεθνές επίπεδo ενιαίες και δεσμευτικές διατάξεις. για τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 
 
48. υπoστηρίζει, επoμένως, την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα τoυ Παγκόσμιoυ 
Oργανισμού Eμπoρίoυ (ΠOE) με στόχo να συμπεριληφθεί στo πoλυμέρές σύστημα παγκόσμιων 
εμπoρικών συναλλαγών ένα σύνoλo κατώτατων απoδεκτών πρoδιαγραφών ανταγωνισμού και 
κoινωνικής και περιβαλλoντικής πρoστασίας  
 
49. καλεί την Eπιτρoπή να υπoβάλει στo Συμβούλιo των Yπoυργών σχέδιo εντoλής για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων  
 
50. θεωρεί ως τα σημαντικότερα στoιχεία ενός διεθvούς συστήματoς κανόνων ανταγωνισμού την 
απαγόρευση της σύναψης, μεταξύ επιχειρήσεων, συμφωνιών μη ανταγωνισμού (καρτέλ) πoυ 
παραβιάζoυν τoυς κανόνες τoυ ανταγωνισμού, τoν έλεγχo των διασυνoριακών συγχωνεύσεων καθώς 
και τη θέσπιση κώδικα για τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνoντας υπόψη τις πρoβλεπόμενες 
μεταβατικές περιόδoυς και τα ιδιαίτερα καθεστώτα για τις αναπτυσσόμενες χώρες πoυ πρoβλέπει o 
ΠOE  
 
51. τoνίζει ιδιαίτερα τη σημασία πoυ έχει η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληρoφoριών μεταξύ των 
αρμόδιων για τoν ανταγωνισμό αρχών της EE και τρίτων χωρών πoυ απστελεί απαραίτητη 
πρoϋπόθεση για την απoτελεσματική εφαρμογή των κανόνων τoυ ανταγωνισμού  
 
52. αναγνωρίζει, ότι oι υπάρχoυσες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της EE και ενός 
μεγάλoυ αριθμού τρίτων χωρών στoν τoμέα της πoλιτικής ανταγωνισμού απστελούν μία σημαντική 
συνεισφoρά όσoν αφoρά τη βελτίωση τoυ διεθνούς ανταγωνισμού  εκφράζει ωστόσo την πεπoίθησή 
τoυ ότι τo δίκτυo αυτό των διμερών συμφωνιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει τoυς πoλυμερούς 
απoδoχής κανόνες ανταγωνισμού  
 
53. εκφράζει την πεπoίθηση ότι μία πoλυμερής συμφωνία θα συνεισέφερε στη μείωση της χρησης 
μέτρων διασφάλισης, όπως είναι τα μέτρα αντιντάμπιγκ  
 
54. τoνίζει, ότι η επιδιωκόμενη απελευθέρωση των διεθνών άμεσων επενδύσεων καθιστά ακόμα πιo 
αναγκαία τη θέσπιση ενιαίων κανόνων ανταγωνισμού και υπενθυμίζει, στo πλαίσιo αυτό, την 
υπoχρέωση πoυ έχoυν αναλάβει τα κράτη μέλη τoυ ΠOE να ελέγξουν τo ενδεχόμενo ένταξης 
κανόνων ανταγωνισμού στη συμφωνία σχετικά με τα μέτρα πoυ αφoρούν τις επενδύσεις στoν 
εμπoρικό τoμέα, κατά τη διαδικασία αναθεώρησης της συμφωνίας αυτής  
 
55. σημειώνει ότι η ελευθέρωση των εμπoρικών σχέσεων με τις χώρες της Kεντρικής και 
Aνατoλικής Eυρώπης θα καταστήσει απαραίτητo τoν πρoσεκτικό σύντoνισμό των κανόνων 
ανταγωνισμού μεταξύ της Eυρωπαϊκής Ένωσης και των συγκεκριμένων χωρών, εις τρόπoν ώστε oι 
επιχειρήσεις της Eυρωπαϊκής Ένωσης να μην αντιμετωπίζoυν αθέμιτo ανταγωνισμό από επιχειρήσεις 
χωρών με λιγότερo αυστηρούς κανόνες σε θέματα ανταγωνισμού  
 
56. τoνίζει ότι η oλoκλήρωση της ενιαίας αγoράς χωρίς σύνoρα έχει oυσιαστικά. καταστήσει άνευ 
αντικειμένoυ τις μακρές μεταβατικές περιόδoυς και τις παρεκκλίσεις για τις χώρες της Kεντρικής και 
Aνατoλικής Eυρώπης, πρoκειμένoυ να καταστεί δυvατή η ταχεία πρoσχώρησή τoυς και επιμένει ότι 
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oι χώρες αυτές πρέπει πρώτα να συμμορφωθούν με όλη τη νoμοθεσία της εσωτερικής αγoράς, 
συμπεριλαμβανoμένων των κανόνων περί ανταγωνισμού, ώστε να απoφευχθεί η υπoνόμευση των 
θεμελίων της Ένωσης  
 
57. συμφωνεί ότι, σε διεθνές επίπεδo, απαιτείται ένα νέo σύνoλo κανόνων περί ανταγωνισμού, oι 
oπoίoι θα πρέπει να στoχεύoυν στην άρση των εμπoδίων πoυ τίθενται στις εμπoρικές συναλλαγές, 
είτε αφoρoύν τoν ιδιωτικό, είτε τo δημόσιo τoμέα· τoνίζει ότι κατά τη θέσπιση παρόμοιων διεθνών 
κανόνων περί ανταγωνισμού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη oι κoινωνικoί και περιβαλλoντικoί 
παράγoντες. 
 
58. αναθέτει στoν Πρόεδρό τoυ να διαβιβάσει τo παρόν ψήφισμα στην Eπιτρoπή και τo Συμβούλιo, 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των χωρών της EZEΣ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα 
κoινoβούλια των κρατών μελών και των χωρών της EZEΣ. 
 
 
 
Β - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
 
1. Γνωμοδότηση για την «XXIVη Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής 

ανταγωνισμού (ΕΕ C 39 της 12.2.1996, σ. 79) 
 
«Γνωμοδότηση για την «XXIVη Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού  (1994)» 96/C 

39/14) 
 
 
Στις 23 Μαΐου 1995, η Επιτροπή αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης 
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής για την «XXIVη Έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 
1994». 
 
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία 
των σχετικών εργασιών διατύπωσε την γνωμοδότησή του στις 18 Οκτωβρίου 1995 βάσει της 
σχετικής έκθεσης του εισηγητή, κ. Sepi. 
 
Κατά την 330ή σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 1995), η Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση. 
 
1. Πρόλογος 
 
1.1. Η ΟΚΕ λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση του γεγονότος ότι η Επιτροπή παρέχει φέτος μια πολύ 
πιο οργανωμένη και ορθολογική από εκδοτική σκοπιά έκδοση της έκθεσης επί του ανταγωνισμού, 
καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ανάγνωση και την κατανόηση. 
 
1.2. Επανειλημμένα στις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις η ΟΚΕ είχε υπογραμμίσει την αναγκαιότητα 
μεγαλύτερης ευκρίνειας του εγγράφου αυτού, που παραμένει ένα από τα ουσιαστικά σημεία 
αναφοράς για να αξιολογηθεί όχι στα πλαίσια της πολιτικής αλλά πιο γενικά επίσης ολόκληρη η 
οικονομική πολιτική της ΕΕ. 
 
1.3. Άλλο τόσο σημαντικό για μια πολιτική διαφάνειας είναι η δημοσίευση, που πραγματοποιήθηκε 
τις τελευταίες ημέρες, μιας περίληψης της έκθεσης με τίτλο «Η πολιτική του ανταγωνισμού στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα» που απευθύνεται σε ένα πιο ευρύτερο κοινό σε σχέση με το κοινό στο οποίο 
προορίζονται οι επίσημες εκθέσεις. 
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1.4. Παρά το γεγονός αυτό και έχοντας λάβει υπόψη τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν, 
η ΟΚΕ θα πρέπει να διαπιστώσει ότι ο όγκος παρουσιάζει ακόμη ορισμένες πτυχές βαρύτητας και 
επαναληπτικότητας, ενώ η αρχική σύνθεση πρέπει να βελτιωθεί για να επιτραπεί η εύκολη ανάγνωση 
των βασικών κατευθύνσεων της ΕΕ. 
1.5. Η διαφάνεια αποτελεί έναν πολύ σημαντικό στόχο και θα πρέπει να γίνουν βήματα προς την 
κατεύθυνση αυτή, διαιρώντας ενδεχόμενα σε θεματικούς τόμους τη σημερινή εκδοτική διάρθρωση 
της έκθεσης92. 
 
2. Τα πλαίσια 
 
2.1. Η XXIVη έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής του ανταγωνισμού εγγράφεται σε μια 
κατάσταση ταχύτατα εξελισσόμενου πλαισίου. 
 
2.2. Κυρίως η οικονομική κατάσταση, μετά από πολλά έτη ύφεσης, άρχισε να παρουσιάζει τα πρώτα 
συμπτώματα ανάκαμψης. 
Αυτό θα ανοίξει το δρόμο για νέα φαινόμενα που θα απαιτήσουν παράμετρους αξιολόγησης καθώς 
και ειδική προσοχή εκ μέρους της ΓΔ IV. 
Στο νέο δυναμισμό της επέκτασης θα πρέπει να υπάρξει μια κατάλληλη επιχειρησιακή εποπτεία σ' 
αυτή τη νέα φάση. 
 
2.3. Η Επιτροπή και η ΕΕ στο σύνολό της δεσμεύονται για την υλοποίηση των οικονομικών και 
κοινωνικών στόχων που περιέχονται στο Λευκό Βιβλίο «Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση 
− Οι προκλήσεις και η πορεία προς τον 21ο αιώνα»⋅ η ΟΚΕ κρίνει αναγκαίο, όσον αφορά επίσης την 
πολιτική του ανταγωνισμού να υπάρξει επαναπροσανατολισμός προς τις κατευθύνσεις αυτές. 
 
2.4. Το προοδευτικό άνοιγμα των αγορών που κατέληξε στη σύναψη του Γύρου της Ουρουγουάης, με 
τη θέσπιση της ΠΟΕ, της οποίας οι επιπτώσεις τονίζονται επίσης από τις συμφωνίες σύνδεσης και 
από τη δημιουργία του ΕΟΧ, καθώς και από την πλήρη ένταξη πλέον των νέων κρατών μελών και 
από τις συμφωνίες σύνδεσης με τις ΧΚΑΕ93, αλλάζουν σημαντικά τα πλαίσια αναφοράς. 
 
Πέρα από την ποσοτική πτυχή υπάρχει επίσης και ποιοτική αλλαγή όσον αφορά τη λειτουργία του 
ανταγωνισμού. 
 
3. Δραστηριότητα της Επιτροπής 
 
3.1. Το 1994 χαρακτηρίστηκε από μια ισχυρή κανονιστική δραστηριότητα που μεταφράσθηκε σε 
πολυάριθμα έγγραφα γενικού χαρακτήρα καθώς και σε αύξηση των διοικητικών διαδικασιών. Η ΟΚΕ 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει αυτές τις δραστηριότητες και να καθορίσει τους κανόνες 
συμπεριφοράς καθώς και τις αρχές τις οποίες θα πρέπει να σέβονται οι οικονομικοί και κοινωνικοί 
παράγοντες και αυτό τόσο για λόγους θεσμικούς όσο και για να μειωθεί η εργασία διοικητικής 
επιβεβαίωσης περίπτωση προς περίπτωση εκ μέρους της ΓΔ IV. 
 
3.2. Υπογραμμίζεται θετικά η βούληση της Επιτροπής να εντάξει την πολιτική ανταγωνισμού στους 
γενικούς οικονομικούς προσανατολισμούς της ΕΕ, όπως έχει ήδη υποδειχθεί εξάλλου στη 
γνωμοδότηση της ΟΚΕ94 στη γνωμοδότηση για την XXIIIη έκθεση. 
 
Όπως επανειλημμένα προκύπτει στη διάρκεια της έκθεσης της Επιτροπής υπάρχει συνείδηση του 
γεγονότος ότι αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς την αποστολή όσο και στο 
ρόλο της. 
 
                     
92  Για παράδειγμα μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερις τόμους: 1. Σύνοψη, 2. Συμφωνίες και συγκεντρώσεις, 3. 

Κρατικές ενισχύσεις, 4. Παραρτήματα. 
93  ΧΚΑΕ − Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
94  ΕΕ αριθ. C 397 της 31. 12. 1994. 
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3.3. Η ΟΚΕ, ωστόσο, κρίνει ότι είναι αναγκαία μια μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της πολιτικής του 
ανταγωνισμού και των άλλων πολιτικών της ΕΕ, ειδικότερα σε σχέση με τη βιομηχανική πολιτική, 
την εμπορική πολιτική, την πολιτική της απασχόλησης, της κοινωνικής σύγκλισης και της 
ανταγωνιστικότητας, καθώς και της αντιπληθωριστικής πολιτικής και της υποστήριξης των 
καταναλωτών. 
3.4. Η ΟΚΕ κρίνει ότι οι εμπορικές πολιτικές και οι πρωτοβουλίες συνεργασίες με τις ΧΚΑΕ που 
προβλέπονται από τις συμφωνίες βιομηχανικής συνεργασίας πρέπει να σέβονται ορισμένες 
κοινωνικές παραμέτρους, έτσι ώστε να μην αναστατώνεται το παιχνίδι του ανταγωνισμού ούτε να 
ευνοούνται φαινόμενα μετεγκατάστασης βιομηχανιών που μπορεί να έχουν αρνητικό οικονομικό και 
κοινωνικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
3.5. Στο επίπεδο της πολιτικής του ανταγωνισμού με στενή έννοια, η Επιτροπή, στο φως επίσης του 
Λευκού Βιβλίου, πρέπει να δώσει την κατάλληλη ερμηνεία στη νέα κατάσταση και να λάβει 
περισσότερο υπόψη της τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των αποφάσεων. 
 
3.6. Η ΟΚΕ κρίνει επιπλέον ότι δεν θα πρέπει να θιγεί, και συνεπώς θα πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τόσο όσον αφορά τους συνεταιρισμούς που δρουν στην αγορά, 
όσο και για τον μη κερδοσκοπικό τομέα της αγοράς, δηλαδή την κοινωνική οικονομία που 
παρεμβαίνει σε τομείς που απέχουν από τα ενδιαφέροντα των επιχειρήσεων. Ειδικότερα οι 
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελούσιας προσφοράς υπέρ των περιθωριακών 
στοιχείων, μπορούν να συνεχίζουν να επωφελούνται από κρατικές ενισχύσεις και ειδικές νομοθετικές 
διευκολύνσεις χωρίς απαγορεύσεις. 
 
3.7. Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στα 
συστήματα πληρωμών95. 
 
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως η Επιτροπή προτίθεται να εκτιμήσει τη συμβατότητα των 
συστημάτων πληρωμών με τους κανόνες ανταγωνισμού της Συνθήκης. 
 
Η ανακοίνωση πρέπει να εξετασθεί εις βάθος και να αποτελέσει αντικείμενο γνωμοδότησης της ΟΚΕ, 
ειδικά αφιερωμένης στο θέμα αυτό, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στη γνωμοδότηση που υιοθέτησε 
η ΟΚΕ στη σύνοδο ολομέλειας της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 1995, η οποία αφορούσε τις 
«Μεταφορές χρηματικών ποσών στην ΕΕ: διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και σταθερότητα». 
 
3.8. Η ΟΚΕ έχει επίγνωση των δυσκολιών για τη διατήρηση της αυστηρότητας κατά την εφαρμογή 
των κανόνων και ταυτόχρονα για να διευκολυνθεί η διαρθρωτική και παραγωγική ανάπτυξη της ΕΕ, 
ωστόσο κρίνει ότι ο βασικός προσανατολισμός που εκφράζεται κατά την εξαγγελία των αρχών θα 
πρέπει να ισχύει και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. 
 
4. Οι συμφωνίες 
 
4.1. Αξιολογώντας τις συμφωνίες, κυρίως σε σχέση με το Λευκό Βιβλίο «Ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα, απασχόληση», η Επιτροπή κάνει μια καθαρή διάκριση μεταξύ των «αμυντικών» 
συμφωνιών, δηλαδή εκείνων που πραγματοποιούνται για να υποστηρίξουν τις αγορές μέσω 
περιορισμών του ανταγωνισμού και εκείνων που έχουν στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων μέσω μεγαλύτερης συνεργασίας τους. Στις πρώτες επιβάλλονται κυρώσεις, οι 
δεύτερες γίνονται δεκτές. 
 
4.2. Η διάκριση είναι σαφής αλλά πολύ δύσκολη είναι η εφαρμογή της συγκεκριμένα. Πρόσφατα, η 
πρόταση κανονισμού για τις μεταφορές τεχνολογίας, παρουσιάζει, όπως ήδη επισημάνθηκε στις 
γνωμοδοτήσεις της ΟΚΕ, ορισμένες συζητήσιμες πτυχές. 
 

                     
95  ΕΕ αριθ. C 251 της 27. 9. 1995. 
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4.3. Σε σχέση πάντοτε με την πρακτική εφαρμογή των κανόνων αυτών πρέπει να γίνουν δύο 
παρατηρήσεις: 
α) οι κυρώσεις κατά των «καρτέλ» πρέπει να αντιστοιχούν στα διάφορα επίπεδα παρέμβασης του 
κάθε μέλους⋅ 
β) όσον αφορά τις ενώσεις επιχειρήσεων είναι αναγκαίο να διευκρινίζεται σαφώς αν οι κυρώσεις 
εφαρμόζονται στις ίδιες τις ενώσεις ή στα μέλη τους προκειμένου να αποφευχθεί περίπτωση διπλών 
κυρώσεων για το ίδιο συμβάν. 
Στην περίπτωση ανταλλαγών για τις τιμές πολλές φορές είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η πραγματική 
πρόθεση περιορισμού του ανταγωνισμού. Οπωσδήποτε όμως οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις πρέπει να 
είναι άκρως αυστηρές ως προς την ένδειξη των τιμών, των μεθόδων και των στόχων που θέτουν σε 
εφαρμογή στα θέματα αυτά. 
 
4.4. Στο Λευκό Βιβλίο γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα συμφωνιών μεταξύ ΜΜΕ προκειμένου να 
καταστεί πιο δυναμική η αγορά και να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. 
Στον τομέα αυτό είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν ενδείξεις πιο αποτελεσματικές στο επίπεδο 
επίσης της πολιτικής του ανταγωνισμού, με ειδικές εξαιρέσεις όσον αφορά την κατηγορία αυτή 
επιχειρήσεων, καθώς και επαλήθευση των μηχανισμών υποκίνησης της συνεργασία μεταξύ τους. Με 
την έννοια αυτή, πέραν από τα διάφορα κεφάλαια που αναφέρονται στην έκθεση, σχετικά με τη 
συνεργασία στο επίπεδο της επιμόρφωσης και της έρευνας, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δημιουργία 
ειδικών δημοσιονομικών μέσων, εμπορικών υποδομών και κοινών αγορών, πάντοτε στα πλαίσια 
λογικών ποσοστώσεων της αγοράς. 
 
5. Οι συγκεντρώσεις 
 
5.1. Το 1994 υπήρξε έτος μεγάλης δραστηριότητας στον τομέα αυτό εκ μέρους των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, τόσο σε συνάρτηση με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης όσο και σε συνάρτηση με τη 
διεθνοποίηση της αγοράς. 
 
5.2. Οι αποφάσεις για τις επιμέρους περιπτώσεις επεδίωξαν να εξαλείψουν ορισμένες κυρίαρχες 
θέσεις αλλά επίσης και να επιτρέψουν εγκρίσεις όταν αυτές αποδεικνύονται επωφελείς στην 
ανάπτυξη της τομεακής ανταγωνιστικότητας και του συστήματος των επιχειρήσεων, στο άνοιγμα των 
αγορών και δεν είναι αρνητικές στον ανταγωνισμό θεωρούμενο συχνά από συνολική σκοπιά 
(BT/MCI − Olivetti: Digital). 
 
5.3. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί ο ορισμός των νέων κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη 
τους τη νέα διάσταση του ανταγωνισμού που απαιτεί υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας εκ 
μέρους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην προοπτική της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. 
 
5.4. Η ΟΚΕ ενθαρρύνει για το λόγο αυτό την Επιτροπή αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές της και την 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί με την Task Force να αποκτήσει, κατά την αξιολόγηση των αγορών, μια 
πιο παγκόσμια οπτική και να ελέγξει επίσης τις αθέμιτες πρακτικές που τίθενται σε εφαρμογή από τις 
εξωκοινοτικές επιχειρήσεις σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς. 
 
5.5. Η ΟΚΕ επιπλέον ανησυχεί για την μη ενιαία αξιολόγηση των συγκεντρώσεων, λόγω των 
αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών, και με την έννοια αυτή υπενθυμίζει την γνωμοδότηση96 που 
υιοθετήθηκε πρόσφατα με την οποία ζητείται η μείωση των κατώτατων ορίων και συνεπώς η 
επέκταση της αρμοδιότητας των οργάνων της Επιτροπής. 
 
6. Κρατικές ενισχύσεις 
 
6.1. Ο έλεγχος των δημόσιων ενισχύσεων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια ορθή πολιτική 
ανταγωνισμού και για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών. Οι 
αποδεκτές ενισχύσεις καθορίζονται από στοιχεία κοινωνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Όσον 
                     
96  ΕΕ αριθ. C 388 της 31. 12. 1994. 
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αφορά τις επιχειρήσεις που συναντούν δυσκολία τονίσθηκε ειδικότερα το πρόβλημα της αξιοπιστίας 
των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης. Αποφυγή ενισχύσεων που οδηγούν σε υπερβάσεις της 
παραγωγικής ικανότητας. 
 
6.2. Με όλα αυτά προκύπτει μια σαφής αντίθεση μεταξύ μιας υπόθεσης καθαρού ανταγωνισμού και 
μιας χρηματοδοτικής παρέμβασης των επιμέρους κρατών που πραγματοποιείται για πολιτικούς και 
κοινωνικούς λόγους, για διαφορετικές νοοτροπίες ως προς την καθοδήγηση της οικονομίας και για 
διαφορετικές διαρθρωτικές και οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις μεταξύ των κοινοτικών 
περιοχών. Είναι προφανές ότι μια απλή πολιτική φιλελευθεροποίησης των αγορών δεν επιλύει τα 
σοβαρά και επιδεινωθέντα προβλήματα κοινωνικής συνοχής ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ καθώς και 
στις ίδιες τις χώρες αυτές. Είναι αναγκαία η εμβάθυνση σε σχέση επίσης με το περιεχόμενο της 
Λευκής Βίβλου, εμβάθυνση που η Επιτροπή προώθησε αυτό το χρόνο για τις ενισχύσεις στην 
απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη. 
 
6.3. Στα διάφορα κράτη υφίστανται διοικητικές διαρθρώσεις και μηχανισμοί χρηματοδότησης που 
διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, πράγμα που επιβάλει μία σοβαρή προσπάθεια διαφάνειας καθώς και 
καταγραφή όλων των ενισχύσεων καθώς και του οικονομικού αντίκτυπού τους. 
 
6.4. Η τέταρτη έκθεση για τις δημόσιες ενισχύσεις, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Επιτροπή, 
περιέχει αναλύσεις και πολύ χρήσιμα στοιχεία. Η ΟΚΕ λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση του 
γεγονότος ότι το ετήσιο σύνολο των δημόσιων ενισχύσεων μειώθηκε κατά 8,5% σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο⋅ ωστόσο το ποσό των 93,8 δισεκατ. Ecu συνεχίζει να είναι υπέρμετρα υψηλό 
ακόμη περισσότερο γιατί το μεγαλύτερο τμήμα των ενισχύσεων στη βιομηχανία (84%) παρέχεται από 
τα τέσσερα πιο μεγάλα κράτη της ΕΕ, και σύμφωνα με την ΟΚΕ είναι ευκταία η περαιτέρω μείωσή 
του στην προσεχή περίοδο αναφοράς. Η ΟΚΕ εκφράζει την συνεχιζόμενη ανησυχία της για τις 
ενδεχόμενες νοθεύσεις του ανταγωνισμού που προκύπτουν από τις διαφορές των δημόσιων 
ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων περιφερειών στο εσωτερικό των 
κρατών μελών. Η ΟΚΕ ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να δεσμευτεί προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αυστηρή εφαρμογή των κανόνων χορήγησης των δημόσιων ενισχύσεων. 
 
Η ΟΚΕ κρίνει ότι η τάση πρέπει να είναι η προοδευτική μείωση των άμεσων και έμμεσων δημόσιων 
ενισχύσεων στα διάφορα κράτη μέλη, και η αύξηση αντιθέτως των κοινοτικών ενισχύσεων που 
προορίζονται για τη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 
 
6.5. Ειδικότερα πρέπει να επισημανθούν οι νέοι τρόποι συμπεριφοράς στην περίπτωση έμμεσων 
ενισχύσεων και χάραξης νέων κατευθύνσεων στην περίπτωση κρατικών ενισχύσεων για 
αναδιαρθρώσεις ή διασώσεις επιχειρήσεων, στο βαθμό που υπάρχει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν 
ως έμμεσες ενισχύσεις για να περιορισθούν τα όρια μιας ορθής πολιτικής του ανταγωνισμού. 
 
6.6. Αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια ο όγκος των ενισχύσεων που παρέχεται κατ�ευθείαν από των ΕΕ. 
Η ΟΚΕ κρίνει χρήσιμο στη νέα έκθεση να καταχωρηθούν οι ενισχύσεις αυτές δίπλα στις άλλες 
δημόσιες ενισχύσεις. 
 
6.7. Οι επίσημες αιτήσεις που αποστέλλονται πρέπει να αποτελούν αντικείμενο έγκαιρης ενημέρωσης 
των κοινωνικών εταίρων και της ΟΚΕ, έστω και αν δεν πρόκειται να ανοίξει η επίσημη διαδικασία 
γνωμοδότησης. 
 
7. Η φιλελευθεροποίηση του δημόσιου τομέα 
 
7.1. Το Λευκό Βιβλίο εκφράζει την ευχή για άνοιγμα όλων των τομέων στον ανταγωνισμό. Το αίτημα 
αυτό στηρίζεται στη διαπίστωση ότι σε πολλές βιομηχανικές χώρες ο δημόσιος τομέας συνέχισε να 
διευρύνεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες, παρά το γεγονός ότι έγιναν και ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις 
οι οποίες έλκυσαν έντονα την προσοχή της κοινής γνώμης. Το ρίζωμα στα επιμερούς κράτη επιταγών, 
κανονισμών που θεσπίζουν καταστάσεις μονοπωλίων για ορισμένες υπηρεσίες που παραδοσιακά 
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παραχωρούνται στο δημόσιο τομέα καθιστά δύσκολο το άνοιγμα στον ανταγωνισμό γιατί επίσης 
πίσω από τις συνθήκες αυτές υπάρχουν διαφορετικές αξίες, συνήθειες, νομικές και κοινωνικές 
νοοτροπίες. Ή γιατί δεν είναι πάντοτε γεγονός ότι το δημόσιο μονοπώλιο είναι αναποτελεσματικό. 
 
7.2. Η ΟΚΕ έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η φιλελευθεροποίηση στους τομείς αυτούς μπορεί να 
εκφρασθεί σε πλεονέκτημα για τους καταναλωτές, μέσω της μείωσης των τιμών και καλύτερης 
υπηρεσίας, ωστόσο δεν θα πρέπει να αναγορευτεί σε δόγμα αυτή η θεώρηση. Είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν με μεγάλη προσοχή και περίπτωση προς περίπτωση σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο 
τρόπο αυτά τα θετικά αποτελέσματα μπορούν να εμφανισθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η 
περίπτωση να επιφέρει η φιλελευθεροποίηση αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούνται. Η 
ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις που προέκυψαν στις περιπτώσεις που 
καθιερώθηκαν από τα συστήματα. 
 
7.3. Η ΟΚΕ κρίνει επιπλέον ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο γενικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που 
σήμερα διασφαλίζεται από το γεγονός ότι ανήκουν στο δημόσιο τομέα, αποφεύγοντας την περίπτωση 
να εκφρασθεί η φιλελευθεροποίηση και η εισαγωγή του ανταγωνισμού σε περιορισμό της χρήσης 
τους που θα αποκλείσει ορισμένες κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές, που ενδεχομένως δεν είναι 
αποδοτικές σε οικονομικό επίπεδο. Με όλα τα μειονεκτήματα αποτελεσματικότητας και κόστους η 
δημόσια υπηρεσία ωστόσο επέτρεπε μια ορισμένη αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων. 
Η ΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει ωστόσο να εξασφαλισθεί η πρόσβαση όλων των πολιτικών στις 
υπηρεσίες αυτές, και μετά την εισαγωγή του ανταγωνισμού. 
 
7.4. Ορισμένα από αυτά τα κρατικά μονοπώλια δημιουργήθηκαν για να υποστηρίξουν επενδύσεις των 
οποίων οι επιπτώσεις από την άποψη των κεδρών ήταν πολύ μακροπρόθεσμες και, συνεπώς, δεν 
ενδιέφεραν τόσο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επιλέγοντας τη φιλελευθεροποίηση θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη επίσης και αυτή η απαίτηση. 
 
7.5. Ακόμη και αν δεν είναι δυνατόν να λεχθεί ότι οι διαδικασίες φιλελευθεροποίησης θα πρέπει 
αναγκαστικά να δημιουργήσουν διαρθρωτική μείωση του εργατικού δυναμικού, μπορούν ωστόσο να 
δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να εξετασθούν όσο 
γίνεται περισσότερο με δραστηριοποίηση όλων των ενδεχόμενων κοινοτικών μέσων. 
 
8. Η αρχή της επικουρικότητας 
 
8.1. Η ΟΚΕ υπογραμμίζει τη θέληση της Επιτροπής να αποδώσει στις αρχές των κρατών μελών ένα 
μέρος της εφαρμογής του δικαιώματος ανταγωνισμού. Ήδη στη γνωμοδότηση για την XXIIIη έκθεση 
είχε θίξει το πρόβλημα «της αποτελεσματικότητας της δράσης των κρατών μελών». Η Επιτροπή 
φαίνεται ωστόσο να προσανατολίζεται στην πρόταση μιας σαφούς κατανομής, που ωστόσο δεν 
εξαλείφει το πρόβλημα της «διαφοροποιημένης εφαρμογής», εάν διατηρηθεί ένα μόνο επίπεδο 
παρέμβασης καθώς και της σύγκρουσης ενδιαφερόντων με τις εθνικές αρχές για τα οποία, η ΟΚΕ έχει 
αποφανθεί στη γνωμοδότηση για την XXIIIη έκθεση. 
 
8.2. Αυτό απαιτεί μια αυξανόμενη κανονιστική δραστηριότητα εκ μέρους των κοινοτικών οργάνων 
και ειδικότερα εκ μέρους της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών στις 
περιπτώσεις που υφίστανται. 
 
8.3. Η ΟΚΕ θα αποφανθεί πιο εμπεριστατωμένα για τα θέματα αυτά αμέσως μόλις δημοσιευτεί η 
ανακοίνωση την οποία έχει προαναγγείλει η Επιτροπή. 
 
9. Διεθνοποίηση και πολιτική του ανταγωνισμού 
 
9.1. Μια σειρά γεγονότων που καταγράφηκαν στην παράγραφο 2.4 θα επιταχύνουν τα προσεχή έτη 
το άνοιγμα των αγορών σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο. Απ�αυτό απορρέει η απαίτηση που 
υπογραμμίστηκε στην XXIVη έκθεση για «την ανάγκη ύπαρξης κανόνων για τον ανταγωνισμό» σε 
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παγκόσμιο επίπεδο που θα πρέπει στη συνέχεια να αποκτήσουν τα μέσα για την πραγματική 
εφαρμογή. 
 
9.2. Η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει στο δρόμο αυτό⋅ κρίνει ωστόσο εν αναμονή του 
καθορισμού σαφών κανόνων που θα απαιτήσουν σίγουρα πολύ καιρό ότι είναι αναγκαίο να εξευρεθεί 
μία κοινή λύση στη βάση ορισμένων αρχών του ανταγωνισμού. 
 
9.3. Μεταξύ των κανόνων αυτών, και ειδικότερα στα πλαίσια του ΠΟΕ, θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
ένας ελάχιστος αριθμός κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων, 
όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις της ΔΟΕ, όχι με προστατευτική διάθεση, αλλά με στόχο την 
πρόοδο των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο όπως αναφέρεται στο τελικό έγγραφο της Διάσκεψης του 
ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη, καθώς και στην αναγκαία υποστήριξη του κοινωνικού πρότυπου που ισχύει 
στην ΕΕ Πράγματι από τα έγγραφα αυτά είναι προφανές ότι η προσφυγή σε πρακτικές παραβιάσεις 
των ελαχίστων επιπέδων των δικαιωμάτων των εργαζομένων αποτελεί πραγματική νόθευση των 
κανόνων ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 
 
9.4. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί, στα πλαίσια αυτά, στις συμφωνίες σύνδεσης και στην 
εμπορική πολιτική της ΕΕ με τις ΧΚΑΕ για να αποφευχθούν αναστατώσεις που θα προκύπτουν από 
την ύπαρξη στις χώρες αυτές θεσμικών αρχιτεκτονικών, μέσων βιομηχανικής πολιτικής και 
διακανονισμού της προσφοράς εργασίας που δεν συμβιβάζονται με μια ορθή πολιτική ανταγωνισμού. 
 
9.5. Στο μεταξύ, θα πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση διμερών 
συμφωνιών με τις αρχές αντιτράστ των χωρών που έχουν τις μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις με την 
ΕΕ Ειδικότερα, η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία με τις αρχές αντιτράστ 
των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι πρέπει να ασκηθούν 
περαιτέρω και ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας με την οποία ο διάλογος φαίνεται 
σήμερα πολύ δύσκολος. 
 
9.6. Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί η στενή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των κυριότερων 
εμπορικών εταίρων της ΕΕ, θεσπίζοντας στις διμερείς συμφωνίες τη δυνατότητα ελέγχων της 
συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 
 
10. Οι διαδικασίες διαβουλεύσεων 
 
10.1. Η ΟΚΕ δεν μπορεί παρά να εκτιμήσει τη βούληση της Επιτροπής να καταστήσει πιο διαφανείς 
και συμμετοχικές τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, καθιστώντας έτσι προφανές ότι οι πολυάριθμες 
γνωμοδοτήσεις της ΟΚΕ έχουν σαφώς επηρεάσει τις διαδικασίες αυτές. 
 
10.2. Πρέπει ωστόσο να γίνουν δύο θεωρήσεις: η πρώτη είναι ότι και όσον αφορά τη διαβούλευση για 
την πολιτική του ανταγωνισμού η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει το διάλογο με τα ευρωπαϊκά 
συνδικάτα και τις άλλες ενδιαφερόμενες οικονομικές και κοινωνικές οργανώσεις της ΕΕ επιπλέον 
από την BEUC και την UNICE, που έχουν προβεί στο σχετικό διάβημα. 
 
10.3. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ της Επιτροπής και της ΟΚΕ 
θα μπορούσε να βελτιωθεί, ειδικότερα, εάν η ΓΔ ΙV ενημέρωνε συχνότερα την ΟΚΕ για τις 
κατευθυντήριες γραμμές που πρόκειται να ακολουθήσει, πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων 
και τη δημοσίευσή τους. 
 
10.4. Όσον αφορά στη συνέχεια τις ενισχύσεις στη διαδικασία επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης θα 
ήταν χρήσιμο να καταστεί συστηματική η έκφραση της γνωμοδότησης των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των εργαζομένων και των υπεργολαβικών επιχειρήσεων, όχι μόνο ως ενδιαφερόμενοι 
τρίτοι. Η Επιτροπή θα πρέπει πράγματι να επιδιώξει τη γνωμοδότηση όχι μόνο μιας αποφασιστικής 
πλευράς στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης αλλά επίσης και στοιχεία ενημέρωσης που είναι χρήσιμα 
για την κρίση της. 
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10.5. Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι με την ευκαιρία της πρόσφατης συμφωνίας 
μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών αντιτράστ των ΗΠΑ δεν υπήρξαν επαρκείς διαβουλεύσεις ούτε 
με την ΟΚΕ ούτε με τους κοινωνικούς εταίρους. 
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11. Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
 
11.1. Συχνά η δράση της Επιτροπής είναι αρκετά καθυστερημένη σε σχέση με τις απαιτήσεις των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών και κοινωνικών κύκλων. Η ΟΚΕ προτρέπει την Επιτροπή να βελτιώσει 
τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της. Η Επιτροπή ζητεί σχετικά με αυτό 
περισσότερους πόρους για να επιταχύνει και διευρύνει τις δραστηριότητές της. 
 
11.2. Η ΟΚΕ δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη της την ποιοτική και ποσοτική αύξηση της δράσης της 
Επιτροπής στον τομέα αυτό. Η είσοδος νέων κρατών μελών, οι νέοι κανόνες καθώς και η διεύρυνση 
των αγορών δικαιολογούν αυτή τη μεγαλύτερη δέσμευση. 
Κρίνεται ωστόσο ότι η απλοποίηση των κανόνων και η εφαρμογή της αρχής της επιτακτικότητας 
μέσω των καλύτερων λύσεων για τα όρια μπορούν να προωθήσουν τουλάχιστον εν μέρει τις 
απαιτήσεις αυτές. 
 
11.3. Αυτό απαιτεί επέκταση σε όλα τα κράτη μέλη αποτελεσματικών οργάνων για τον ανταγωνισμό, 
με αποστολή την εφαρμογή των οδηγιών της ΓΔ IV. 
 
12. Η ανεξαρτησία της εφαρμογής του δικαιώματος του ανταγωνισμού 
 
12.1. Η ΓΔ IV προωθεί ένα ρόλο όχι μόνο επιβεβαίωσης και οδηγιών αλλά επίσης και απόφασης 
έστω και σε καθαρά διοικητικό επίπεδο. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες οι αρχές αντιτράστ είναι 
αντιθέτως αυτόνομες σε σχέση με τα όργανα των εκτελεστικών αρχών. 
 
12.2. Η ΟΚΕ λαμβάνει υπόψη της τη συζήτηση που προωθείται στο εσωτερικό των οργάνων της ΕΕ, 
καθώς και των προτάσεων που έχουν προωθηθεί από κράτος μέλος σχετικά με την τροποποίηση ως 
προς την κατεύθυνση αυτή της κοινοτικής θεσμικής διάρθρωσης. 
 
12.3. Ωστόσο κρίνει, βάσει μιας κατεύθυνσης που έχει τονισθεί στις γνωμοδοτήσεις που 
καταρτίσθηκαν τα τελευταία χρόνια για τις προηγούμενες εκθέσεις και η οποία επαναλαμβάνεται 
έντονα στην παρούσα γνωμοδότηση, η πολιτική του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι συνεκτική με 
τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και να είναι επίσης ομοιογενής με τους νέους στρατηγικούς στόχους. 
Για το λόγο αυτό κρίνει αντιθέτως ως αντίθετη με αυτή τη βασική της άποψη τις προτάσεις που 
τείνουν να καταστήσουν αυτόνομη τη λειτουργία της διοικητικής απόφασης. 
 
13. Άλλα στοιχεία όχλησης του ανταγωνισμού 
 
13.1. Η αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού απειλείται σήμερα από νέα φαινόμενα όχλησης τα 
οποία σύμφωνα με την ΟΚΕ πρέπει να εξετασθούν από την Επιτροπή για να εξακριβωθούν τα μέσα 
που είναι αναγκαία για τη μείωση ή την εξάλειψη των επιπτώσεών τους. 
 
13.2. Η ΟΚΕ κρίνει ότι για δύο τουλάχιστον από τα φαινόμενα αυτά η Επιτροπή πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική: 
α) την αστάθεια των επιτοκίων και των νομισμάτων που οφείλεται στην κερδοσκοπία στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές⋅ 
β) μία πολιτική ανταγωνισμού δεν μπορεί να αποκλείσει από το πεδίο παρέμβασής της τα φαινόμενα 
κοινωνικού ντάμπινγκ που μπορούν να εμφανισθούν μεταξύ ασθενών και ισχυρών περιοχών λόγω της 
έλλειψης ελάχιστων κανόνων για την προσφορά εργασίας, κυρίως εάν η ΕΟΚ διευρυνθεί 
περισσότερο, και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει συνεκτική διάρθρωση, που να ισχύει σε 
όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ των κεφαλαίων της κοινωνικής πολιτικής στο κείμενο της Συνθήκης, 
όπως ακριβώς προβλέπεται στις γνωμοδοτήσεις της ΟΚΕ σχετικά με την κοινωνική πολιτική που 
καταρτίσθηκαν μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. 
 
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 1995. 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
Carlos FERRER 
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2. Απάντηση της Επιτροπής στην γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής επί της 24ης Έκθεσης (COM (95) 142) 

 
 
1. Εισαγωγή 
 
 
Ουσιώδη σημεία της γνωμοδότησης της ΟΚΕ 
 
1.1 έως 1.5 Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή 
της για τη νέα μορφή της έκθεσης επί της 
πολιτικής ανταγωνισμού της Επιτροπής, η οποία 
καθιστά ευκολότερη την ανάγνωση και 
κατανόηση. Κατά την άποψή της, η δημοσίευση 
της περίληψης της έκθεσης με τίτλο «Η πολιτική 
του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» 
αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της 
διαφάνειας. 
 
Ωστόσο, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι η έκθεση αυτή 
είναι ακόμη αρκετά ογκώδης και προτείνει τη 
διαίρεση, ενδεχομένως, της έκθεσης στη 
σημερινή της μορφή σε θεματικούς τόμους. 

Θέση της Επιτροπής 
 
 
Η Επιτροπή συμφωνεί με την ΟΚΕ ότι η 
ετήσια έκθεσή της επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού είναι ιδιαίτερα ογκώδης. 
Πράγματι, ο όγκος της έκθεσης που 
δημοσιεύεται με τη μορφή βιβλίου, έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί από το 1989 έως το 1993. 
 
Είναι προφανές ότι ο όγκος της έκθεσης 
δημιουργεί παντός είδους προβλήματα: 
υπερβολικό φόρτο εργασίας για τη ΓΔ IV, 
καθυστέρηση της έκδοσης λαμβανομένων ιδίως 
υπόψη των μεταφράσεων, έγγραφο 
δυσανάγνωστο και, επιπλέον, κίνδυνος να μη 
γίνει το μήνυμα κατανοητό. 
 
Η επιτυχία του εντύπου «Η πολιτική 
ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» που 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό, το οποίο 
δημοσίευσε η Επιτροπή μαζί με την ετήσια 
έκθεση, καθώς και το μέγεθος - κατώτερο των 
100 σελίδων - των ετησίων εκθέσεων πολλών 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού δείχνουν ότι η 
διαφάνεια είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί 
ακόμη και με τη μείωση του όγκου. 
Παράλληλα, φαίνεται ότι είναι απαραίτητο να 
αναθεωρηθεί η δομή και η οργάνωση της 
ετήσιας έκθεσης. Η ετήσια έκθεση της 
Επιτροπής οφείλει να είναι, κατά κύριο λόγο, 
ένα έγγραφο πολιτικής που πραγματεύεται, 
μέσω των ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση - και 
ιδίως η Επιτροπή - στο πλαίσιο των υπολοίπων 
στόχων της Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει λόγος να τεθούν στη διάθεση όλων 
όσων ασχολούνται με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού αναλυτικότερες και 
συστηματικότερες πλη-ροφορίες όσον αφορά 
τις δραστηριότητες της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη 
διάρκεια του έτους. 
 
Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε, για το έτος 
1995, να συντάξει μία ετήσια έκθεση που δεν 
θα υπερβαίνει τις 100 σελίδες και η οποία θα 
παρέχει μια σωστή αλλά συνοπτική περιγραφή 
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των κυριοτέρων εξελίξεων στους διάφορους 
τομείς της 
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πολιτικής ανταγωνισμού (άρθρο 85/86, άρθρο 
90/37, συγχωνεύσεις, κρατικές ενισχύσεις και 
διεθνείς δραστηριότητες) δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στις πολιτικές επιλογές και το πλαίσιο 
στο οποίο εντάσσεται η πολιτική 
ανταγωνισμού στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Δεύτερον, μία αναλυτικότερη και περισσότερο 
τεχνικού χαρακτήρα έκθεση δραστηριοτήτων 
θα συντάσσεται με αποκλειστική ευθύνη της 

ΓΔ IV. Το έγγραφο αυτό θα περιέχει 
συνοπτικές περιγραφές των κυριοτέρων 
μεμονωμένων υποθέσεων με τις οποίες 
ασχολήθηκε η Επιτροπή, καθώς και 
καταλόγους των αποφάσεων της Επιτροπής, 
των νέων νομοθετικών κειμένων, των 
αποφάσεων του Δικαστηρίου, των 
ανακοινώσεων στον τύπο και τέλος 
λεπτομερείς στατιστικές. 
 

 
2. Πλαίσιο 
 
2.1 και 2.2 Η 24η έκθεση της Επιτροπής 
εντάσσεται σε ένα πλαίσιο οικονομικών 
αλλαγών. 
 
Μετά από πολλά έτη ύφεσης, η οικονομική 
κατάσταση τείνει να βελτιωθεί. Ο νέος 
δυναμισμός θα απαιτήσει την κατάλληλη 
επιχειρησιακή ανανέωση και ιδιαίτερη προσοχή 
εκ μέρους της ΓΔ IV. 

Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις 
κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές και τις 
δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν μερικές φορές 
τα κράτη μέλη. Παρά την αδιαμφισβήτητη 
ανάκαμψη των οικονομιών μας, τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν πάντα 
διάφορα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα που απαιτούν διαρκή 
επαγρύπνηση και τα οποία μπορούν να 
επιλυθούν μόνο μεσοπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα. Η 24η έκθεση επί της 
πολιτικής ανταγωνισμού αφιερώνει πολλές 
σελίδες στην πολιτική ανταγωνισμού και στην 
οικονομική ανάκαμψη καθώς και στις 
συνακόλουθες απαιτήσεις για αναδι-άρθρωση 
της βιομηχανίας. 
 
Η Επιτροπή συνάγει ορισμένα συμπεράσματα 
και διάκειται ευνοϊκά έναντι κάθε μορφής 
συνεργασίας που έχει ως στόχο τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και κατ� επέκταση 
της ανταγωνιστικής θέσης των μερών. Η 
Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη της ότι είναι 
απαραίτητη η καλύτερη διάδοση της 
τεχνολογίας μέσω συμφωνιών άδειας 
εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας ή διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας. 
 
Αντίθετα, η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή 
επαγρύπνηση για την αποφυγή κάθε μορφής 
συνεργασίας που θα μπορούσε να αποτελεί 
συγκαλυμμένα καρτέλ ή να έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό ή την κατάργηση 
του εξωτερικού ανταγωνισμού. 
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Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης ευνοϊκά τις 
τυπικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Όσον αφορά τις ενισχύσεις, η Επιτροπή 
θέσπισε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση των προβληματικών 
επιχειρήσεων. 

 
 
2.3  Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
κρίνει αναγκαίο τον αναπροσανατολισμό της 
πολιτικής ανταγωνισμού προς την κατεύθυνση 
που προβλέπεται στο Λευκό Βιβλίο «Ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα, απασχόληση». 

Η Επιτροπή έχει αναφερθεί διεξοδικά στη 
σχέση μεταξύ του Λευκού Βιβλίου και της 
πολιτικής ανταγωνισμού στην 23η έκθεσή της 
επί της πολιτικής ανταγωνισμού. Κατά την 
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων 
ανταγωνισμού στις δραστηριότητες των 
ιδιωτών και των κρατών μελών, έλαβε υπόψη 
της την ανάγκη στήριξης της αναδιάρθρωσης 
της κοινοτικής βιομηχανίας προκειμένου να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Η 
εφαρμογή του Λευκού Βιβλίου για την 
ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση αποτέλεσε το επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
1994. Τονίζοντας τον ρόλο του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων στη δημιουργία ευνοϊκού 
κλίματος για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων καθώς και την ανάγκη μείωσης 
των δημοσίων ελλειμμάτων, το Λευκό Βιβλίο 
συνηγορεί υπέρ της μείωσης των κρατικών 
ενισχύσεων, οι οποίες συνέβαλαν στη 
δημιουργία των ελλειμμάτων αυτών 
αποτελώντας ταυτόχρονα τροχοπέδη για τις 
διαρθρωτικές προσαρμογές που είναι 
απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας. 
 
Έτσι, η Επιτροπή θέσπισε ένα πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση των προβληματικών 
επιχειρήσεων, στόχος του οποίου είναι ο 
περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο 
δυνατόν και η έγκρισή τους μόνον εφόσον 
συνοδεύονται από σχέδιο αναδιάρθρωσης το 
οποίο θα εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης και, ανάλογα με 
την περίπτωση, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές 
συμβάλλουν στη μείωση του πλεονάζοντος 
παραγωγικού δυναμικού στην υπό εξέταση 
αγορά. Όπως έχει ήδη αναγγείλει στην 
ανακοίνωσή της σχετικά με μία βιομηχανική 
πολιτική ανταγωνιστικότητας για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή συνέχισε τις 
εργασίες της με στόχο τη γενική μείωση των 
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ενισχύσεων και την αναθέωρηση των 
κριτηρίων έγκρισης των ενισχύσεων αυτών. Η 
Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει περαιτέρω 
την αυστηρότητα, την αποτελεσματικότητα και 
την ουδετερότητα του ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να 
καταβάλλει προσπάθειες για την απλούστευση 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών στις 
υποθέσεις ήσσονος σημασίας. Όσον αφορά την 
ενθάρρυνση των άϋλων επενδύσεων η οποία 
προβλέπεται στο Λευκό Βιβλίο, η Επιτροπή 
υπέβαλε επίσης στα κράτη μέλη σχέδιο 
πλαισίου για τις ενισχύσεις στην απασχόληση 
και ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις στην έρευνα  και ανάπτυξη. 

 
 
2.4 Η δημιουργία της ΠΟΕ, οι επιπτώσεις της 
οποίας ενισχύονται από τις συμφωνίες σύνδεσης 
και από τη δημιουργία του ΕΟΧ, αλλάζει ριζικά 
το γενικό πλαίσιο και το ρόλο του ανταγωνισμού 
τόσο από ποσοτική όσο και ποιοτική άποψη. 
 

Η Επιτροπή συμμερίζεται τη γνώμη της ΟΚΕ 
όσον αφορά την αλλαγή του γενικού πλαισίου. 
Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται, αφενός τη 
διεθνοποίηση ορισμένων αγορών και, αφετέρου 
την ανάγκη συνεργασίας με τις αρμόδιες για 
τον ανταγωνισμό αρχές των τρίτων χωρών. 

 
3. Δραστηριότητα της Επιτροπής 
 
3.1 Το 1994 χαρακτηρίστηκε από έντονη 
κανονιστική δραστηριότητα. Η ΟΚΕ ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να συνεχίσει τις δραστηριότητες 
αυτές και να καθορίσει τους κανόνες 
συμπεριφοράς καθώς και τις αρχές, τόσο για 
θεσμικούς λόγους όσο και για να μειωθεί ο 
φόρτος εργασίας της ΓΔ IV η οποία εξετάζει 
κάθε μία υπόθεση χωριστά. 

Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη διότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλει όσον αφορά τη 
δημιουργία αξιόπιστου νομικού πλαισίου για 
τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, 
ιδίως με τη μορφή κανονισμών απαλλαγής 
κατά κατηγορίες και ερμηνευτικών ή 
κατευθυντήριων ανακοι-νώσεων, 
αντιμετωπίζονται ως θετικά στοιχεία της 
κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού. Η 
Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει 
προσπάθειες για την εξασφάλι-ση της 
μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και ευελιξίας 
των δραστηριοτήτων της. 

 
3.2 και 3.3 Η ΟΚΕ χαιρετίζει τη βούληση της 
Επιτροπής να εντάξει την πολιτική 
ανταγωνισμού στις γενικές οικονομικές 
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ της πολιτικής 
ανταγωνισμού και της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλους τομείς, ιδίως 
στον τομέα της βιομηχανίας και της 
ανταγωνιστικότητας, του εμπορίου, της 
απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της 
καταπολέμησης του πληθωρισμού και της 
προστασίας των καταναλωτών. 

Η πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί, μαζί με τη 
δημιουργία της κοινής αγοράς, ένα από τα δύο 
βασικά μέσα που προβλέπει η συνθήκη της 
Ρώμης για την επίτευξη των θεμελιωδών 
στόχων της Κοινότητας που είναι η προώθηση 
της αρμονικής οικονομικής ανάπτυξης στο 
σύνολο της Κοινότητας, μειώνοντας τις 
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των διαφόρων 
περιοχών, η βελτίωση των όρων διαβίωσης και 
η ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των 
κρατών μελών. Συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί 
σε εφαρμογή ως στόχος χωρίς να ληφθεί υπόψη 
το νομικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό 
πλαίσιο. 
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Στην πράξη, η πολιτική ανταγωνισμού 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός χώρου χωρίς 
εσωτερικά σύνορα και στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή με το άνοιγμα των αγορών 
που προστατεύονται από αποκλειστικά 
δικαιώματα, την κατάργηση των καρτέλ και 
των καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης ή τον 
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Η πολιτική 
ανταγωνισμού συμβάλλει με τον τρόπο αυτό 
στη βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
πηγής ανάπτυξης και μεγαλύτερης 
ικανοποίησης των καταναλωτών. 
 
 
Ειδικότερα όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της 
βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής 
ανταγωνισμού, η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της Κέρκυρας σχετικά με την 
Ευρώπη και την παγκόσμια κοινωνία των 
πληροφοριών καθώς και η ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με μια ανταγωνιστική 
βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις 
κατευθύνσεις του Λευκού Βιβλίου του 
Δεκεμβρίου 1993, τονίζουν τον πρωταρχικό 
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η πολιτική 
ανταγωνισμού. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
βιομηχανική πολιτική δεν πρέπει να αποτελεί 
παρεμβατική πολιτική. Πρέπει να αφήνει την 
πρωτοβουλία στις επιχειρήσεις. Ο ρόλος των 
δημοσίων αρχών περιορίζεται στη δημιουργία 
ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας. Συνεπώς, η βιομηχανική πολιτική 
δεν έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική 
ανταγωνισμού. Αντιθέτως, λόγω της έμφασης 
που δίνεται στις ευθύνες της βιομηχανίας, η 
πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί απαραίτητο 
μέσο για την άσκηση της βιομηχανικής 
πολιτικής. Όσον αφορά τη συνοχή μεταξύ της 
πολιτικής ανταγωνισμού και της πολιτικής της 
Κοινότητας σε άλλους τομείς, βλέπε επίσης τις 
απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή σε πολλά 
άλλα σημεία της γνωμοδότησης αυτής. Τέλος, 
η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι αποδίδει 
πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη συνοχή μεταξύ 
της πολιτικής ανταγωνισμού και των εξελίξεων 
σε άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς 
τομείς. Για παράδειγμα, η 25η ετήσια έκθεση 
θα περιέχει παρατηρήσεις όσον αφορά τη 
σχέση μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και 
της πολιτικής για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
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3.4 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η εμπορική πολιτική και 
οι πρωτοβουλίες συνεργασίας με τις ΧΚΑΕ 
πρέπει να είναι σύμφωνες με ορισμένες 
κοινωνικές παραμέτρους προκειμένου να μη 
νοθεύεται ο ανταγωνισμός, ούτε να 
ενθαρρύνεται η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη αυτή και 
επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι όσον αφορά την 
πολιτική ανταγωνισμού, το πρόβλημα της 
μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων μπορεί να 
εξεταστεί μόνο μέσω της ανάλυσης των 
κρατικών ενισχύσεων. Οι ευρωπαϊκές 
συμφωνίες και οι κανόνες εφαρμογής 
προβλέπουν μία διεξοδική ανάλυση των 
επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων (βάσει 
του άρθρου 92). 

 
 
3.5 Σύμφωνα με το Λευκό Βιβλίο, η Επιτροπή 
θα πρέπει να ερμηνεύει τους κανόνες 
ανταγωνισμού κατά τρόπο που να λαμβάνει 
περισσότερο υπόψη τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις των αποφάσεων. 

Βλέπε τις απαντήσεις στα σημεία 2.1 και 2.2, 
2.3, 6.1 και 6.5. 

 
 
3.6 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να προβλεφθούν 
ειδικοί κανόνες ανταγωνισμού για τους 
συνεταιρισμούς και τον τομέα των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. 
 
Ειδικότερα οι πρωτοβουλίες κοινωνικής 
αλληλεγγύης θα πρέπει να μπορούν να 
επωφελούνται από τη χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων και ειδικών νομοθετικών 
διευκολύνσεων. 

Η Επιτροπή κατανοεί την ανησυχία της ΟΚΕ, 
αλλά επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι, συχνά, αυτό 
το είδος δραστηριοτήτων δεν εμπίπτει, λόγω 
της φύσης του, στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 85. Στην περίπτωση που οι 
δραστηριότητες του είδους αυτού έχουν 
πράγματι ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού, το άρθρο 85 παράγραφος 3 
επιτρέπει την εξέταση των συμφωνιών αυτών 
με την απαιτούμενη ευελιξία. Όσον αφορά τις 
ενισχύσεις, η Επιτροπή τόνισε στις 
κατευθυντήριες γραμμές της για τις ενισχύσεις 
στην απασχόληση, τις οποίες θέσπισε το 1995, 
ότι πολλά κοινωνικά μέτρα δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις, και ιδίως τα μέτρα που αφορούν τις 
δραστηριότητες που δεν αποτελούν 
αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ των κρατών 
μελών (για παράδειγμα, οι εκ του σύνεγγυς 
υπηρεσίες και ορισμένες τοπικές πρωτοβουλίες 
στον τομέα της απασχόλησης). Εξάλλου, η 
Επιτροπή αντιμετωπίζει κατά κανόνα ευνοϊκά 
τα κοινωνικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 92 παράγραφος 1. 

 
 
3.8 Η ΟΚΕ έχει επίγνωση των δυσκολιών για τη 
διατήρηση της αυστηρής εφαρμογής των 
κανόνων διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη 
διαρθρωτική και παραγωγική ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κρίνει ότι ο 
βασικός προσανατολισμός που εκφράζεται κατά 
την εξαγγελία των αρχών θα πρέπει να ισχύει 
και στην πράξη. 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της ΟΚΕ. 
Πράγματι, η δράση της ανταποκρίνεται ήδη 
στην επιθυμία εξέτασης των συγκεκριμένων 
περιπτώσεων βάσει των αρχών της πολιτικής 
της. 
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4. Οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων 
 
4.1 και 4.2 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η διάκριση 
μεταξύ των «αμυντικών» συμφωνιών, οι οποίες 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό, και των 
συμφωνιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας είναι σαφής, αλλά είναι 
δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή στην πράξη. 

Η διάκριση μεταξύ «κακών» και, συνεπώς, 
απαράδεκτων συμφωνιών, αφενός, και των 
συμφωνιών που είναι ευεργετικές για την 
οικονομία και, συνεπώς, μπορούν να 
εγκριθούν, αφετέρου, θα εξακολουθήσει να 
είναι δύσκολη στις οριακές περιπτώσεις. Το 
άρθρο 85 παράγραφος 3 επιτρέπει την εξαίρεση 
των συμφωνιών που συμβάλλουν στη βελτίωση 
της παραγωγής ή της διανομής προϊόντων ή 
στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής 
προόδου, και ως εκ τούτου η Επιτροπή διαθέτει 
κάποια διακριτική ευχέρεια. Ωστόσο, η 
Επιτροπή οφείλει να μην επιτρέπει τους μη 
αναγκαίους περιορισμούς που επιβάλλονται 
στα μέρη και να αρνείται να εγκρίνει τις 
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ μεγάλων 
επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την ανάπτυξη αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στις υπό εξέταση αγορές. 

 
4.3 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι: 
- οι κυρώσεις κατά των καρτέλ πρέπει να είναι 
ανάλογες του βαθμού παρέμβασης κάθε μέλους· 

Η πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά τις 
κυρώσεις ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια 
που θέτει η ΟΚΕ. 

 
- όσον αφορά τις ενώσεις επιχειρήσεων, είναι 
απαραίτητο να διευκρινίζεται σαφώς αν οι 
κυρώσεις επιβάλλονται στις ίδιες τις ενώσεις ή 
στα μέλη τους. 
 
Σε περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών επί των 
τιμών, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η 
πραγματική πρόθεση περιορισμού του 
ανταγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει, οι 
επιχειρήσεις και οι ενώσεις οφείλουν να 
παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις 
μεθόδους και τους λόγους που οδήγησαν στην 
πρακτική αυτή. 

Η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στις 
συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών 
αποτελεί κατά κανόνα δύσκολο τομέα. Αυτό 
τονίζεται επίσης σε μία πρόσφατη μελέτη που 
εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής 
(ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων 
και οι επιπτώσεις της στον ανταγωνισμό, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 1994, η οποία 
αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο 1995). 
Ωστόσο, ορισμένες αρχές αναλύονται 
διεξοδικά από την Επιτροπή στην έβδομη 
έκθεσή της επί της πολιτικής ανταγωνισμού. Η 
ανταλλαγή στατιστικών ή γενικών 
πληροφοριών δεν νοθεύει, κατά κανόνα, τον 
ανταγωνισμό. Ωστόσο, όταν από τις 
πληροφορίες αυτές μπορούν να συναχθούν 
συμπεράσματα όσον αφορά τη συμπεριφορά ή 
τη θέση μεμονωμένων επιχειρήσεων και ιδίως 
όταν αυτό συμβαίνει σε μια ολιγοπωλιακή 
αγορά, η ανταλλαγή αυτή μπορεί να επιτρέψει 
ή να ενισχύσει την αθέμιτη συνεργασία. Η 
πρακτική της Επιτροπής και η νομολογία του 
δικαστηρίου έχουν εξελιχθεί βάσει των αρχών 
αυτών και έχει καταστεί σαφές ότι η εκτίμηση 
μπορεί να στηριχτεί είτε στις προθέσεις των 
μερών να περιορίσουν τον ανταγωνισμό είτε 
στα αποτελέσματά τους όσον αφορά τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού. 
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4.4 Όσον αφορά τις ΜΜΕ, η ΟΚΕ πιστεύει ότι 
θα έπρεπε να προβλεφθούν ειδικές εξαιρέσεις 
και μηχανισμοί για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η δημιουργία ειδικών 
δημοσιονομικών μέσων και εμπορικών 
υποδομών καθώς και οι από κοινού αγορές, 
πάντοτε εντός των ορίων των λογικών μεριδίων 
της αγοράς. 

Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ 
αποτελεί πάντοτε βασικό μέλημα της 
Επιτροπής. Η πολιτική αυτή θα πρέπει ίσως να 
ενισχυθεί ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη καλύτερα 
το δυναμικό τους από την άποψη της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της 
ικανότητάς τους για ταχεία προσαρμογή στις 
νέες και καινοτόμες τεχνολογίες. Είναι γεγονός 
ότι ο στόχος αυτός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 
σημασία κατά την εφαρμογή της πολιτικής που 
χαράχθηκε με το Λευκό Βιβλίο. Η Επιτροπή 
προτίθεται να αναθεωρήσει την ανακοίνωσή 
της για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας και 
να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των 
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορίες 
προκειμένου να καταστήσει σαφέστερο το 
νομικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ. Με τον τρόπο 
αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να εξαιρέσει από 
την απαγόρευση των συμπράξεων κάθε μορφής 
συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, η οποία 
αποβλέπει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

 
5. Οι συγκεντρώσεις 
 
5.1 έως 5.5 Στο σημείο γνωμοδότησης της ΟΚΕ 
σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, 
αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει δημιουργηθεί 
κάποια σύγχυση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις 
που καλύπτονται από τον κανονισμό αριθ. 
4064/89 του Συμβουλίου και άλλες μορφές 
ενώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης. 
 
Στην παράγραφο 5.2 αναφέρονται δύο υποθέσεις 
που δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. 
 
Εξάλλου, η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή «να 
αποκτήσει, κατά την αξιολόγηση των αγορών, 
μια πιο παγκόσμια οπτική και να ελέγξει επίσης 
τις αθέμιτες πρακτικές που τίθενται σε εφαρμογή 
από τις εξωκοινοτικές επιχειρήσεις σε 
ορισμένους στρατηγικούς τομείς». 

Κατά την εξέταση της γεωγραφικής αγοράς, η 
Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει 
αυστηρά κριτήρια και να στηρίζεται σε 
πραγματικά στοιχεία. 
 
Παρόλο που αποτελεί πραγματικότητα, η τάση 
διεθνοποίησης δεν πρέπει να γενικεύεται και να 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αγοράς 
κατά την εξέταση μεμονωμένων περιπτώσεων. 
Ο ορισμός της σχετικής αγοράς έχει ως στόχο 
την αξιολόγηση των πραγματικών εμποδίων 
στον ανταγωνισμό στα οποία προσκρούουν οι 
υπό εξέταση επιχειρήσεις. Κατά την εξέταση 
μεμονωμένων περιπτώσεων είναι δυνατό να 
συναχθεί το συμπέρασμα ότι, για ορισμένα 
προϊόντα, οι αγορές είναι παγκόσμιες, όπως 
ακριβώς στις υποθέσεις που αναφέρει η ΟΚΕ 
(«BT/MCI» και «Digital/Olivetti», οι οποίες 
αποτέλεσαν εξάλλου αντικείμενο εξέτασης 
βάσει του άρθρου 85 δεδομένου ότι είχαν τον 
χαρακτήρα συνεργασίας, και όχι βάσει του 
κανονισμού για τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων). Εντούτοις, σε μεγάλο αριθμό 
άλλων υποθέσεων, η Επιτροπή οδηγείται στο 
συμπέρασμα ότι οι αγορές των προϊόντων δεν 
είναι παγκόσμιες, αλλά ευρωπαϊκές, εθνικές ή 
τοπικές. 
 
Όσον αφορά τη μείωση του κατώτατου ορίου, 
η Επιτροπή συμφωνεί με την ΟΚΕ 
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ότι με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού 4064/89/ΕΟΚ θα εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή 
των συγκεντρώσεων στο εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πράσινο Βιβλίο 
σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων προβλέπει 
διάφορες επιλογές σχετικά με το θέμα αυτό. 

 
 
6. Κρατικές ενισχύσεις 
 
6.1 Η ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι η έγκριση των 
ενισχύσεων έγινε βάσει κοινωνικών και 
περιφερειακών κριτηρίων και ότι δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αποφυγής των 
ενισχύσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. 

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τη χορήγηση 
ενισχύσεων στηριζόμενη σε στοιχεία όχι μόνο 
κοινωνικού και περιφερειακού χαρακτήρα. 
Πράγματι, το άρθρο 2 της Συνθήκης, όπως 
τροποποιήθηκε από τη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει ρητά, ως στόχο 
της ΕΕ, την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 
Επιπλέον, πολλά στοιχεία μπορούν να ληφθούν 
ακόμη υπόψη (έρευνα και ανάπτυξη, 
προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση των 
ΜΜΕ, προώθηση του πολιτισμού και 
διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς, 
ενισχύσεις σε ορισμένους τομείς κλπ.).  

 
6.2 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι, όσον αφορά την 
πολιτική στον τομέα των ενισχύσεων, υπάρχει 
μια σαφής αντίθεση μεταξύ του τέλειου  
ανταγωνισμού και της χρηματοδοτικής 
παρέμβασης των κρατών μελών. Πιστεύει επίσης 
πως είναι προφανές ότι μια απλή πολιτική 
ελευθέρωσης των αγορών δεν επιλύει τα 
προβλήματα, συνήθως δυσεπίλυτα, κοινωνικής 
συνοχής. Χρειάζεται συνεπώς μεγαλύτερη 
εμβάθυνση, ιδίως σε σχέση με το περιεχόμενο 
του Λευκού Βιβλίου. 

Παρόλο που μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
υπάρχει σαφής αντίθεση μεταξύ των συνθηκών 
τέλειου ανταγωνισμού και των παρεμβάσεων 
των κρατών μελών, ο ισχυρισμός αυτός πρέπει 
να τοποθετηθεί στο πλαίσιό του, δεδομένου ότι 
η συνθήκη της Ρώμης εγκαθιδρύει ένα 
μετριοπαθές νεοφιλελεύθερο σύστημα στο 
πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να 
διατηρήσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο 
(μικτή οικονομία) εντός των ορίων της 
εύρυθμης λειτουργίας της κοινής αγοράς 
(παράβαλε ιδίως το άρθρο 222 της Συνθήκης 
ΕΚ). Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις 
συστάσεις του Λευκού Βιβλίου κατά την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων πλαισίων 
(έρευνα και ανάπτυξη και ΜΜΕ) και την 
προετοιμασία των νέων κειμένων. 

 
6.3 Μεταξύ των κρατών μελών παρατηρούνται 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη διοικητική 
διάρθρωση και τους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης, πράγμα που επιβάλλει μια 
σοβαρή προσπάθεια για τη βελτίωση της 
διαφάνειας και καταγραφή όλων των 
ενισχύσεων και του οικονομικού αντίκτυπού 
τους. 

Η Επιτροπή, συνέχισε στη διάρκεια των 
τελευταίων ετών, τις προσπάθειές της 
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια όσον 
αφορά τις ενισχύσεις. Στις προσπάθειες αυτές 
περιλαμβάνεται η αύξηση του αριθμού των 
δημοσιεύσεων στην ΕΕ σχετικά με το θέμα 
αυτό, η δημοσίευση του «Competition Policy 
Newsletter» το οποίο διανέμεται δωρεάν και 
περιλαμβάνει τις κυριότερες εξελίξεις στον 
τομέα, η βελτίωση των 
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δυνατοτήτων ελέγχου του οικονομικού 
αντίκτυπου των ενισχύσεων μετά την 
ανακοίνωση σχετικά με τις τυποποιημένες 
κοινοποιήσεις και εκθέσεις, οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται στον τομέα της πληροφόρησης 
στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων επί της 
πολιτικής ανταγωνισμού, η συνέχιση και 
διαρκής βελτίωση των εκθέσεων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, οι περιλήψεις που 
δημοσιεύονται κατά διαστήματα στο δελτίο 
των ΕΚ, κλπ. Η τέταρτη έκθεση σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις στην ΕΕ δημοσιεύθηκε τον 
Ιούλιο 1995. 
 
Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της διότι, όσον 
αφορά το 1996, με την απόφαση της επιτροπής 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, να αλλάξει εντελώς την 
περιγραφή του κονδυλίου Β3-306, ενδέχεται, 
αφενός να μην είναι η ΓΔ IV σε θέση να 
συνεχίσει τη διανομή του «Competition Policy 
Newsletter» με τη σημερινή του μορφή και, 
αφετέρου, να αναγκαστεί να περιορίσει 
αισθητά το πρόγραμμα πληροφόρησης σχετικά 
με την πολιτική ανταγωνισμού. 
 
Ωστόσο, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί μια 
δημοσιονομική λύση ώστε να μπορέσει να 
συνεχίσει να παρέχει τις πληροφορίες που 
έχουν ζωτική σημασία για την αποδοχή της 
πολιτικής ανταγωνισμού από το κοινό. 

 
6.4 Η ΟΚΕ λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση του 
γεγονότος ότι το ετήσιο σύνολο των κρατικών 
ενισχύσεων μειώθηκε κατά 8,5% σε σχέση με το 
1994, αλλά επισημαίνει ότι το ποσό των 93,8 
δισ. ECU εξακολουθεί να είναι υπέρμετρα 
υψηλό δεδομένου μάλιστα ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των κρατικών ενισχύσεων στη βιομηχανία 
(84% χορηγείται από τα τέσσερα μεγαλύτερα 
κράτη της ΕΕ. Η ΟΚΕ εκφράζει τη συνεχιζόμενη 
ανησυχία της για τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού που απορρέουν από τις 
αποκκλίσεις αυτές. 
 
Η ΟΚΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να μειωθούν 
σταδιακά οι άμεσες και έμμεσες κρατικές 
ενισχύσεις στα κράτη μέλη προκειμένου να 
αυξηθούν οι κοινοτικοί πόροι που προορίζονται 
για τη μείωση των εδαφικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων. 

Η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει 
προσπάθειες με στόχο τη μείωση των κρατικών 
ενισχύσεων. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν 
πρόσφατα στην αναθεώρηση όλων των χαρτών 
περιφερειακών ενισχύσεων στην Ένωση με 
στόχο τη μείωση του ποσοστού κάλυψης του 
πληθυσμού από περιφερειακές ενισχύσεις 
καθώς και τη μείωση της ανώτατης 
επιτρεπόμενης έντασης των ενισχύσεων στις 
επιλέξιμες περιοχές, με τη θέσπιση 
ακριβέστερων κριτηρίων στον τομέα της 
έρευνας και ανάπτυξης, των ενισχύσεων στην 
απασχόληση, αυστηρών ανακοινώσεων όσον 
αφορά την επιστροφή των ενισχύσεων που 
έχουν χορηγηθεί παράνομα κατά παράβαση της 
Συνθήκης, κλπ. Η θέσπιση πλαισίων σε όλο και 
περισσότερους τομείς αποτελεί ένδειξη της 
βούλησης της Επιτροπής να συστηματοποιήσει 
τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές 
ενισχύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
καλύτερος έλεγχος και ισότιμη μεταχείριση 
τόσο 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  357 

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των 
περιφερειών. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί 
η σημαντική αύξηση των κοινοτικών ταμείων 
(διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής) που 
αποβλέπουν στην ανάπτυξη των φτωχότερων 
περιφερειών της Κοινότητας. 

 
6.5 Ειδικότερα θα πρέπει να επισημανθούν οι 
νέοι τρόποι συμπεριφοράς στην περίπτωση 
έμμεσων ενισχύσεων και να καθοριστούν νέες 
κατευθύνσεις στην περίπτωση των ενισχύσεων 
για αναδιάρθρωση ή διάσωση επιχειρήσεων 
ώστε να περιοριστεί η έκτασή τους. 

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα 
στον οποίο η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή και για το λόγο αυτό θέσπισε, το 
1994, νέες κατευθύνσεις σχετικά με τις 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση (ΕΕ C 368/12 της 23.12.94). Οι 
επιπτώσεις των νέων αυτών κατευθύνσεων θα 
παρακολουθούνται προσεκτικά προκειμένου να 
εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητο να προταθούν 
περαιτέρω τροποποιήσεις. 

 
6.6 Ο όγκος των ενισχύσεων που χορηγούνται 
απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε 
στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η ΟΚΕ 
πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο να περιληφθούν οι 
ενισχύσεις αυτές στη νέα έκθεση μαζί με τις 
υπόλοιπες κρατικές ενισχύσεις. 
 

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι ενισχύσεις που 
καταβάλλονται από τα διαρθρωτικά ταμεία δεν 
περιλαμβάνονται στην έκθεση ανταγωνισμού 
αλλά στην τέταρτη έκθεση για τις κρατικές 
ενισχύσεις που δημοσιεύεται ανά διετία από τη 
Γενική Διεύθυνση IV.  

6.7 Οι κοινωνικοί εταίροι και η ΟΚΕ θα πρέπει 
να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με την 
επίσημη κίνηση της διαδικασίας έρευνας χωρίς, 
ωστόσο, να είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η 
επίσημη διαδικασία γνωμοδότησης. 

Αν με τον όρο «επίσημες έρευνες» η ΟΚΕ 
εννοεί τις διαδικασίες βάσει του άρθρου 93 
παράγραφος 2 και ζητεί να ενημερώνεται, η 
Επιτροπή οφείλει να υπενθυμίσει ότι οι 
διαδικασίες (έναρξη, ολοκλήρωση) 
δημοσιεύονται στην ΕΕ προς ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων μερών και την ενδεχόμενη 
υποβολή των παρατηρήσεών τους. 

 
7. Φιλελευθεροποίηση στον δημόσιο τομέα 
 
7.2 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η ανάγκη 
φιλελευθεροποίησης πρέπει να καθορίζεται σε 
κάθε περίπτωση χωριστά, χωρίς να αποτελεί 
δόγμα. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μελέτη 
των επιπτώσεων του ανταγωνισμού στους 
εξεταζόμενους τομείς. 

Η Επιτροπή είναι σύμφωνη με την ΟΚΕ και 
πιστεύει ότι η προσέγγιση, ο βαθμός και ο 
ρυθμός της φιλελευθεροποίησης πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τους τις συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει 
ακολουθηθεί διαφορετική προσέγγιση στους 
τομείς των ταχυδρομικών και 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η Επιτροπή 
πιστεύει ότι η προσέγγιση κατά τομείς την 
οποία ακολουθεί ανέκαθεν πρέπει να 
συνεχιστεί. 
 
Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης με την άποψη της 
ΟΚΕ ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εμπειρίες 
από την ελευθέρωση άλλων τομέων, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της 
Κοινότητας. 
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7.3 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να διατηρηθεί η 
καθολικότητα των υπηρεσιών που εξασφαλίζεται 
σήμερα από το γεγονός ότι ανήκουν στο δημόσιο 
τομέα. 

Η εξασφάλιση μιας καθολικής υπηρεσίας 
υψηλής ποιότητας αποτελεί το επίκεντρο της 
πολιτικής φιλελευθεροποίησης της Επιτροπής. 
Η οργάνωση με τη μορφή κρατικών 
μονοπωλίων δεν αποτελει πάντα το μοναδικό 
ούτε το καλύτερο μέσο εξασφάλισης δημοσίων 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι υπηρεσίες 
αυτές μπορούν επίσης να παρασχεθούν σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς. Αυτό που θα πρέπει να 
τονιστεί είναι ότι, κατά γενικό κανόνα, όταν 
στο πλαίσιο της ελευθέρωσης έχουν 
προβλεφθεί τα κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα, 
όχι μόνο δεν τίθεται σε κίνδυνο η καθολική 
υπηρεσία, αλλά και βελτιώνεται σημαντικά 
δεδομένου ότι μεταβάλονται οι σχέσεις 
ποιότητας/τιμής προς όφελος των 
καταναλωτών. Αυτό φαίνεται καθαρά από τις 
τρέχουσες κοινοτικές πρωτοβουλίες 
ελευθέρωσης (τηλεπικονωνίες, αεροπορικές 
μεταφορές). 

 
 
7.4 Κατά την ελευθέρωση θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η ανάγκη στήριξης των επενδύσεων με 
μακροπρόθεσμη απόδοση. 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη αυτή 
αλλά επιθυμεί να τονίσει ότι το μονοπώλιο δεν 
αποτελεί το μόνο μέσο που έχουν σήμερα στη 
διάθεσή τους τα κράτη μέλη για την 
ενθάρρυνση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων. Οι νέες οικονομικές και 
τεχνολογικές συνθήκες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. 

 
 
7.5 Η ελεύθερωση ενδέχεται να δημιουργήσει, 
βραχυπρόθεσμα, κοινωνικά προβλήματα τα 
οποία θα πρέπει να ληφθούν πλήρως υπόψη, με 
τη χρησιμοποίηση κάθε δυνατού κοινοτικού 
μέσου. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα ευεργητικά 
αποτελέσματα της ελευθέρωσης στην 
οικονομία γενικότερα θα οδηγήσουν σε αύξηση 
της απασχόλησης, ιδίως με τη δημιουργία νέων 
μορφών δραστηριοτήτων και θέσεων 
απασχόλησης, όπως προκύπτει από την έκθεση 
της συμβουλευτικής ομάδας για την 
ανταγωνιστικότητα (έκθεση Ciampi) η οποία 
υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο 1995. Σε ορισμένα 
μονοπώλια είναι δυνατόν να σημειωθεί 
απώλεια θέσεων εργασίας, στο μέτρο που η 
οργάνωσή τους είναι λιγότερο αποτελεσματική 
από την οργάνωση των επιχειρήσεων του 
ανταγωνιστικού τομέα. Ενήμερη των 
ενδεχόμενων αυτών βραχυπρόθεσμων 
αρνητικών επιπτώσεων, η Επιτροπή 
καταβάλλει προσπάθειες με στόχο την 
προοδευτική ελευθέρωση.  
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8. Η αρχή της επικουρικότητας 
 
8.1 έως 8.3 Σύμφωνα με την άποψη της ΟΚΕ, η 
Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρόταση 
σχετικά με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων 
στον τομέα του ανταγωνισμού μεταξύ αυτής και 
των αρχών των κρατών μελών, πράγμα που δεν 
θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της 
«διαφοροποιημένης εφαρμογής» αν διατηρηθεί 
ένα μόνο επίπεδο παρέμβασης, ή του 
προβλήματος της σύγκρουσης συμφερόντων με 
τις εθνικές αρχές. Αυτό προϋποθέτει αυξημένη 
κανονιστική δραστηριότητα εκ μέρους της 
Επιτροπής. 

Για την πρόληψη των κινδύνων που αναφέρει η 
ΟΚΕ, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για 
τον καταμερισμό των υποθέσεων μεταξύ της 
Επιτροπής και των εθνικών αρχών θα έχει 
τεράστια σημασία. Αν τα κράτη μέλη 
περιοριστούν στην εξέταση των παραβάσεων οι 
επιπτώσεις των οποίων γίνονται κυρίως 
αισθητές μόνο στην εθνική αγορά (όπως 
προβλέπεται στο προσχέδιο της Επιτροπής), οι 
κίνδυνοι «διαφοροποιημένης εφαρμογής» και 
σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της 
Κοινότητας και των κρατών μελών θα μπορούν 
να τεθούν υπό έλεγχο. 

 
 
9. Διεθνοποίηση και πολιτική ανταγωνισμού 
 
9.1 έως 9.3  Η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη θέσπιση 
ενός «πραγματικού κώδικα κανόνων 
ανταγωνισμού» σε διεθνές επίπεδο. Η ΟΚΕ 
πιστεύει επίσης ότι, μέχρις ότου θεσπιστούν 
σαφείς κανόνες, θα πρέπει να βρεθεί κοινή λύση 
βάσει ορισμένων αρχών του ανταγωνισμού. Οι 
κανόνες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν, στο 
πλαίσιο της ΠΟΕ, έναν ελάχιστο αριθμό 
κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Οι πρακτικές που παραβιάζουν τα 
ελάχιστα αυτά δικαιώματα των εργαζομένων 
συνιστούν πραγματική στρέβλωση των κανόνων 
του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για 
τη στήριξη της ΟΚΕ όσον αφορά τη γραμμή 
που ακολουθεί η 24η έκθεση σχετικά με τη 
δημιουργία ενός πραγματικού κώδικα κανόνων 
ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.  
 
Ωστόσο, οι κανόνες ανταγωνισμού της 
Συνθήκης δεν προβλέπουν συγκεκριμένες 
κοινωνικές παραμέτρους. Η παρατήρηση αυτή 
ισχύει ίσως επίσης για το σύνολο των κανόνων 
ανταγωνισμού που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές 
επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν 
αποκλείει την παράλληλη θέσπιση και 
εφαρμογή κανόνων σχετικά με την κοινωνική 
πολιτική και, από την άποψη αυτή, η Επιτροπή 
επιθυμεί να επισύρει την προσοχή της ΟΚΕ 
στη δήλωση του Marrakesh του Απριλίου 
1994, σχετικά με τη δημιουργία της ΠΟΕ και 
τον προσδιορισμό οριμένων τομέων που έχουν 
σχέση με το εμπόριο και θα μπορούσαν να 
περιληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας της 
οργάνωσης αυτής. Μεταξύ των τομέων αυτών 
περιλαμβάνονται οι συνθήκες εργασίας και η 
πολιτική ανταγωνισμού. 

 
9.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις 
συμφωνίες σύνδεσης και στην εμπορική πολιτική 
της ΕΕ με τις ΧΚΑΕ προκειμένου να 
αποφευχθούν ανωμαλίες λόγω της ύπαρξης στις 
χώρες αυτές κανόνων που είναι ασυμβίβαστοι 
με μια ορθή πολιτική ανταγωνισμού. 

Οι διατάξεις σχετικά με τον ανταγωνισμό που 
περιέχουν οι ευρωπαϊκές συμφωνίες με τις 
ΧΚΑΕ έχουν ως στόχο να αποφευχθεί ο 
περιορισμός ή η νόθευση του ανταγωνισμού 
είτε με τη σύναψη συμφωνιών μεταξύ 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε με την κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης ή ακόμη με τη χορήγηση 
ενισχύσεων. Οι ΧΚΑΕ θα εφαρμόζουν σχετικά 
με το θέμα αυτό τους ίδιους κανόνες με τα 
κράτη μέλη. 
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9.5 και 9.6 Η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη σύναψη 
διμερών συμφωνιών με τις αρμόδιες για τον 
ανταγωνισμό αρχές των χωρών που διατηρούν 
στενούς οικονομικούς δεσμούς με την ΕΕ, 
αφενός και τη συνεργασία της με τις αρχές της 
Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας, 
αφετέρου και να ασκήσει έντονες πιέσεις στην 
Ιαπωνική κυβέρνηση. 
 
Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να προβλεφθεί 
στις διμερείς συμφωνίες η δυνατότητα ελέγχου 
της συμπεριφοράς των εταίρων της ΕΕ. 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για 
τη στήριξη της ΟΚΕ όσον αφορά την ανάπτυξη 
στενότερης συνεργασίας με τους κυριότερους 
οικονομικούς εταίρους της και θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνέχιση των 
προσπαθειών αυτών. 
 
Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τη σύσταση 
της ΟΚΕ σχετικά με την παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς ορισμένων από τους εταίρους 
της. 

 
 
10. Οι διαδικασίες διαβούλευσης 
 
10.1 έως 10.3 Η ΟΚΕ εκτιμά ιδιαίτερα τη 
βούληση της Επιτροπής να καταστήσει 
περισσότερο διαφανείς τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. 
 
Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
διεξάγει συνεχώς διάλογο όχι μόνο με την 
BEUC και την UNICE, αλλά και με τις 
ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις της ΕΕ. 

Πάγια πολιτική της Επιτροπής είναι να 
καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση 
όσο το δυνατό μεγαλύτερης διαφάνειας των 
διαδικασιών και τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών στα κατάλληλα στάδια 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως 
φαίνεται από την όλο και συχνότερη προσφυγή 
σε Πράσινα Βιβλία. Στο βαθμό που της το 
επιτρέπουν οι πόροι της, η Επιτροπή διεξάγει 
διάλογο σχετικά με τις βασικές πολιτικές 
κατευθύνσεις με όλους τους κοινωνικούς 
εταίρους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σ� 
αυτόν. Επιπλέον, οι κοινωνικοί αυτοί εταίροι 
καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις 
της στα σχέδια ανακοινώσεων και νομοθετικών 
κειμένων που η Επιτροπή δημοσιεύει στο 
πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. 

 
Η ΟΚΕ ζητεί επίσης να ενημερώνεται συχνότερα 
σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες 
προτίθεται να ακολουθήσει η ΓΔ IV πριν ακόμη 
ληφθούν και δημοσιευθούν οι αποφάσεις. 

Επιθυμία της Επιτροπής είναι να μπορεί να 
ανταποκρίνεται συχνότερα σε αιτήματα της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με τη διεξαγωγή διαλόγου. Ωστόσο, 
είναι αδύνατον να αντιμετωπίζει ευνοϊκότερα 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή από 
τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα. Η Επιτροπή 
αποστέλλει ήδη αντίγραφο όλων των σχεδίων 
ανακοινώσεων και νομοθετικών κειμένων στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μετά την 
έγκρισή τους από τις υπηρεσίες της. Τα σχέδια 
αυτά προσφέρονται ιδιαίτερα για 
διαβουλεύσεις και τη διεξαγωγή διαλόγου 
δεδομένου ότι προηγούνται οποιασδήποτε 
τελικής απόφασης της Επιτροπής. Επίσης, η 
έκδοση Πράσινων Βιβλίων αποτελεί 
πρόσκληση σε διάλογο όσον αφορά τις 
πολιτικές κατευθύνσεις, 



362  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  

XXVη ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1995 

πριν από την έκδοση της τελικής απόφασης. 
Τέλος, δεν πρέπει να λησμονείται ότι η ετήσια 
έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού, το 
ψήφισμα της ΟΚΕ και η απάντηση της 
Επιτροπής αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τη 
διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τις βασικές 
μελλοντικές πολιτικές κατευθύνσεις. 

 
 
10.4 Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η 
ΟΚΕ πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητεί 
συστηματικά τη γνώμη των εργαζομένων και 
των υπεργολάβων όχι μόνο ως 
«ενδιαφερομένων τρίτων», προκειμένου να 
συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες για τις 
εκτιμήσεις της. 

Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης είναι ενισχύσεις 
που απαιτούν, προς όφελος των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, των 
εργαζομένων τους και της οικονομίας της 
περιφέρειας ή της χώρας, ταχεία αντίδραση από 
την Επιτροπή. Στις κρίσιμες αυτές καταστάσεις 
(χωρίς να μιλήσουμε για τις περιπτώσεις 
ενισχύσεων διάσωσης, οι οποίες αποτελούν 
ακόμη πιο λεπτό θέμα) είναι δύσκολο να 
διεξαχθούν πρόσθετες διαβουλεύσεις 
δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα είχε ως 
αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επικρίσεις για τη 
βραδύτητα των κοινοτικών οργάνων. Εν πάση 
περιπτώσει, οι ενδιαφερόμενοι τρίτοι 
καλούνται να συμμετάσχουν κατά την έναρξη 
των διαδικασιών και διάφορα έγγραφα 
παρέχουν, εκ των υστέρων, πληροφορίες 
(δημοσίευση στην ΕΕ, Δελτίο, DG IV News, 
...) 

 
 
10.5 Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το 
γεγονός ότι δεν υπήρξαν επαρκείς διαβουλεύσεις 
ούτε με την ΟΚΕ ούτε με τους κοινωνικούς 
εταίρους όσον αφορά τις συμφωνίες που 
συνήφθησαν μεταξύ της Επιτροπής και των 
αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι 
αρμόδιες για την προστασία του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την 
απογοήτευση της ΟΚΕ για την έλλειψη 
επαρκών διαβουλεύσεων σχετικά με την 
πρόσφατη έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντούτοις, η 
Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι 
επρόκειτο για την εξεύρεση λύσης μετά την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Αυγούστου 
1994 σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή, βάσει 
του κοινοτικού δικαίου, δεν ήταν αρμόδια για 
τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας. Πράγματι, 
η συμφωνία είχε υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1991. Επιπλέον, η 
συμφωνία αυτή δεν παρέχει καμία νέα 
αρμοδιότητα στην Επιτροπή, απλώς προβλέπει 
μια διάρθρωση στο πλαίσιο της οποίας οι 
αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές της ΕΕ 
και των ΗΠΑ θα μπορούν να συνεργάζονται 
εφαρμόζοντας τη νομοθεσία τους. 
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11. Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 
 
11.1 έως 11.3 Η ΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή 
στη βελτίωση της διαφάνειας και της ταχύτητας 
των ενεργειών της και λαμβάνει υπόψη της την 
αύξηση, τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής στον τομέα του 
ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της ΟΚΕ, 
αν ερμηνευθεί ως στήριξη τόσο του αιτήματος 
για αύξηση των πόρων όσο και της πολιτικής 
που αποβλέπει στην απλοποίηση των κανόνων 
και την αποκεντρωμένη εφαρμογή των άρθρων 
85 και 86. 

 
 
12. Ανεξαρτησία της εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού 
 
12.1 έως 12.3 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η δημιουργία 
μιας χωριστής υπηρεσίας ανταγωνισμού 
αντίκειται στη θέση που έχει λάβει σε 
προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της, σύμφωνα με 
την οποία η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να 
συνδέεται με τις υπόλοιπες πολιτικές της 
Κοινότητας και τους νέους στόχους της Ένωσης. 

Η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με την ΟΚΕ. Η 
ισχύς της παρούσας θεσμικής τάξης έγκειται 
στο ότι η πολιτική ανταγωνισμού δεν 
διαμορφώνεται ούτε εφαρμόζεται χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες πολιτικές, 
αλλά αποτελεί ένα από τα μέσα που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινοτικών 
στόχων. Ταυτόχρονα, η θεσμική αυτή 
διάρθρωση εξασφαλίζει μια συνεκτική 
εφαρμογή, από ένα όργανο, μιας ευρείας 
σειράς νομικών μέσων, από την καταπολέμηση 
των συμπράξεων έως και τον έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων. 
 
Η δημιουργία μιας αυτόνομης υπηρεσίας για τα 
θέματα του ανταγωνισμού θα οδηγούσε στη 
διακοπή των δεσμών αυτών και σε 
καταμερισμό των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο 
που δεν κρίνεται σκόπιμος. 

 
 
13. Άλλα στοιχεία που δημιουργούν προβλήματα στον ανταγωνισμό 
 
13.1 και 13.2 Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η αστάθεια 
των επιτοκίων και των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών καθώς και τα φαινόμενα κοινωνικού 
ντάμπινγκ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού. 
Συνεπώς, απαιτείται η συνεχής επαγρύπνηση της 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή μελέτησε πρόσφατα τις επιπτώσεις 
των νομισματικών διακυμάνσεων στην 
εσωτερική αγορά (COM 95 503). Μεταξύ 
άλλων συνεπάρανε λοιπόν ότι, όσον αφορά τη 
μεταποιητική βιομηχανία, οι διαρθρωτικοί 
παράγοντες είναι πολύ πιο σημαντικοί από τις 
επιπτώσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
κατά την περίοδο 1987-94 και ότι, όσον αφορά 
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι επιπτώσεις 
της εξέλιξης των τιμών στην παραγωγή στον 
όγκο των εξαγωγών ήταν σχετικά 
περιορισμένες. 
 
Βέβαια, οι απότομες και μεγάλες διακυμάνσεις 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών από τον 
Σεπτέμβριο 1992 δημιούργησαν προβλήματα 
προσαρμογής. 
 
Οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν την τάση να 
επιβάλλουν περιορισμούς στις συναλλαγές 
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προκειμένου να προστατεύσουν τα 
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περιθώριά τους, ενώ οι δημόσιες αρχές στις 
χώρες με ανατιμημένο νόμισμα μπορεί να 
δεχθούν πιέσεις από τους τομείς και τις 
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο. 
 
Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη 
των πρακτικών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό και ενδέχεται να οδηγήσουν σε 
κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, σε 
μείωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και 
σε επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στην 
Ευρώπη. 

 
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Κοινότητα και τα 
κράτη μέλη διαθέτουν ήδη μηχανισμούς 
προσαρμογής (διαρθρωτικά ταμεία, 
προγράμματα πρωτοβουλίας, ενισχύσεις για τη 
διάσωση ή την αναδιάρθρωση, ενισχύσεις για 
ειδικά περιφερειακά προβλήματα). 
 
Όσον αφορά το πρόβλημα του κοινωνικού 
ντάμπινγκ βλέπε τις απαντήσεις που δόθηκαν 
στα σημεία 9.1 έως 9.4. 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
 
XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού - 1995 
 
 
 
Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 
 
1996 - 347 σ. 16,2 x 22,9 cm 
 
 
ISBN 
 
 
Τιμή στο Λουξεμβούργο (χωρίς ΦΠΑ) : ECU 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού εκδίδεται κατ' έτος από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία ανταποκρίνεται έτσι στο αίτημα του διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 1971. Η Έκθεση αυτή, εκδιδόμενη σε 
συνδυασμό με τη Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει 
σκοπό να παρέχει συνολική εικόνα της πολιτικής ανταγωνισμού που ακολουθήθηκε κατά το 
διαρρεύσαν έτος. 
 


