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¶ƒ√§√°√™ ∆√À Î. MARIO MONTI

 

Επιτρ�π	υ αρµ�δι	υ για την π	λιτική ανταγωνισµ	ύ

 

Εισαγωγ�

 

Τ� έτ�ς 2000 εί�ε απ� π�λλές πλευρές καθ�ριστική σηµασία για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ.

� τρ�π�ς µε τ�ν �π�ί� �ι επι�ειρήσεις ασκ�ύν τις δραστηρι�τητές τ�υς και ανταγωνί��νται
µετα�ύ τ�υς ε�ελίσσεται µε γρήγ�ρ�υς ρυθµ�ύς και �ι αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� αρ�ές
πρέπει να αντιδράσ�υν στις αλλαγές αυτές. Μεγάλ� µέρ�ς των εργασιών µας τ� 2000
α!ιερώθηκε στην πρ�σαρµ�γή της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στ� νέ� κ�ινωνικ� και �ικ�ν�µικ�
περι"άλλ�ν και στις πρ�ετ�ιµασίες για την αντιµετώπιση των µελλ�ντικών πρ�κλήσεων.

#ταν ανέλα"α τα καθήκ�ντά µ�υ γνώρι�α �τι η ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ δεν
είναι ένα στατικ� εγ�είρηµα και πρ�σπάθησα να "ελτιώσω την π�λιτική µας στ�υς τ�µείς π�υ,
κατά τη γνώµη µ�υ, εί�αν κεντρική σηµασία: µεγαλύτερη συµµετ��ή των καταναλωτών σε
θέµατα ανταγωνισµ�ύ· ενίσ�υση της δια!άνειας της π�λιτικής µας, ιδίως �σ�ν α!�ρά τις
κρατικές ενισ�ύσεις· εκσυγ�ρ�νισµ�ς των καν�νων µας, εν µέρει µε την καλύτερη έντα�η τ�υ
�ικ�ν�µικ�ύ πρ�"ληµατισµ�ύ στ� ν�µ�θετικ� πλαίσι�· και τέλ�ς µεγαλύτερη πρ�σ��ή στη
διεθνή διάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Παρ�υσιά��ντας τη !ετινή ετήσια έκθεση για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, θέλω να δώσω
έµ!αση στην πρ��δ� π�υ επιτεύ�θηκε στ�υς τ�µείς αυτ�ύς.

 

Πολιτικ� ανταγωνισµο� και καταναλωτ��

 

Έ�ω επανειληµµένα εκ!ράσει τις ανησυ�ίες µ�υ για τ� γεγ�ν�ς �τι �ι καταναλωτές δεν έ��υν
επαρκή επίγνωση των επιπτώσεων της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στην ευηµερία τ�υς. Ενώ
αναγνωρί�εται γενικά �τι η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ "ελτιώνει την �ικ�ν�µική απ�τελεσµατικ�τητα,
έκπλη�η πρ�καλεί τ� γεγ�ν�ς �τι �ι πλέ�ν εµ!ανείς επιπτώσεις της, δηλαδή εκείνες π�υ α!�ρ�ύν
τ�υς καταναλωτές, συ�νά παραγνωρί��νται. �ι καταναλωτές πρέπει να είναι καλύτερα
πληρ�!�ρηµέν�ι, να λαµ"άν�νται περισσ�τερ� υπ�ψη και να συµµετέ��υν πι� ενεργά σε �λα τα
θέµατα π�υ σ�ετί��νται µε τ�ν ανταγωνισµ�. Με τ�ν τρ�π� αυτ�, η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ θα
µπ�ρέσει να επικεντρωθεί περισσ�τερ� στις δράσεις π�υ απ�"αίν�υν πρ�ς �!ελ�ς των
συµ!ερ�ντων των καταναλωτών.

 

Η ευρωπαϊκ
 ηµερ�δα ανταγωνισµο�

 

�ι πρ�σπάθειες για την επίτευ�η τ�υ στ���υ αυτ�ύ �δήγησαν σε µια σειρά συγκεκριµένων
πρωτ�"�υλιών. Η πι� σηµαντική απ� αυτές ήταν η απ�!αση για τη δι�ργάνωση, σε συνεργασία
µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�, µιας ευρωπαϊκής ηµερίδας ανταγωνισµ�ύ κάθε έ�ι µήνες στη
�ώρα π�υ ασκεί την πρ�εδρία τ�υ Συµ"�υλί�υ. Σκ�π�ς των ηµερίδων αυτών θα είναι να
πληρ�!�ρηθεί τ� κ�ιν� για τα �!έλη π�υ µπ�ρεί να τ�υ παράσ�ει η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ
απ� πλευράς �αµηλ�τερων τιµών, π�ικιλίας πρ�σ!�ράς, "ελτιωµένων πρ�ϊ�ντων και π�ι�τητας
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υπηρεσιών, και να ακ�υστ�ύν �ι παρατηρήσεις και �ι ανησυ�ίες των καταναλωτών σ�ετικά µε
συγκεκριµένες αγ�ρές αγαθών και υπηρεσιών.

Η πρώτη ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ δι�ργανώθηκε στη Λισσα"�να στις 9 Ι�υνί�υ και η
δεύτερη στ� Παρίσι στις 17 �κτω"ρί�υ. �ι συ�ητήσεις ήταν αν�ικτές σε �λ�υς τ�υς
ενδια!ερ�µεν�υς, αλλά η συµµετ��ή µεµ�νωµένων καταναλωτών και �ργανώσεων
καταναλωτών ήταν ιδιαίτερα ευπρ�σδεκτη. Κάλυψαν θέµατα και τ�µείς µε µεγάλ� ενδια!έρ�ν
για τ�υς καταναλωτές —�πως η απελευθέρωση τ�υ τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών και η
συγκέντρωση στ�ν κλάδ� της λιανικής διαν�µής— παρ�λ� π�υ σε �ρισµένες περιπτώσεις
εστιάστηκαν περισσ�τερ� στην «πρ�στασία των καταναλωτών» παρά σε καθαρά θέµατα
ανταγωνισµ�ύ. Ελπί�ω �τι µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ η ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ θα
απ�τελέσει ένα καθιερωµέν� !�ρ�υµ ανταλλαγής απ�ψεων µε τις �ργανώσεις καταναλωτών
για τις σηµαντικές πτυ�ές της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Αυτ� θα επιτρέψει στ�υς π�λίτες να
καταν�ήσ�υν καλύτερα την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ και θα "�ηθήσει τις αρµ�διες αρ�ές να
εντ�πίσ�υν ενδε��µενες πρακτικές π�υ αντι"αίν�υν στ�ν ανταγωνισµ� και να επω!εληθ�ύν
απ� την εµπειρία των καταναλωτών �σ�ν α!�ρά τη λειτ�υργία των αγ�ρών.

 

Επιπτ�σει� των µεµονωµ�νων αποφ�σεων στου� καταναλωτ��

 

Εκτ�ς απ� αυτές τις πρωτ�"�υλίες ad hoc, πρ�σπαθήσαµε επίσης στα ανακ�ινωθέντα τύπ�υ και
στις δηµ�σιεύσεις µας να υπ�γραµµίσ�υµε τα πλε�νεκτήµατα π�υ απ�ρρέ�υν για τ�υς
καταναλωτές απ� µεµ�νωµένες απ�!άσεις σε υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ. Στην παρ�ύσα ετήσια
έκθεση παρ�υσιά��υµε έναν µικρ� αριθµ� απ�!άσεων π�υ απ�τελ�ύν �ρήσιµα παραδείγµατα
τ�υ τρ�π�υ µε τ�ν �π�ί� �ι καταναλωτές µπ�ρ�ύν να επω!εληθ�ύν απ� την π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ.

Στην υπ�θεση 

 

Opel Nederland,

 

 �ι καταγγελίες των καταναλωτών �δήγησαν την Επιτρ�πή στη
διερεύνηση πρακτικών π�υ περι�ρί��υν τ� παράλληλ� εµπ�ρι� αυτ�κινήτων. Η απ�!αση π�υ
λή!θηκε στην υπ�θεση αυτή επι"ε"αιώνει τ� δικαίωµα τ�υ καταναλωτή να αγ�ρά�ει �ωρίς
εµπ�δια ένα αυτ�κίνητ� στα κράτη µέλη στα �π�ία �ι τιµές είναι �αµηλ�τερες. Η υπ�θεση
αυτή είναι σηµαντική, δι�τι καταδεικνύει �τι �ι καταναλωτές δεν επω!ελ�ύνται απλώς
παθητικά απ� την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, αλλά µπ�ρ�ύν επίσης να δώσ�υν την ώθηση για την
ανάληψη πρωτ�"�υλιών απ� την Επιτρ�πή.

Στην υπ�θεση 

 

Telef�nica/Sogecable/Audiovisual Sport,

 

 η �π�ία α!�ρ�ύσε τη σ�ετικά νέα αγ�ρά
δικαιωµάτων µετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών αγώνων απ� τη συνδρ�µητική τηλε�ραση, η Επιτρ�πή
παρενέ"η µε σκ�π� τη διακ�πή µιας συµ!ωνίας καθ�ρισµ�ύ των τιµών π�υ κατα"άλλ�υν �ι
τηλεθεατές για την παρακ�λ�ύθηση αγώνων π�δ�σ!αίρ�υ στην Ισπανία. Η παρέµ"αση της
εί�ε ως απ�τέλεσµα την αισθητή µείωση των τιµών π�υ ε!άρµ��αν �ρισµέν�ι !�ρείς
εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων και στη συνέ�εια � ισπανικ�ς !�ρέας επίγειας ψη!ιακής
µετάδ�σης µείωσε την τιµή ανά αγώνα έως και 50 %. Επίσης, �ι καταναλωτές θα έ��υν στ�
µέλλ�ν π�λύ µεγαλύτερες δυνατ�τητες επιλ�γής: τα δικαιώµατα µετάδ�σης αγώνων
π�δ�σ!αίρ�υ π�υ στ� παρελθ�ν εί�αν µ�ν� �ι !�ρείς ψη!ιακής δ�ρυ!�ρικής µετάδ�σης θα
είναι ε!ε�ής πρ�σιτά και σε άλλ�υς !�ρείς ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης, µε απ�τέλεσµα να
υπάρ�ει ένα ευρύ !άσµα εκπ�µπών αγώνων π�δ�σ!αίρ�υ και απ� τα τρία συστήµατα ψη!ιακής
µετάδ�σης (δ�ρυ!�ρικής, επίγειας και καλωδιακής).

Ακ�µα και σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, �ι �π�ίες α!�ρ�ύν θέµατα π�υ δεν !αίν�νται να
σ�ετί��νται άµεσα µε τις ανησυ�ίες των τελικών καταναλωτών, η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ
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µπ�ρεί να επηρεάσει σε σηµαντικ� "αθµ� την ευηµερία τ�υς. Στην υπ�θεση της συγ�ώνευσης
µετα�ύ της 

 

TotalFina

 

 και της 

 

Elf Aquitaine,

 

 τέθηκε ως πρ�ϋπ�θεση η εκ�ώρηση υπ�δ�µών
µετα!�ράς και απ�θήκευσης πρ�κειµέν�υ να διατηρηθεί � ανταγωνισµ�ς στην αγ�ρά λιανικής
πώλησης πετρελαί�υ �ικιακής θέρµανσης και υγραερί�υ και να ασκηθ�ύν έτσι πιέσεις για την
πτώση των τιµών. #σ�ν α!�ρά την αγ�ρά καυσίµων αυτ�κινήτων στ�υς αυτ�κινητ�δρ�µ�υς, η
απαιτηθείσα πώληση 70 πρατηρίων καυσίµων θα επιτρέψει την είσ�δ� στην αγ�ρά µιας
µεγάλης επι�είρησης λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ (Carrefour) π�υ θα διευκ�λύνει την ανάπτυ�η
ανταγωνισµ�ύ ��ι µ�ν� στις τιµές αλλά και στην παρ��ή πρ�σθετων υπηρεσιών στ�υς
καταναλωτές.

 

Εν�σχυση τη� διαφ�νεια� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�

 

Η καλύτερη πληρ�!�ρηση των καταναλωτών πρέπει να εντάσσεται σε µια ευρύτερη
πρ�σπάθεια για την ενίσ�υση της δια!άνειας των π�λιτικών µας απέναντι στ�υς π�λίτες. Στ�
πλαίσι� αυτ�, έ�ω τακτικές επα!ές µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και ενηµερώνω συνε�ώς
τ�υς εκπρ�σώπ�υς των ευρωπαίων π�λιτών για τις τελευταίες ε�ελί�εις της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ.

 

Μητρ�ο και π�νακα� παρακολο�θηση� των κρατικ�ν ενισχ�σεων

 

Η δια!άνεια δεν ανταπ�κρίνεται µ�ν� στη γενική απαίτηση να είναι η κ�ιν�τική π�λιτική
αν�ικτή στ�ν έλεγ��, αλλά µπ�ρεί επίσης να "ελτιώσει την απ�τελεσµατικ�τητα της ίδιας της
π�λιτικής. Ανα!έρ�µαι ιδίως στις δυνατ�τητες για "ελτίωση, �άρη στη µεγαλύτερη δια!άνεια,
της ευαισθητ�π�ίησης �σ�ν α!�ρά την ανάγκη ε!αρµ�γής των αυστηρών καν�νων ελέγ��υ της
Ένωσης, καθώς και για ενίσ�υση της διαδικασίας αµ�ι"αίας α�ι�λ�γησης. Για την επίτευ�η
των στ��ων αυτών, η Επιτρ�πή έ�ει ήδη αν�ί�ει ένα δηµ�σι� µητρώ� στ�ν ε�υπηρετητή
Europa της Ένωσης και θα καταρτίσει επίσης έναν πίνακα για την παρακ�λ�ύθηση των
κρατικών ενισ�ύσεων, � �π�ί�ς θα είναι επίσης διαθέσιµ�ς µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. Τ� µητρώ�
περιέ�ει πληρ�!�ρίες για �λες τις απ�!άσεις π�υ έλα"ε η Επιτρ�πή απ� τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ
2000 στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων. Είναι διαθέσιµ�ς µε απευθείας σύνδεση απ� τ�ν
Μάρτι� τ�υ 2001. � πίνακας παρακ�λ�ύθησης, � �π�ί�ς θα παρ�υσιά�ει µια λεπτ�µερή
α�ι�λ�γηση της κατάστασης των κρατικών ενισ�ύσεων στην ΕΕ, θα είναι έτ�ιµ�ς τ�ν Ι�ύλι�
τ�υ 2001.

�ι πρωτ�"�υλίες αυτές αυ�άν�υν τη δια!άνεια τ�υ συστήµατ�ς και ανταπ�κρίν�νται στ�
αίτηµα π�υ απηύθυνε τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Στ�κ��λµης στα κράτη µέλη να θέσ�υν σε
πτωτική τρ��ιά τ� επίπεδ� των κρατικών τ�υς ενισ�ύσεων σε σ�έση µε τ� ΑΕΠ.

 

Ανακο�νωση σχετικ� µε τα διορθωτικ� µ�τρα στι� διαδικασ�ε� συγκεντρ�σεων

 

Επιθυµώ επίσης να ανα!έρω µια ακ�µη πρωτ�"�υλία π�υ απ�σκ�πεί στην αύ�ηση της
δια!άνειας της π�λιτικής µας, αυτή τη !�ρά στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Τ�ν
∆εκέµ"ρι� η Επιτρ�πή ενέκρινε µια ανακ�ίνωση για τα δι�ρθωτικά µέτρα π�υ µπ�ρ�ύν να
πρ�τείν�υν τα µέρη πρ�κειµέν�υ να αρθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ ανακύπτ�υν σε
µια συγκέντρωση. Η Επιτρ�πή είναι η πρώτη αρ�ή ανταγωνισµ�ύ π�υ εκδίδει κατευθυντήριες
γραµµές ή �δηγίες σ�ετικά µε τ� θέµα αυτ�. Η ανακ�ίνωση διατυπώνει σα!ώς και µε
αντικειµενικ� τρ�π� τις διαδικαστικές και �υσιαστικές αρ�ές "άσει των �π�ίων η Επιτρ�πή θα
α�ι�λ�γεί τα δι�ρθωτικά µέτρα και καταρτίστηκε µετά απ� εκτεταµένες δια"�υλεύσεις µε τα
κράτη µέλη και µε !�ρείς τ�υ επι�ειρηµατικ�ύ και ν�µικ�ύ κ�σµ�υ. Πιστεύω �τι η έκδ�ση της
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ανακ�ίνωσης αυτής απ�τελεί σηµαντικ� γεγ�ν�ς, εάν λη!θεί ιδίως υπ�ψη �τι µ�ν� τα δύ�
τελευταία �ρ�νια υπήρ�αν 50 περίπ�υ υπ�θέσεις στις �π�ίες η Επιτρ�πή δέ�θηκε την ανάληψη
δεσµεύσεων για δι�ρθωτικά µέτρα απ� τα µέρη της συγκέντρωσης πρ�τ�ύ εγκρίνει την
πραγµατ�π�ίησή της.

 

Εκσυγχρονισµ�� των καν�νων ανταγωνισµο�

 

�ι συνε�ι��µενες εργασίες για τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των καν�νων και των διαδικασιών µας
ανταπ�κρίν�νται στην ανάγκη ενίσ�υσης της ε!αρµ�γής της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας για τ�ν
ανταγωνισµ� σε �λη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύ�υµε �τι η επίτευ�η τ�υ στ���υ αυτ�ύ
απαιτεί την απλ�ύστευση των διαδικασιών, µια πρ�σέγγιση στην ανάλυση των υπ�θέσεων π�υ
θα δίνει µεγαλύτερη έµ!αση στις �ικ�ν�µικές τ�υς πτυ�ές, καθώς και τη µεγαλύτερη
συµµετ��ή των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ και των εθνικών δικαστηρίων στην ε!αρµ�γή της
κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας για τ�ν ανταγωνισµ�.

Τ� πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς εί�α την ευκαιρία να παρ�υσιάσω —ιδίως στ�ν πρ�λ�γ� µ�υ στην ετήσια
έκθεση— τ� !ιλ�δ��� αυτ� πρ�γραµµα µεταρρυθµίσεων. �ι εργασίες συνε�ίστηκαν τ� 2000
και επιτεύ�θηκε συγκεκριµένη και, ελπί�ω, ιδιαίτερα επω!ελής πρ��δ�ς.

 

Μεταρρ�θµιση των καν!νων εφαρµογ
� των �ρθρων 81 και 82

 

Μετά την ευρεία δια"�ύλευση π�υ άρ�ισε µετά την έκδ�ση τ�υ Λευκ�ύ Βι"λί�υ τ� 1999, η
Επιτρ�πή ενέκρινε, στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, µια πρ�ταση για έναν νέ� καν�νισµ� π�υ θα
αντικαταστήσει τ�ν καν�νισµ� αριθ. 17 τ�υ 1962. Πιστεύω �τι πρ�κειται για την κυρι�τερη
κ�ιν�τική ν�µ�θετική πρωτ�"�υλία στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� τη θέσπιση τ�υ
καν�νισµ�ύ για τις συγκεντρώσεις τ� 1989. Είµαι ιδιαίτερα ικαν�π�ιηµέν�ς απ� τ� γεγ�ν�ς �τι
τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και η �ικ�ν�µική και Κ�ινωνική Επιτρ�πή υπ�στήρι�αν τις
"ασικές κατευθύνσεις τ�υ σ�εδί�υ αυτ�ύ, �ι �π�ίες λαµ"άν�υν υπ�ψη τις παρατηρήσεις
π�λλών ενδια!ερ�µένων, �πως �ι εµπειρ�γνώµ�νες των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των κρατών
µελών και των �ωρών της ΕBΕΣ, ακαδηµαϊκ�ί και !�ρείς π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται στ�ν τ�µέα
αυτ�, αλλά και τ�υ ευρέ�ς κ�ιν�ύ. Ελπί�ω �τι η γ�νιµη και απ�τελεσµατική συνεργασία µε τ�
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και τ� Συµ"�ύλι� θα συνε�ιστεί και θα επιτρέψει την έγκριση της
µεταρρύθµισης αυτής τ� 2001.

 

Οριζ!ντιε� και κ�θετε� συµφων�ε�

 

�ι εργασίες σ�ετικά µε τις κάθετες συµ!ωνίες, �ι �π�ίες �δήγησαν στη θέσπιση στις
22 ∆εκεµ"ρί�υ 1999 εν�ς νέ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρίες, �λ�κληρώθηκαν τ�
2000 µε µια σειρά κατευθυντήριων γραµµών για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς, �ι �π�ίες
εγκρίθηκαν στις 24 Μαΐ�υ. �ι κατευθυντήριες αυτές γραµµές θα "�ηθήσ�υν τις επι�ειρήσεις
να εκτιµήσ�υν κατά π�σ� συµ"ι"ά��νται µε τ�υς καν�νες της Συνθήκης �ι συµ!ωνίες π�υ δεν
καλύπτ�νται απ� τ�ν καν�νισµ�. Στη συνέ�εια, στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε
νέ�υς καν�νισµ�ύς π�υ α!�ρ�ύν �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ!ωνιών ε�ειδίκευσης και έρευνας
και ανάπτυ�ης. Εκδ�θηκαν επίσης κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ
άρθρ�υ 81 της Συνθήκης σε ένα ευρύτερ� !άσµα �ρι��ντιων συµ!ωνιών συνεργασίας. Ενώ �ι
νέ�ι καν�νισµ�ί αντικαθιστ�ύν δύ� υ!ιστάµεν�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρίες, �ι
κατευθυντήριες γραµµές διευρύν�υν σηµαντικά τ� πεδί� των πρ�ηγ�ύµενων ανακ�ινώσεων και
καλύπτ�υν ένα ευρύτερ� !άσµα των συνηθέστερων µ�ρ!ών �ρι��ντιων συµ!ωνιών.
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Τ� σύν�λ� των καν�νισµών και κατευθυντήριων γραµµών για τις κάθετες και �ρι��ντιες
συµ!ωνίες απ�τελεί ένα �λ�κληρωµέν� πλαίσι� για την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ
στη µεγάλη πλει�ψη!ία των συµ!ωνιών µετα�ύ επι�ειρήσεων. Ανταπ�κρίνεται επίσης στην
επιδίω�η να δ�θεί µια πι� �ικ�ν�µική κατεύθυνση στην ανάλυση των θεµάτων ανταγωνισµ�ύ,
να διευκ�λυνθ�ύν �ι �ικ�ν�µικ�ί !�ρείς να καταν�ήσ�υν καλύτερα τα θέµατα και τις ένν�ιες
ανταγωνισµ�ύ και να απαλλαγ�ύν �ι επι�ειρήσεις απ� επα�θείς δι�ικητικές υπ��ρεώσεις.

Πρέπει επίσης να υπ�γραµµιστεί �τι κατά τ� έτ�ς αυτ� µπ�ρέσαµε να επω!εληθ�ύµε ήδη απ�
�ρισµένα πλε�νεκτήµατα της νέας πρ�σέγγισης. � αριθµ�ς των κ�ιν�π�ιήσεων µειώθηκε κατά
σ�εδ�ν 40 % σε σ�έση µε τ� πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς και αυτ� αναµ!ί"�λα είναι απ�τέλεσµα των
νέων καν�νων για τις κάθετες και τις �ρι��ντιες συµ!ωνίες. Α!ετέρ�υ, τ� 30 % σ�εδ�ν των
νέων διαδικασιών κινήθηκαν αυτεπάγγελτα, έναντι µ�ν� 20 % τ� 1999. �ι ε�ελί�εις αυτές είναι
απ�λυτα σύµ!ωνες µε τ�ν π�λιτικ� στ��� για ρύθµιση των συνηθέστερων συµ!ωνιών µε
ν�µ�θετικά µέσα, ώστε �ι διαθέσιµ�ι π�ρ�ι να �ρησιµ�π�ι�ύνται για την άσκηση πι�
πρ�"λεπτικής π�λιτικής και �ι πρ�σπάθειες να επικεντρών�νται στις πλέ�ν επικίνδυνες
πρακτικές π�υ στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�.

Η διεθν�� δι�σταση τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�

�ικ�ν�µικ�ί και τε�ν�λ�γικ�ί παράγ�ντες, σε συνδυασµ� µε τις π�λιτικές ε�ελί�εις —�πως η
διεύρυνση της ΕΕ— �δηγ�ύν στην �λ�ένα µεγαλύτερη εν�π�ίηση των παγκ�σµιων αγ�ρών. �ι
διαδικασίες αυτές πρέπει να παρακ�λ�υθ�ύνται και να ελέγ��νται πρ�σεκτικά.

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έ�ει "αθιές κ�ινωνικές και π�λιτικές συνέπειες και
�!είλ�υµε να δηµι�υργήσ�υµε τις πρ�ϋπ�θέσεις για την επιτυ�ία της �ωρίς να θέσ�υµε σε
κίνδυν� τ� κ�ιν�τικ� κεκτηµέν�. Ταυτ��ρ�να, η παγκ�σµι�π�ίηση των αγ�ρών, η �π�ία
µπ�ρεί δυνητικά να αυ�ήσει και να επεκτείνει την �ικ�ν�µική ευηµερία, πρ�καλεί ανησυ�ίες
π�υ σ�ετί��νται µε τ� �τι ενδέ�εται να ω!ελήσει κυρίως τ�υς ισ�υρ�ύς, σε "άρ�ς ιδίως των
καταναλωτών και των λιγ�τερ� αναπτυγµένων �ωρών. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να
συµ"άλει στην απ�!υγή των κατα�ρήσεων και στη δηµι�υργία τ�υ αναγκαί�υ πλαισί�υ για την
καλή λειτ�υργία των µη�ανισµών της αγ�ράς σε διεθνές επίπεδ�.

∆ιε�ρυνση

Μετά την έκδ�ση τ�υ εγγρά!�υ της Επιτρ�πής για τη στρατηγική της διεύρυνσης, αναµένεται
�τι η ΕΕ θα α�ι�λ�γήσει στ� δεύτερ� ε�άµην� τ�υ 2001 την κατάσταση στις υπ�ψή!ιες �ώρες,
πρ�κειµέν�υ να κλείσει πρ�σωρινά τ� κε!άλαι� «ανταγωνισµ�ς» ε!�σ�ν πληρ�ύνται �ι
αναγκαίες πρ�ϋπ�θέσεις.

Η άπ�ψη της ΕΕ ήταν πάντα �τι �ι υπ�ψή!ιες �ώρες θα µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν έτ�ιµες να
πρ�σ�ωρήσ�υν µ�ν�ν ε!�σ�ν �ι επι�ειρήσεις και �ι δηµ�σιες αρ�ές τ�υς έ��υν, π�λύ πριν την
ηµερ�µηνία πρ�σ�ώρησης, ε��ικειωθεί µε µια πειθαρ�ία στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ
ανάλ�γη µε εκείνη π�υ υπάρ�ει στην Κ�ιν�τητα. Αυτ� είναι αναγκαί� για να ε�ασ!αλιστεί �τι
�ι �ικ�ν�µικ�ί !�ρείς στις υπ�ψή!ιες �ώρες θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσ�υν τις πιέσεις
τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην εσωτερική αγ�ρά µετά την πλήρη και άµεση ε!αρµ�γή, κατά την
πρ�σ�ώρησή τ�υς, τ�υ κ�ιν�τικ�ύ κεκτηµέν�υ στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Αυτ� µε �δηγεί σε µια γενική παρατήρηση για τ� ρ�λ� της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Πιστεύω
�τι η απ�τελεσµατική ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ έ�ει �υσιώδη σηµασία για την
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καλή λειτ�υργία µιας �ικ�ν�µίας αγ�ράς και διαδραµατί�ει αναµ!ισ"ήτητα κεντρικ� ρ�λ�
στην εσωτερική αγ�ρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιαπιστώσαµε πράγµατι �τι �ι επι�ειρήσεις
έµαθαν να τηρ�ύν αυτ�ύς τ�υς καν�νες και �τι �ι καταναλωτές έ��υν �λ� και περισσ�τερ�
επίγνωση των πλε�νεκτηµάτων τ�υς. Για να εντα�θ�ύν επιτυ�ώς στην Ένωση, �ι υπ�ψή!ιες
�ώρες πρέπει να απ�κτήσ�υν και αυτές µια παράδ�ση ανταγωνισµ�ύ. Καθώς πλησιά�ει η
πρ�σ�ώρηση, είναι πλέ�ν αναγκαί� και �υσιώδες να ενθαρρυνθεί η ανάπτυ�η αυτής της
παράδ�σης και στις υπ�ψή!ιες �ώρες.

Στη διάρκεια τ�υ έτ�υς κατα"άλαµε ιδιαίτερες πρ�σπάθειες να "�ηθήσ�υµε τις υπ�ψή!ιες
�ώρες να ανταπ�κριθ�ύν στις απαιτήσεις αυτές. Εκτ�ς απ� την καθηµερινή τε�νική "�ήθεια
στις υπηρεσίες π�υ είναι αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� στις υπ�ψή!ιες �ώρες, �ργανώσαµε
επίσης κ�ινά σεµινάρια εντατικής κατάρτισης σε θέµατα π�υ σ�ετί��νται µε την
καταπ�λέµηση των συµπρά�εων και τις κρατικές ενισ�ύσεις, καθώς και ετήσιες συνεδριάσεις
µετα�ύ της Επιτρ�πής και των υπηρεσιών ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψή!ιων �ωρών πρ�κειµέν�υ
να τις "�ηθήσ�υµε να πρ�ετ�ιµαστ�ύν για την πρ�σ�ώρηση.

Εάν ε�ετάσ�υµε την πραγµατική κατάσταση στις υπ�ψή!ιες �ώρες, δύ� στ�ι�εία είναι
ιδιαίτερα εµ!ανή.

Πρώτ�ν, �ι δια!�ρές στ�ν τρ�π� αντιµετώπισης των κρατικών ενισ�ύσεων και της
καταπ�λέµησης των συµπρά�εων. Ενώ �ι περισσ�τερες υπ�ψή!ιες �ώρες διαθέτ�υν ένα
καθεστώς απαγ�ρευσης των συµπρά�εων π�υ λειτ�υργεί καλά, �ι ρυθµίσεις στ�ν τ�µέα των
κρατικών ενισ�ύσεων είναι συ�νά ακατάλληλες και ανεπαρκείς. �ι υπ�ψή!ιες �ώρες π�υ δεν
έ��υν ακ�µη δηµι�υργήσει και θέσει σε ε!αρµ�γή τ� αναγκαί� ν�µ�θετικ� πλαίσι� ή τις
κατάλληλες δι�ικητικές διαρθρώσεις για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων πρέπει να τ�
πρά��υν �ωρίς καθυστέρηση.

Υπάρ�ει, δεύτερ�ν, µια απ�κλιση ανάµεσα στ� ν�µ�θετικ� πλαίσι� και την ε!αρµ�γή τ�υ στην
πρά�η. Η κατάσταση στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων πρ�καλεί ιδιαίτερες ανησυ�ίες.
Μερικά κράτη µέλη ε!αρµ���υν ιδίως µη συµ"ι"άσιµα καθεστώτα !�ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων
για να πρ�σελκύσ�υν �ένες επενδύσεις ή για να διατηρήσ�υν σε λειτ�υργία µη "ιώσιµες
επι�ειρήσεις. �ι πρακτικές αυτές ��ι µ�ν� επηρεά��υν αρνητικά τις διαπραγµατεύσεις για την
πρ�σ�ώρηση, αλλά θέτ�υν επίσης τ�υς επενδυτές σε κατάσταση ν�µικής και �ικ�ν�µικής
α"ε"αι�τητας. Επιπρ�σθετα, τα καθεστώτα ενισ�ύσεων π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για τη στήρι�η
παρακµα��υσών "ι�µη�ανιών µπ�ρ�ύν να θέσ�υν σε κίνδυν� την υγιή αναδιάρθρωση "ασικών
τ�µέων των �ικ�ν�µιών των υπ�ψή!ιων �ωρών και να εµπ�δίσ�υν έτσι τις πρ�ετ�ιµασίες τ�υς
για να εντα�θ�ύν στην εσωτερική αγ�ρά.

Τέλ�ς, ιδιαίτερα σηµαντική πρ��δ�ς έ�ει επιτευ�θεί στην πρ�σέγγιση των ν�µ�θεσιών και
στη δηµι�υργία διαρθρώσεων αγ�ράς στις υπ�ψή!ιες �ώρες. Ωστ�σ�, για την επιτυ�ία της
διεύρυνσης και την ε�ασ!άλιση της καλής λειτ�υργίας της εσωτερικής µας αγ�ράς
απαιτ�ύνται ακ�µη σηµαντικές εργασίες.

Ο ΠΟΕ και το παγκ!σµιο φ!ρουµ για τον ανταγωνισµ!

Η τα�εία παγκ�σµι�π�ίηση των �ικ�ν�µιών δηµι�υργεί σηµαντικ�ύς περι�ρισµ�ύς —τ�σ�
ν�µικ�ύς �σ� και πρακτικ�ύς— στην ικαν�τητά µας να ε!αρµ�σ�υµε τ�υς καν�νες µας εκτ�ς
τ�υ εδά!�υς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ακ�µα και �ταν αυτ� είναι δυνατ� στην πρά�η,
συν�δεύεται ωστ�σ� απ� π�λλά µει�νεκτήµατα: µπ�ρεί να �δηγήσει σε συγκρ�ύσεις ή σε
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ασυνέπειες µε τις απ�!άσεις �ένων αρ�ών ή δικαστηρίων και ακ�µα και σε συγκρ�ύσεις µε τις
ν�µ�θεσίες άλλων �ωρών. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς, �ι επι�ειρήσεις π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται σε
παγκ�σµι� επίπεδ� έ��υν σε �ρισµένες περιπτώσεις τη δυνατ�τητα να µην τηρ�ύν καν�νες
�υσιώδ�υς σηµασίας π�υ διέπ�υν τις διαδικασίες π�υ συντελ�ύνται στ� �ικ�ν�µικ� και
κ�ινωνικ� πεδί�.

Η κυρι�τερη π�λιτική π�υ έ��υν στη διάθεσή τ�υς �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ για να
αντιµετωπίσ�υν την κατάσταση αυτή είναι η δηµι�υργία δικτύων και µέσων παγκ�σµιας
διακυ"έρνησης π�υ θα ε�ασ!αλίσ�υν �τι η διεθνής εν�π�ίηση των αγ�ρών �δηγεί στη
διατήρηση ανταγωνιστικών συνθηκών και θα καταστήσ�υν έτσι τη διαδικασία
παγκ�σµι�π�ίησης πι� απ�τελεσµατική απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη και πι� απ�δεκτή κ�ινωνικά.
Στ� πλαίσι� αυτ�, η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ —και ειδικ�τερα η διεθνής συνεργασία στ�ν
τ�µέα της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ— µπ�ρεί να διαδραµατίσει σηµαντικ� ρ�λ� και να µας
επιτρέψει να απ�!ύγ�υµε τη δυσ!�ρία κατά της παγκ�σµι�π�ίησης και τ�ν κίνδυν�
πρ�στατευτικών αντιδράσεων.

Η Επιτρ�πή ανταπ�κρίθηκε στις πρ�κλήσεις αυτές µε τη δηµι�υργία απ�τελεσµατικών µ�ρ!ών
συνεργασίας µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ άλλων �ωρών, �πως η συνεργασία µε τις ΗΠΑ και, πι�
πρ�σ!ατα, µε τ�ν Καναδά. Έ��υµε επίσης επιτύ�ει συναίνεση για τ� περιε��µεν� µιας
συµ!ωνίας µε την Ιαπωνία π�υ ελπί��υµε �τι θα υπ�γρα!εί τ� 2001. Ε!�σ�ν δεν µπ�ρ�ύµε
εύλ�γα να αναµέν�υµε �τι θα �ικ�δ�µήσ�υµε την ίδια σ�έση εντατικής συνεργασίας µε �λ�υς
τ�υς εταίρ�υς µας στ�ν κ�σµ�, είµαστε πεπεισµέν�ι �τι είναι αναγκαία η σύναψη συµ!ωνίας-
πλαισί�υ στ�ν Π�Ε π�υ να ε�ασ!αλί�ει την τήρηση �ρισµένων "ασικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ.

#λες αυτές �ι πτυ�ές αναπτύσσ�νται στ� τµήµα της έκθεσης π�υ α!ιερώνεται στα διεθνή
θέµατα. Υπάρ�ει �µως µια πρωτ�"�υλία την �π�ία επιθυµώ να επισηµάνω εδώ. Α!�ρά την ιδέα
της δηµι�υργίας εν�ς είδ�υς παγκ�σµι�υ !�ρ�υµ µε ευρεία "άση για τη διε�αγωγή γενικών
συ�ητήσεων σ�ετικά µε θέµατα π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Είµαι πεπεισµέν�ς �τι ένα παρ�µ�ι�
!�ρ�υµ θα απ�τελ�ύσε ένα κεντρικ� πλαίσι� συ�ητήσεων µετα�ύ των !�ρέων π�υ είναι
αρµ�δι�ι για την ανάπτυ�η και τη δια�είριση της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ σε �λ� τ�ν κ�σµ�.
Πάνω απ� 80 �ώρες έ��υν ήδη θέσει σε ε!αρµ�γή κάπ�ια µ�ρ!ή ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ —
π�λλές απ� αυτές πρ�σ!ατα, ενώ άλλες σ�εδιά��υν να τ� πρά��υν στ� µέλλ�ν. Υπάρ�ει
πρ�!ανής ανάγκη για ένα πλαίσι� π�υ θα επιτρέπει να συ�ητ�ύνται �λα τα θέµατα π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ — �υσιαστικά και συστηµικά θέµατα, αλλά και θέµατα π�υ α!�ρ�ύν την
ε!αρµ�γή. � τελικ�ς στ���ς πρέπει να είναι η επίτευ�η, µέσω τ�υ διαλ�γ�υ, της µεγαλύτερης
δυνατής σύγκλισης και συναίνεσης µετα�ύ των συµµετε��ντων, καθώς και η ανταλλαγή
εµπειριών σ�ετικών µε την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ και τις ακ�λ�υθ�ύµενες
πρακτικές.

Τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2001, συµµετεί�α σε µια άτυπη συνάντηση µε ανώτερ�υς υπαλλήλ�υς και
υπευθύν�υς τ�υ τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ συµµερί��νται τις απ�ψεις µ�υ στ� θέµα αυτ�.
Εί�αµε µια πρώτη διερευνητική συ�ήτηση σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�ί� θα πρέπει να
πρ�ωθήσ�υµε τη δηµι�υργία αυτ�ύ π�υ είναι πλέ�ν γνωστ� ως «παγκ�σµι� !�ρ�υµ για τ�ν
ανταγωνισµ�».

Συµ!ωνήσαµε �τι τ� !�ρ�υµ δεν πρέπει να είναι ένας νέ�ς διεθνής �ργανισµ�ς και να µη
διαθέτει παρά µια ελά�ιστη µ�νιµη υπ�δ�µή π�υ θα �ρηµατ�δ�τείται κυρίως απ� τ�υς
συµµετέ��ντες. Θα πρέπει πρωτίστως να είναι ένα !�ρ�υµ �π�υ θα συναντώνται �ι αρ�ές π�υ
είναι αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ�, αλλά και �λ�ι �ι ενδια!ερ�µεν�ι !�ρείς, τ�σ� δηµ�σι�ι
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(�πως άλλ�ι διεθνείς �ργανισµ�ί) �σ� και ιδιωτικ�ί (�πως επι�ειρήσεις, επαγγελµατίες,
καταναλωτές και ακαδηµαϊκ�ί), π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να λά"�υν επω!ελώς µέρ�ς στις εργασίες
τ�υ !�ρ�υµ ως συµµετέ��ντες ή ως διαµεσ�λα"ητές.

Επιθυµώ να πρ�σθέσω �τι τ� !�ρ�υµ δεν πρ�τάθηκε για να αντικαταστήσει ένα π�λυµερές
πλαίσι� τ�υ Π�Ε για τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ. Αντίθετα, �ι δύ� !�ρείς θα µπ�ρ�ύν να
�ρησιµ�π�ι�ύνται παράλληλα και να αλληλ�ενισ�ύ�νται στην επιδίω�η κ�ινών στ��ων
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.

Πιστεύω �τι τ� παγκ�σµι� !�ρ�υµ, αλλά και µια συµ!ωνία για τ�ν ανταγωνισµ� στ� πλαίσι�
τ�υ Π�Ε, θα είναι ιδιαίτερα επω!ελείς για τις αναπτυσσ�µενες �ώρες. �ι κλειστές και
αδια!ανείς αγ�ρές και η έλλειψη απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ επι�ειρήσεων
απ�τελ�ύν εµπ�δια στην �ικ�ν�µική ανάπτυ�η στις περισσ�τερες αναπτυσσ�µενες �ώρες. Η
ε!αρµ�γή µιας σθεναρής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στις αναπτυσσ�µενες �ώρες πρέπει να
απ�τελεί "ασική συνιστώσα κάθε �ικ�ν�µικής µεταρρύθµισης για την πρ�ώθηση της
ανάπτυ�ης: ενθαρρύνει πράγµατι την ανταγωνιστικ�τητα της "ι�µη�ανίας, ανταµεί"�ντας την
απ�τελεσµατικ�τητα και την καιν�τ�µία και δηµι�υργώντας έτσι κίνητρα για επενδύσεις.

Συµπ�ρασµα

Υπ�γράµµισα µερικές απ� τις πρωτ�"�υλίες στ�υς τ�µείς π�υ, κατά την άπ�ψή µ�υ, απ�τελ�ύν
τις πρ�τεραι�τητες της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Καµία απ� τις πρωτ�"�υλίες αυτές δεν θα
ήταν δυνατή �ωρίς την α!�σίωση και τ�ν επαγγελµατισµ� των υπηρεσιών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ. Θέλω να εκ!ράσω τη "αθύτατη εκτίµησή µ�υ για τις ιδιαίτερα
σηµαντικές πρ�σπάθειες π�υ κατέ"αλλαν κατά τ� πρ�ηγ�ύµεν� έτ�ς.

Συν�ψί��ντας, �ι διαδικασίες �ικ�ν�µικής εν�π�ίησης και απελευθέρωσης απ�δεσµεύ�υν
ισ�υρές δυνάµεις στην αγ�ρά. �ι δυνάµεις αυτές µπ�ρ�ύν να επιδράσ�υν απ�δι�ργανωτικά,
αλλά µπ�ρ�ύν επίσης να κατευθυνθ�ύν επω!ελώς µε σκ�π� την αύ�ηση της κ�ινωνικής
ευηµερίας. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ συµ"άλλει ενεργά στ�ν έλεγ�� αυτών των διαδικασιών,
αλλά, για να είναι απ�τελεσµατική, πρέπει να αναπτυ�θεί µια «παράδ�ση ανταγωνισµ�ύ» σε
�λα τα επίπεδα. Αυτ�ς είναι � λ�γ�ς για τ�ν �π�ί� πρέπει να ε�ασ!αλιστεί η µεγαλύτερη
συµµετ��ή των καταναλωτών, να αυ�ηθεί η δια!άνεια και να ενισ�υθεί � διεθνής
ανταγωνισµ�ς. Είµαι πεπεισµέν�ς �τι �άρη στις εργασίες π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν σε �λ�υς
αυτ�ύς τ�υς τ�µείς, σε συνδυασµ� µε τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� τ�υ ν�µ�θετικ�ύ µας πλαισί�υ, η
Επιτρ�πή "ρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αντιµετωπίσει τις συνε�ώς µετα"αλλ�µενες
ανάγκες τ�υ κ�ινωνικ�ύ και �ικ�ν�µικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ απ�τελεί έναν απ� τ�υς πυλώνες της δράσης της Ευρωπαϊκής
Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα της �ικ�ν�µίας. Η δράση αυτή "ασί�εται στην επικυρωµένη απ� τη
Συνθήκη αρ�ή της «�ικ�ν�µίας της αν�ι�τής αγ�ράς µε ελεύθερ� ανταγωνισµ�». Αναγνωρί�ει τ�ν
θεµελιώδη ρ�λ� της αγ�ράς και τ�υ ανταγωνισµ�ύ για την ε�ασ!άλιση της ευηµερίας των
καταναλωτών, για την πρ�ώθηση της "έλτιστης καταν�µής των π�ρων και για την παρ��ή των
απαιτ�ύµενων κινήτρων πρ�ς τ�υς �ικ�ν�µικ�ύς !�ρείς, πρ�κειµέν�υ �ι τελευταί�ι να
επιδιώκ�υν την απ�τελεσµατικ�τητα της παραγωγής, την π�ι�τητα και την καιν�τ�µία. Ωστ�σ�,
η αρ�ή της �ικ�ν�µίας της αν�ι�τής αγ�ράς δεν συνεπάγεται την ανεπι!ύλακτη εµπιστ�σύνη ή
και την αδια!�ρία έναντι της λειτ�υργίας των µη�ανισµών της αγ�ράς· αντίθετα, επιτάσσει τη
διαρκή επαγρύπνηση ώστε να δια!υλα�θ�ύν αυτ�ί �ι µη�ανισµ�ί. Τ�ύτ� δε ισ�ύει κατά µεί��να
λ�γ� υπ� τις παρ�ύσες συνθήκες ε�έλι�ης των αγ�ρών µε τα�ύ ρυθµ� και �λ�ένα και
µεγαλύτερης εν�π�ίησής τ�υς σε παγκ�σµι� επίπεδ�. Ε�άλλ�υ, σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� η
«Επισκ�πηση 2000 της στρατηγικής για την εσωτερική αγ�ρά», π�υ εκδ�θηκε στις 3 Μαΐ�υ,
έδωσε νέα ώθηση στην πρ�σπάθεια δηµι�υργίας τ�υ καν�νιστικ�ύ και θεσµικ�ύ πλαισί�υ υπέρ
της καιν�τ�µίας, των επενδύσεων και της �ικ�ν�µικής απ�τελεσµατικ�τητας ¥1¦. Η πρ�ώθηση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ µέσω της "ελτίωσης τ�υ επι�ειρηµατικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς απ�τελεί επίσης έναν
απ� τ�υς στ���υς της στρατηγικής για την εσωτερική αγ�ρά.

2. �ι τε�ν�λ�γικές ε�ελί�εις και �ι π�λιτικές πρωτ�"�υλίες αναδιαµ�ρ!ών�υν τ�
�ικ�ν�µικ� περι"άλλ�ν. �ι �ικ�ν�µίες "ασί��νται �λ�ένα και περισσ�τερ� στη γνώση, �πως
απ�δεικνύεται απ� την ανάπτυ�η τ�υ τ�µέα των υπηρεσιών. Τα συστήµατα πληρ�!�ρικής
ανάγκασαν τις εταιρείες να επαναπρ�σδι�ρίσ�υν και να θέσ�υν σε νέες "άσεις τις εµπ�ρικές
τ�υς σ�έσεις µε τ�υς πελάτες και τ�υς πρ�µηθευτές τ�υς, ενώ παράλληλα τ�υς επέτρεψαν να
"ελτιώσ�υν τις µεθ�δ�υς δια�είρισης και να αναπτύ��υν απ�τελεσµατικ�τερες επι�ειρηµατικές
πρακτικές. Είµαστε µάρτυρες της εµ!άνισης εν�ς νέ�υ τύπ�υ επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων,
και συγκεκριµένα ηλεκτρ�νικών αγ�ρών µετα�ύ επι�ειρήσεων (B2B) �ι �π�ίες πρ�καλ�ύν
επανάσταση στη δια�είριση των πρ�µηθειών πρώτων υλών. Εκτ�ς απ� τις τε�ν�λ�γικές
ε�ελί�εις, �ι θεσµικές αλλαγές συντελ�ύν στη διαµ�ρ!ωση νέων συνθηκών. Τ� πρ�γραµµα της
εσωτερικής αγ�ράς απ�κ�ρυ!ώθηκε µε την καθιέρωση τ�υ ενιαί�υ ν�µίσµατ�ς, στ�ι�εί� π�υ
επιτείνει την εν�π�ίηση των αγ�ρών και αυ�άνει τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ επι�ειρήσεων. Η
απελευθέρωση των αγ�ρών π�υ στηρί��νται στην παρ��ή υπηρεσιών ή πρ�ϊ�ντων µέσω δικτύων
εισήγαγε συνθήκες ανταγωνισµ�ύ σε π�λλ�ύς σηµαντικ�ύς τ�µείς. �ι ε�ελί�εις αυτές
επηρεά��υν �λες τις πτυ�ές της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.

3. Τ� 2000 σηµατ�δ�τήθηκε απ� έντ�νη δραστηρι�τητα µε στ��� την πρ�σαρµ�γή των
καν�νων και πρακτικών της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στ� νέ� περι"άλλ�ν. Η δραστηρι�τητα αυτή
�δήγησε στην έκδ�ση εν�ς νέ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στ�ν τ�µέα των
�ρι��ντιων συµ!ωνιών, � �π�ί�ς συµπληρώθηκε απ� δέσµη κατευθυντηρίων γραµµών, ενώ
επίσης σηµειώθηκε πρ��δ�ς στ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των καν�νων ε!αρµ�γής των άρθρων 81 και 82.
Εκδ�θηκαν νέες κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς, �ι �π�ίες
συµπληρών�υν τ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία π�υ εκδ�θηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1999.
Ειδικ�τερα, στ�ν τ�µέα της διαν�µής αυτ�κινήτων, εκδ�θηκε έκθεση α�ι�λ�γησης τ�υ
ισ�ύ�ντ�ς καν�νισµ�ύ ¥2¦, η �π�ία θα απ�τελέσει τη "άση για την αναθεώρηση τ�υ καθεστώτ�ς

¥1¦ COM(2000) 257 τελικ� της 3ης Μαΐ�υ 2000.
¥2¦ Καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 1475/95 της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 1995.
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διαν�µής αυτ�κινήτων στ� εγγύς µέλλ�ν. Στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων, η Επιτρ�πή θέσπισε
µια απλ�π�ιηµένη διαδικασία για �ρισµένες κατηγ�ρίες συγκεντρώσεων π�υ δεν δηµι�υργ�ύν
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ και ε�έδωσε ανακ�ίνωση σ�ετικά µε τα µέτρα απ�κατάστασης. Η
Επιτρ�πή ε�έδωσε επίσης τρεις καν�νισµ�ύς σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ καν�να de minimis
στις κρατικές ενισ�ύσεις, στις ενισ�ύσεις υπέρ µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων και στις ενισ�ύσεις
για την κατάρτιση. Τέλ�ς, επετεύ�θη σηµαντική πρ��δ�ς στην κατάρτιση συµ!ωνίας
συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ µε την Ιαπωνία. Αναµένεται �τι η συµ!ωνία θα
συνα!θεί εντ�ς τ�υ 2001.

4. Η ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ αντικατ�πτρί�ει την πραγµατικ�τητα των νέων
αγ�ρών και επι�ειρηµατικών πρακτικών. Η δηµι�υργία ηλεκτρ�νικών αγ�ρών και η σύναψη,
απ� �ρισµέν�υς κλάδ�υς, εθελ�ντικών συµ!ωνιών για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς είναι
δύ� παραδείγµατα νε�εµ!ανι��µενων πρακτικών π�υ �δήγησαν σε έκδ�ση απ�!άσεων απ� την
Επιτρ�πή. Ένα µεγάλ� µέρ�ς της δι�ικητικής δραστηρι�τητας της Επιτρ�πής κατά τ� 2000
επικεντρώθηκε σε πρ�σ!ατα ελευθερωθείσες αγ�ρές, �π�υ δεν έ�ει ακ�µη εδραιωθεί πλήρως
τ� ανταγωνιστικ� περι"άλλ�ν.

5. Αναγκαία συνέπεια τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι η διαρκής ανακαταν�µή π�ρων απ�
παρακµά��ντες τ�µείς ή επι�ειρήσεις σε αναδυ�µεν�υς και τα�έως αναπτυσσ�µεν�υς τ�µείς ή
επι�ειρήσεις. Η διαδικασία αυτή είναι τα�ύτατη στ� πλαίσι� της «νέας �ικ�ν�µίας», η �π�ία
�αρακτηρί�εται απ� τ�ν εν π�λλ�ίς άυλ� �αρακτήρα της και απ� τ� γεγ�ν�ς �τι "ασί�εται στη
γνώση και στην τε�ν�λ�γία. Είναι π�λύ σηµαντικ� να µην εµπ�διστεί αυτή η ανακαταν�µή και
να επέλθει �µαλά � µετασ�ηµατισµ�ς και η αναδιάρθρωση µέσω συγ�ωνεύσεων, σ�ηµατισµ�
κ�ινών επι�ειρήσεων και ε�αγ�ρών. Ωστ�σ�, η διαδικασία αυτή περικλείει κινδύν�υς. �ι
συγ�ωνεύσεις ενδέ�εται να επι!έρ�υν υπερ"�λική συγκέντρωση στη διάρθρωση της αγ�ράς,
µε απ�τέλεσµα να περι�ριστ�ύν �ι δυνατ�τητες επιλ�γής των καταναλωτών και να
δηµι�υργηθ�ύν ευν�ϊκ�τερες συνθήκες για αθέµιτες συµπρά�εις µετα�ύ των εναπ�µεν�ντων
παραγωγών.

6. Στ� πλαίσι� της παρατηρ�ύµενης τάσης των αγ�ρών για διεύρυνση, α!εν�ς, και της
αύ�ησης της κρίσιµης µά�ας π�υ απαιτείται για να παραµείν�υν ανταγωνιστικές �ι
επι�ειρήσεις, α!ετέρ�υ, � αριθµ�ς και η περιπλ�κ�τητα των συγ�ωνεύσεων και συµµα�ιών π�υ
εµπίπτ�υν στις ελεγκτικές αρµ�δι�τητες της Επιτρ�πής δεν έπαυσαν να αυ�άν�νται τα
τελευταία �ρ�νια. Τ� 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε 345 απ�!άσεις, δηλαδή 18 % περισσ�τερες απ�
�,τι τ� 1999. �ρισµένες απ� αυτές τις υπ�θέσεις ήγειραν �υσιώδη θέµατα, γεγ�ν�ς π�υ
�δήγησε στην ανάπτυ�η των αναλυτικών εργαλείων της Επιτρ�πής, ιδιαίτερα ως πρ�ς την
πρακτική ε!αρµ�γή της �ικ�ν�µικής θεωρίας.

7. Σε ένα �λ�ένα και πι� ανταγωνιστικ� και �λ�κληρωµέν� περι"άλλ�ν, έ�ει ιδιαίτερη
σηµασία να µην πρ�καλ�ύνται αδικαι�λ�γητες στρε"λώσεις στη λειτ�υργία των αγ�ρών απ�
τις κρατικές ενισ�ύσεις. Εκτ�ς απ� τις πρ�ανα!ερθείσες πρ�σπάθειες πρ�σαρµ�γής και
ε��ρθ�λ�γισµ�ύ τ�υ ν�µ�θετικ�ύ πλαισί�υ, η Επιτρ�πή είναι πεπεισµένη �τι πρέπει να
αυ�ηθεί η δια!άνεια στ�ν εν λ�γω τ�µέα και να δηµι�υργηθεί, πρ�ς τ�ύτ�, ένα µητρώ�
κρατικών ενισ�ύσεων και ένας πίνακας επιδ�σεων στα �π�ία τ� κ�ιν� θα µπ�ρεί να έ�ει
πρ�σ"αση. Παράλληλα µε τις νέες πρωτ�"�υλίες, η Επιτρ�πή έ�ει εστιάσει την πρ�σ��ή της
στην �ρθή ε!αρµ�γή των απ�!άσεών της απ� τ�υς απ�δέκτες τ�υς, ιδιαίτερα σε �,τι α!�ρά την
ανάκτηση παράν�µων ενισ�ύσεων.

8. ∆ύ� παρατηρήσεις σ�ετικά µε τη διεθνή διάσταση της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
Πρώτ�ν, τ� γεγ�ν�ς �τι η γεωγρα!ική εµ"έλεια των υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ διευρύνεται
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σηµαίνει �τι �λ�ένα και περισσ�τερες εµπ�ρικές πρά�εις εµπίπτ�υν στην αρµ�δι�τητα τ�υ
διαρκώς αυ�αν�µεν�υ αριθµ�ύ �ωρών π�υ έ��υν θεσπίσει καν�νες ανταγωνισµ�ύ. Για να
ε�εταστ�ύν σωστά αυτές �ι υπ�θέσεις και να απ�!ευ�θ�ύν �ι συγκρ�ύσεις, η Επιτρ�πή συ�νά
πρέπει να έρ�εται σε στενή επα!ή και να ανταλλάσσει πληρ�!�ρίες µε άλλες αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ. ∆εύτερ�ν, η Επιτρ�πή �!είλει να αντιµετωπίσει µε ιδιαίτερη πρ�σ��ή τις
πτυ�ές της αναµεν�µενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης π�υ σ�ετί��νται µε τ�ν
ανταγωνισµ�. Αυτή η διεύρυνση δεν πρέπει να κλ�νίσει την ισ�ρρ�πία σε �,τι α!�ρά τις
κρατικές ενισ�ύσεις και την ανταγωνιστικ�τητα. Για τ� λ�γ� αυτ�, η συνεργασία µε τις
υπ�ψή!ιες �ώρες απ�τελεί σηµαντικ� στ�ι�εί�, ενώ παράλληλα πρέπει να διασ!αλισθεί �τι �ι
ίδι�ι καν�νες ε!αρµ���νται µε την αυτή απ�τελεσµατικ�τητα σε �λ�κληρη τη διευρυµένη
Ένωση.

Στατιστικές σ�ετικά µε τη δραστηρι�τητα της Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα της ε�αρµ�γής 
της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ τ� 2000

9. Τ� 2000 �ι νέες υπ�θέσεις ανήλθαν συν�λικά σε 1 206, εκ των �π�ίων 297 υπ�θέσεις
στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης (π�υ
εµπίπτ�υν στα άρθρα 81, 82 και 86), 345 υπ�θέσεις συγκέντρωσης και 564 υπ�θέσεις κρατικής
ενίσ�υσης. Αντίστ�ι�α, τ� 1999 �ι νέες υπ�θέσεις ήταν συν�λικά 1 249, εκ των �π�ίων 388
υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης,
292 υπ�θέσεις συγκέντρωσης και 569 υπ�θέσεις κρατικής ενίσ�υσης. Συνεπώς, η µικρή µείωση
τ�υ συν�λικ�ύ αριθµ�ύ υπ�θέσεων �!είλεται στη µείωση στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών
συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης, ενώ � αριθµ�ς των υπ�θέσεων κρατικής
ενίσ�υσης και των υπ�θέσεων π�υ α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις ε�ακ�λ�υθεί να αυ�άνεται και έ�ει
διπλασιαστεί τα τρία τελευταία �ρ�νια.

10. Η α�ι�σηµείωτη µείωση των νέων υπ�θέσεων στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών
συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης µπ�ρεί να απ�δ�θεί στις πρ�σ!ατες
ε�ελί�εις της π�λιτικής της Επιτρ�πής. Η νέα απαλλαγή κατά κατηγ�ρία στ�ν τ�µέα των
κάθετων περι�ρισµών µείωσε δραστικά τις περιπτώσεις υπ��ρεωτικής κ�ιν�π�ίησης των
συµ!ωνιών αυτ�ύ τ�υ είδ�υς. �µ�ίως, �ι νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις κάθετες
συµ!ωνίες και �ι πρ�τάσεις για τ�υς νέ�υς καν�νες στ�ν τ�µέα των �ρι��ντιων συµ!ωνιών, �ι
�π�ίες απ�τέλεσαν αντικείµεν� δηµ�σιας συ�ήτησης, έ��υν απ�σα!ηνίσει τ� πλαίσι�
εκτίµησης των καν�νων ανταγωνισµ�ύ και ενδε��µένως έ��υν µειώσει την ανάγκη για
υπ�"�λή υπ�θέσεων στην Επιτρ�πή.

11. Ένα δεύτερ� αίτι� της µείωσης των νέων υπ�θέσεων είναι η ελάττωση τ�υ αριθµ�ύ των
καταγγελιών. Σηµειώνεται ωστ�σ� �τι � αριθµ�ς των καταγγελιών παρ�υσιά�ει έντ�νες
διακυµάνσεις µε την πάρ�δ� των ετών (112 τ� 2000, 149 τ� 1999, 192 τ� 1998, 177 τ� 1997, 159 τ�
1996, 114 τ� 1995, 170 τ� 1994 και 110 τ� 1993) και έτσι είναι δύσκ�λ� να ε�α�θεί �π�ι�δήπ�τε
συµπέρασµα.

12. Α�ί�ει επίσης να σηµειωθεί �τι στ� 30 % σ�εδ�ν των νέων υπ�θέσεων η διαδικασία
κινήθηκε αυτεπαγγέλτως. �ι αυτεπάγγελτες διαδικασίες αυ�ήθηκαν και σε απ�λυτες τιµές τ�ν
πρ�ηγ�ύµεν� �ρ�ν� (απ� 77 σε 84). Σε συνδυασµ� µε τη µείωση των κ�ιν�π�ιήσεων, η ε�έλι�η
αυτή είναι σύµ!ωνη µε τ� στ��� της ακ�λ�υθ�ύµενης π�λιτικής να αντιµετωπί��νται �ι
στερε�τυπες συµ!ωνίες µέσω ν�µ�θετικής δράσης και να �ρησιµ�π�ι�ύνται �ι διαθέσιµ�ι
π�ρ�ι για να ακ�λ�υθείται µια πι� ενεργητική π�λιτική, εστιασµένη στις πι� επικίνδυνες
πρακτικές π�υ στρε"λών�υν στ�ν ανταγωνισµ�.
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13. �ι υπ�θέσεις π�υ διεκπεραιώθηκαν ανέρ��νται συν�λικά σε 1 209, εκ των �π�ίων
379 υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας
θέσης, 355 υπ�θέσεις συγκέντρωσης και 475 υπ�θέσεις κρατικής ενίσ�υσης ¥3¦. Τα αντίστ�ι�α
στ�ι�εία για τ� 1999 ήταν 1 321 διεκπεραιωθείσες υπ�θέσεις, εκ των �π�ίων 582 υπ�θέσεις
στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης, 279
υπ�θέσεις συγκέντρωσης και 460 υπ�θέσεις κρατικής ενίσ�υσης ¥4¦. Η έντ�νη ν�µ�θετική
δράση και �ρισµένες υπ�θέσεις συµπρά�εων π�υ απ�ρρ�!ησαν σηµαντικ�ύς π�ρ�υς
επι"ράδυναν τη δραστηρι�τητα στ�ν τ�µέα των περι�ριστικών συµ!ωνιών και κατα�ρήσεων
δεσπ���υσας θέσης. Ωστ�σ�, �ι υπ�θέσεις π�υ διεκπεραιώθηκαν (379) ήταν π�λύ
περισσ�τερες απ� τις νέες υπ�θέσεις (297), µε απ�τέλεσµα να µειώνεται περαιτέρω η
συσσωρευθείσα εργασία.

14. #πως παρατηρήθηκε ήδη τ� 1999, η παγκ�σµι�π�ίηση των αγ�ρών, η καθιέρωση τ�υ
ευρώ, η �λ�κλήρωση της εσωτερικής αγ�ράς και η επικείµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ε�ακ�λ�υθ�ύν να δηµι�υργ�ύν έντ�νη δραστηρι�τητα στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων
στην Ευρώπη. Συν�λικά, κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 κ�ιν�π�ιήθηκαν 345 νέες υπ�θέσεις
(+ 18 %) και εκδ�θηκαν 345 επίσηµες απ�!άσεις, δηλαδή 28 % περισσ�τερες σε σ�έση µε τ�
1999.

15. Στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων, � αριθµ�ς των κ�ιν�π�ιήσεων παρέµεινε
εντυπωσιακά σταθερ�ς σε σ�έση µε τ� 1999 (469 τ� 1999 και τ� 2000)· τ� αυτ� ισ�ύει και για τις
περιπτώσεις κίνησης της διαδικασίας (67 έναντι 68 τ� 1999) και την έκδ�ση αρνητικών τελικών
απ�!άσεων (26 έναντι 33 τ� 1999). Αντίθετα, � αριθµ�ς των εκκρεµών υπ�θέσεων σηµείωσε
σηµαντική αύ�ηση (564 έναντι 428 τ� 1999), γεγ�ν�ς π�υ �!είλεται εν µέρει στην κίνηση
π�λλών διαδικασιών απ� τ� 1997, �ι �π�ίες απ�ρρ�!�ύν π�λλ�ύς π�ρ�υς.

¥3¦ � αριθµ�ς των υπ�θέσεων κρατικής ενίσ�υσης "ασί�εται στ�ν αριθµ� των απ�!άσεων π�υ ε�έδωσε η
Επιτρ�πή. ∆εδ�µέν�υ �τι �ρισµένες απ�!άσεις καλύπτ�υν περισσ�τερες απ� µία υπ�θέσεις, τ� ανα!ερ�µεν�
αριθµητικ� στ�ι�εί� υπ�εκτιµά ελα!ρώς τ�ν αριθµ� των υπ�θέσεων κρατικής ενίσ�υσης π�υ τέθηκαν στ�
αρ�εί� µε απ�!αση της Επιτρ�πής.

¥4¦ � αριθµ�ς των κρατικών ενισ�ύσεων αναθεωρήθηκε µετά τη δηµ�σίευση της XXIXης έκθεσης επί της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ 1999.

Ένθετ� 1: Η ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ στη Λισσα,�να και στ� Παρίσι

� επίτρ�π�ς Monti εί�ε ε�αγγείλει στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�, κατά την έναρ�η της
θητείας τ�υ, µια σειρά πρωτ�"�υλιών µε στ��� να ενισ�υθεί η πληρ�!�ρηση των
π�λιτών σ�ετικά µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ και να καταστεί η δράση της Επιτρ�πής
δια!ανέστερη και πι� πρ�σιτή στ�υς καταναλωτές, στ�υς απ�ταµιευτές, στ�υς �ρήστες
δηµ�σιων υπηρεσιών και στ�υς µισθωτ�ύς της Κ�ιν�τητας. �ι π�λίτες πρέπει να είναι
καλύτερα πληρ�!�ρηµέν�ι για τα πλε�νεκτήµατα π�υ µπ�ρ�ύν να απ�κ�µίσ�υν απ� την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α!�ρά την π�ικιλία της πρ�σ!�ράς, τη "ελτίωση της
π�ι�τητας των πρ�ϊ�ντων και των υπηρεσιών και την καθ�δική π�ρεία των τιµών. Στ�
πλαίσι� αυτ�, απ�!ασίστηκε η δι�ργάνωση της ευρωπαϊκής ηµερίδας ανταγωνισµ�ύ
κάθε ε�άµην� στη �ώρα π�υ ασκεί την πρ�εδρία τ�υ Συµ"�υλί�υ.
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Η ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ στη Λισσα,�να (9 Ι�υνί�υ 2000)

Η πρώτη ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ έγινε στη Λισσα"�να τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2000
και θεωρήθηκε επιτυ�ής απ� τ�υς δι�ργανωτές.

Η ευρωπαϊκή ηµερίδα της Π�ρτ�γαλίας εντασσ�ταν σε µια ευρύτερη εκδήλωση σ�ετικά
µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, διάρκειας δύ� ηµερών, εκ των �π�ίων η πρώτη α!ιερώθηκε
στις εθνικές πτυ�ές τ�υ θέµατ�ς.

Η πρώτη στρ�γγυλή τράπε�α κινήθηκε στ� πνεύµα της εναρκτήριας �µιλίας τ�υ επιτρ�π�υ
Monti, η �π�ία εί�ε ως ά��να τις θετικές συνέπειες της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στην
καθηµερινή �ωή των π�λιτών της Ένωσης. Η �µιλία τ�υ επιτρ�π�υ εί�ε π�λύ θετική
απή�ηση στην παρέµ"αση της κ. Randzio-Plath, πρ�έδρ�υ της επιτρ�πής �ικ�ν�µικής και
ν�µισµατικής π�λιτικής τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ. Η τελευταία υπ�γράµµισε
τη σηµασία τ�υ ρ�λ�υ των !�ρέων παρ��ής υπηρεσιών κ�ινής ω!έλειας στην �ικ�ν�µία
της αγ�ράς και τη σηµασία της ε!αρµ�γής των καν�νων ανταγωνισµ�ύ.

Η ευρωπαϊκή ηµερίδα έθι�ε και άλλα, ειδικ�τερα θέµατα, τα �π�ία α!�ρ�ύσαν τη
διαν�µή αυτ�κινήτων στην Ευρώπη και την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ στα
ελεύθερα επαγγέλµατα.

Στην ηµερίδα συµµετεί�αν περίπ�υ 250 άτ�µα. �ι συµµετέ��ντες ανήκαν στις �µάδες
π�υ ενδια!έρ�νται συνήθως για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ: δικηγ�ρ�ι, εκπρ�σωπ�ι
επι�ειρήσεων, αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, µέλη πρεσ"ειών κλπ. Συµµετεί�αν επίσης σε
µικρ�τερ� "αθµ� εκπρ�σωπ�ι ενώσεων καταναλωτών.

Με την ευκαιρία της πρώτης αυτής εκδήλωσης �ρησιµ�π�ιήθηκαν διά!�ρα µέσα
πληρ�!�ρησης τ�υ κ�ιν�ύ: "ίντε� για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, α!ίσες και πίνακες µε
διευκρινιστικές πληρ�!�ρίες, νέ� ενηµερωτικ� !υλλάδι� για τ� ευρύ κ�ιν� µε τίτλ� «Η
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ και � π�λίτης στην Ευρώπη».

Η ευρωπαϊκή ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ στ� Παρίσι (17 /κτω,ρί�υ 2000)

Η δεύτερη ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ διε�ή�θη στ� Παρίσι τ� πρωί της 17ης �κτω"ρί�υ 2000.

� επίτρ�π�ς Monti εγκαινίασε την εκδήλωση καλώντας τ�υς καταναλωτές και τις
ενώσεις τ�υς να αναλά"�υν υπεύθυν� ρ�λ� στις αγ�ρές. Παρα!ρά��ντας τ�ν Pierre
Mendès France, δήλωσε: «Καταναλώνω σηµαίνει επιλέγω. Ελεύθερα και υπεύθυνα.»

Η πρώτη στρ�γγυλή τράπε�α, π�υ ήταν α!ιερωµένη στην ελευθέρωση της τηλε!ωνίας,
έδωσε την ευκαιρία να εκτιµηθ�ύν �ι θετικές συνέπειες τ�υ αν�ίγµατ�ς τ�υ τ�µέα αυτ�ύ
στ�ν ανταγωνισµ�, εκτ�ς απ� τις αµ!ιλεγ�µενες συνέπειες της αύ�ησης τ�υ κ�στ�υς των
τηλε!ωνικών συνδρ�µών. Κατά γενική �µ�λ�γία αναγνωρίστηκε �τι � ανταγωνισµ�ς και
η αλληλεγγύη δεν είναι ασύµ"ατες ένν�ιες, και �τι � ανταγωνισµ�ς, �ταν διέπεται απ�
καν�νες, απ�τελεί την καλύτερη εγγύηση για τ�ν π�λίτη της Ένωσης. Τέλ�ς, δια!άνηκαν
µερικές ανησυ�ίες µετα�ύ των καταναλωτών σ�ετικά µε τη σύγκλιση µετα�ύ των τ�µέων
των τηλεπικ�ινωνιών, των µέσων µα�ικής ενηµέρωσης και τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.



26 XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Η δεύτερη στρ�γγυλή τράπε�α ήταν α!ιερωµένη στα πρ�ϊ�ντα π�υ πωλ�ύνται απ� µεγάλες
εταιρείες διαν�µής (σ�υπερµάρκετ κλπ.). Ένα απ� τα πι� κρίσιµα σηµεία της συ�ήτησης
α!�ρ�ύσε τις δυσµενείς συνέπειες π�υ απ�ρρέ�υν για τ�ν µεµ�νωµέν� καταναλωτή απ�
την αύ�ηση της αγ�ραστικής ισ�ύ�ς των µεγάλων επι�ειρήσεων διαν�µής: ανεπαρκής
πρ�σ!�ρά, τυπ�π�ίηση των πρ�ϊ�ντων κλπ.

Τ� αµ!ιθέατρ� τ�υ συνεδριακ�ύ κέντρ�υ !ιλ��ένησε περισσ�τερα απ� 300 άτ�µα. Τ�
κ�ιν� τ�υλά�ιστ�ν κατά τ� ήµισυ απ�τελ�ύνταν απ� εκπρ�σώπ�υς ενώσεων των
καταναλωτών. �ι "ελγικές, σ�υηδικές, "ρετανικές και γερµανικές αρ�ές συµµετεί�αν στις
εργασίες, �πως και ένας εκπρ�σωπ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Γρα!εί�υ Ενώσεων Καταναλωτών.

�ι εκπρ�σωπ�ι των ενώσεων καταναλωτών συµµετεί�αν ενεργά στις συ�ητήσεις.
Παρενέ"ησαν για να διατυπώσ�υν διαπιστώσεις και να θέσ�υν π�λλές ερωτήσεις. Η
σηµασία και η �ωηρ�τητα των παρεµ"άσεών τ�υς έστρεψαν τη συ�ήτηση στα ενδια!έρ�ντα
των καταναλωτών, έστω και αν �ι ερωτήσεις δεν α!�ρ�ύσαν πάντα θέµατα ανταγωνισµ�ύ
αλλά θέµατα πρ�στασίας των καταναλωτών.
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I — ΠΕΡΙ/ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ>ΡΗΣΕΙΣ 
∆ΕΣΠ/?/ΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ: ΑΡΘΡΑ 81 ΚΑΙ 82· ΚΡΑΤΙΚΑ 
Μ/Ν/ΠΩΛΙΑ ΚΑΙ Μ/Ν/ΠΩΛΙΑΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
ΑΡΘΡΑ 31 ΚΑΙ 86

A — √ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ 
Î·È ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘

16. Στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε πρ�ταση καν�νισµ�ύ µε στ��� τ�ν
εκσυγ�ρ�νισµ� των διαδικαστικών καν�νων ε!αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, τα
�π�ία περιλαµ"άν�υν τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ π�υ έ��υν ε!αρµ�γή στις
συµπρά�εις µετα�ύ επι�ειρήσεων και στις κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης. Πρ�κειται για τη
σηµαντικ�τερη ν�µ�θετική πρωτ�"�υλία σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� απ� την έκδ�ση τ�υ
καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων τ� 1989. Θα διευκ�λύνει π�λύ την ενίσ�υση µιας κ�ινής
ν��τρ�πίας σε �,τι α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ� στην ΕΕ.

17. Η απ�σα!ήνιση και η αναθεώρηση των �υσιαστικών καν�νων απ�τελεί καίρι� στ�ι�εί�
της �λης διαδικασίας αναθεώρησης. Η αναθεώρηση απ�σκ�πεί στην απλ�ύστευση των
καν�νων και στη µείωση τ�υ «καν�νιστικ�ύ» �αρακτήρα !�ρτ�υ εργασίας των εταιρειών,
ιδιαίτερα εκείνων π�υ δεν διαθέτ�υν ισ�ύ στην αγ�ρά, ενώ ταυτ��ρ�να επιδιώκεται να
ε�ασ!αλιστεί � απ�τελεσµατικ�τερ�ς έλεγ��ς των συµ!ωνιών π�υ συνάπτ�υν εταιρείες µε
σηµαντική ισ�ύ στην αγ�ρά. Η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε πρ�σ!ατα την εργασία της στ�ν τ�µέα
των κάθετων συµ�ωνιών µε την έκδ�ση εν�ς νέ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία και
κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τη διαν�µή. �ι τελευταίες καλύπτ�υν �λ�υς τ�υς τ�µείς
εκτ�ς απ� τη διαν�µή αυτ�κινήτων.

18. Στ�ν τ�µέα των �ρι��ντιων συµ�ωνιών η Επιτρ�πή ε�έδωσε αναθεωρηµέν�υς
καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία για τις συµ!ωνίες έρευνας και ανάπτυ�ης και για τις
συµ!ωνίες ε�ειδίκευσης. �ι καν�νισµ�ί αυτ�ί συµπληρών�νται απ� κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τη δυνατ�τητα ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 στις �ρι��ντιες συµ!ωνίες συνεργασίας.
Στις εν λ�γω κατευθυντήριες γραµµές αναγνωρί�εται �τι �ι επι�ειρήσεις πρέπει να
πρ�σαρµ���νται στις αυ�αν�µενες ανταγωνιστικές πιέσεις και να παρακ�λ�υθ�ύν τις συνε�είς
ε�ελί�εις της αγ�ράς π�υ καθ�δηγ�ύνται απ� την παγκ�σµι�π�ίηση, την τα�ύτατη
τε�ν�λ�γική πρ��δ� και, γενικ�τερα, τ�ν µεγαλύτερ� δυναµισµ� των αγ�ρών. Η συνεργασία
µπ�ρεί να απ�τελέσει ένα µέσ� επιµερισµ�ύ τ�υ κινδύν�υ, ε��ικ�ν�µησης ε��δων, απ� κ�ιν�ύ
εκµετάλλευσης της τε�ν�γνωσίας και τα�ύτερης πρ�ώθησης της καιν�τ�µίας.

1. Θέσπιση νέων καν�νων ανταγωνισµ�ύ απ� την Επιτρ�πή 
στ�ν τ�µέα των κάθετων περι�ρισµών

19. Στις 22 ∆εκεµ"ρί�υ 1999 η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 για
την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων
συµ!ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών ¥5¦. Εν συντ�µία, � νέ�ς καν�νισµ�ς απαλλαγής
κατά κατηγ�ρία έ�ει ευρύ πεδί� ε!αρµ�γής και ��ρηγεί απαλλαγή κατά κατηγ�ρία σε �λες τις
κάθετες συµ!ωνίες και εναρµ�νισµένες πρακτικές µετα�ύ δύ� ή περισσ�τερων επι�ειρήσεων,

¥5¦ ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21.
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τηρ�υµέν�υ ανωτάτ�υ �ρί�υ 30 % ως πρ�ς τ� µερίδι� αγ�ράς και µε την επι!ύλα�η �ρισµένων
πρ�ϋπ�θέσεων και περι�ρισµών ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας ¥6¦. Σε περίπτωση υπέρ"ασης τ�υ
ανωτάτ�υ �ρί�υ ύψ�υς 30 %, �ι συµ!ωνίες δεν θεωρ�ύνται παράν�µες, αλλά µπ�ρεί να
απαιτείται ε�έταση σε ατ�µική "άση. Για να "�ηθήσει τις επι�ειρήσεις να πραγµατ�π�ιήσ�υν
αυτή την ε�έταση, η Επιτρ�πή ενέκρινε στις 24 Μαΐ�υ 2000 κατευθυντήριες γραµµές για τ�υς
κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς ¥7¦.

20. �ι κατευθυντήριες γραµµές διευκρινί��υν:

— π�ιες κάθετες συµ!ωνίες κατά καν�να δεν στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ� και συνεπώς δεν
εµπίπτ�υν στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1. Πρ�κειται ιδίως για τις
συµ!ωνίες µετα�ύ µικρών και µεσαίων επι�ειρήσεων, τις γνήσιες συµ!ωνίες εµπ�ρικής
αντιπρ�σωπείας και τις περιπτώσεις κατά τις �π�ίες κανένας απ� τ�υς συµ"αλλ�µέν�υς (�ύτε �
πρ�µηθευτής �ύτε � αγ�ραστής) της συµ!ωνίας δεν κατέ�ει σηµαντική ισ�ύ στην αγ�ρά·

— σε π�ιες κάθετες συµ!ωνίες ε!αρµ��εται τ� ευεργέτηµα της περι��ής ασ!αλείας π�υ
πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία. Πρ�ς τ�ύτ�, περιγρά!�νται �ι
�ρ�ι ε!αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία·

— σε π�ιες περιπτώσεις απαιτείται η άρση τ�υ ευεργετήµατ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής
κατά κατηγ�ρία απ� την Επιτρ�πή ή τις αρ�ές των κρατών µελών. Ειδικ�τερα, η άρση τ�υ
ευεργετήµατ�ς ενδέ�εται να είναι απαραίτητη �ταν η πρ�σ"αση στη σ�ετική αγ�ρά
περι�ρί�εται σηµαντικά λ�γω των σωρευτικών απ�τελεσµάτων των παράλληλων δικτύων
παρ�µ�ιων κάθετων συµ!ωνιών ε!αρµ���µενων απ� ανταγωνι��µεν�υς πρ�µηθευτές ή
αγ�ραστές. Ενδέ�εται επίσης να απαιτείται �ταν � αγ�ραστής, στ� πλαίσι� απ�κλειστικής
πρ�µήθειας ή απ�κλειστικής διαν�µής, έ�ει σηµαντική ισ�ύ στην αγ�ρά µεταγενέστερ�υ
σταδί�υ �π�υ µεταπωλεί πρ�ϊ�ντα ή παρέ�ει υπηρεσίες·

— �ρισµένα θέµατα σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς και τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ µεριδί�υ
αγ�ράς, τα �π�ία ενδέ�εται να πρ�κύψ�υν �ταν �ι εταιρείες ε!αρµ���υν τ� �ρι� τ�υ 30 %
σ�ετικά µε τ� µερίδι� αγ�ράς για την ε!αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία·

— τη δι�ικητική πρακτική π�υ πρ�τίθεται να ακ�λ�υθήσει η Επιτρ�πή σε περιπτώσεις µη
καλυπτ�µενες απ� τ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία λ�γω υπέρ"ασης τ�υ �ρί�υ
τ�υ 30 % για τ� µερίδι� αγ�ράς. Παρέ�εται τ� γενικ� πλαίσι� ανάλυσης, τ� �π�ί�
ε!αρµ��εται στις σηµαντικ�τερες κατηγ�ρίες κάθετων περι�ρισµών, �πως η πρ�ώθηση
συγκεκριµέν�υ σήµατ�ς, η απ�κλειστική διαν�µή και η επιλεκτική διαν�µή.

2. Θέσπιση νέων καν�νων ανταγωνισµ�ύ απ� την Επιτρ�πή 
στ�ν τ�µέα των συµ�ωνιών �ρι��ντιας συνεργασίας

2.1. Εισαγωγή

21. Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2658/2000
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες

¥6¦ Βλέπε σηµεία 8 έως 19 της έκθεσης ανταγωνισµ�ύ 1999.
¥7¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής «Κατευθυντήριες γραµµές για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς» (ΕΕ C 291 της

13.10.2000, σ. 1).
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συµ!ωνιών ε�ειδίκευσης ¥8¦, τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών έρευνας και ανάπτυ�ης ¥9¦,
και κατευθυντήριες γραµµές για την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ στις συµ!ωνίες
�ρι��ντιας συνεργασίας ¥10¦ ¥11¦. �ι δύ� καν�νισµ�ί αντικαθιστ�ύν τ�υς δύ� υ!ιστάµεν�υς
καν�νισµ�ύς «απαλλαγής κατά κατηγ�ρία» για τις συµ!ωνίες ε�ειδίκευσης ¥12¦ και για τις
συµ!ωνίες έρευνας και ανάπτυ�ης (Ε & Α) ¥13¦, των �π�ίων η ισ�ύς έλη�ε την 31η ∆εκεµ"ρί�υ
2000. �ι κατευθυντήριες γραµµές αντικαθιστ�ύν δύ� πρ�ηγ�ύµενες ανακ�ινώσεις [�ι �π�ίες
παρεί�αν �δηγίες σ�ετικά µε �ρισµένα είδη συµ!ωνιών συνεργασίας εκτ�ς τ�υ πεδί�υ
ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 ¥14¦ και την αντιµετώπιση των κ�ινών επι�ειρήσεων µε �αρακτήρα
συνεργασίας ¥15¦], αλλά ταυτ��ρ�να καλύπτ�υν ευρύ !άσµα των συνηθέστερων ειδών
�ρι��ντιων συµ!ωνιών και συµπληρών�υν τ�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των
συµ!ωνιών Ε & Α και των συµ!ωνιών ε�ειδίκευσης.

22. �ι εταιρείες πρέπει να πρ�σαρµ���νται στις αυ�αν�µενες ανταγωνιστικές πιέσεις και να
παρακ�λ�υθ�ύν τις συνε�είς ε�ελί�εις της αγ�ράς π�υ πρ�ωθ�ύνται απ� την παγκ�σµι�π�ίηση,
την τα�ύτατη τε�ν�λ�γική πρ��δ� και, γενικ�τερα, τ�ν µεγαλύτερ� δυναµισµ� των αγ�ρών. Η
συνεργασία είναι ένα µέσ� επιµερισµ�ύ τ�υ κινδύν�υ, ε��ικ�ν�µησης ε��δων, απ� κ�ιν�ύ
εκµετάλλευσης της τε�ν�γνωσίας και τα�ύτερης πρ�ώθησης της καιν�τ�µίας. Ιδιαίτερα για τις
µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις, η συνεργασία απ�τελεί σηµαντικ� µέσ� πρ�σαρµ�γής στις ε�ελί�εις
της αγ�ράς. Εάν � απ�τελεσµατικ�ς ανταγωνισµ�ς διατηρείται στην αγ�ρά, τα �!έλη αυτά θα
περάσ�υν στ�υς καταναλωτές. Η εν λ�γω αναθεώρηση ήταν απαραίτητη ��ι µ�ν� για να
πρ�σαρµ�στ�ύν �ι καν�νες στις νέες ε�ελί�εις της αγ�ράς και στις νέες �ικ�ν�µικές αντιλήψεις,
αλλά και στ� πλαίσι� τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�ύ, µε στ��� να δ�θ�ύν σα!είς �δηγίες στα δικαστήρια
και τις εθνικές αρ�ές. Κ�ιν�ς στ���ς είναι να απλ�π�ιηθ�ύν �ι καν�νες και να µειωθεί �
«καν�νιστικ�ύ» �αρακτήρα !�ρτ�ς εργασίας των εταιρειών, ιδιαίτερα �σων δεν διαθέτ�υν ισ�ύ
στην αγ�ρά.

23. �ι νέ�ι καν�νες εκ!ρά��υν τη στρ�!ή απ� τη !�ρµαλιστική πρ�σέγγιση π�υ �αρακτηρί�ει
την ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία σε µια νέα πρ�σέγγιση των συµ!ωνιών �ρι��ντιας συνεργασίας,
πλησιέστερη στην �ικ�ν�µική πραγµατικ�τητα. Βασικ�ς στ���ς της νέας αυτής πρ�σέγγισης
είναι να επιτραπ�ύν �ι συνεργασίες µετα�ύ ανταγωνιστών �ταν συµ"άλλ�υν στην �ικ�ν�µική
ευηµερία και δεν δηµι�υργ�ύν κινδύν�υς για τ�ν ανταγωνισµ�.

¥8¦ ΕΕ L 304 της 5.12.2000, σ. 3.
¥9¦ ΕΕ L 304 της 5.12.2000, σ. 7.
¥10¦ ΕΕ C 3 της 6.1.2001, σ. 2.
¥11¦ �ι δύ� καν�νισµ�ί απαλλαγής κατά κατηγ�ρία και �ι κατευθυντήριες γραµµές έ��υν δηµ�σιευτεί στην

ιστ�σελίδα της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/ comm/competition/antitrust/legislation/.
¥12¦ Καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 417/85 της Επιτρ�πής της 19ης ∆εκεµ"ρί�υ 1984 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ

άρθρ�υ 85 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών ε�ειδίκευσης (ΕΕ L 53 της 22.2.1985, σ. 1),
�πως τρ�π�π�ιήθηκε τελευταία απ� τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 2236/97 (ΕΕ L 306 της 11.11.1997, σ. 12).

¥13¦ Καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 418/85 της Επιτρ�πής της 19ης ∆εκεµ"ρί�υ 1984 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ
άρθρ�υ 85 παράγρα��ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών έρευνας και ανάπτυ�ης (ΕΕ L 53 της 22.2.1985,
σ. 5.), �πως τρ�π�π�ιήθηκε τελευταία απ� τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ 2236/97 (ΕΕ L 306 της 11.11.1997, σ. 12).

¥14¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για τις συµ!ωνίες, απ�!άσεις και εναρµ�νισµένες πρακτικές σ�ετικά µε τη
συνεργασία µετα�ύ επι�ειρήσεων (ΕΕ C 75 της 29.7.1968, σ. 3).

¥15¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για την αντιµετώπιση κ�ινών επι�ειρήσεων µε �αρακτήρα συνεργασίας "άσει
τ�υ άρθρ�υ 85 της συνθήκης Ε�Κ (ΕΕ C 43 της 16.2.1993, σ. 2).
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2.2. /ι καν�νισµ�ί απαλλαγής κατά κατηγ�ρία

24. Κατ�πιν της αναθεώρησης, �ι νέ�ι καν�νισµ�ί, σε σύγκριση µε τ�υς παλαι�ύς, είναι πι�
εύ�ρηστ�ι, έ��υν ευρύτερ� πεδί� ε!αρµ�γής και µεγαλύτερη σα!ήνεια. Στ�υς παλαι�ύς
καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των συµ!ωνιών Ε & Α και ε�ειδίκευσης ��ι µ�ν�
�ρί��νταν �ι καλυπτ�µενες κατηγ�ρίες συµ!ωνιών, αλλά και ανα!έρ�νταν αναλυτικά �ι
απαλλασσ�µενες ρήτρες. Αυτές �ι λεγ�µενες «λευκές λίστες» έ��υν απαλει!θεί απ� τ�υς
νέ�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία. Η απαλλαγή καλύπτει πλέ�ν �λες τις
συµ!ωνίες Ε & Α και τις συµ!ωνίες ε�ειδίκευσης ε!�σ�ν πληρ�ύν �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις
και ε!�σ�ν δεν περιλαµ"άν�υν περι�ρισµ�ύς ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας. Έτσι, τα νέα κείµενα
έ��υν απ�µακρυνθεί απ� τη λ�γική της κάλυψης συγκεκριµένων ρητρών και παρέ��υν
µεγαλύτερη συµ"ατική ελευθερία στ�υς συµ"αλλ�µέν�υς.

25. Εκτ�ς απ� τη µεγαλύτερη ευελι�ία, έ��υν επέλθει �ι ακ�λ�υθες αλλαγές στ�ν νέ�
καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των συµ�ωνιών Ε & Α:

1) Κατάργηση της υπ��ρέωσης κατάρτισης πρ�γράµµατ�ς-πλαισί�υ πριν απ� τη σύναψη
συµ!ωνιών Ε & Α.

2) Αύ�ηση τ�υ ανώτατ�υ �ρί�υ µεριδί�υ αγ�ράς π�υ παρέ�ει τ� ευεργέτηµα της απαλλαγής
απ� 20 σε 25 %. Η αύ�ηση αυτή δεί�νει �τι αναγνωρί�εται τ� γεγ�ν�ς �τι η συνεργασία
στ�ν τ�µέα της Ε & Α συµ"άλλει ιδιαίτερα στη "ελτίωση της παραγωγικ�τητας, ενώ απ�
την άλλη πλευρά �ι περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι λιγ�τερ�ι πιθαν�ί απ� �,τι σε
συνεργασίες άλλ�υ είδ�υς.

3) Εάν η συµ!ωνία πρ�"λέπει την απ� κ�ιν�ύ διαν�µή των πρ�ϊ�ντων π�υ αναπτύ�θηκαν
µέσω της συνεργασίας, τ� ανώτατ� �ρι� µεριδί�υ αγ�ράς αυ�άνεται απ� τ� σηµεριν�
επίπεδ� τ�υ 10 σε 25 %.

4) Αύ�ηση τ�υ περιθωρί�υ ασ!αλείας για τις διακυµάνσεις τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς απ� 2 σε 5 %.

5) Αύ�ηση τ�υ �ρ�νικ�ύ διαστήµατ�ς κατά τ� �π�ί� καλύπτεται η απ� κ�ιν�ύ εκµετάλλευση
πρ�ϊ�ντων π�υ έ��υν αναπτυ�θεί απ� κ�ιν�ύ ανε�αρτήτως τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς. Τ�
διάστηµα αυτ� αυ�ήθηκε απ� πέντε σε επτά �ρ�νια, λαµ"αν�µέν�υ υπ�ψη τ�υ γεγ�ν�τ�ς
�τι σε �ρισµέν�υς �ικ�ν�µικ�ύς κλάδ�υς �ι επενδύσεις στην Ε & Α δεν µπ�ρ�ύν να
απ�σ"εστ�ύν σε πέντε �ρ�νια. �ρισµέν�ι περι�ρισµ�ί π�υ συνδυά��νται µε την απ�
κ�ιν�ύ εκµετάλλευση επιτρέπ�νται για την ίδια επταετή περί�δ�.

6) Κατάργηση της διαδικασίας µη αντίθεσης. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πλέ�ν απαραίτητη,
καθ�τι �λ�ι �ι περι�ρισµ�ί, πλην των ιδιαίτερα σ�"αρών, απαλλάσσ�νται υπ� �ρισµένες
πρ�ϋπ�θέσεις.

7) Έ�ει πρ�στεθεί µια διάτα�η π�υ επιτρέπει την άρση της απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στις
περιπτώσεις κατά τις �π�ίες µια συµ!ωνία θα ε�άλει!ε τ�ν απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ�
στην Ε & Α σε συγκεκριµένη αγ�ρά. Τ�ύτ� είναι απαραίτητ� για να πρ�στατευθεί �
ανταγωνισµ�ς ως πρ�ς την καιν�τ�µία, καθ�τι δεν θα ήταν ε!ικτ� να ε!αρµ���νται τα
συνήθη ανώτατα �ρια µεριδί�υ αγ�ράς τ�υ καν�νισµ�ύ σε εντελώς νέα πρ�ϊ�ντα.

26. #σ�ν α!�ρά τ�ν νέ� καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των συµ�ωνιών ε!ειδίκευσης, �ι
"ασικ�τερες αλλαγές έ��υν ως ε�ής:
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1) Επέκταση τ�υ πεδί�υ ε!αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ ώστε να καλύπτεται η µ�ν�µερής
ε�ειδίκευση µετα�ύ ανταγωνιστών. Αυτή η πρακτική θα αντιµετωπί�εται ως µια µ�ρ!ή
πρ�µήθειας αγαθών, �π�υ � ένας συµ"αλλ�µεν�ς δέ�εται να διακ�ψει την παραγωγή
�ρισµένων πρ�ϊ�ντων και να τα πρ�µηθεύεται απ� τ�ν αντισυµ"αλλ�µεν�, � �π�ί�ς
συµ!ωνεί να παράγει και να πρ�µηθεύει τα εν λ�γω πρ�ϊ�ντα. Η µ�ν�µερής ε�ειδίκευση
µετα�ύ ανταγωνιστών καλύ!θηκε λ�γω της αυ�αν�µενης σηµασίας της σε π�λλ�ύς
�ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς και της δυνατ�τητας π�υ παρέ�ει για την αύ�ηση της
απ�τελεσµατικ�τητας. Η µ�ν�µερής ε�ειδίκευση µετα�ύ µη ανταγωνιστών καλύπτεται,
υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις, απ� τ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των κάθετων
περι�ρισµών ¥16¦.

2) Στην περίπτωση της αµ�ι"αίας ε�ειδίκευσης, η συµ!ωνία πρέπει να πρ�"λέπει την
υπ��ρέωση των συµ"αλλ�µένων να πρ�µηθεύ�υν � ένας τ�ν άλλ� ώστε να ε�ασ!αλιστεί
�τι κανένας απ� τ�υς συµ"αλλ�µεν�υς δεν θα εγκαταλείψει την αγ�ρά επ�µεν�υ
παραγωγικ�ύ σταδί�υ. Τ�ύτ� είναι απαραίτητ� για να µην µπ�ρ�ύν �ι συµ"αλλ�µεν�ι να
κατακερµατί��υν τις αγ�ρές υπ� τ� πρ�σ�ηµα των συµ!ωνιών αµ�ι"αίας ε�ειδίκευσης.

3) Κατάργηση τ�υ ανώτατ�υ �ρί�υ κύκλ�υ εργασιών.

4) Αύ�ηση τ�υ περιθωρί�υ ασ!αλείας για τις διακυµάνσεις τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς απ� 2 σε 5 %,
�πως και στ�ν καν�νισµ� απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των συµ!ωνιών Ε & Α.

5) ∆υνατ�τητα πρ�"λεψης υπ��ρεώσεων απ�κλειστικής πρ�µήθειας ή απ�κλειστικής
αγ�ράς.

27. Αµ!�τερ�ι �ι καν�νισµ�ί πρ�"λέπ�υν µια µετα"ατική περί�δ� 18 µηνών, κατά τη
διάρκεια της �π�ίας ε�ακ�λ�υθ�ύν να καλύπτ�νται �ι συµ!ωνίες π�υ δεν πληρ�ύν τις
πρ�ϋπ�θέσεις των νέων καν�νισµών, αλλά πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις ��ρήγησης απαλλαγής
π�υ πρ�"λέπ�νται στ�υς παλαι�ύς καν�νισµ�ύς.

2.3. /ι κατευθυντήριες γραµµές

28. �ι κατευθυντήριες γραµµές συµπληρών�υν τ�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά
κατηγ�ρία. Παρ�υσιά��υν τη γενική πρ�σέγγιση π�υ πρέπει να ακ�λ�υθείται κατά την
εκτίµηση των συµ!ωνιών �ρι��ντιας συνεργασίας. Έτσι, έ��υν ε!αρµ�γή σε συµ!ωνίες
Ε & Α και συµ!ωνίες παραγωγής π�υ δεν καλύπτ�νται απ� τ�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά
κατηγ�ρία, καθώς και σε �λες τις άλλες συνήθεις µ�ρ!ές συνεργασίας µετα�ύ ανταγωνιστών.
Καλύπτ�νται �ι συµ!ωνίες στ�υς ακ�λ�υθ�υς τ�µείς: Ε & Α, παραγωγή, πρ�µήθειες, εµπ�ρία,
τυπ�π�ίηση και περι"άλλ�ν. Στις κατευθυντήριες γραµµές περιγρά!εται η γενική πρ�σέγγιση
π�υ πρέπει να ακ�λ�υθείται κατά την εκτίµηση των συµ!ωνιών �ρι��ντιας συνεργασίας και
παρ�υσιά�εται ένα κ�ιν� αναλυτικ� πλαίσι�. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� διευκ�λύν�νται �ι
εταιρείες να εκτιµήσ�υν µε µεγαλύτερη "ε"αι�τητα κατά π�σ�ν µια συµ!ωνία περι�ρί�ει τ�ν
ανταγωνισµ� και, εάν ναι, κατά π�σ�ν µπ�ρεί να τύ�ει απαλλαγής.

29. #λες �ι καλυπτ�µενες µ�ρ!ές �ρι��ντιας συνεργασίας ε�ετά��νται σύµ!ωνα µε ένα
κ�ιν� αναλυτικ� πλαίσι�, τ� �π�ί� µπ�ρεί να συν�ψιστεί ως ε�ής: µια συµ!ωνία �ρι��ντιας

¥16¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτρ�πής της 22ας ∆εκεµ"ρί�υ 1999 για την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων συµ!ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών
(ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21).
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συνεργασίας είναι ικανή να περι�ρίσει τ�ν ανταγωνισµ� µ�ν�ν �ταν είναι π�λύ πιθαν� να
µειώσει τ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά σε τέτ�ι� σηµεί� ώστε να αναµέν�νται αρνητικές
επιπτώσεις σε �,τι α!�ρά τις τιµές, την παραγωγή, την καιν�τ�µία ή την π�ικιλία ή π�ι�τητα
των αγαθών και υπηρεσιών. Για να πρ�καλέσ�υν περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ τα
συµ"αλλ�µενα µέρη �ρειά��νται κατά καν�να α!εν�ς τα κατάλληλα εργαλεία συντ�νισµ�ύ της
συµπερι!�ράς τ�υς και α!ετέρ�υ έναν �ρισµέν� "αθµ� ισ�ύ�ς στην αγ�ρά. Συνεπώς, µια
συνεργασία πρέπει να ε�ετά�εται σε συνάρτηση µε τ� �ικ�ν�µικ� της πλαίσι�, λαµ"άν�ντας
υπ�ψη τ�σ� τη !ύση της συµ!ωνίας �σ� και την ισ�ύ π�υ διαθέτ�υν απ� κ�ιν�ύ τα µέρη στην
αγ�ρά, στ�ι�εία π�υ καθ�ρί��υν —µα�ί µε άλλ�υς διαρθρωτικ�ύς παράγ�ντες— την ικαν�τητα
της συνεργασίας να �δηγήσει σε σηµαντική µείωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ� σύν�λ� τ�υ.

30. Τα δύ� αυτά κριτήρια κατά καν�να πρέπει να εκτιµώνται µα�ί. Ωστ�σ�, σε µερικές
περιπτώσεις η !ύση της συνεργασίας δεί�νει απ� την αρ�ή �τι τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 έ�ει
ε!αρµ�γή. Πρ�κειται κυρίως για συµ!ωνίες π�υ έ��υν ως αντικείµεν� τ�ν περι�ρισµ� τ�υ
ανταγωνισµ�ύ µέσω καθ�ρισµ�ύ των τιµών, περι�ρισµ�ύ της παραγωγής ή καταν�µής των
αγ�ρών, των πελατών ή των πηγών πρ�µήθειας. Αυτ�ί �ι ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας περι�ρισµ�ί
είναι �ι πι� επι�ήµι�ι, δι�τι θίγ�υν άµεσα τ� απ�τέλεσµα της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Συνεπώς, τεκµαίρεται �τι �ι περι�ρισµ�ί αυτ�ί έ��υν αρνητικές επιπτώσεις στην αγ�ρά και δεν
απ�!έρ�υν "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας ή �!έλη για τ�υς καταναλωτές. Ως εκ τ�ύτ�υ,
δεν επιτρέπ�νται σ�εδ�ν π�τέ.

31. Απ� την άλλη πλευρά, υπάρ��υν επίσης �ρισµένες �ρι��ντιες συµ!ωνίες για τις �π�ίες
ε�αρ�ής µπ�ρεί να διατυπωθεί η εκτίµηση �τι δεν υπάγ�νται στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1.
Μετα�ύ αυτών συµπεριλαµ"άν�νται �ι συµ!ωνίες µετα�ύ µη ανταγωνιστών, �ι συµ!ωνίες
µετα�ύ ανταγωνι��µενων εταιρειών �ι �π�ίες δεν µπ�ρ�ύν να διεκπεραιώσ�υν ανε�άρτητα τ�
σ�έδι� ή τη δραστηρι�τητα π�υ α!�ρά η συνεργασία ή η συνεργασία για µια δραστηρι�τητα
π�υ δεν επηρεά�ει τις σ�ετικές παραµέτρ�υς τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Αυτά τα είδη συνεργασίας
µπ�ρ�ύν να εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 µ�ν�ν εάν �ι συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις
έ��υν σηµαντική ισ�ύ στην αγ�ρά και η συνεργασία τ�υς ενδέ�εται να δηµι�υργήσει σε
τρίτ�υς πρ�"λήµατα απ�κλεισµ�ύ απ� τις αγ�ρές.

32. #λες �ι άλλες συµ!ωνίες πρέπει να ε�ετά��νται "άσει των δύ� κριτηρίων (α!εν�ς !ύση
της συµ!ωνίας και α!ετέρ�υ ισ�ύς στην αγ�ρά και διάρθρωση της αγ�ράς) για να διαπιστωθεί
κατά π�σ�ν εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1.

33. Τ� θέµα αναπτύσσεται µε "άση τις κατηγ�ρίες συµ!ωνιών, γεγ�ν�ς π�υ διευκ�λύνει την
ε�έταση των ιδιαίτερων πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ π�υ συνδέ�νται µε τις διά!�ρες µ�ρ!ές
συνεργασίας. Ε�ετά��νται επίσης �ι συνηθέστερ�ι δυνατ�ί συνδυασµ�ί, π.�. απ� κ�ιν�ύ
Ε & Α και στη συνέ�εια απ� κ�ιν�ύ παραγωγή.

34. Ε!�σ�ν δεν υ!ίστανται περι�ρισµ�ί ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας και η ισ�ύς στην αγ�ρά,
καθ�ρι��µενη µε "άση τ� µερίδι� αγ�ράς, είναι µικρ�τερη απ� �ρισµέν� �ρι�, �ι
κατευθυντήριες γραµµές πρ�"λέπ�υν τις λεγ�µενες «περι��ές ασ�αλείας» για τις συµ!ωνίες
πρ�µήθειας και τις συµ!ωνίες εµπ�ρίας. �ι περι��ές ασ!αλείας παρέ��υν παρ�µ�ια κάλυψη
µε τ�υς καν�νισµ�ύς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία και �ι �ικ�ν�µικ�ί !�ρείς δεν �ρειά�εται να
εκτιµήσ�υν τις συνέπειες των συµ!ωνιών τ�υς στην αγ�ρά, ε!�σ�ν αυτές εµπίπτ�υν στις
περι��ές ασ!αλείας.

35. #σ�ν α!�ρά τις συµ�ωνίες πρ�µήθειας, γίνεται µεν δεκτ� �τι δεν υπάρ�ει ένα απ�λυτ�
�ρι� η υπέρ"αση τ�υ �π�ί�υ θα έδει�νε �τι η συνεργασία στ�ν τ�µέα των πρ�µηθειών �δηγεί
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στη δηµι�υργία κάπ�ι�υ "αθµ�ύ ισ�ύ�ς στην αγ�ρά, έτσι ώστε η συνεργασία να εµπίπτει στ�
άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1, αλλά υπ�γραµµί�εται �τι στις περισσ�τερες περιπτώσεις δεν
θεωρείται πιθαν� να υ!ίσταται ισ�ύς στην αγ�ρά εάν τα µέρη της συµ!ωνίας διαθέτ�υν
συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς �αµηλ�τερ� τ�υ 15 % στην αγ�ρά ή τις αγ�ρές πρ�µήθειας των
πρ�ϊ�ντων, καθώς και συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς �αµηλ�τερ� τ�υ 15 % στην αγ�ρά ή τις
αγ�ρές πώλησης των πρ�ϊ�ντων. Σε περίπτωση π�υ τα µέρη έ��υν µερίδι� αγ�ράς �αµηλ�τερ�
απ� τ� ανωτέρω �ρι� και η συµ!ωνία εµπίπτει στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1, στις
κατευθυντήριες γραµµές ανα!έρεται �τι σε αυτ� τ� επίπεδ� µεριδί�υ αγ�ράς, είναι πιθαν� �τι η
ε�ετα��µενη συµ!ωνία πληρ�ί τ�υς �ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 ¥17¦.

36. #σ�ν α!�ρά τις συµ�ωνίες εµπ�ρίας �ι �π�ίες δεν πρ�"λέπ�υν τ�ν απ� κ�ιν�ύ
καθ�ρισµ� των τιµών, στις κατευθυντήριες γραµµές υπ�γραµµί�εται �τι, στις περισσ�τερες
περιπτώσεις, η ύπαρ�η ικαν�ύ "αθµ�ύ ισ�ύ�ς στην αγ�ρά είναι απίθανη �ταν τα µέρη της
συµ!ωνίας έ��υν συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς �αµηλ�τερ� τ�υ 15 %. Σε περίπτωση π�υ τα
µέρη έ��υν µερίδι� αγ�ράς �αµηλ�τερ� απ� τ� ανωτέρω �ρι� και η συµ!ωνία εµπίπτει στ�
άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1, στις κατευθυντήριες γραµµές ανα!έρεται �τι, �ταν τ� µερίδι� αγ�ράς
είναι αυτής της τά�εως, είναι π�λύ πιθαν� η εκάστ�τε συµ!ωνία να πληρ�ί τ�υς �ρ�υς τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 ¥18¦.

3. Πρ�ταση νέ�υ καν�νισµ�ύ ε�αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ

37. Στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε πρ�ταση νέ�υ καν�νισµ�ύ ε!αρµ�γής
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ ¥19¦. � νέ�ς καν�νισµ�ς πρ�κειται να αντικαταστήσει
τ�ν καν�νισµ� αριθ. 17 τ�υ 1962, καθώς και τ�υς διαδικαστικ�ύς καν�νες π�υ πρ�"λέπ�νται
στ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1017/68, στ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 4056/86 και στ�ν καν�νισµ�
(Ε�Κ) αριθ. 3975/87 σ�ετικά µε τις µετα!�ρές. Η ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ στ�ν
γεωργικ� τ�µέα θα ε�ακ�λ�υθήσει να διέπεται απ� τ�ν καν�νισµ� αριθ. 26 τ�υ 1962.

38. Η πρ�ταση για τ�ν νέ� καν�νισµ� ε!αρµ�γής "ασί�εται στ� Λευκ� Βι"λί� της
Επιτρ�πής της 28ης Απριλί�υ 1999 για τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των καν�νων ε!αρµ�γής των
άρθρων 85 και 86 (νέα άρθρα 81 και 82) της συνθήκης ΕΚ ¥20¦, π�υ έδωσε τ� έναυσµα για την
έναρ�η εν�ς δηµ�σι�υ και ακαδηµαϊκ�ύ διαλ�γ�υ µεγάλης κλίµακας. Κατά την πρ�ετ�ιµασία
της πρ�τασης, η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ίησε δια"�υλεύσεις µε π�λλ�ύς ενδια!ερ�µέν�υς.
Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή διε�ήγαγε εµπεριστατωµένες συ�ητήσεις µε �µάδα εργασίας
απ�τελ�ύµενη απ� εµπειρ�γνώµ�νες των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών. �ι
συ�ητήσεις α!�ρ�ύσαν ευρύ !άσµα θεµάτων συνδε�µενων µε την ε!αρµ�γή τ�υ Λευκ�ύ
Βι"λί�υ. Στις δια"�υλεύσεις συµµετεί�αν επίσης εµπειρ�γνώµ�νες της Επ�πτεύ�υσας Αρ�ής
της ΕBΕΣ και των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών της ΕBΕΣ. Κατά την κατάρτιση της
πρ�τασης η Επιτρ�πή έλα"ε επίσης υπ�ψη τα απ�τελέσµατα της δηµ�σιας δια"�ύλευσης π�υ
έλα"ε �ώρα µετά τη δηµ�σίευση τ�υ Λευκ�ύ Βι"λί�υ, και ειδικ�τερα τις απ�ψεις π�υ
εκ!ράστηκαν για τ� Λευκ� Βι"λί� στ� ψή!ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ της
18ης Ιαν�υαρί�υ 2000 και στ� ψή!ισµα της �ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής της
8ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999. Τα δύ� θεσµικά �ργανα στήρι�αν την πρ�σέγγιση π�υ υι�θέτησε η
Επιτρ�πή στ� Λευκ� Βι"λί�, ενώ παράλληλα υπ�γράµµισαν τη σηµασία π�υ έ�ει η διασ!άλιση

¥17¦ Βλέπε παράγρα!� 130 των κατευθυντηρίων γραµµών.
¥18¦ Βλέπε παράγρα!� 149 των κατευθυντηρίων γραµµών.
¥19¦ COM(2000) 582 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥20¦ COM(1999) 101 (ΕΕ C 132 της 12.5.1999).
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της συνεπ�ύς ε!αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ και η απ�!υγή αντι!άσεων στ�
πλαίσι� εν�ς συστήµατ�ς παράλληλων αρµ�δι�τήτων µετα�ύ της Επιτρ�πής και των αρµ�διων
εθνικών �ργάνων, καθώς και τη σηµασία της διατήρησης ικαν�π�ιητικ�ύ επιπέδ�υ ασ!άλειας
δικαί�υ.

39. Η πρ�ταση για τ�ν νέ� καν�νισµ� ε!αρµ�γής "ασί�εται σε γενικές γραµµές στ� Λευκ�
Βι"λί�. Ειδικ�τερα, η πρ�ταση της Επιτρ�πής απ�σκ�πεί στη µετά"αση απ� τ� σύστηµα
κ�ιν�π�ίησης και έγκρισης π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� αριθ. 17, τ� �π�ί� είναι πλέ�ν
αναπ�τελεσµατικ� για την πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην Κ�ιν�τητα, σε ένα σύστηµα
"ασι��µεν� στην άµεση ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 στ� σύν�λ� τ�υ. Η µετά"αση στ� νέ�
σύστηµα πρ�"λέπεται στα άρθρα 1 και 6 της πρ�τασης: τ� άρθρ� 1 πρ�"λέπει την αρ�ή της
άµεσης ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 στ� σύν�λ� τ�υ, και τ� άρθρ� 6 παρέ�ει στα εθνικά
δικαστήρια την αρµ�δι�τητα να ε!αρµ���υν τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3 �ταν γίνεται επίκληση
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1.

40. Κατ�πιν τ�υ διαλ�γ�υ µεγάλης κλίµακας και λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις ανησυ�ίες σ�ετικά
µε τ�ν κίνδυν� «επανεθνικ�π�ίησης» τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ (π�υ εκ!ράστηκαν κυρίως
απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�), καθώς και τις ανησυ�ίες σ�ετικά µε την ασ!άλεια τ�υ
δικαί�υ π�υ παρέ�ει τ� νέ� σύστηµα στις εταιρείες, η Επιτρ�πή "ελτίωσε τις πρ�τάσεις της
απ� π�λλές απ�ψεις. Κατ�πιν αυτών, � σ�εδια��µεν�ς νέ�ς καν�νισµ�ς επικεντρώνεται σε
τρεις "ασικ�ύς στ���υς:

— απ�τελεσµατικ�τερη ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας,

— δηµι�υργία καλύτερων πρ�ϋπ�θέσεων ισ�τιµ�υ ανταγωνισµ�ύ στην εσωτερική αγ�ρά,

— ικαν�π�ιητικ� επίπεδ� ασ!άλειας δικαί�υ για τις επι�ειρήσεις.

3.1. Απ�τελεσµατικ�τερη ε�αρµ�γή της ν�µ�θεσίας

41. Τ� πρ�τειν�µεν� σύστηµα θα έ�ει ως απ�τέλεσµα την ενίσ�υση της ε!αρµ�γής των
κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ. �ι !�ρείς π�υ θα µεριµν�ύν για την ε!αρµ�γή των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ θα είναι περισσ�τερ�ι, καθ�τι —µετά την άρση της απ�κλειστικής
αρµ�δι�τητας της Επιτρ�πής να εκδίδει απ�!άσεις ��ρήγησης απαλλαγής "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3— εκτ�ς απ� την Επιτρ�πή, �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και τα εθνικά
δικαστήρια θα µπ�ρ�ύν να ε!αρµ���υν τ� άρθρ� 81 και τ� άρθρ� 82 στ� σύν�λ� τ�υς.
Επιπλέ�ν, η κατάργηση τ�υ συστήµατ�ς κ�ιν�π�ίησης και έγκρισης, θα επιτρέψει στην
Επιτρ�πή να εστιάσει τ� έργ� της στ�ν εντ�πισµ� και την πάτα�η των σ�"αρ�τερων
παρα"άσεων.

42. Συγκεκριµένα στ�ι�εία της πρ�τασης απ�σκ�π�ύν στη γενικ�τερη ενίσ�υση της
µετά"ασης σε ένα σύστηµα εκ τ�υ ν�µ�υ ε�αιρέσεων. Για παράδειγµα, η πρ�ταση της
Επιτρ�πής καθιστά δυνατή την απ�τελεσµατικ�τερη ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας απ� τις εθνικές
αρ�ές µέσω της �ρι��ντιας συνεργασίας. Τ� άρθρ� 12 της πρ�τασης παρέ�ει τη ν�µική "άση
για την ανταλλαγή κάθε είδ�υς πληρ�!�ριών µετα�ύ της Επιτρ�πής και των αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών, καθώς και για τη �ρησιµ�π�ίησή τ�υς ως απ�δεικτικών
στ�ι�είων στ� πλαίσι� των διαδικασιών ε!αρµ�γής της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ.

43. Για να ε�ασ!αλιστεί η πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ, είναι επίσης αναγκαί� να λη!θεί
µέριµνα για την επάρκεια και την απ�τελεσµατικ�τητα των ε��υσιών έρευνας της Επιτρ�πής.
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Μετά τη δηµ�σίευση τ�υ Λευκ�ύ Βι"λί�υ και τις απ�ψεις π�υ διατυπώθηκαν σ�ετικά, �
πρ�"ληµατισµ�ς της Επιτρ�πής στ� εν λ�γω θέµα ε�ελί�θηκε απ� π�λλές απ�ψεις. Η πρ�ταση
περιέ�ει τρεις "ασικές "ελτιώσεις για να ε�ασ!αλιστεί η απ�τελεσµατικ�τερη ε!αρµ�γή των
άρθρων 81 και 82.

44. Πρώτ�ν, πρ�τείνεται να πρ�σαρµ�σθ�ύν �ι ε��υσίες π�υ διαθέτ�υν �ι υπάλληλ�ι της
Επιτρ�πής κατά τη διενέργεια επιτ�πιων ελέγ�ων. Η εµπειρία των εθνικών αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ και της Επιτρ�πής δεί�νει �τι �λ�ένα και συ�ν�τερα ανακαλύπτ�νται
εν���π�ιητικά έγγρα!α !υλασσ�µενα σε ιδιωτικές κατ�ικίες. Βάσει τ�υ πρ�τειν�µεν�υ
καν�νισµ�ύ, �ι επιθεωρητές της Επιτρ�πής θα έ��υν την ε��υσία, κατ�πιν δικαστικής άδειας
τ�υ αρµ�δι�υ εθνικ�ύ δικαστηρί�υ, να διε�αγάγ�υν έρευνα σε ιδιωτικές κατ�ικίες υπαλλήλων
εταιρειών, αν υπάρ��υν υπ�ν�ιες για τη !ύλα�η σε αυτές επαγγελµατικών εγγρά!ων.
Πρ�τείνεται επίσης �ι επιθεωρητές της Επιτρ�πής να έ��υν την ε��υσία να σ!ραγί��υν
συρτάρια και γρα!εία, πρ�κειµέν�υ να απ�τρέπεται η α!αίρεση και καταστρ�!ή εγγρά!ων
κατά τη διάρκεια των ελέγ�ων. Τέλ�ς, �ι επιθεωρητές της Επιτρ�πής πρέπει να
ν�µιµ�π�ι�ύνται να υπ�"άλλ�υν πρ�!�ρικές ερωτήσεις σ�ετικά µε τ� αντικείµεν� τ�υ
επιτ�πι�υ ελέγ��υ.

45. ∆εύτερ�ν, α!�ύ εγκαταλεί!θηκε η πρ�ταση τ�υ Λευκ�ύ Βι"λί�υ περί συγκεντρωτικ�ύ
δικαστικ�ύ ελέγ��υ απ� τ� Πρωτ�δικεί�, η Επιτρ�πή πρ�τείνει πλέ�ν την κωδικ�π�ίηση των
καν�νων π�υ διέπ�υν την έκδ�ση δικαστικών απ�!άσεων σε εθνικ� επίπεδ�. Η διαδικασία
αυτή θα ε!αρµ��εται �ταν µια επι�είρηση αρνείται να επιτρέψει στην Επιτρ�πή να
διενεργήσει επιτ�πι� έλεγ��. Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� θα απ�σα!ηνιστεί � παρεµ"ατικ�ς ρ�λ�ς
των εθνικών δικαστών, εντ�ς των �ρίων π�υ έ�ει ήδη καθ�ρίσει τ� ∆ικαστήρι� των
Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων.

46. Τρίτ�ν, �πως ε�αγγέλλεται στ� Λευκ� Βι"λί�, η Επιτρ�πή πρ�τείνει την
αναπρ�σαρµ�γή των πρ�στίµων για παρά"αση των διαδικαστικών καν�νων και των περι�δικών
�ρηµατικών π�ινών, τ� π�σ� των �π�ίων καθ�ρίστηκε στη δεκαετία τ�υ 1960. Ως κατάλληλη
λύση θεωρείται η ε!αρµ�γή συστήµατ�ς "ασι��µεν�υ στ�ν κύκλ� εργασιών.

3.2. Ρύθµιση της σ�έσης µεταBύ των άρθρων 81 και 82 και των εθνικών ν�µ�θεσιών ανταγωνισµ�ύ

47. Η δηµ�σια δια"�ύλευση, καθώς και τ� ψή!ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και η
γνώµη της �ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής κατέδει�αν �τι η ε�ασ!άλιση ισ�τιµων
�ρων ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρη την εσωτερική αγ�ρά απ�τελεί µια απ� τις µεγαλύτερες
πρ�κλήσεις για τη µεταρρύθµιση.

48. Κατ�πιν αυτών των ανησυ�ιών και λαµ"άν�ντας υπ�ψη την πιθανή ω!έλεια λ�γω της
απ�τελεσµατικ�τερης ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας, η Επιτρ�πή πρ�τεινε τη θέσπιση εν�ς νέ�υ
άρθρ�υ, "ασι��µεν�υ στ� άρθρ� 83 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ε) της συνθήκης ΕΚ, για τη ρύθµιση
της σ�έσης µετα�ύ των άρθρων 81 και 82, και των εθνικών ν�µ�θεσιών ανταγωνισµ�ύ (άρθρ� 3
της πρ�τασης). Τ� εν λ�γω άρθρ� πρ�"λέπει �τι, �ταν µια συµ!ωνία ή πρακτική είναι ικανή να
επηρεάσει τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών, η κ�ιν�τική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ είναι
ε!αρµ�στέα κατ’ απ�κλειστικ�τητα.

49. Η πρ�ταση αυτ�ύ τ�υ άρθρ�υ "ασί�εται στ� ακ�λ�υθ� σκεπτικ�. Βάσει τ�υ υ!ιστάµεν�υ
συστήµατ�ς, η ίδια συµ!ωνία ή συµπερι!�ρά είναι πιθαν� να εµπίπτει συγ�ρ�νως στην
κ�ιν�τική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ και στη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ περισσ�τέρων κρατών
µελών. Σύµ!ωνα µε την αρ�ή της υπερ��ής της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ, η �π�ία
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έ�ει διατυπωθεί απ� τ� ∆ικαστήρι� στην υπ�θεση Walt Wilhelm ¥21¦, η εθνική ν�µ�θεσία µπ�ρεί
να ε!αρµ�σθεί µ�ν� στ�ν "αθµ� π�υ δεν θίγει την �µ�ι�µ�ρ!η ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών
καν�νων ανταγωνισµ�ύ στ� σύν�λ� της εσωτερικής αγ�ράς. Η αρ�ή της υπερ��ής τ�υ
κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ συνεπάγεται �τι �ι πρ�δηλες συγκρ�ύσεις µετα�ύ της κ�ιν�τικής
ν�µ�θεσίας και των εθνικών ν�µ�θεσιών επιλύ�νται υπέρ της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας. Παρ’ �λα
αυτά, αυτή η αρ�ή δεν απ�τρέπει απ�τελεσµατικά την ύπαρ�η αντι!άσεων και δια!�ρών
ανάµεσα στα εθνικά δίκαια κατά την αντιµετώπιση συµ!ωνιών και πρακτικών π�υ επηρεά��υν
τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών.

50. Με τ� άρθρ� 3 διασ!αλί�εται �τι �ι συµ!ωνίες και �ι πρακτικές π�υ δύνανται να
επηρεάσ�υν τις διασυν�ριακές συναλλαγές θα υπ�"άλλ�νται σε ενδελε�ή ε�έταση µε γνώµ�να
ένα ενιαί� σύν�λ� καν�νων, γεγ�ν�ς π�υ θα συντελέσει στη διαµ�ρ!ωση ισ�τιµων �ρων
ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρη την Κ�ιν�τητα και θα ε�αλείψει τ� κ�στ�ς π�υ συνεπάγεται, τ�σ�
για τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, �σ� και για τις επι�ειρήσεις, η παράλληλη ε!αρµ�γή της
κ�ιν�τικής και εθνικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ. Τ� υπ�ψη άρθρ� δεν περι�ρί�ει τα
περιθώρια δράσης των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ, π�υ θα µπ�ρ�ύν να ε!αρµ���υν την
κ�ιν�τική ν�µ�θεσία. Η εµπειρία π�υ θα απ�κτηθεί σε εθνικ� επίπεδ� θα συνεισ!έρει στην
ε�έλι�η της κ�ιν�τικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ εντ�ς τ�υ δικτύ�υ των αρµ�διων για τ�ν
ανταγωνισµ� αρ�ών.

51. Με τ� ίδι� άρθρ� διασ!αλί�εται επίσης �τι �λες �ι υπ�θέσεις �ι �π�ίες α!�ρ�ύν
συµ!ωνίες και πρακτικές π�υ επηρεά��υν τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών θα υπ�κεινται
στ�υς µη�ανισµ�ύς συνεργασίας στ� εσωτερικ� τ�υ δικτύ�υ, ενώ ταυτ��ρ�να ε�αλεί!εται �
κίνδυν�ς να επηρεασθεί αρνητικά η απρ�σκ�πτη λειτ�υργία τ�υ δικτύ�υ απ� την ταυτ��ρ�νη
ε!αρµ�γή της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ και των αντίστ�ι�ων εθνικών διατά�εων.

3.3. Συνεργασία στ� πλαίσι� τ�υ δικτύ�υ µεταBύ της Επιτρ�πής 
και των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ

52. Σε �,τι α!�ρά τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, η συγκρ�τηση εν�ς δικτύ�υ τ�υ �π�ί�υ
τα µέλη θα ε!αρµ���υν την ίδια ν�µ�θεσία και την ίδια π�λιτική θα πρ�ωθήσει ιδιαίτερα την
απ�τελεσµατικ�τητα, τη συνεκτικ�τητα και τ�υς ισ�τιµ�υς �ρ�υς ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρη
την ενιαία αγ�ρά. Την τυπική "άση για τη συγκρ�τηση τ�υ εν λ�γω δικτύ�υ παρέ�ει τ� άρθρ�
11 τ�υ πρ�τειν�µεν�υ καν�νισµ�ύ.

53. Η Επιτρ�πή είναι πεπεισµένη �τι η στενή συνεργασία εντ�ς τ�υ δικτύ�υ θα πρ�ωθήσει
την ανάπτυ�η κ�ινής ν��τρ�πίας ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρη την Κ�ιν�τητα. Λ�γω της
κρίσιµης σηµασίας της συνεπ�ύς ε!αρµ�γής και της απ�!υγής αντι!άσεων κατά την ε!αρµ�γή
των καν�νων ανταγωνισµ�ύ, πρ�τείνεται επιπλέ�ν η θεσµ�θέτηση �ρισµένων επίσηµων
µη�ανισµών. Τ� άρθρ� 11 παράγρα!�ς 4 τ�υ πρ�τειν�µεν�υ καν�νισµ�ύ υπ��ρεώνει τις
εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ να δια"�υλεύ�νται µε την Επιτρ�πή πριν απ� την έκδ�ση
απαγ�ρευτικών απ�!άσεων, την έκδ�ση απ�!άσεων µε τις �π�ίες γίν�νται δεκτές αναλήψεις
δεσµεύσεων και απ�!άσεων ανάκλησης τ�υ ευεργετήµατ�ς εν�ς καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά
κατηγ�ρία. #λες �ι απ�!άσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς έ��υν άµεσες συνέπειες για τ�υς απ�δέκτες
τ�υς. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασ!αλί�εται �τι �ι απ�!άσεις αυτές συνάδ�υν µε τη γενική
πρακτική τ�υ δικτύ�υ. Σε περίπτωση �υσιώδ�υς δια!ωνίας στ� εσωτερικ� τ�υ δικτύ�υ, η

¥21¦ Υπ�θεση 14/68, Walt Wilhelm, Συλλ�γή 1969, σ. 1.
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Επιτρ�πή διατηρεί την ε��υσία να α!αιρεί την εκάστ�τε υπ�θεση απ� µια εθνική αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ, κινώντας η ίδια δι�ικητική διαδικασία για την υπ�θεση αυτή.

54. Η Επιτρ�πή δεν πρ�τίθεται να �ρησιµ�π�ιήσει τ�υς µη�ανισµ�ύς π�υ πρ�τείν�νται στ�
άρθρ� 11 ως µέσ� για να εµπλέκεται συστηµατικά σε λεπτ�µέρειες των απ�!άσεων των αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών. �ι µη�ανισµ�ί αυτ�ί λειτ�υργ�ύν ως δικλείδα ασ!αλείας για
τ�ν εντ�πισµ� και την επίλυση σ�"αρών πρ�"ληµάτων αντι!ατικής ε!αρµ�γής των καν�νων
ανταγωνισµ�ύ.

55. Πρ�κειµέν�υ να διευκρινιστεί ακρι"έστερα η "άση συνεργασίας εντ�ς τ�υ δικτύ�υ, η
Επιτρ�πή εκπ�νεί σ�έδι� ανακ�ίνωσης για τη συνεργασία στ� πλαίσι� τ�υ δικτύ�υ, �π�υ
συµπεριλαµ"άν�νται σα!είς, αλλά και ευέλικτες ρυθµίσεις σ�ετικά µε την καταν�µή των
υπ�θέσεων, "άσει της ένν�ιας της πλέ�ν ενδεδειγµένης αρµ�διας αρ�ής. Η ανακ�ίνωση θα
αντικαταστήσει την ανακ�ίνωση π�υ ισ�ύει σήµερα. Στη συνέ�εια, η εµπεριστατωµένη
συ�ήτηση µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών αναµένεται να �δηγήσει στην
υι�θέτηση κ�ινών αντιλήψεων π�υ θα επιτρέψ�υν την έναρ�η της λειτ�υργίας τ�υ δικτύ�υ.

3.4. Ενίσ�υση της συνεργασίας µε τα εθνικά δικαστήρια

56. Η πρ�ταση της Επιτρ�πής απ�σκ�πεί επίσης στην ενίσ�υση της συνεργασίας µετα�ύ
της Επιτρ�πής και των εθνικών δικαστηρίων, πρ�κειµέν�υ να πρ�ωθηθεί η συνεπής ε!αρµ�γή
των άρθρων 81 και 82 και να απ�!ευ�θ�ύν αντι!άσεις.

57. Τ� άρθρ� 15 τ�υ πρ�τειν�µεν�υ καν�νισµ�ύ πρ�"λέπει τ� δικαίωµα των εθνικών
δικαστηρίων να απ�κτ�ύν πληρ�!�ριακά στ�ι�εία π�υ έ�ει στη διάθεσή της η Επιτρ�πή για
τ�υς σκ�π�ύς της ε!αρµ�γής των άρθρων 81 και 82. Επίσης µπ�ρ�ύν να �ητ�ύν απ� την
Επιτρ�πή να γνωµ�δ�τεί επί θεµάτων π�υ άπτ�νται της ε!αρµ�γής των κ�ιν�τικών καν�νων
ανταγωνισµ�ύ. Η Επιτρ�πή πρ�κειται να εκδώσει ανακ�ίνωση �π�υ θα ε�ηγεί λεπτ�µερώς
τ�υς καν�νες π�υ διέπ�υν την πρακτική της στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα. Η ανακ�ίνωση αυτή θα
αντικαταστήσει την τρέ��υσα ανακ�ίνωση σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ των εθνικών
δικαστηρίων και της Επιτρ�πής. �ι καν�νες θα περιλαµ"άν�υν πρ�θεσµία για την υπ�"�λή
απάντησης της Επιτρ�πής στα αιτήµατα των εθνικών δικαστηρίων.

58. Στ� ίδι� άρθρ� πρ�τείνεται να πρ�"λε!θεί �τι η Επιτρ�πή και �ι εθνικές αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ έ��υν τ� δικαίωµα να υπ�"άλλ�υν γραπτές και πρ�!�ρικές παρατηρήσεις στα
εθνικά δικαστήρια. Τ� δικαίωµα αυτ� των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ περι�ρί�εται στα
δικαστήρια τ�υ κράτ�υς µέλ�υς τ�υς. Η Επιτρ�πή δύναται να ενεργεί "άσει της συγκεκριµένης
διάτα�ης µ�ν� πρ�ς �άριν τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δηµ�σι�υ συµ!έρ�ντ�ς (ως πρ�στάτιδα τ�υ
συµ!έρ�ντ�ς τ�υ κ�ινωνικ�ύ συν�λ�υ), δηλαδή ��ι πρ�ς τ� συµ!έρ�ν εν�ς απ� τα µέρη. Σκ�π�ς
της διάτα�ης αυτής είναι ιδίως να µπ�ρ�ύν �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και η Επιτρ�πή να
ε!ιστ�ύν την πρ�σ��ή των δικαστηρίων σε �ητήµατα π�υ έ��υν µεγάλη σηµασία απ� την άπ�ψη
της συνεπ�ύς ε!αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ. Uρησιµ�π�ιώντας τ�
µη�ανισµ� αυτ�ν η Επιτρ�πή θα µπ�ρ�ύσε, για παράδειγµα, να επιστήσει την πρ�σ��ή των
δικαστηρίων σε υπ�θέσεις απ� άλλα κράτη µέλη π�υ α!�ρ�ύσαν τ� ίδι� ή ένα παραπλήσι�
πρ�"ληµα. Τα εθνικά δικαστήρια δεν είναι υπ��ρεωµένα να ακ�λ�υθ�ύν τη γνώµη της
Επιτρ�πής ή των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Ωστ�σ�, τα πληρ�!�ριακά στ�ι�εία της
Επιτρ�πής δύνανται να είναι �ρήσιµα στα δικαστήρια �ταν αυτά καλ�ύνται να απ�!ασίσ�υν εάν
πρέπει να παραπέµψ�υν µια υπ�θεση στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων.
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3.5. ΕBασ�άλιση ικαν�π�ιητικ�ύ επιπέδ�υ ασ�άλειας δικαί�υ για τις επι�ειρήσεις

59. Σύµ!ωνα µε τ�ν υ!ιστάµεν� καν�νισµ� αριθ. 17, µια συµ!ωνία ή απ�!αση η �π�ία
εµπίπτει στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 είναι δυνατ� να καταστεί έγκυρη, δηλαδή να �ητηθεί η
ε!αρµ�γή της ενώπι�ν π�λιτικών δικαστηρίων, µ�ν�ν ε!�σ�ν έ�ει κ�ιν�π�ιηθεί στην
Επιτρ�πή και έ�ει κριθεί απαλλακτέα µε απ�!αση της Επιτρ�πής. Στην πρά�η, �ι πλείστες
υπ�θέσεις π�υ κ�ιν�π�ι�ύνται αρ�ει�θετ�ύνται µε την έκδ�ση µη δεσµευτικής δι�ικητικής
επιστ�λής των υπηρεσιών της Επιτρ�πής (καλ�ύµενης «επιστ�λής για τη θέση της υπ�θεσης
στ� αρ�εί�»).

60. Η πρ�ταση καν�νισµ�ύ αίρει τα γρα!ει�κρατικά εµπ�δια π�υ σ�ετί��νται µε τη
διαδικασία κ�ιν�π�ίησης και έγκρισης, διασ!αλί��ντας ταυτ��ρ�να ικαν�π�ιητικ� επίπεδ�
ασ!άλειας δικαί�υ. Ειδικ�τερα, η πρ�ταση καν�νισµ�ύ πρ�"λέπει �τι �ι συµ!ωνίες και
απ�!άσεις π�υ πληρ�ύν τ�υς �ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 είναι ισ�υρές και εκτελεστές
ε�αρ�ής, �ωρίς να απαιτείται η έκδ�ση σ�ετικής δι�ικητικής απ�!ασης. Επ�µένως, �ι
επι�ειρήσεις µπ�ρ�ύν να επικαλ�ύνται την εκάστ�τε συµ!ωνία ή απ�!αση ενώπι�ν των
π�λιτικών δικαστηρίων, γεγ�ν�ς π�υ ενισ�ύει την ασ!άλεια δικαί�υ, ανε�αρτήτως
�π�ιασδήπ�τε ενέργειας δι�ικητικής αρ�ής.

61. Η πρ�ταση καν�νισµ�ύ δεν απαλλάσσει τις επι�ειρήσεις απ� τ� καθήκ�ν να α�ι�λ�γ�ύν
τις επι�ειρηµατικές τ�υς συναλλαγές πρ�κειµέν�υ να ε�ακρι"ώσ�υν κατά π�σ�ν αυτές
συνάδ�υν µε τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ. Βάσει τ�υ υ!ιστάµεν�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, �ι
επι�ειρήσεις πρ�"αίν�υν στην ανάλυση αυτή κατά τ� στάδι� της κατάρτισης κ�ιν�π�ίησης. Με
την παρ�ύσα πρ�ταση, η ε!αρµ�γή της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ ε��µ�ιώνεται µε
την ε!αρµ�γή άλλων τ�µέων ν�µ�θεσίας, στ�υς �π�ί�υς ισ�ύει η υπ��ρέωση των επι�ειρήσεων
να "ε"αιών�νται �ι ίδιες για τη ν�µιµ�τητα της συµπερι!�ράς τ�υς.

62. Στ�ν τ�µέα της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ, η υπ��ρέωση των επι�ειρήσεων
να α�ι�λ�γ�ύν τη συµπερι!�ρά τ�υς διευκ�λύνεται απ� �ρισµένες απαλλαγές κατά κατηγ�ρία,
καθώς και απ� ανακ�ινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές της Επιτρ�πής µε τις �π�ίες
απ�σα!ηνί�εται τ� καθεστώς ε!αρµ�γής των καν�νων. Η Επιτρ�πή δεσµεύεται να κατα"άλει
ακ�µη µεγαλύτερη πρ�σπάθεια σε αυτ�ν τ�ν τ�µέα, ως συµπληρωµατικ� στ�ι�εί� της
επι�ειρ�ύµενης µεταρρύθµισης. Στ� πλαίσι� αυτ�, τ� άρθρ� 28 της πρ�τασης καν�νισµ�ύ
πρ�ν�εί �τι η Επιτρ�πή έ�ει τη γενική αρµ�δι�τητα για τη θέσπιση καν�νισµών απαλλαγής
κατά κατηγ�ρία. Η ε��υσία αυτή διασ!αλί�ει την ικαν�τητα της Επιτρ�πής να αντιδρά µε τη
δέ�υσα τα�ύτητα στις νέες ε�ελί�εις και στα µετα"αλλ�µενα δεδ�µένα των αγ�ρών.

63. Επιπλέ�ν, "άσει τ�υ νέ�υ συστήµατ�ς, π�λλαπλασιά��νται �ι !�ρείς λήψης απ�!άσεων
π�υ ν�µιµ�π�ι�ύνται να ε!αρµ���υν τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3, µε αναµεν�µεν� επακ�λ�υθ�
την τα�εία ανάπτυ�η της ν�µ�λ�γίας και της πρακτικής περί την ερµηνεία της εν λ�γω διάτα�ης
σε τ�µείς στ�υς �π�ί�υς είναι σήµερα ανύπαρκτες. Τ�ύτ� θα �δηγήσει αυτ�µάτως στην
ενίσ�υση τ�υ πλαισί�υ α�ι�λ�γησης. Η Επιτρ�πή θα συµ"άλει περαιτέρω στην ε�έλι�η αυτή,
ε�ακ�λ�υθώντας να �αρά�ει π�λιτική µέσω των απ�!άσεων π�υ η ίδια εκδίδει επί µεµ�νωµένων
υπ�θέσεων. Πέραν των απαγ�ρευτικών απ�!άσεων, η πρ�ταση καν�νισµ�ύ πρ�"λέπει �τι η
Επιτρ�πή, µε δική της πρωτ�"�υλία, µπ�ρεί να εκδίδει απ�!άσεις για τη διαπίστωση της
ανυπαρ�ίας παρά"ασης �σάκις τ�ύτ� υπαγ�ρεύεται απ� τ� κ�ιν�τικ� δηµ�σι� συµ!έρ�ν. Η
ν�µική αυτή δυνατ�τητα θα επιτρέψει στην Επιτρ�πή να καθ�ρί�ει τη στάση της έναντι
�ρισµένων υπ�θέσεων «ιστ�ρικ�ύ �αρακτήρα» και µε τ�ν τρ�π� αυτ� να απ�σα!ηνί�ει τ� ν�µ�
για �λες τις επι�ειρήσεις π�υ αντιµετωπί��υν παρ�µ�ιες καταστάσεις.
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64. Για να αντιµετωπιστ�ύν �ι σπάνιες περιπτώσεις π�υ εγείρ�υν γνήσι� πρ�"ληµα ν�µικής
πρ�"λεψιµ�τητας, η Επιτρ�πή θα ε�ακ�λ�υθήσει να είναι πρ�θυµη να συ�ητά ειδικές περιπτώσεις
µε τις επι�ειρήσεις, �ταν τ�ύτ� κρίνεται σκ�πιµ�. Στις ενδεικνυ�µενες περιπτώσεις η Επιτρ�πή
ε�ετά�ει επίσης τ� ενδε��µεν� να παρέ�ει καθ�δήγηση σε επι�ειρήσεις υπ� µ�ρ!ή γνωµών. Η
�ρησιµ�π�ίηση αυτής της δυνατ�τητας πρέπει να παραµείνει στη διακριτική ευ�έρεια της
Επιτρ�πής, για να µη διακυ"ευθεί η σ�εδια��µενη επανεστίαση των εργασιών της Επιτρ�πής στην
ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας. Η Επιτρ�πή εκπ�νεί ανακ�ίνωση σ�ετικά µε τ� µη�ανισµ� παρ��ής
περαιτέρω καθ�δήγησης, �π�υ θα καθ�ρί��νται τα κριτήρια "άσει των �π�ίων θα ε�ετά�ει η
Επιτρ�πή τα αιτήµατα για την έκδ�ση γνωµών, καθώς και τις πρακτικές ρυθµίσεις για την υπ�"�λή
παρ�µ�ιων αιτηµάτων.

3.6. Π�ρεία της ν�µ�θετικής διαδικασίας

65. Η πρ�ταση της Επιτρ�πής έ�ει δια"ι"αστεί στ� Συµ"�ύλι�, στ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�
και στην �ικ�ν�µική και Κ�ινωνική Επιτρ�πή.

66. Τ� Συµ"�ύλι� επε�εργά�εται την πρ�ταση στ� πλαίσι� της �µάδας εργασίας τ�υ
Συµ"�υλί�υ απ� τις αρ�ές �κτω"ρί�υ 2000. Στις 5 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 τ� Συµ"�ύλι� Βι�µη�ανίας
ενηµερώθηκε για την πρ��δ� των εργασιών της εν λ�γω �µάδας. Η εργασία θα συνε�ιστεί κατά τη
σ�υηδική πρ�εδρία τ� 2001.

67. Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� παρέπεµψε την πρ�ταση στην επιτρ�πή �ικ�ν�µικών και
ν�µισµατικών υπ�θέσεων (�ΙΚ�), η �π�ία είναι η καθ’ ύλην αρµ�δια. � κ. Evans (ΕΛΚ/Ηνωµέν�
Βασίλει�) �ρίστηκε εισηγητής. Η επιτρ�πή �ικ�ν�µικών και ν�µισµατικών υπ�θέσεων διενήργησε
µια πρώτη ανταλλαγή απ�ψεων την 21η Ν�εµ"ρί�υ 2000. Στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2001
πραγµατ�π�ιήθηκε δηµ�σια ακρ�αση. Τ� ψή!ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ πρ�"λέπεται να
εκδ�θεί τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2001.

B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 82 Î·È 86

1. Άρθρ� 81

1.1. Καρτέλ

68. Τα καρτέλ είναι µυστικές �ρι��ντιες συµ!ωνίες συναπτ�µενες απ� τ�υς κυρι�τερ�υς
�ικ�ν�µικ�ύς !�ρείς µιας δεδ�µένης αγ�ράς µε στ��� την ε�άλειψη τ�υ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ
τ�υς, την τε�νητή αύ�ηση των τιµών και τ�ν περι�ρισµ� της παραγωγής. Αυτές �ι απ�πειρες
υπ�κατάστασης τ�υ ανταγωνιστικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς —κινητήριας δύναµης της �ικ�ν�µίας της
αγ�ράς— απ� µια συντ�νισµένη και κεντρικά ελεγ��µενη ρύθµιση της αγ�ράς απ�τελ�ύν
µακράν τις πι� επι�ήµιες παρα"άσεις της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ.

69. Τα µέλη των καρτέλ συνωµ�τ�ύν δηµι�υργώντας µια επί!αση ανταγωνισµ�ύ, ενώ στην
πραγµατικ�τητα �ι αγ�ραστές δεν έ��υν δυνατ�τητα επιλ�γής και πρέπει να πληρών�υν υψηλ�τερες
τιµές. Η διαδικασία αυτή έ�ει άµεσες συνέπειες σε �λ�κληρη την αλυσίδα πρ�µήθειας και εν τέλει
θίγει τ�ν τελικ� καταναλωτή. Εκτιµάται �τι τα διεθνή καρτέλ είναι υπεύθυνα για την «α!αίρεση»
εκατ�ντάδων εκατ�µµυρίων ευρώ απ� την ευρωπαϊκή �ικ�ν�µία. Επιπλέ�ν, καθ�τι τα καρτέλ
καθ�ρί��υν τις τιµές τ�υς απ� κ�ιν�ύ µε "άση τ� κ�στ�ς τ�υ λιγ�τερ�υ ανταγωνιστικ�ύ παραγωγ�ύ,
στερ�ύν απ� τις πι� παραγωγικές και απ�τελεσµατικές εταιρείες τ� κίνητρ� να "ελτιώσ�υν την
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π�ι�τητα των πρ�ϊ�ντων τ�υς, την τε�ν�λ�γία και γενικ�τερα να ε��ρθ�λ�γήσ�υν την παραγωγή
και τις µεθ�δ�υς πώλησης.

70. Στ� πλαίσι� της �ικ�ν�µικής παγκ�σµι�π�ίησης, �π�υ π�λλαπλασιά��νται �ι δυνητικές
επι�ήµιες συνέπειες της ύπαρ�ης των καρτέλ, η Επιτρ�πή επανα"ε"αίωσε την πρ�σήλωσή της
στ�ν εντ�πισµ� και την τιµωρία των καρτέλ µε αταλάντευτη απ�!ασιστικ�τητα. Πρ�ς τ�ύτ�, µετά
τη σύσταση της ειδικής µ�νάδας κατά των καρτέλ τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1998, η υπ� µελέτη ρι�ική
µεταρρύθµιση τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 θα απ�τελέσει σηµαντικ� "ήµα για την εντ�ν�τερη
καταπ�λέµηση των καρτέλ απ� την Ευρωπαϊκή Κ�ιν�τητα. Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή πρ�τείνει τη
σηµαντική ενίσ�υση των ερευνητικών ε��υσιών της, �ύτως ώστε να διαθέτει περισσ�τερα ε!�δια
για να αντιµετωπίσει την πρ�κληση των �λ�ένα και πι� δραστήριων και ε�ελιγµένων καρτέλ.

71. Απ� τ� 1998 � αριθµ�ς των υπ�θέσεων καρτέλ επί των �π�ίων η Επιτρ�πή διε�άγει έρευνα
σηµείωσε κατακ�ρυ!η άν�δ�. �ι περισσ�τερες απ� αυτές τις έρευνες συνε�ί��νταν τ� 2000 και
κατά πάσα πιθαν�τητα θα �δηγήσ�υν στην έκδ�ση απαγ�ρευτικών απ�!άσεων κατά τη διάρκεια
τ�υ 2001. Η σηµαντική αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ υπ�θέσεων �!είλεται σε µεγάλ� "αθµ� στις θετικές
συνέπειες της ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη µη επι"�λή ή τη µείωση των πρ�στίµων
σε περιπτώσεις συµπρά�εων, η �π�ία εκδ�θηκε τ� 1996 ¥22¦. �λ�ένα και περισσ�τερες
επι�ειρήσεις π�υ είναι ή ήταν αναµεµειγµένες σε αντίθετες πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ�
δραστηρι�τητες ιδιαίτερης σ�"αρ�τητας αντιλαµ"άν�νται τα �!έλη π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να
απ�κ�µίσ�υν µέσω τ�υ πρ�γράµµατ�ς επιείκειας, εάν συνεργαστ�ύν µε την Επιτρ�πή.

72. Μ�λ�ν�τι �ι έρευνες σε υπ�θέσεις καρτέλ παραµέν�υν κατ’ αρ�ήν εµπιστευτικές µέ�ρι
την έκδ�ση �ριστικής απ�!ασης, είναι δυνατή η έκδ�ση ανακ�ινώσεων τύπ�υ σε ειδικές
περιπτώσεις, εάν κριθεί σκ�πιµ�. Τ�ύτ� ισ�ύει, για παράδειγµα, �ταν µια έρευνα έ�ει κινηθεί
κατ�πιν καταγγελιών ή/και �ταν η Επιτρ�πή θέλει να επιστήσει την πρ�σ��ή τρίτων στην
υπ�θεση. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή επι"ε"αίωσε τ�ν Ι�ύλι� �τι διε�άγεται έρευνα σ�ετικά
µε την ύπαρ�η καρτέλ στ�ν τ�µέα των "ιταµινών. Τ�ν ίδι� µήνα ανακ�ίνωσε επίσης �τι
κινήθηκε διαδικασία κατά 120 σ�εδ�ν τραπε�ών και ενώσεων τραπε�ών µε αντικείµεν� την
πιθανή συµµετ��ή τ�υς σε δραστηρι�τητες καθ�ρισµ�ύ των τιµών σ�ετικά µε τις πρ�µήθειες
π�υ �ρεών�νται για την ανταλλαγή ν�µισµάτων στη �ώνη τ�υ ευρώ.

73. Τ� 2000 εκδ�θηκαν τρεις επίσηµες απ�!άσεις απαγ�ρευσης καρτέλ στ�υς τ�µείς της
ναυτιλίας, των �ω�τρ�!ών και της �ηµικής "ι�µη�ανίας.

FETTCSA

74. Στις 16 Μαΐ�υ 2000 η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα, τ� ύψ�ς των �π�ίων πρ�σέγγισε τα
7 εκατ. EUR, σε 15 ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραµµών, δι�τι συµ!ώνησαν να µη
��ρηγ�ύν εκπτώσεις επί τ�υ δηµ�σιευµέν�υ τιµ�λ�γί�υ τ�υς. �ι εταιρείες ήταν µέλη της
καταργηθείσας πλέ�ν συµ!ωνίας τελών και πρ�σθετων τελών δρ�µ�λ�γίων Άπω Ανατ�λής
[Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] και µετα�ύ αυτών
συµπεριλαµ"άν�νταν τα µέλη της ναυτιλιακής διάσκεψης εµπ�ρευµατικών µετα!�ρών Άπω
Ανατ�λής [Far Eastern Freight Conference (FEFC)], καθώς και �ι "ασικ�ί ανταγωνιστές της
FEFC. Μετα�ύ αυτών συγκαταλέγ�νταν η Hapag-Lloyd (Γερµανία), η Maersk Sealand (∆ανία)
και η P & O Nedlloyd (Ηνωµέν� Βασίλει�). �ι απ�δέκτες της απ�!ασης συ�ητ�ύσαν πιθαν�ύς
τρ�π�υς για την ε��µ�ίωση των εµπ�ρικών πρακτικών τ�υς σ�ετικά µε τα τέλη και τα πρ�σθετα

¥22¦ ΕΕ C 207 της 18.7.1996.
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τέλη. �ι συ�ητήσεις αυτές �δήγησαν στη συµ!ωνία µη ��ρήγησης εκπτώσεων επί των
δηµ�σιευµένων τιµ�λ�γίων τ�υς ¥23¦.

75. Η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η συµ!ωνία απ�τελ�ύσε παρά"αση της απαγ�ρευσης των
καρτέλ π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ και απέρριψε τ�ν ισ�υρισµ� των
εταιρειών �τι η FETTCSA ήταν απλώς µια «τε�νική συµ!ωνία» επιτρεπ�µενη "άσει των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ έ��υν ε!αρµ�γή στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

76. Η Επιτρ�πή υπ�λ�γισε τα πρ�στιµα "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών π�υ έ�ει
δηµ�σιεύσει. Ωστ�σ�, µ�λ�ν�τι µια �ρι��ντια συµ!ωνία επί των τιµών µετα�ύ ανταγωνιστών
µε υψηλά µερίδια αγ�ράς θεωρείται κατά καν�να ως «π�λύ σ�"αρή» παρά"αση επισύρ�υσα
πρ�στιµα τ�υλά�ιστ�ν 20 εκατ. EUR ανά εταιρεία, εν πρ�κειµένω κρίθηκε σκ�πιµ� να
�αρακτηριστεί η παρά"αση απλώς ως «σ�"αρή». Η συµ!ωνία περί µη ��ρήγησης εκπτώσεων
θεωρήθηκε εν τέλει λιγ�τερ� επι�ήµια απ� τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών. Επιπλέ�ν, λή!θηκε
υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι �ι επι�ήµιες συνέπειες ενδε��µένως εί�αν µικρή διάρκεια.

77. Η Επιτρ�πή συνεκτίµησε επίσης τ� γεγ�ν�ς �τι η συµ!ωνία FETTCSA εγκαταλεί!θηκε
αµέσως µ�λις �ι εταιρείες έλα"αν την κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων τ� 1994 και �τι δεν
πραγµατ�π�ιήθηκαν συσκέψεις µετά την απ�στ�λή πρ�ειδ�π�ιητικής επιστ�λής απ� την
Επιτρ�πή πρ�ς τις εταιρείες τ� 1992. Κατά τ�ν υπ�λ�γισµ� των πρ�στίµων η Επιτρ�πή έλα"ε
επίσης υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι τα µέρη συνεργάστηκαν µα�ί της σε περι�ρισµέν� "αθµ�, καθώς
και τη µεγάλη διάρκεια της διαδικασίας, η �π�ία εν π�λλ�ίς ήταν απ�ρρ�ια της ύπαρ�ης άλλων
σηµαντικ�τερων υπ�θέσεων στ�ν εν λ�γω τ�µέα.

Τ� καρτέλ της λυσίνης

78. Στις 7 Ι�υνί�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ ύψ�υς 110 εκατ. EUR σε πέντε
εταιρείες δι�τι εί�αν συστήσει ένα παγκ�σµι� καρτέλ καθ�ρισµ�ύ της τιµής της λυσίνης, τ�υ
σηµαντικ�τερ�υ αµιν��έ�ς π�υ �ρησιµ�π�ιείται στις �ω�τρ�!ές για θρεπτικ�ύς σκ�π�ύς (τα
αµιν��έα είναι δ�µικά στ�ι�εία των πρωτεϊνών). Απ� την έρευνα της Επιτρ�πής διαπιστώθηκε
�τι �ι εταιρείες Archer Daniels Midland Co. (ΗΠΑ), Ajinomoto Co. (Ιαπωνία), Cheil Jedang
(Κ�ρέα), Kyowa Hakko (Ιαπωνία) και Sewon (Κ�ρέα) καθ�ρι�αν τις τιµές της λυσίνης σε
παγκ�σµι� επίπεδ�, συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ Uώρ�υ. Για να
διατηρηθ�ύν �ι καθ�ρισθείσες τιµές, �ι πέντε εταιρείες καθ�ρι�αν επίσης π�σ�στώσεις
πωλήσεων και αντάλλασσαν ευαίσθητες πληρ�!�ρίες τ�υλά�ιστ�ν απ� τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1990
µέ�ρι τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 1995 ¥24¦.

79. Τ� ενδια!έρ�ν της εν λ�γω υπ�θεσης έγκειται κυρίως στη µέθ�δ� π�υ ακ�λ�ύθησε η
Επιτρ�πή για τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�ανα!ερ�µενων πρ�στίµων. Τ�ύτ� επι"ε"αιώνεται και απ�
τ� γεγ�ν�ς �τι τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς της ν�µικής εκτίµησης στ� πλαίσι� της απ�!ασης α!�ρά
τ� θέµα των πρ�στίµων και τα επι�ειρήµατα π�υ πρ�έ"αλαν τα µέρη επ’ αυτ�ύ. Στην απ�!αση η
Επιτρ�πή ε!άρµ�σε τις αρ�ές π�υ πρ�"λέπ�νται στις κατευθυντήριες γραµµές π�υ ε�έδωσε τ�
1998 σ�ετικά µε τη µέθ�δ� υπ�λ�γισµ�ύ των πρ�στίµων (στ� ε�ής «κατευθυντήριες γραµµές
περί µεθ�δ�λ�γίας») ¥25¦. Ε!άρµ�σε επίσης για πρώτη !�ρά την ανακ�ίνωση π�υ εί�ε εκδώσει
τ� 1996 σ�ετικά µε τη µη επι"�λή ή τη µείωση των πρ�στίµων σε περιπτώσεις συµπρά�εων
(στ� ε�ής «ανακ�ίνωση περί επιείκειας»), πρ�κειµέν�υ να συνεκτιµηθεί η συνεργασία π�υ

¥23¦ ΕΕ L 268 της 20.10.2000.
¥24¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/589 της 7.6.2000.
¥25¦ ΕΕ C 9 της 14.1.1998.
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πρ�σέ!εραν δύ� µέλη τ�υ καρτέλ απ� την αρ�ή της έρευνας, καθώς και η µικρ�τερ�υ "αθµ�ύ
συνεργασία π�υ πρ�σέ!εραν άλλα µέλη ¥26¦.

80. Η σύµπρα�η π�υ απαγ�ρεύτηκε µε την απ�!αση της Επιτρ�πής απ�τελεί άµεση και
τυπική περίπτωση καρτέλ καθ�ρισµ�ύ των τιµών και π�σ�στώσεων πωλήσεων π�υ είναι
καθαυτ� παράν�µ�. Καµία απ� τις εταιρείες δεν αµ!ισ"ήτησε κατ’ �υσίαν τα πραγµατικά
περιστατικά. Τ� καρτέλ λειτ�υργ�ύσε τ�υλά�ιστ�ν απ� τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1990 µέ�ρι τ�ν Ι�ύνι�
τ�υ 1995. ∆ύ� µέλη εντά�θηκαν στ� καρτέλ στα µέσα Ι�υνί�υ 1992 (ADM και Cheil Jedang). Η
έρευνα της Επιτρ�πής �εκίνησε τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 1996, λίγ� µετά απ� την απαγγελία κατηγ�ριών
απ� τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ κατά αρκετών µελών τ�υ καρτέλ περί συµµετ��ής σε
παράν�µη σύµπρα�η. Η έρευνα κινήθηκε �ταν ένα απ� τα δύ� ηγετικά µέλη τ�υ καρτέλ
(δηλαδή η Ajinomoto — τ� άλλ� ηγετικ� µέλ�ς είναι η ADM) απ�!άσισε να γνωστ�π�ιήσει
στην Επιτρ�πή την ύπαρ�η τ�υ καρτέλ κατά την περί�δ� απ� τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 1992 (�ταν η ADM
δραστηρι�π�ιήθηκε στην αγ�ρά λυσίνης τ�υ Ε�U) µέ�ρι τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 1995.

81. Πρ�κειµέν�υ να καθ�ρίσει τ� #ασικ� π�σ� των πρ�στίµων, η Επιτρ�πή ε�έτασε
καταρ�άς στην απ�!ασή της τη σ�#αρ�τητα της παρά"ασης. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή
�αρακτήρισε τ� καρτέλ ως π�λύ σ�"αρή παρά"αση µε πραγµατικές συνέπειες στη σ�ετική
αγ�ρά τ�υ Ε�U, κατά τ� µέτρ� π�υ �δήγησε τις τιµές σε επίπεδ� υψηλ�τερ� απ� αυτ� π�υ θα
διαµ�ρ!ων�ταν υπ� καν�νικές συνθήκες ανταγωνισµ�ύ. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή διευκρίνισε �τι
υπάρ��υν περιθώρια δια!�ρ�π�ίησης της αντιµετώπισης των πέντε µελών τ�υ καρτέλ. Έτσι,
έλα"ε υπ�ψη τη σηµαντική δια!�ρά τ�υ µεγέθ�υς τ�υς και, κατ’ επέκταση, της δυνατ�τητάς
τ�υς να πρ�καλέσ�υν σηµαντική �ηµία στ�υς πελάτες τ�υς στ�ν Ε�U. � παγκ�σµι�ς κύκλ�ς
εργασιών απ�τέλεσε τη "άση σύγκρισης τ�υ σ�ετικ�ύ µεγέθ�υς τ�υς, δι�τι � κύκλ�ς εργασιών
είναι τ� στ�ι�εί� π�υ επιτρέπει στην Επιτρ�πή να εκτιµήσει τ�υς πραγµατικ�ύς π�ρ�υς και την
ισ�ύ των ενε��µενων εταιρειών. Επ’ αυτής της "άσης, η Επιτρ�πή δια�ώρισε, α!εν�ς, την
ADM και την Ajinomoto και, α!ετέρ�υ, τις άλλες τρεις, π�λύ µικρ�τερες, εταιρείες. #σ�ν
α!�ρά τη σ�"αρ�τητα, η Επιτρ�πή διευκρίνισε �τι δεν έλα"ε υπ�ψη τα πρ�στιµα π�υ επέ"αλαν
�ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ και τ�υ Καναδά, δι�τι —σύµ!ωνα µε τις πληρ�!�ρίες των εν
λ�γω αρ�ών— τα ανωτέρω πρ�στιµα α!�ρ�ύσαν µ�ν� τ�ν περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ
πρ�κάλεσε τ� παγκ�σµι� καρτέλ στ� �ώρ� της δικής τ�υς δικαι�δ�σίας. Πέραν της
σ�"αρ�τητας, η διάρκεια είναι, σύµ!ωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές τ�υ 1998, η άλλη
παράµετρ�ς καθ�ρισµ�ύ τ�υ "ασικ�ύ π�σ�ύ τ�υ πρ�στίµ�υ. Εν πρ�κειµένω, η παρά"αση εί�ε
µεσαία διάρκεια (τρία έως πέντε �ρ�νια), ενώ για κάθε επιπλέ�ν έτ�ς τ� πρ�στιµ�
πρ�σαυ�άνεται κατά 10 % — και πάλι σύµ!ωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές τ�υ 1998.

82. #σ�ν α!�ρά τις επι#αρυντικές και τις ελα�ρυντικές περιστάσεις, η Επιτρ�πή διατύπωσε
τις ακ�λ�υθες παρατηρήσεις. Θεώρησε �τι η ADM και η Ajinomoto ήταν τα ηγετικά µέλη τ�υ
καρτέλ. � επι"αρυντικ�ς αυτ�ς παράγ�ντας �δηγεί σε αύ�ηση τ�υ πρ�στίµ�υ εις "άρ�ς τ�υς
κατά 50 %. Η Επιτρ�πή αναγνώρισε λιγ�στές ελα!ρυντικές περιστάσεις στην απ�!αση. �
παθητικ�ς ρ�λ�ς της Cheil Jedang στα τελικά στάδια τ�υ καρτέλ �δήγησε σε µικρή µείωση τ�υ
πρ�στίµ�υ εις "άρ�ς της, ενώ µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ κατά 10 % ε!αρµ�στηκε για �λα τα µέλη
τ�υ καρτέλ, δι�τι έθεσαν τέρµα στην παρά"αση αµέσως µετά την παρέµ"αση µιας δηµ�σιας
αρ�ής (εν πρ�κειµένω, των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ και τ�υ FBI).

83. Σύµ!ωνα µε την ανακ�ίνωση περί επιείκειας, η Επιτρ�πή δύναται να απ�!ασίσει να µην
επι"άλει ή να µειώσει τα πρ�στιµα των µερών π�υ συνεργάστηκαν µα�ί της κατά τη διάρκεια

¥26¦ ΕΕ C 207 της 18.7.1996.
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της διαδικασίας. Στην πρ�κειµένη περίπτωση, �ι εταιρείες συνεργάστηκαν µε την Επιτρ�πή,
σε δια!�ρετικά στάδια της έρευνας και για δια!�ρετικές περι�δ�υς της υπ� έρευνα παρά"ασης.
Για λ�γ�υς π�υ ε�ηγ�ύνται διε��δικά στην απ�!αση, καµία απ� τις εταιρείες δεν πληρ�ί τις
πρ�ϋπ�θέσεις ώστε να απαλλαγεί απ� τα πρ�στιµα ή να της ��ρηγηθεί «π�λύ σηµαντική»
µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ (δηλαδή τ�υλά�ιστ�ν 75 %) ή έστω «σηµαντική» µείωση (δηλαδή απ�
50 έως 75 %). Ωστ�σ�, σε �λες τις εταιρείες ��ρηγήθηκε «α�ι�λ�γη» µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ
τ�υς (δηλαδή απ� 10 έως 50 %) για τη συνεργασία τ�υς.

84. Η Ajinomoto και η Sewon είναι �ι δύ� εταιρείες π�υ συνεργάστηκαν περισσ�τερ� µε
την Επιτρ�πή. Η Ajinomoto, ηγετικ� µέλ�ς τ�υ καρτέλ, παρέδωσε απ�!ασιστικής σηµασίας
(καίτ�ι ελλιπείς) πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τ� καρτέλ, πριν απ� την έναρ�η της έρευνας της
Επιτρ�πής. Αργ�τερα η Sewon πρ�σκ�µισε πλήρη και απ�!ασιστικής σηµασίας στ�ι�εία,
κυρίως απαντώντας στ� επίσηµ� αίτηµα παρ��ής πληρ�!�ριών της Επιτρ�πής. Για τ�υς λ�γ�υς
αυτ�ύς, η Επιτρ�πή ��ρήγησε και στις δύ� εταιρείες την ανώτατη δυνατή µείωση τ�υ
πρ�στίµ�υ, δηλαδή 50 %.

85. Η Kyowa Hakko Kogyo και η Cheil Jedang υπέ"αλαν επίσης �υσιώδη, καίτ�ι ��ι
απ�!ασιστικής σηµασίας, στ�ι�εία για την ύπαρ�η τ�υ καρτέλ. Ως εκ τ�ύτ�υ, τ� πρ�στιµ� τ�υς
µειώθηκε κατά 30 %.

86. Τέλ�ς, η ADM δεν συνεργάστηκε µε την Επιτρ�πή κατά τ� στάδι� της διαδικασίας π�υ
συνίσταται στη συγκέντρωση στ�ι�είων. Ωστ�σ�, �ταν έλα"ε την κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων της
Επιτρ�πής γνωστ�π�ίησε στην Επιτρ�πή �τι δεν αµ!ισ"ητεί κατ’ �υσίαν τα πραγµατικά
περιστατικά π�υ ανα!έρ�νταν στ� εν λ�γω έγγρα!�. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η ADM
δικαι�ύται µείωση τ�υ πρ�στίµ�υ εις "άρ�ς της κατά 10 %.

87. Μετά την έκδ�ση της απ�!ασης, �λες �ι ενε��µενες εταιρείες, εκτ�ς της Ajinomoto,
υπέ"αλαν πρ�σ!υγή ακυρώσεως στ� Πρωτ�δικεί� ¥27¦.

Επανέκδ�ση απ��ασης ακυρωθείσας για διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς

88. Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή επανε�έδωσε απ�!αση µε την �π�ία εί�ε
επι"ληθεί πρ�στιµ� ύψ�υς 3 εκατ. EUR στη "ελγική εταιρεία Solvay SA, για τη συµµετ��ή της
στ� καρτέλ τ�υ ανθρακικ�ύ νατρί�υ στ� τέλ�ς της δεκαετίας τ�υ 1980. Τ� ανθρακικ� νάτρι� είναι
ένα �ηµικ� πρ�ϊ�ν π�υ �ρησιµ�π�ιείται στην παραγωγή γυαλι�ύ. Κατά την ανωτέρω περί�δ�,
η Solvay εί�ε συνάψει συµ!ωνία µε µια γερµανική εταιρεία ε�ασ!αλί��ντάς της έναν ελά�ιστ�
�γκ� πωλήσεων, µε παράλληλη δέσµευση της Solvay να καλύπτει �π�ι�δήπ�τε τυ��ν έλλειµµα
αγ�ρά��ντας τις απαιτ�ύµενες π�σ�τητες, ώστε να διατηρείται τε�νητά υψηλή η τιµή τ�υ
ανθρακικ�ύ νατρί�υ στη Γερµανία. Τ�ύτ� απ�τελ�ύσε παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 85 (πλέ�ν άρθρ�
81) της συνθήκης ΕΚ ¥28¦.

89. Η αρ�ική απ�!αση µε την �π�ία επι"λήθηκε πρ�στιµ� στη Solvay και στη γερµανική
εταιρεία εί�ε εκδ�θεί στις 19 ∆εκεµ"ρί�υ 1990, αλλά εν τέλει ακυρώθηκε απ� τ� ∆ικαστήρι� για
καθαρά διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς: η απ�!αση κυρώθηκε µε τις υπ�γρα!ές τ�υ πρ�έδρ�υ και τ�υ
Γενικ�ύ Γραµµατέα της Επιτρ�πής α!�ύ εί�ε ήδη κ�ιν�π�ιηθεί στ�υς απ�δέκτες. #ταν τ�
∆ικαστήρι� ακυρώνει µια απ�!αση για καθαρά διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς, η Επιτρ�πή δικαι�ύται να
επανεκδώσει την απ�!ασή της, ε!�σ�ν αυτή παραµένει �υσιαστικά αµετά"λητη. Συνεπώς, η

¥27¦ Υπ�θέσεις T-224/00 (ADM), T-220/00 (Cheil), T-223/00 (Kyowa), T-230/00 (Sewon).
¥28¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/1449 της 13.12.2000. 
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Επιτρ�πή επανε�έδωσε την απ�!αση επι"άλλ�ντας πρ�στιµ� στη Solvay. Η γερµανική εταιρεία
δεν πρ�σέ!υγε κατά της αρ�ικής απ�!ασης και κατέ"αλε τ� πρ�στιµ� ύψ�υς 1 εκατ. EUR.

1.2. Άλλες µ�ρ�ές συµ�ωνιών

90. Τ� άρθρ� 81 δεν α!�ρά µ�ν� τα καρτέλ, αλλά και άλλες µ�ρ!ές συµ!ωνιών µετα�ύ
επι�ειρήσεων, �ι �π�ίες περι�ρί��υν ή στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�. Μετα�ύ αυτών
συγκαταλέγ�νται �ι συµ!ωνίες συνεργασίας µετα�ύ ανταγωνιστών ή �ι συµ!ωνίες διαν�µής
µετα�ύ παραγωγών και εµπ�ρων λιανικής πώλησης. Μ�λ�ν�τι �ι συµ!ωνίες αυτές µπ�ρ�ύν να
ε�αιρεθ�ύν απ� την απαγ�ρευση π�υ επι"άλλει τ� άρθρ� 81 —ε!�σ�ν πληρ�ύνται �ι
πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3— σε �ρισµένες περιπτώσεις τα �!έλη π�υ
απ�ρρέ�υν απ� τις εν λ�γω συµ!ωνίες για τ�υς καταναλωτές δεν επαρκ�ύν για να
δικαι�λ�γηθεί � περι�ρισµ�ς τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�καλ�ύν. Στις περιπτώσεις αυτές η
Επιτρ�πή �ητά απ� τ�υς συµ"αλλ�µέν�υς να τρ�π�π�ιήσ�υν ή να ανακαλέσ�υν τις συµ!ωνίες
τ�υς. Εν τέλει η Επιτρ�πή µπ�ρεί να �ητήσει την ακύρωση των συµ!ωνιών, εάν έ��υν ήδη
ε!αρµ�στεί, καθώς και να επι"άλει πρ�στιµα.

1.2.1. Συµµα�ίες µετα�ύ αερ�π�ρικών εταιρειών

91. Η σύναψη συµµα�ιών απ�τελεί �αρακτηριστικ� τ�υ τ�µέα των εναέριων µετα!�ρών.
Τ�ύτ� είναι απ�ρρ�ια τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι λ�γω των καν�νιστικών !ραγµών σήµερα �ι
αερ�π�ρικές εταιρείες δια!�ρετικών κρατών µελών δύσκ�λα µπ�ρ�ύν να συνενώσ�υν τις
δραστηρι�τητές τ�υς µε άλλ� τρ�π�. Η Επιτρ�πή διενήργησε έρευνες σ�ετικά µε συµ!ωνίες
µετα�ύ ευρωπαϊκών αερ�π�ρικών εταιρειών, �ι �π�ίες �δήγησαν, εντ�ς τ�υ 2000, σε επίσηµες
ενέργειες σ�ετικά µε τη συµµα�ία Qualiflyer και τη συνεργασία των εταιρειών Lufthansa και
SAS µε την Austrian Airlines. �ι υπ�θέσεις αυτές αναπτύσσ�νται αναλυτικ�τερα στ� τµήµα της
παρ�ύσας έκθεσης σ�ετικά µε τις αερ�π�ρικές µετα!�ρές ¥29¦. �ι έρευνες της Επιτρ�πής για
�ρισµένες άλλες συµµα�ίες αερ�π�ρικών εταιρειών συνε�ί��νται, συµπεριλαµ"αν�µένων
�ρισµένων για τις διατλαντικές αερ�π�ρικές συµµα�ίες.

1.2.2. Συµ�ωνίες διαν�µής

92. #σ�ν α!�ρά τις συµ!ωνίες διαν�µής, ένα ιδιαίτερ� µέληµα της Επιτρ�πής είναι �
κίνδυν�ς να �δηγήσ�υν σε κατακερµατισµ� της αγ�ράς της ΕΕ, γεγ�ν�ς π�υ θα έθετε σε
κίνδυν� τ� στ��� της ενιαίας αγ�ράς.

Opel

93. Τ� δικαίωµα των καταναλωτών να αγ�ρά��υν !θην�τερα πρ�ϊ�ντα σε άλλα κράτη µέλη
απ�τελεί ένα απ� τα κύρια �!έλη της ενιαίας αγ�ράς. Η απ�!ασιστικ�τητα της Επιτρ�πής να
ε�ασ!αλίσει τ� δικαίωµα αυτ� εκ!ράστηκε στην απ�!ασή της να επι"άλει πρ�στιµ� 43 εκατ.
EUR στην Opel Nederland BV ¥30¦. � �λλανδ�ς εισαγωγέας αυτ�κινήτων της Opel παρεµπ�δι�ε,
µετα�ύ Σεπτεµ"ρί�υ 1996 µέ�ρι Ιαν�υαρί�υ 1998, τις ε�αγωγές καιν�ύργιων αυτ�κινήτων πρ�ς
τελικ�ύς καταναλωτές απ� άλλα κράτη µέλη. Πρ�κειται για τη δεύτερη σηµαντική απ�!αση
της Επιτρ�πής, µετά την απ�!αση κατά της Volkswagen AG τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1998, η �π�ία

¥29¦ Τµήµα I.Γ κε!άλαι� 2.5.1 για τις αερ�π�ρικές µετα!�ρές.
¥30¦ Απ�!αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 59 της 28.2.2001)· ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/00/1028 της 20.9.2000. Την

1η ∆εκεµ"ρί�υ 2000 η Opel πρ�σέ!υγε στ� Πρωτ�δικεί� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων κατά της απ�!ασης
της Επιτρ�πής (υπ�θεση T-368/00).



XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√ 45

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

εκδ�θηκε κατ�πιν καταγγελιών καταναλωτών π�υ �δήγησαν την Επιτρ�πή να ερευνήσει τις
πρακτικές των κατασκευαστών αυτ�κινήτων και των εισαγωγέων τ�υς και να επι"άλει υψηλά
πρ�στιµα ¥31¦. Έτσι επανα"ε"αιώθηκε �τι �ι ενέργειες επι�ειρήσεων π�υ υπ�ν�µεύ�υν την
εύρυθµη λειτ�υργία της ενιαίας αγ�ράς απ�τελ�ύν π�λύ σ�"αρές παρα"άσεις των ευρωπαϊκών
καν�νων ανταγωνισµ�ύ και αντιµετωπί��νται αυστηρά.

JCB

94. Την 21η ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση στην �π�ία διαπιστώθηκε �τι
η επι�είρηση JCB Service, η �π�ία ελέγ�ει τις διά!�ρες θυγατρικές τ�υ "ρετανικ�ύ �µίλ�υ JC
Bamford, παρέ"η τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ ¥32¦. Η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι �ι συµ!ωνίες
διαν�µής �ικ�δ�µικών µη�ανηµάτων της JCB π�υ εί�ε συνάψει � �µιλ�ς JCB µε τ� δίκτυ�
απ�κλειστικών διαν�µέων τ�υ έ��υν ως αντικείµεν� τ�ν κατακερµατισµ� των εθνικών αγ�ρών
της Γαλλίας, τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, της Ιρλανδίας και της Ιταλίας εντ�ς της Κ�ιν�τητας. �ι
συµ!ωνίες περιλαµ"άν�υν διά!�ρα µέτρα π�υ απ�σκ�π�ύν στ�ν περι�ρισµ� των πωλήσεων
απ� τ�υς διαν�µείς εκτ�ς των απ�κλειστικών συµ"ατικών περι��ών τ�υς. Η απ�!αση της
Επιτρ�πής καλεί την JCB Service να θέσει τέρµα στην παρά"αση και της επι"άλλει πρ�στιµα
ύψ�υς 39,6 εκατ. EUR.

1.2.3. Περι!αλλ�ντικές συµ�ωνίες

CECED

95. Τ� άρθρ� 6 της συνθήκης ΕΚ πρ�"λέπει �τι η περι"αλλ�ντική π�λιτική πρέπει να
εντα�θεί στις υπ�λ�ιπες π�λιτικές της ΕΚ. Πράγµατι, η µέριµνα για τ� περι"άλλ�ν δεν είναι
�υδ�λως ασύµ"ατη µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, ε!�σ�ν �ι περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ
είναι αναλ�γικ�ί και απαραίτητ�ι για την επίτευ�η των επιδιωκ�µενων περι"αλλ�ντικών στ��ων.

96. Η αρ�ή αυτή εκ!ρά�εται σα!ώς στην απ�!αση CECED ¥33¦ µε την �π�ία η Επιτρ�πή για
πρώτη !�ρά ενέκρινε συµ!ωνία διακ�πής της παραγωγής µε στ��� τη "ελτίωση των
�ικ�λ�γικών �αρακτηριστικών των πρ�ϊ�ντων. Τα µέρη της συµ!ωνίας, δηλαδή �λ�ι σ�εδ�ν �ι
ευρωπαί�ι παραγωγ�ί και εισαγωγείς �ικιακών πλυντηρίων ρ�ύ�ων, θα διακ�ψ�υν την παραγωγή
και εισαγωγή στην ΕΕ των συσκευών µε τη �αµηλ�τερη ενεργειακή απ�τελεσµατικ�τητα
πρ�κειµέν�υ να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και, κατ’ επέκταση, η εκπ�µπή ρύπων απ� την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

97. Καίτ�ι περι�ρί�εται η ελευθερία των µερών να κατασκευά��υν και να διαθέτ�υν στ�
εµπ�ρι� �ρισµέν�υς τύπ�υς πλυντηρίων ρ�ύ�ων, γεγ�ν�ς π�υ απ�τελεί περι�ρισµ� τ�υ
ανταγωνισµ�ύ κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, η συµ!ωνία
πληρ�ί τ�υς �ρ�υς για τη ��ρήγηση απαλλαγής δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3: θα
απ�!έρει πλε�νεκτήµατα και σηµαντική ε��ικ�ν�µηση π�ρων για τ�υς καταναλωτές, ιδίως
µειών�ντας τις εκπ�µπές ρύπων απ� την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ευν�ϊκή απ�!αση
της Επιτρ�πής λαµ"άνει υπ�ψη τη θετική αυτή συνεισ!�ρά στ�υς περι"αλλ�ντικ�ύς στ���υς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ�ς �!ελ�ς των σηµερινών και των µελλ�ντικών γενεών.

¥31¦ Βλέπε επίσης τµήµα I.Γ κε!άλαι� 1.1.1 για τα αυτ�κίνητα ��ήµατα.
¥32¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/1526 της 21.12.2000.
¥33¦ F-1/36.718· ΕΕ L 187 της 26.7.2000· ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/148 της 11.2.2000.
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2. Άρθρα 82 και 86

98. Τ� άρθρ� 82 απαγ�ρεύει στις επι�ειρήσεις π�υ κατέ��υν δεσπ���υσα θέση σε µια
δεδ�µένη αγ�ρά να εκµεταλλεύ�νται κατα�ρηστικά την κατάσταση αυτή εις "άρ�ς τρίτων. Η
κατα�ρηστική εκµετάλλευση δεσπ���υσας θέσης περιλαµ"άνει, µετα�ύ άλλων, τ�ν
περι�ρισµ� της παραγωγής, τη �ρέωση υπερ"�λικών τιµών, τιµών π�υ πρ�καλ�ύν διακρίσεις ή
ε��ντωτικών τιµών, τις συνδεδεµένες πωλήσεις, την επι"�λή πρ�σθετων υπ��ρεώσεων µη
σ�ετι��µενων µε τ� πωλ�ύµεν� πρ�ϊ�ν ή την παρε��µενη υπηρεσία. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ι
επι�ειρήσεις π�υ δεν δέ��νται ανταγωνιστικές πιέσεις διαπράττ�υν ιδιαίτερα επικίνδυνη
κατά�ρηση �ταν παρεµπ�δί��υν ή καθυστερ�ύν —µέσω αθέµιτων πρακτικών— την είσ�δ�
ανταγωνιστών στην αγ�ρά. Για τ� λ�γ� αυτ� η Επιτρ�πή δίδει ιδιαίτερη πρ�σ��ή στις
συνέπειες των δεσπ���υσών θέσεων στις πρ�σ!ατα ελευθερωθείσες αγ�ρές, �π�υ η
συµπερι!�ρά της εδραιωµένης εταιρείας θέτει σε κίνδυν� την υλ�π�ίηση των πρ�σδ�κώµενων
�!ελών της διαδικασίας ελευθέρωσης �σ�ν α!�ρά την αναδιάρθρωση, την καιν�τ�µία ή τη
δηµι�υργία θέσεων εργασίας.

99. Τ� άρθρ� 86 �ρί�ει �τι �ι καν�νες ανταγωνισµ�ύ έ��υν επίσης ε!αρµ�γή στις δηµ�σιες
επι�ειρήσεις και στις επι�ειρήσεις στις �π�ίες τα κράτη µέλη ��ρηγ�ύν ειδικά ή
απ�κλειστικά δικαιώµατα, κατά τ� µέτρ� π�υ η ε!αρµ�γή των καν�νων αυτών δεν εµπ�δί�ει
την εκπλήρωση της ιδιαίτερης απ�στ�λής π�υ τ�υς έ�ει ανατεθεί.

100. Λεπτ�µέρειες σ�ετικά µε τις εκδ�θείσες απ�!άσεις ή την κίνηση επίσηµων
διαδικασιών κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 82 και τ�υ άρθρ�υ 86, σε συνδυασµ� µε τ� άρθρ� 82,
παρατίθενται στ� τµήµα της παρ�ύσας έκθεσης σ�ετικά µε τις τα�υδρ�µικές υπηρεσίες ¥34¦ και
τις αερ�π�ρικές µετα!�ρές ¥35¦.

Επιλεκτικές εκπτώσεις στη #ι�µη�ανία �ηµικών ειδών: επανέκδ�ση απ��ασης

101. Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή επανε�έδωσε δύ� απ�!άσεις µε τις �π�ίες
επι"λήθηκαν πρ�στιµα 20 εκατ. EUR στη "ελγική εταιρεία Solvay SA και 10 εκατ. EUR στη
"ρετανική εταιρεία Imperial Chemicals Industries (ICI) plc, σ�ετικά µε την κατά�ρηση της
δεσπ���υσας θέσης τ�υς στην αγ�ρά ανθρακικ�ύ νατρί�υ κατά τη δεκαετία τ�υ 1980. Τ�
ανθρακικ� νάτρι� είναι �ηµικ� πρ�ϊ�ν π�υ �ρησιµ�π�ιείται στην παραγωγή γυαλι�ύ. Κατά την
ε�ετασθείσα περί�δ� η Solvay και η ICI εί�αν συγκρ�τήσει σύστηµα εκπτώσεων πρ�κειµέν�υ
να απ�!ύγ�υν τ�ν κίνδυν� τ�υ πραγµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στ� «έδα!�ς» της καθεµιάς, δηλαδή
στην ηπειρωτική ∆υτική Ευρώπη, στην περίπτωση της Solvay και στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και
την Ιρλανδία, στην περίπτωση της ICI.

102. Η ICI και η Solvay εί�αν συστήσει εκάστη ένα σύστηµα εκπτώσεων επί της
απ�καλ�ύµενης «�ριακής π�σ�τητας» µε στ��� να κρατ�ύν τ�υς ανταγωνιστές τ�υς εκτ�ς της
αγ�ράς. �ι περισσ�τερ�ι κατασκευαστές γυαλι�ύ, �ι �π�ί�ι είναι και �ι "ασικ�ί �ρήστες
ανθρακικ�ύ νατρί�υ, έ��υν έναν κύρι� πρ�µηθευτή για τις "ασικές τ�υς ανάγκες, αλλά
επιδιώκ�υν να έ��υν και έναν δεύτερ� πρ�µηθευτή, ώστε να µην ε�αρτώνται πλήρως απ� τ�ν
πρώτ�. Πρ�κειµέν�υ να ελα�ιστ�π�ιήσ�υν την ανταγωνιστική ισ�ύ των δεύτερων αυτών
πρ�µηθευτών, η Solvay και ICI ανέπτυ�αν ένα σύστηµα ε!αρµ�γής δύ� δια!�ρετικών τιµών.
Πωλ�ύσαν τις "ασικές π�σ�τητες στην καν�νική τιµή, αλλά πρ�σέ!εραν µεγάλες (και

¥34¦ Τµήµα I.Γ κε!άλαια 2.4.3, 2.4.4 και 2.4.5. 
¥35¦ Τµήµα I.Γ κε!άλαι� 2.5.2.
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µυστικές) εκπτώσεις για τις πρ�σθετες π�σ�τητες («�ριακές π�σ�τητες») π�υ � πελάτης θα
µπ�ρ�ύσε δια!�ρετικά να αγ�ράσει απ� άλλ� πρ�µηθευτή.

103. Σε �ρισµένες περιπτώσεις η Solvay και η ICI διέθεταν τις �ριακές π�σ�τητες σ�εδ�ν
στη µισή τιµή. Καθιστ�ύσαν σα!ές στ�υς πελάτες �τι η ειδική τιµή για τις �ριακές π�σ�τητες
θα τ�υς πρ�σ!ερ�ταν µ�ν�ν ε!�σ�ν συµ!ων�ύσαν να καλύπτ�υν τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς, εάν ��ι
τ� σύν�λ�, των αναγκών τ�υς απ� τ�ν κυρίαρ�� παραγωγ�. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� εµπ�δι�αν
τ�υς άλλ�υς παραγωγ�ύς να ανταγωνί��νται πραγµατικά τη Solvay και την ICI. �ι τελευταί�ι,
για να είναι ανταγωνιστικ�ί, θα έπρεπε να πρ�σ!έρ�υν π�λύ µεγάλες εκπτώσεις επί τ�υ
συν�λ�υ των πωλήσεών τ�υς, ενώ η Solvay και η ICI παρεί�αν εκπτώσεις µ�ν� για τις �ριακές
π�σ�τητες. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η ανωτέρω πρακτική απ�τελ�ύσε π�λύ σ�"αρή παρά"αση
τ�υ άρθρ�υ 86 (πλέ�ν άρθρ� 82) και στις 19 ∆εκεµ"ρί�υ 1990 ε�έδωσε δύ� απ�!άσεις
επι"άλλ�ντας πρ�στιµα π�λύ υψηλά για την επ��ή εκείνη. Τ� ∆ικαστήρι� ακύρωσε τις
απ�!άσεις αυτές για καθαρά διαδικαστικ�ύς λ�γ�υς: στην περίπτωση αυτή η Επιτρ�πή
δικαι�ύται να επανεκδώσει την απ�!αση, ε!�σ�ν αυτή παραµένει �υσιαστικά αµετά"λητη ¥36¦.

¥36¦ Βλέπε επίσης σηµεί� 88.

Ένθετ� 2: /ι συνέπειες της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ για τ�υς καταναλωτές

Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ έ�ει σηµαντικά �!έλη για τ�υς καταναλωτές και ασ!αλώς ��ι
µ�ν�ν γι’ αυτ�ύς. #ταν επικρατ�ύν συνθήκες ανταγωνισµ�ύ, �ι παραγωγ�ί πρ�σπαθ�ύν να
πρ�σελκύσ�υν πελάτες πρ�σ!έρ�ντάς τ�υς �αµηλ�τερες τιµές, υψηλ�τερη π�ι�τητα ή
καλύτερη ε�υπηρέτηση απ� τ�υς ανταγωνιστές τ�υς. �ι καταναλωτές είναι επίσης
ω!εληµέν�ι µακρ�πρ�θεσµα, �ταν �ι πρ�σπάθειες π�υ κατα"άλλ�υν �ι εταιρείες για να
υπερκεράσ�υν τ�υς ανταγωνιστές τ�υς �δηγ�ύν σε µεγαλύτερη καιν�τ�µία και
απ�τελεσµατικ�τητα σε �ρισµέν�υς κλάδ�υς παραγωγής. Ωστ�σ�, δεν είναι πάντ�τε
εύκ�λ� ή και δυνατ� να εκτιµηθ�ύν π�σ�τικά �ι συνέπειες π�υ έ��υν για τ�υς
καταναλωτές �ι λαµ"αν�µενες απ�!άσεις στ� πλαίσι� της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Είναι
γεγ�ν�ς �τι �ι εταιρείες δεν ανταγωνί��νται µ�ν� σε επίπεδ� τιµών και �τι υπάρ��υν
π�λλ�ί άλλ�ι τρ�π�ι µε τ�υς �π�ί�υς µπ�ρ�ύν να επω!εληθ�ύν �ι καταναλωτές απ�
�ρισµένες παρεµ"άσεις, π.�. �σ�ν α!�ρά τη µεγαλύτερη π�ικιλία των πρ�ϊ�ντων ή
καλύτερ�υς συµ"ατικ�ύς �ρ�υς. Σε άλλες περιπτώσεις, �ι απ�!άσεις στ� πλαίσι� της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ α!�ρ�ύν ενδιάµεσα στάδια της παραγωγής, µε απ�τέλεσµα να
µην ω!ελείται άµεσα � τελικ�ς καταναλωτής. Στις περιπτώσεις αυτές �ι απ�!άσεις
σ�ετικά µε τις περι�ριστικές συµ!ωνίες και κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης ενδέ�εται
να αυ�ήσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� στις αγ�ρές εισρ�ών, γεγ�ν�ς π�υ δηµι�υργεί ευν�ϊκές
πρ�ϋπ�θέσεις για τη µείωση της τιµής τ�υ τελικ�ύ πρ�ϊ�ντ�ς· ωστ�σ�, είναι δύσκ�λ� να
εκτιµηθεί π�σ�τικά τ� κέρδ�ς τ�υ τελικ�ύ καταναλωτή.

Στην παρ�ύσα έκθεση � αναγνώστης θα "ρει ανα!�ρές σε π�λλές απ�!άσεις σε υπ�θέσεις
περι�ριστικών συµ!ωνιών, κατα�ρήσεων δεσπ���υσας θέσης και συγ�ωνεύσεων. Στη
συνέ�εια θα θέλαµε να επισηµάν�υµε µερικές απ� αυτές π�υ πιστεύ�υµε �τι απ�τελ�ύν
εύγλωττα παραδείγµατα των �!ελών π�υ µπ�ρεί να πρ�σδ�κά � καταναλωτής απ� την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ.
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Η απ�!αση κατά της Opel Nederland BV (1) είναι η δεύτερη σηµαντική υπ�θεση σ�ετικά µε
την παρεµπ�διση τ�υ παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ αυτ�κινήτων, µετά την απ�!αση κατά της
Volkswagen π�υ ελή!θη τ� 1998 (2). Η απ�!αση υπ��ρεώνει τ�ν �λλανδ� εισαγωγέα
αυτ�κινήτων Opel να άρει τα µέτρα π�υ παρεµπ�δι�αν ή περι�ρι�αν τ�υς καταναλωτές απ�
άλλα κράτη µέλη να αγ�ρά��υν καιν�υργή αυτ�κίνητα Opel για άµεση επανε�αγωγή.
Στ���ς της απ�!ασης αυτής είναι να διασ!αλιστεί τ� δικαίωµα των καταναλωτών να
αγ�ρά��υν αυτ�κίνητ� απ� τ� κράτ�ς µέλ�ς �π�υ �ι τιµές είναι �αµηλές, �ωρίς να
συναντ�ύν εµπ�δια. Εάν �ι παράλληλες εισαγωγές !θάσ�υν σε σηµαντικ� επίπεδ�, θα
ασκηθεί πίεση στ�υς κατασκευαστές αυτ�κινήτων να µειώσ�υν τις τιµές των αυτ�κινήτων
στα κράτη µέλη �π�υ είναι υψηλ�τερες. �ι παράλληλες εισαγωγές θα δηµι�υργ�ύσαν
επίσης κίνητρα για τ�υς διαν�µείς αυτ�κινήτων να "ελτιώσ�υν την ε�υπηρέτηση και να
πρ�σ!έρ�υν πρ�σθετες παρ��ές.

Στην υπ�θεση Telef�nica/Sogecable/Audiovisual Sport (3), η �π�ία α!�ρά την αγ�ρά
δικαιωµάτων µετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών αγώνων απ� τη συνδρ�µητική τηλε�ραση στην
Ισπανία, η παρέµ"αση της Επιτρ�πής έθεσε τέρµα σε συµ!ωνία καθ�ρισµ�ύ τ�υ ύψ�υς της
«ανά θέαση πληρωµής» των π�δ�σ!αιρικών αγώνων στην Ισπανία. Στις αρ�ές Σεπτεµ"ρί�υ
2000, �ταν �εκίνησε η νέα π�δ�σ!αιρική περί�δ�ς, υπήρ�αν ενδεί�εις π�λύ έντ�ν�υ
ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ των !�ρέων ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης υπ� µ�ρ!ή δια!ηµιστικών
εκστρατειών µε "άση την πρ�σ!�ρά π�δ�σ!αιρικών αγώνων. Μ�λ�ν�τι �ι πρ�σ!�ρές αυτές
εστιά��νταν στ�υς νέ�υς συνδρ�µητές, σύµ!ωνα µε ενδεί�εις �ρισµέν�ι !�ρείς
εκµετάλλευσης καλωδιακών δικτύων µείωσαν επίσης σηµαντικά τις τιµές για �λες τις
κατηγ�ρίες πελατών. Αργ�τερα, � ισπανικ�ς ψη!ιακ�ς τηλε�πτικ�ς σταθµ�ς επίγειας
µετάδ�σης µείωσε τ� ύψ�ς της ανά θέαση πληρωµής των π�δ�σ!αιρικών αγώνων µέ�ρι και
κατά 50 %. Uάρη στην παρέµ"αση της Επιτρ�πής �ι καταναλωτές θα επω!εληθ�ύν επίσης
απ� τ� γεγ�ν�ς �τι θα έ��υν περισσ�τερες δυνατ�τητες επιλ�γής: τα δικαιώµατα µετάδ�σης
π�δ�σ!αιρικών αγώνων π�υ στ� παρελθ�ν ήταν διαθέσιµα µ�ν�ν στ�υς ψη!ιακ�ύς
τηλε�πτικ�ύς σταθµ�ύς δ�ρυ!�ρικής µετάδ�σης θα είναι πλέ�ν πρ�σιτά και στ�υς άλλ�υς
!�ρείς ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης, µε απ�τέλεσµα να αυ�ηθεί η µετάδ�ση
π�δ�σ!αιρικών αγώνων και απ� τα τρία συστήµατα ψη!ιακής µετάδ�σης (δ�ρυ!�ρικ�,
επίγει� και καλωδιακ�).

Στην περίπτωση της συγ�ώνευσης µετα�ύ των γερµανικών επι�ειρήσεων ηλεκτρισµ�ύ
VEBA και VIAG (4), τέθηκε ως πρ�ϋπ�θεση για την υλ�π�ίηση της πρά�ης η πλήρης
τήρηση των αυστηρών υπ��ρεώσεων εκ�ώρησης π�υ ανέλα"αν τα µέρη. Τ�ύτ� έγινε για να
διασ!αλιστεί η µη παρεµπ�διση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην πρ�σ!ατα ελευθερωθείσα αγ�ρά
ηλεκτρισµ�ύ της Γερµανίας απ� τ� κυρίαρ�� δυ�πώλι� µετα�ύ των VEBA/VIAG και τ�υ
µεγαλύτερ�υ ανταγωνιστή τ�υς, της εταιρείας RWE. Κατά την ε�έταση της υπ�θεσης η
Επιτρ�πή συνεργάστηκε στενά µε τη γερµανική Bundeskartellamt, η �π�ία ερεύνησε την
παράλληλη συγ�ώνευση των RWE και VEW και την επέτρεψε υπ� παρ�µ�ιες
πρ�ϋπ�θέσεις. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, �ι γερµαν�ί καταναλωτές ηλεκτρισµ�ύ θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν
να επω!ελ�ύνται απ� τ�ν ανταγωνισµ� ατην παρ��ή ηλεκτρικής ενέργειας, π�υ έ�ει ήδη

(1) Βλέπε επίσης σηµεί� 106.
(2) ΕΕ L 124 της 23.4.1998.
(3) Βλέπε επίσης σηµεί� 220.
(4) Βλέπε επίσης σηµεί� 261.
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° — ªÂÏ¤ÙË ·Ó¿ ÙÔÌ¤·

1. Βασικές ,ι�µη�ανίες, καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά

1.1. Αυτ�κίνητα ��ήµατα

104. � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95 ¥37¦ ε�αιρεί απ� την απαγ�ρευση τ�υ άρθρ�υ 81 τις
συµ!ωνίες διαν�µής αυτ�κινήτων ��ηµάτων µετα�ύ των κατασκευαστών και των

�δηγήσει σε σηµαντικές µειώσεις των τιµών τ�σ� για τ�υς "ι�µη�ανικ�ύς �σ� και για
τ�υς �ικιακ�ύς καταναλωτές, α!�τ�υ καταργήθηκαν εκ τ�υ ν�µ�υ τα περι!ερειακά
µ�ν�πώλια των δηµ�σιων επι�ειρήσεων ηλεκτρισµ�ύ πριν απ� δύ� �ρ�νια. Uωρίς τις
σηµαντικές πρ�ϋπ�θέσεις π�υ έθεσε η Επιτρ�πή και η Bundeskartellamt, �ι δύ� αυτές
πρά�εις συγ�ώνευσης θα εί�αν πιθανώς ως απ�τέλεσµα —λ�γω ακρι"ώς της απ�υσίας
απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ— την επάν�δ� των τιµών στη Γερµανία στα
πρ�ηγ�ύµενα επίπεδα, γεγ�ν�ς π�υ θα ε��υδετέρωνε τα �!έλη απ� την ελευθέρωση. Η
τ�νωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην πρ�µήθεια ηλεκτρισµ�ύ συνεπεία της ελευθέρωσης
ενδέ�εται επίσης να �δηγήσει σε "ελτίωση των υπηρεσιών των εταιρειών ηλεκτρικής
ενέργειας (π.�. παρ��ή π�λλαπλών υπηρεσιών κ�ινής ω!έλειας, µεγαλύτερα περιθώρια
επιλ�γής για τ�υς καταναλωτές �σ�ν α!�ρά τις πηγές πρ�µήθειας — «�ικ�λ�γική»
ενέργεια κλπ.).

Η Επιτρ�πή επέ"αλε επίσης �ρ�υς για τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών TotalFina και
Elf Acquitaine (1), η �π�ία ενεί�ε τ�ν κίνδυν� παρεµπ�δισης τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ
ανταγωνισµ�ύ σε αρκετές αγ�ρές πρ�ϊ�ντ�ς στη Γαλλία. Μετα�ύ αυτών συγκαταλέγ�νταν
αγ�ρές �ωτικής σηµασίας για τ�υς καταναλωτές, �πως η αγ�ρά ��νδρικής πώλησης
πετρελαί�υ �ικιακής θέρµανσης, η αγ�ρά λιανικής πώλησης υγραερί�υ και η πώληση
καυσίµων αυτ�κινήτων στ�υς γαλλικ�ύς αυτ�κινητ�δρ�µ�υς. Η υπ��ρέωση εκ�ώρησης
εν�ς µεγάλ�υ µέρ�υς των επενδύσεων της εταιρείας π�υ θα πρ�κύψει απ� τη συγκέντρωση
στη δια�ειριστική µέριµνα στ�υς τ�µείς των µετα!�ρών και της απ�θήκευσης θα επιτρέψει
στ�υς µη �λ�κληρωµέν�υς παραγωγ�ύς να παραµείν�υν ανταγωνιστικ�ί στην αγ�ρά
λιανικής πώλησης πετρελαί�υ �ικιακής θέρµανσης και υγραερί�υ και, συνεπώς, θα
ασκήσει πίεση για την καθ�δική π�ρεία των τιµών. Στην αγ�ρά καυσίµων αυτ�κινήτων
στ�υς αυτ�κινητ�δρ�µ�υς, η υπ��ρέωση εκ�ώρησης 70 πρατηρίων "εν�ίνης θα δια!υλά�ει
τ�υς �ρ�υς τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ και θα επιτρέψει την είσ�δ� µιας µεγάλης
επι�είρησης λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ (Carrefour) σε έναν τ�µέα π�υ κατά παράδ�ση απ�τελεί
µ�ν�πώλι� των �µίλων π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται στ�ν τ�µέα της ενέργειας. Τ� τελευταί�
στ�ι�εί� θα πρ�ωθήσει τ�ν ανταγωνισµ� ��ι µ�ν� στις τιµές αλλά και στην παρ��ή
πρ�σθετων υπηρεσιών στ�υς καταναλωτές.

(1) Βλέπε επίσης σηµεί� 257.

¥37¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 1995 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ!ωνιών διαν�µής, πώλησης και ε�υπηρέτησης µετά
την πώληση αυτ�κινήτων ��ηµάτων.
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αντιπρ�σώπων τ�υς για την πώληση αυτ�κινήτων και την ε�υπηρέτηση µετά την πώληση. �
τρ�π�ς αυτ�ς διαν�µής �αρακτηρί�εται απ� τ� συνδυασµ� της απ�κλειστικής και της
επιλεκτικής διαν�µής, δηλαδή η διαν�µή γίνεται µ�ν� µέσω των ε��υσι�δ�τηµένων
αντιπρ�σώπων, στ�υς �π�ί�υς παρα�ωρείται µια απ�κλειστική περι��ή πώλησης (ή µια
περι��ή στην �π�ία � αριθµ�ς άλλων αντιπρ�σώπων τ�υ ίδι�υ δικτύ�υ είναι περι�ρισµέν�ς),
ενώ απαγ�ρεύ�νται �ι πωλήσεις πρ�ς µεσά��ντες µη ε��υσι�δ�τηµέν�υς απ� τ�ν
κατασκευαστή. Η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία ��ρηγήθηκε λαµ"άν�ντας ως δεδ�µέν� �τι �
ανταγωνισµ�ς στ� πλαίσι� τ�υ ιδί�υ σήµατ�ς και � ανταγωνισµ�ς µετα�ύ σηµάτων είναι
απ�τελεσµατικ�ς στην αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία, �τι η εµπ�ρική ανε�αρτησία των διαν�µέων θα
ενισ�υ�ταν και �τι τ� εν λ�γω σύστηµα θα ήταν επω!ελές για τ�ν καταναλωτή. Η απαλλαγή
π�υ ��ρηγήθηκε µε τ�ν καν�νισµ� λήγει στις 30 Σεπτεµ"ρί�υ 2002.

105. � καν�νισµ�ς περιέ�ει π�λλές διατά�εις π�υ απ�σκ�π�ύν στη δηµι�υργία εντ�ν�τερ�υ
ανταγωνισµ�ύ για τη διαν�µή αυτ�κινήτων και ανταλλακτικών αυτ�κινήτων, ώστε να
µπ�ρέσ�υν �ι καταναλωτές να επω!εληθ�ύν απ� �λα τα δυνητικά απ�τελέσµατα π�υ
απ�ρρέ�υν απ� την εσωτερική αγ�ρά, ιδίως επιτρέπ�ντάς τ�υς να πραγµατ�π�ι�ύν
διασυν�ριακές αγ�ρές.

1.1.1. Ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής τ� 2000: περιπτώσεις παρά!ασης

106. Παρά τις πρ�ανα!ερθείσες διατά�εις, η Επιτρ�πή διαπίστωσε στην υπ�θεση Opel ¥38¦ �τι
δεν ίσ�υαν τα ανωτέρω. Ειδικ�τερα, � εισαγωγέας αυτ�κινήτων Opel στις Κάτω Uώρες, η
εταιρεία Opel Nederland BV, θυγατρικής της General Motors Nederland BV, ε!άρµ�σε απ� τ�ν
Σεπτέµ"ρι� τ�υ 1996 µέ�ρι τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1998 µέτρα µε στ��� των περι�ρισµ� ή την
παρεµπ�διση των ε�αγωγικών πωλήσεων απ� τ�υς αντιπρ�σώπ�υς της πρ�ς τελικ�ύς
καταναλωτές ή µεσά��ντες. Πρ�κειται για ένα π�λύ σ�"αρ� πλήγµα στη λειτ�υργία της
εσωτερικής αγ�ράς, εν�ς απ� τ�υς θεµελιώδεις στ���υς της Κ�ιν�τητας. Λαµ"αν�µένης
υπ�ψη της σ�"αρ�τητας και της διάρκειας της παρά"ασης, η Επιτρ�πή επέ"αλε στην Opel
Nederland BV πρ�στιµ� ύψ�υς 43 εκατ. EUR. Μετά την απ�!αση κατά της Volkswagen τ�
1998 ¥39¦, η απ�!αση στην υπ�θεση Opel είναι η δεύτερη σηµαντική απ�!αση κατά παραγωγ�ύ
αυτ�κινήτων κατά τη διάρκεια ισ�ύ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95.

107. Ε�άλλ�υ, τ� Πρωτ�δικεί� επι"ε"αίωσε µε την απ�!ασή τ�υ της 6ης Ι�υλί�υ 2000 ¥40¦

στην υπ�θεση Volkswagen τη σ�"αρ�τητα αυτ�ύ τ�υ είδ�υς παρά"ασης π�υ εµπ�δί�ει τ�υς
καταναλωτές να επω!εληθ�ύν πλήρως απ� τα πλε�νεκτήµατα π�υ παρέ�ει η εσωτερική αγ�ρά.
Τ� Πρωτ�δικεί� επι"ε"αίωσε κατ’ �υσίαν την απ�!αση της Επιτρ�πής, θεωρώντας ωστ�σ� �τι
η Επιτρ�πή δεν εί�ε συγκεντρώσει επαρκείς απ�δεί�εις για την ύπαρ�η δύ� απ� τα πέντε
επίδικα µέτρα. Τ� Πρωτ�δικεί� εκτίµησε τ� πρ�στιµ� θεωρώντας �τι η παρά"αση εί�ε
διάρκεια τριών ετών αντί δέκα ετών, �πως ανα!έρεται στην απ�!αση. Τ� Πρωτ�δικεί� µείωσε
τ� πρ�στιµ� απ� 120 σε 90 εκατ. EUR.

¥38¦ Απ�!αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 59 της 28.2.2001)· ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/00/1028 της 20.9.2000. Την
1η ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Opel υπέ"αλε πρ�σ!υγή στ� Πρωτ�δικεί� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων κατά της
απ�!ασης της Επιτρ�πής (υπ�θεση T-368/00).

¥39¦ Απ�!αση της 28ης Ιαν�υαρί�υ 1998 (ΕΕ L 124 της 25.4.1998) ("λέπε ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/98/94 της
28.1.1998).

¥40¦ Απ�!αση της 6ης Ι�υλί�υ 2000 τ�υ Πρωτ�δικεί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, υπ�θεση T-98/273
Volkswagen ("λέπε ανακ�ίνωση τύπ�υ IP/00/725 της 6ης Ι�υλί�υ 2000)· στις 14 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 η
Volkswagen υπέ"αλε αίτηση αναίρεσης στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων κατά της απ�!ασης τ�υ
Πρωτ�δικεί�υ (υπ�θεση C-338/00).
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108. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή συνε�ί�ει την έρευνα άλλων υπ�θέσεων π�υ α!�ρ�ύν
παραγωγ�ύς αυτ�κινήτων ��ηµάτων π�υ έλα"αν κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων τ� 1999, καθώς και
άλλων υπ�θέσεων σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή µέτρων µε στ��� την παρεµπ�διση ή τ�ν
περι�ρισµ� τ�υ διασυν�ριακ�ύ εµπ�ρί�υ.

109. Μια ιδιαιτερ�τητα των υπ�θέσεων Opel και Volkswagen, καθώς και άλλων υπ� ε�έλι�η
διαδικασιών, συνίσταται στην πρ�έλευσή τ�υς. Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή λαµ"άνει κάθε �ρ�ν�
αρκετές εκατ�ντάδες επιστ�λές καταναλωτών, καθώς και ε��υσι�δ�τηµένων εµπ�ρων, �π�υ
ανα!έρ�νται τα πρ�"λήµατα π�υ αντιµετώπισαν κατά την αγ�ρά αυτ�κινήτ�υ ��ήµατ�ς σε άλλ�
κράτ�ς µέλ�ς. Βάσει αυτών των στ�ι�είων η Επιτρ�πή διενήργησε αρκετ�ύς αι!νιδιαστικ�ύς
ελέγ��υς σε διά!�ρ�υς κατασκευαστές.

1.1.2. Γενική α�ι�λ�γηση της ε�αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ

110. Τ� άρθρ� 11 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95 υπ��ρεώνει την Επιτρ�πή να πρ�"εί
στην α�ι�λ�γηση της επίπτωσης τ�υ απαλλασσ�µεν�υ συστήµατ�ς διαν�µής, ιδίως στις
δια!�ρές των τιµών των πρ�ϊ�ντων µετα�ύ των δια!�ρων κρατών µελών, καθώς και να συντά�ει
έκθεση α�ι�λ�γησης τ�υ καν�νισµ�ύ πριν απ� τ� τέλ�ς τ�υ 2000.

111. #σ�ν α!�ρά τις δια!�ρές τιµών πρ� !�ρων µετα�ύ των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτρ�πή συντάσσει δύ� !�ρές τ� �ρ�ν� έκθεση α�ι�λ�γησης των δια!�ρών αυτών
"άσει των στ�ι�είων π�υ υπ�"άλλ�υν �ι κατασκευαστές τ�ν Μάι� και τ�ν Ν�έµ"ρι� κάθε
έτ�υς ¥41¦. Για την περί�δ� απ� τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 1999 µέ�ρι τ�ν Μάι� τ�υ 2000, η Επιτρ�πή
διαπιστώνει �τι ε�ακ�λ�υθ�ύν να υ!ίστανται σηµαντικές δια!�ρές τιµών πρ� !�ρων για τα
καιν�υργή αυτ�κίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά µέσ�ν �ρ� της τά�εως τ�υ 20 %.

112. Η Επιτρ�πή πρ�έ"η επίσης στην α�ι�λ�γηση τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής. Η έκθεση
α�ι�λ�γησης εκδ�θηκε απ� την Επιτρ�πή στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000 ¥42¦. Η α�ι�λ�γηση α!�ρά τ�
κατά π�σ�ν ισ�ύ�υν σήµερα �ι παραδ��ές π�υ εί�αν �δηγήσει την Επιτρ�πή στην έκδ�ση τ�υ
καν�νισµ�ύ απαλλαγής, καθώς και την επίπτωση τ�υ απαλλασσ�µεν�υ συστήµατ�ς διαν�µής
στην ε�έλι�η της δια!�ράς των τιµών, στην π�ι�τητα των υπηρεσιών π�υ παρέ��νται στ�υς
καταναλωτές και γενικ�τερα στη λειτ�υργία της εσωτερικής αγ�ράς �σ�ν α!�ρά την πώληση
καιν�υργών αυτ�κινήτων και τη σ�ετική ε�υπηρέτηση µετά την πώληση.

113. Η σύντα�η της έκθεσης α�ι�λ�γησης "ασί�εται στις απαντήσεις πρ�ς τα ερωτηµατ�λ�για
π�υ απ�στέλλει η Επιτρ�πή στ�υς παραγωγ�ύς αυτ�κινήτων, στις ενώσεις καταναλωτών,
αντιπρ�σώπων, ανε�άρτητων επισκευαστών, ανε�άρτητων εισαγωγέων, µεσα��ντων, στ�υς
παραγωγ�ύς ανταλλακτικών και σε �ρισµένες επι�ειρήσεις ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ. Η Επιτρ�πή
"ασίστηκε επίσης σε πρ�σ!ατες µελέτες σ�ετικά µε την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία και τη διαν�µή
αυτ�κινήτων, στην ε�αµηνιαία της έκθεση σ�ετικά µε τις δια!�ρές τιµών µετα�ύ των κρατών

¥41¦ �ι εκθέσεις διατίθενται απ� τα γρα!εία της Επιτρ�πής στα κράτη µέλη, καθώς και στην ιστ�σελίδα της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ π�υ α!�ρά την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία: http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/ #prices. Η Επιτρ�πή γνωστ�π�ιεί επίσης στ�ν τύπ� τις διαπιστώσεις της σ�ετικά µε
την ε�έλι�η της δια!�ράς των τιµών ("λέπε ανακ�ινώσεις τύπ�υ IP/00/121 της 7.2.2000 και IP/00/781 της
13.7.2000).

¥42¦ Έκθεση για την α�ι�λ�γηση τ�υ καν�νισµ�ύ (EΚ) αριθ. 1475/95 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 85
παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες συµ!ωνιών διαν�µής, πώλησης και ε�υπηρέτησης µετά
την πώληση αυτ�κινήτων ��ηµάτων, COM/2000/743 τελικ� της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000. Η έκθεση έ�ει επίσης
δηµ�σιευτεί στην ιστ�σελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ π�υ α!�ρά την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία
στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/ comm/competition/car_sector/.
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µελών της Ένωσης και στην εµπειρία της για τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ, �πως διαµ�ρ!ώνεται
απ� τ�ν έλεγ�� της ε!αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ¥43¦.

114. Στην έκθεση α�ι�λ�γησης διαπιστώνεται �τι � καν�νισµ�ς απαλλαγής επέτρεψε τη
µερική µ�ν� επίτευ�η των επιδιωκ�µενων στ��ων. Ε�άλλ�υ, �ρισµένες απ� τις παραδ��ές στις
�π�ίες "ασίστηκε η Επιτρ�πή για να εκδώσει τ�ν καν�νισµ� είναι αµ!ί"�λ� εάν ε�ακ�λ�υθ�ύν
να ισ�ύ�υν. Τ� απαλλασσ�µεν� σύστηµα ενδέ�εται επίσης να ανα�αιτί�ει την εµ!άνιση νέων
τρ�πων διαν�µής, ιδίως µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.

115. Κατ�πιν της έκδ�σης της έκθεσης α�ι�λ�γησης, �λ�ι �ι ενδια!ερ�µεν�ι κλήθηκαν να
υπ�"άλ�υν τις απ�ψεις τ�υς, ιδίως στ� πλαίσι� ακρ�ασης π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις 13 και 14
Φε"ρ�υαρί�υ 2001. Η Επιτρ�πή κάλεσε επίσης �λ�υς τ�υς ενδια!ερ�µεν�υς να υπ�"άλ�υν τις
απ�ψεις τ�υς επί δύ� µελετών π�υ ανατέθηκαν σε συµ"�ύλ�υς σ�ετικά µε τη διαν�µή
αυτ�κινήτων ¥44¦.

116. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να δηµ�σιεύσει πριν απ� τ� τέλ�ς τ�υ 2001 τις πρ�τάσεις της
σ�ετικά µε τ� καθεστώς διαν�µής καιν�υργών αυτ�κινήτων και ε�υπηρέτησης µετά την
πώληση, τ� �π�ί� πρ�"λέπεται να ε!αρµ�στεί µετά τη λή�η ισ�ύ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ.
1475/95.

1.1.3. ∆ιαρθρωτική ε�έλι�η τ�υ τ�µέα

117. � τ�µέας της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας �αρακτηρί�εται επίσης απ� �λ�ένα και
συ�ν�τερες συνεργασίες µετα�ύ των κατασκευαστών. Για παράδειγµα, � �µιλ�ς General
Motors και η Fiat, εκτ�ς απ� την ανταλλαγή διασταυρ�ύµενων συµµετ��ών, κ�ιν�π�ίησαν τη
συνεργασία τ�υς στ�υς τ�µείς των συστηµάτων µετάδ�σης για αυτ�κίνητα ��ήµατα, της
πρ�µήθειας κατασκευαστικών στ�ι�είων και ανταλλακτικών αυτ�κινήτων, της �ργάνωσης
�ρηµατ�πιστωτικών υπηρεσιών για τ�υς αντιπρ�σώπ�υς και τ�υς πελάτες τ�υς και της
ανάπτυ�ης πλατ!�ρµας πρ�γραµµάτων έρευνας και ανάπτυ�ης για την παραγωγή αυτ�κινήτων
ιδιωτικής �ρήσης και ελα!ρών επαγγελµατικών ��ηµάτων. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι πληρ�ύνται
�ι πρ�ϋπ�θέσεις για τη ��ρήγηση απαλλαγής απ� την ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων
ανταγωνισµ�ύ ¥45¦.

118. Η διαρθρωτική αυτή ε�έλι�η �αρακτηρί�εται επίσης απ� τις συγκεντρώσεις και
ε�αγ�ρές και απ� τη σύσταση κ�ινών επι�ειρήσεων µετα�ύ επι�ειρήσεων κατασκευής
συστατικών µερών για την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία ¥46¦, καθώς και απ� τη συνέ�ιση της τάσης
�λ�κλήρωσης των κατασκευαστών αυτ�κινήτων ��ηµάτων ¥47¦. Μια άλλη α�ι�σηµείωτη
ε�έλι�η είναι η δηµι�υργία µιας πλατ!�ρµας ∆ιαδικτύ�υ για συναλλαγές µετα�ύ επι�ειρήσεων
(B2B) µετα�ύ, α!εν�ς, των παραγωγών αυτ�κινήτων και, α!ετέρ�υ, των επι�ειρήσεων
κατασκευής συστατικών µερών µε στ��� την αύ�ηση των �ικ�ν�µιών κλίµακας στ� επίπεδ�

¥43¦ Βλέπε επίσης την έκθεση ανταγωνισµ�ύ 1999, σηµεία 145 και 146.
¥44¦ �ι δύ� εκθέσεις έ��υν δηµ�σιευτεί στην ιστ�σελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε την

αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/ competition/car_sector/. Η µελέτη «Φυσικ�ς
σύνδεσµ�ς µετα�ύ πωλήσεων και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση» εκπ�νήθηκε απ� την Autopolis και η
µελέτη «�ικ�ν�µική ανάλυση των δια!�ρών των τιµών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» απ� τ�υς Hans Degryse και
Frank Verboven (KU Leuven και CEPR).

¥45¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/932 της 16.8.2000.
¥46¦ Υπ�θέσεις συγκέντρωσης M.1870 ZF/Brembo/DFI, M.1929 Magnetti Marelli/SEIMA, M.2036 Valeo/Labinal,

M.2046 Valeo/Robert Bosch, M.2066 DANA/Getrag και M.2102 Magnetti Marelli.
¥47¦ Υπ�θέσεις συγκέντρωσης M.1998 Ford/LandRover και M.1847 GM/SAAB.
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των πρ�µηθειών, καθώς και τη "ελτιστ�π�ίηση της αλυσίδας ε!�διασµ�ύ και των διαδικασιών
παραγωγής τ�σ� των επι�ειρήσεων κατασκευής συστατικών µερών, �σ� και των παραγωγών
αυτ�κινήτων. Για παράδειγµα, η πλατ!�ρµα Covisint θα περιλαµ"άνει, α!εν�ς, τις εταιρείες
General Motors, Ford, Daimler Chrysler, Renault, Nissan και Toyota, και, α!ετέρ�υ, τις
εταιρείες BASF, Delphi Automotive, Federal Mogul, Johnson Controls, Lear Corporation και
Yazaki International. Η δηµι�υργία και η λειτ�υργία της πλατ!�ρµας Covisint θα ε�εταστ�ύν
πρ�σεκτικά απ� την Επιτρ�πή, καθ�τι �ι συµ"αλλ�µεν�ι είναι σηµαντικές επι�ειρήσεις, ιδίως
µεγάλ�ι κατασκευαστές αυτ�κινήτων.

1.2. Καύσιµα κινητήρων

119. Η αλµατώδης αύ�ηση της τιµής των καυσίµων κινητήρων τ� 2000 απ�τέλεσε τ� έναυσµα
για µια δηµ�σια συ�ήτηση σ�ετικά µε τ�υς �ρ�υς τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα. Η Επιτρ�πή
και �ι εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ πραγµατ�π�ίησαν συσκέψεις για να συ�ητήσ�υν την
ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ στ�ν εν λ�γω τ�µέα σε εθνικ� και κ�ιν�τικ� επίπεδ�.
Κατά την πρώτη σύσκεψη, π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις 29 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, �ι εθνικές αρ�ές
και η Επιτρ�πή αντάλλα�αν απ�ψεις "άσει των εµπειριών τ�υς, ενώ ακ�λ�ύθησε µία ακ�µη
σύσκεψη στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000 ¥48¦. �ι εθνικές αρ�ές σε αρκετά κράτη µέλη έλα"αν µέτρα
κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς κατά παρα"άσεων της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των
καυσίµων κινητήρων στ� έδα!�ς τ�υς. �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ της Ιταλίας και της Σ�υηδίας
έθεσαν σε κίνηση διαδικασίες κατά συµπρά�εων µε θετικά απ�τελέσµατα, και η γερµανική
αρ�ή ανταγωνισµ�ύ ε�έδωσε απ�!αση σ�ετικά µε τιµ�λ�γιακή π�λιτική π�υ εισήγαγε
διακρίσεις ¥49¦.

120. Συµ!ωνήθηκε �τι �ι εθνικές αρ�ές θα εστία�αν την πρ�σ��ή τ�υς στην κίνηση
διαδικασιών κατά των συµπρά�εων, καθ�τι η εµπειρία δεί�νει �τι �ι συµπρά�εις σ�ετικά µε τις
τιµές στ�ν εν λ�γω τ�µέα, �π�τε εµ!ανί��νται, δηµι�υργ�ύνται σε εθνικ� ή περι!ερειακ�
επίπεδ�. �ι εθνικές αρ�ές κλήθηκαν επίσης να ε�ετάσ�υν τ� θέµα των κάθετων περι�ρισµών
στις εθνικές αγ�ρές τ�υς, και ιδιαίτερα τ� επίπεδ� απ�κλεισµ�ύ. � τ�µέας των καυσίµων
κινητήρων στην Ευρώπη �αρακτηρί�εται απ� συµ!ωνίες απ�κλειστικής πρ�µήθειας µετα�ύ
εµπ�ρων λιανικής πώλησης και πρ�µηθευτών. �ι συµ!ωνίες αυτές σωρευτικά ενδέ�εται να
παρεµπ�δί��υν την είσ�δ� στην αγ�ρά νε�εισερ��µενων και µη �λ�κληρωµένων, ανε�άρτητων
εταιρειών («!αιν�µεν� απ�κλεισµ�ύ»). � νέ�ς καν�νισµ�ς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία των
κάθετων περι�ρισµών ¥50¦ µείωσε την ανώτατη διάρκεια των ρητρών µη ανταγωνισµ�ύ απ� δέκα
σε πέντε �ρ�νια, γεγ�ν�ς π�υ αναµένεται �τι θα συµ"άλει στ� άν�ιγµα των αγ�ρών. Η Επιτρ�πή
και �ι εθνικές αρ�ές θα συνεργαστ�ύν για να εκτιµηθεί κατά π�σ�ν θα έ�ει επιτευ�θεί αυτ� τ�
απ�τέλεσµα.

121. Η Επιτρ�πή, απ� την πλευρά της, �εκίνησε έρευνα για να εκτιµήσει την κατάσταση των µη
�λ�κληρωµένων ανε�άρτητων εταιρειών σε αρκετά κράτη µέλη. Είναι σηµαντικ� να
διασ!αλιστ�ύν �ι συνθήκες π�υ επιτρέπ�υν πραγµατικά στις ανε�άρτητες εταιρείες να εισέλθ�υν
στις αγ�ρές καυσίµων κινητήρων, καθ�τι �ι αγ�ρές στις �π�ίες �ι ανε�άρτητες εταιρείες έ��υν
σηµαντική παρ�υσία (π.�. Γαλλία, Ηνωµέν� Βασίλει� και Γερµανία) �αρακτηρί��νται απ�

¥48¦ MEMO/00/55 (20.9.2000), ανακ�ινώσεις τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/1090 της 29.9.2000 και IP/00/1391 της
30.11.2000.

¥49¦ Περισσ�τερες λεπτ�µέρειες για τις έρευνες αυτές περιέ��νται στις εκθέσεις των αρµ�διων εθνικών αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ.

¥50¦ Βλέπε επίσης τµήµα I.A κε!άλαι� 1.
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εντ�ν�τερ� ανταγωνισµ� σε σ�έση µε τις αγ�ρές λιανικής πώλησης �π�υ είναι ισ�υρή η παρ�υσία
των καθέτως �λ�κληρωµένων πρ�µηθευτών.

2. Βι�µη�ανίες δικτύ�υ

2.1. Αέρι�

122. Τ� 2000 σηµειώθηκε σηµαντική πρ��δ�ς στη διαδικασία δηµι�υργίας της εσωτερικής
αγ�ράς αερί�υ. Μέ�ρι τις 10 Αυγ�ύστ�υ 2000, η �δηγία για τ� αέρι� (98/30/ΕΚ) έπρεπε να έ�ει
µετα!ερθεί στ� εθνικ� δίκαι�. Η �δηγία για τ� αέρι� πρ�"λέπει, µετα�ύ άλλων, τα ε�ής:

— την κατάργηση των µ�ν�πωλιακών δικαιωµάτων (�πως τα µ�ν�πώλια εισαγωγής),

— την ε!αρµ�γή καθεστώτ�ς «πρ�σ"ασης τρίτων στ� δίκτυ�» (τ� �π�ί� επιτρέπει στ�υς
επιλέ�ιµ�υς πελάτες αερί�υ να �ρησιµ�π�ι�ύν τ� υ!ιστάµεν� δίκτυ� αερί�υ) και

— τ� σταδιακ� άν�ιγµα της αγ�ράς (µέ�ρι τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2000 έπρεπε να έ�ει ελευθερωθεί
τ�υλά�ιστ�ν τ� 20 % της συν�λικής ετήσιας κατανάλωσης στην εθνική αγ�ρά !υσικ�ύ
αερί�υ) και

— τ� δια�ωρισµ� των καθέτως �λ�κληρωµένων εταιρειών (�ι επι�ειρήσεις αερί�υ πρέπει να
τηρ�ύν �ωριστ�ύς λ�γαριασµ�ύς στα εσωτερικά λ�γιστικά τ�υς τ�υλά�ιστ�ν για τη
µετα!�ρά, διαν�µή και απ�θήκευση αερί�υ).

123. Στ���ς της ελευθέρωσης είναι να δηµι�υργηθ�ύν συνθήκες ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές
αερί�υ παρέ��ντας στ�υς πελάτες τη δυνατ�τητα να επιλέγ�υν πρ�µηθευτή. Τ� άν�ιγµα των
αγ�ρών αερί�υ στην Κ�ιν�τητα θα επηρεάσει την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, �πως την επηρέασε
και η ελευθέρωση των αγ�ρών ηλεκτρικής ενέργειας. Η κ�ιν�τική π�λιτική ανταγωνισµ�ύ θα
συµπληρώσει την π�λιτική για την εσωτερική αγ�ρά, κατά τρ�π�ν ώστε η ελευθέρωση να γίνει
πραγµατικ�τητα για τ�υς καταναλωτές.

124. Ένδεκα απ� τα δεκαπέντε κράτη µέλη ε!άρµ�σαν εµπρ�θεσµα την �δηγία για τ� αέρι�.
Τρία κράτη µέλη δεν εκπλήρωσαν την υπ��ρέωσή τ�υς (Γαλλία, Λ�υ�εµ"�ύργ� και
Π�ρτ�γαλία) και ένα κράτ�ς µέλ�ς δεν συµµ�ρ!ώθηκε πλήρως (Γερµανία). Ως εκ τ�ύτ�υ, η
Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει διαδικασία κατά των τεσσάρων αυτών κρατών µελών.

125. Τα περισσ�τερα απ� τα κράτη µέλη π�υ µετέ!εραν την �δηγία επέλε�αν µετα�ύ των
εναλλακτικών δυνατ�τήτων π�υ παρέ�ει η �δηγία αυτήν π�υ πρ�ωθεί περισσ�τερ� τ�ν
ανταγωνισµ� �σ�ν α!�ρά την πρ�σ"αση στ� δίκτυ�. Τα περισσ�τερα επέλε�αν τ� ρυθµι��µεν�
καθεστώς πρ�σ"ασης τρίτων στ� δίκτυ�, ενώ τα υπ�λ�ιπα κράτη µέλη πρ�τίµησαν είτε την
πρ�σ"αση τρίτων στ� δίκτυ� κατ�πιν διαπραγµατεύσεων είτε τ� συνδυασµ� των δύ�
συστηµάτων.

126. Π�λλά κράτη µέλη άν�ι�αν τις αγ�ρές τ�υς περισσ�τερ� απ� τ� ελά�ιστ� �ρι� π�υ
επι"άλλει η �δηγία. Αντί τ�υ ελά�ιστ�υ �ρί�υ ύψ�υς 20 %, �ώρες �πως τ� Ηνωµέν� Βασίλει�
και η Γερµανία δεσµεύθηκαν να αν�ί��υν τ� 100 % της αγ�ράς. Εντ�ς των επ�µενων ετών
αναµένεται �τι �ρισµένα κράτη µέλη θα ακ�λ�υθήσ�υν αυτ� τ� παράδειγµα και θα αν�ί��υν τις
αγ�ρές τ�υς κατά 100 %. �ι �ώρες αυτές είναι η Αυστρία, τ� Βέλγι�, η Ιταλία, �ι Κάτω Uώρες,
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η Ισπανία και η Σ�υηδία. Κατά µέσ�ν �ρ�, τ� 80 % περίπ�υ της συν�λικής �ήτησης αερί�υ εί�ε
ελευθερωθεί µέ�ρι τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 2000.

127. Ωστ�σ�, µ�λ�ν�τι έγινε µια καλή αρ�ή για την ελευθέρωση της αγ�ράς αερί�υ και
µ�λ�ν�τι τ� µέσ� επίπεδ� αν�ίγµατ�ς της αγ�ράς απ�τελεί µια ενθαρρυντική ένδει�η και µια
π�λύ σηµαντική πρ�ϋπ�θεση για να µπ�ρ�ύν �ι πελάτες να ασκ�ύν τ� δικαίωµα επιλ�γής π�υ
έ��υν, δεν απ�τελεί εγγύηση καθεαυτήν �τι θα επιτευ�θεί µια ανταγωνιστική αγ�ρά αερί�υ
στην Ευρώπη και δεν αρκεί για να ε�ασ!αλιστεί �τι �ι πελάτες θα επω!εληθ�ύν πλήρως απ�
την ελευθέρωση. Πρέπει να γίν�υν ακ�µη π�λλές ενέργειες για να γίνει πραγµατικ�τητα η
ενιαία ευρωπαϊκή αγ�ρά αερί�υ.

128. Τα περισσ�τερα κράτη µέλη απ�!άσισαν να συστήσ�υν µια ανε�άρτητη ρυθµιστική
αρ�ή, η �π�ία θα ελέγ�ει τ�ν κλάδ� τ�υ αερί�υ, και ειδικ�τερα την πρ�σ"αση τρίτων στ�
δίκτυ�. Η Επιτρ�πή συνεργά�εται στενά µε τις νε�συσταθείσες αυτές αρ�ές. Κατά τ� πρ�τυπ�
τ�υ !�ρ�υµ της Φλωρεντίας, συνέστησε τ� !�ρ�υµ των ρυθµιστικών αρ�ών της ΕΕ στ�ν τ�µέα
τ�υ αερί�υ, τ� �π�ί� πραγµατ�π�ίησε δύ� συνεδριάσεις στη Μαδρίτη κατά τη διάρκεια τ�υ
2000. Τ� !�ρ�υµ συγκεντρώνει εκπρ�σώπ�υς �λων των κρατών µελών, εθνικών ρυθµιστικών
αρ�ών, !�ρέων εκµετάλλευσης συστηµάτων µετα!�ράς και εταιρειών αερί�υ και απ�τελεί ένα
πλαίσι� συ�ητήσεων για την εναρµ�νιση των πρ�τύπων τ�υ τ�µέα και των πρακτικών των
ρυθµιστικών αρ�ών. Τ� 2000 �ι εργασίες τ�υ !�ρ�υµ επικεντρώθηκαν στην ίδρυση µιας
ανε�άρτητης ευρωπαϊκής ένωσης !�ρέων εκµετάλλευσης συστηµάτων µετα!�ράς και σε
θέµατα δικτύ�υ, �πως η παρ��ή υπηρεσιών πρ�σ"ασης σε τρίτ�υς και η διασυν�ριακή
τιµ�λ�γηση, καθώς και σε θέµατα τε�νικής διαλειτ�υργικ�τητας. Τ� !�ρ�υµ απ�!άσισε
επίσης να συστήσει �µάδα εργασίας για να επιτα�υνθ�ύν �ι συ�ητήσεις σε θέµατα �πως τα
τέλη µετα!�ράς, η επίτευ�η ισ�ρρ�πίας και η πρ�σ"αση στην απ�θήκευση.

129. Στ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Λισσα"�νας της 23ης και 24ης Μαρτί�υ 2000 τ�
Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� απ�!άσισε «να επιτα�ύνει τη διαδικασία ελευθέρωσης σε τ�µείς �πως
τ� αέρι� (…)» ¥51¦. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή θα υπ�"άλει εκ νέ�υ πρ�ταση �δηγίας στ�
Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Στ�κ��λµης τ�ν Μάρτι� τ�υ 2001 ¥52¦, �ητώντας την �λ�κλήρωση της
εσωτερικής αγ�ράς αερί�υ.

130. #σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ τ� 2000, �ι εργασίες της
Επιτρ�πής α!�ρ�ύσαν κυρίως τις συµ!ωνίες συνεργασίας µετα�ύ παραγωγών και !�ρέων
παρ��ής "�ηθητικών υπηρεσιών, καθώς και τις µακρ�πρ�θεσµες συµ!ωνίες πρ�µήθειας ¥53¦.

131. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η υ!ιστάµενη
διάρθρωση των ευρωπαϊκών αγ�ρών αερί�υ δεν ευν�εί τ�ν ανταγωνισµ�. �ι αγ�ρές
�αρακτηρί��νται απ� �ρι��ντια και κάθετη στεγαν�π�ίηση πρ�καλ�ύµενη —µετα�ύ άλλων—
απ� τις µακρ�πρ�θεσµες συµ"άσεις πρ�µήθειας π�υ συνάπτ�νται µετα�ύ των µελών µιας
εδραιωµένης αλυσίδας πρ�µήθειας απ� τ�υς παραγωγ�ύς αερί�υ µέ�ρι τ�υς τελικ�ύς �ρήστες.

132. Η κάθετη στεγαν�π�ίηση συνίσταται στ� �τι κάθε !�ρέας εκµετάλλευσης έ�ει µια
σα!ώς πρ�σδι�ρισµένη λειτ�υργία και θέση στην αλυσίδα πρ�µήθειας και εν γένει απ�!εύγει

¥51¦ Βλέπε ανακ�ίνωση τύπ�υ για τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Λισσα"�νας (24.3.2000) αριθ. 100/2000.
¥52¦ Βλέπε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για τις πρ�σ!ατες

πρ��δ�υς στη δηµι�υργία της εσωτερικής αγ�ράς ηλεκτρισµ�ύ COM(2000) 297 τελικ� της 16ης Μαΐ�υ 2000,
σ. 11.

¥53¦ Βλέπε επίσης µέρ�ς Ι, υπ�θεση GN/Endesa.
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να εισέλθει στις αγ�ρές των πελατών ή/και πρ�µηθευτών τ�υ (π.�. δεν γίν�νται άµεσες
πωλήσεις απ� παραγωγ�ύς πρ�ς τελικ�ύς �ρήστες). Η �ρι��ντια στεγαν�π�ίηση συνίσταται
στ� �τι κάθε εισαγωγέας/��νδρέµπ�ρ�ς ή/και περι!ερειακ�ς/τ�πικ�ς διαν�µέας έ�ει εκ
παραδ�σεως µια δική τ�υ περι��ή πρ�µήθειας και —τ�υλά�ιστ�ν πρ�ς τ� παρ�ν— εν γένει δεν
εισέρ�εται στη γειτ�νική περι��ή πρ�µήθειας.

133. Η Επιτρ�πή πληρ�!�ρήθηκε επίσης �τι �ι περισσ�τερες αγ�ρές πρ�ηγ�ύµεν�υ σταδί�υ
(έρευνα κ�ιτασµάτων, παραγωγή, πωλήσεις σε ��νδρεµπ�ρ�υς) �αρακτηρί��νται απ� διά!�ρες
µ�ρ!ές συνεργασίας µετα�ύ ανταγωνιστών. �ι περισσ�τερες αγ�ρές µεταγενέστερ�υ σταδί�υ
(διαν�µή, µετα!�ρά και απ�θήκευση) σήµερα έ��υν εµ"έλεια π�υ δεν υπερ"αίνει τ� π�λύ τα
εθνικά �ρια. Εν γένει κυριαρ��ύνται απ� τις επι�ειρήσεις π�υ κατεί�αν πρ�ηγ�υµένως τ�
µ�ν�πώλι�, τ�υς λεγ�µεν�υς εθνικ�ύς πρωταθλητές. �ι εθνικ�ί πρωταθλητές είναι εν γένει
καθέτως �λ�κληρωµένες επι�ειρήσεις και ελέγ��υν τ�υς αγωγ�ύς, π�υ είναι, και κατά πάσα
πιθαν�τητα θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να είναι, !υσικά µ�ν�πώλια.

134. Κατά τ�ν καθ�ρισµ� των πρ�τεραι�τήτων για τη µελλ�ντική π�λιτική ε!αρµ�γής της
ν�µ�θεσίας, η Επιτρ�πή θα λά"ει υπ�ψη τη σηµερινή διάρθρωση της αγ�ράς. Η Επιτρ�πή
εκτιµά �τι η καθιέρωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές αερί�υ είναι δυνατή µ�ν�ν υπ� τις
ακ�λ�υθες τρεις πρ�ϋπ�θέσεις:

— �ι πρ�µηθευτές θα είναι ελεύθερ�ι να ανταγωνί��νται για την πρ�σέλκυση πελατών,

— �ι πελάτες θα µπ�ρ�ύν ελεύθερα να αλλά��υν πρ�µηθευτή,

— θα θεσπιστεί και θα διατηρηθεί ένα απ�τελεσµατικ�, µη εισάγ�ν διακρίσεις και
"ασι��µεν� στ� κ�στ�ς καθεστώς πρ�σ"ασης τρίτων.

135. Στα αµέσως επ�µενα �ρ�νια η Επιτρ�πή θα δώσει πρ�τεραι�τητα στις υπ�θέσεις π�υ θα
συµ"άλ�υν στη δηµι�υργία συνθηκών ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά. Έτσι, θα δ�θεί
πρ�τεραι�τητα στις υπ�θέσεις π�υ θα συµ"άλ�υν στην κατάργηση των κ�ινών δραστηρι�τήτων
εµπ�ρίας στις αγ�ρές πρ�ηγ�ύµεν�υ σταδί�υ (π.�. απ� κ�ιν�ύ πωλήσεις). Θα δ�θεί επίσης
πρ�τεραι�τητα στις υπ�θέσεις π�υ περι�ρί��υν τη δυνατ�τητα τ�υ αγ�ραστή να πωλεί αέρι�
εκτ�ς µιας �ρισµένης περι��ής ή σε �ρισµέν�υς �ρήστες. �ι υπ�θέσεις αυτές έ��υν ιδιαίτερη
σηµασία για τη δηµι�υργία της εσωτερικής αγ�ράς αερί�υ.

136. Θα δ�θεί επίσης πρ�τεραι�τητα σε θέµατα δικτύ�υ. Απ�υσία εν�ς απ�τελεσµατικ�ύ
καθεστώτ�ς πρ�σ"ασης τρίτων, �ι πελάτες δεν µπ�ρ�ύν να αλλά��υν πρ�µηθευτές και �ι
πρ�µηθευτές δεν µπ�ρ�ύν να παραδίδ�υν αέρι� στ�υς πελάτες π�υ είναι πρ�θυµ�ι να αλλά��υν
πρ�µηθευτή. Σύµ!ωνα µε τις γενικές αρ�ές της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ, τα
διασυν�ριακά θέµατα θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να "ρίσκ�νται στ� επίκεντρ� των εργασιών της
Επιτρ�πής, ενώ �ι εθνικές αρ�ές ενθαρρύν�νται να ασ��ληθ�ύν µε υπ�θέσεις εθνικής
εµ"έλειας.

2.2. Ηλεκτρική ενέργεια

137. Τ� 2000 ήταν τ� δεύτερ� έτ�ς απ� την ελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ένδεκα
κράτη µέλη έ��υν ε!αρµ�σει πλήρως την �δηγία τ�υ 1996. Τα τρία απ� τα τέσσερα υπ�λ�ιπα
κράτη µέλη δεν έ��υν ακ�µη �λ�κληρώσει �λες τις ν�µ�θετικές πρά�εις π�υ απαιτ�ύνται για
να γνωρί��υν �ι !�ρείς της αγ�ράς τ� πλαίσι� εντ�ς τ�υ �π�ί�υ θα λειτ�υργ�ύν. Σε ένα κράτ�ς
µέλ�ς ε�ακ�λ�υθεί να ισ�ύει η παρέκκλιση απ� την �δηγία µέ�ρι τ� 2001. �ι διαδικασίες π�υ
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κίνησε η Επιτρ�πή "άσει τ�υ άρθρ�υ 226 της συνθήκης ΕΚ κατά των κρατών µελών π�υ είτε
καθυστέρησαν είτε ε!άρµ�σαν ελλιπώς την �δηγία εκκρεµ�ύν ακ�µη.

138. Στις 10 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε πρ�ταση �δηγίας τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ για την πρ�αγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας απ�
ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγ�ρά ηλεκτρικής ενέργειας ¥54¦. Στρατηγικ�ς στ���ς της
πρ�τασης είναι να δηµι�υργηθεί ένα πλαίσι� για τη µεσ�πρ�θεσµη σηµαντική αύ�ηση της
ηλεκτρικής ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές στην ΕΕ και για τη διευκ�λυνση της πρ�σ"ασης
στην εσωτερική αγ�ρά ηλεκτρικής ενέργειας. Για να επιτευ�θεί � στ���ς αυτ�ς, η πρ�ταση
�δηγίας πρ�"λέπει �τι τα κράτη µέλη θα λά"�υν τα απαραίτητα µέτρα, συµπεριλαµ"αν�µένων
µέτρων κρατικής στήρι�ης, για να διασ!αλίσ�υν �τι η ηλεκτρική ενέργεια απ� ανανεώσιµες
πηγές θα αντιστ�ι�εί τ� 2010 στ� 22 % περίπ�υ της συν�λικής κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας στην Κ�ιν�τητα.

139. Η ε!αρµ�γή της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ α!�ρ�ύσε κυρίως δύ�
κατηγ�ρίες υπ�θέσεων. Πρώτ�ν, υπ�θέσεις συµ"ατικών δεσµών µετα�ύ εταιρειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, �ι �π�ίες έγιναν ανταγωνι��µενες επι�ειρήσεις κατ�πιν της
ελευθέρωσης. Ειδικ�τερα, ερευνήθηκαν �ι δεσµ�ί µετα�ύ της Electricité de France, της
εταιρείας π�υ κατεί�ε πρ�ηγ�υµένως τ� µ�ν�πώλι� στη Γαλλία, και της Compagnie nationale du
Rhône, µιας µικρής τ�πικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

140. ∆εύτερ�ν, ένα σηµαντικ� θέµα ήταν επίσης η πρ�σ"αση στις υπερ!�ρτωµένες
διασυνδέσεις, δηλαδή τις γραµµές π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για τη σύνδεση συστηµάτων
ηλεκτρικής ενέργειας δια!�ρετικών κρατών µελών ¥55¦. Κατ�πιν παρέµ"ασης της Επιτρ�πής,
επήλθαν "ελτιώσεις �σ�ν α!�ρά την πρ�σ"αση στα καλώδια π�υ συνδέ�υν τα ηλεκτρικά
δίκτυα υψηλής τάσης των σκανδινα"ικών �ωρών µε τη Γερµανία. Η Επιτρ�πή θα ασ��ληθεί
και µε άλλες υπερ!�ρτωµένες διασυνδέσεις µετα�ύ κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
�πως �ι διασυνδέσεις Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ/Γαλλίας, Βελγί�υ/Κάτω Uωρών, Γερµανίας/Κάτω
Uωρών και Γαλλίας/Ισπανίας.

141. Τ� 2000 η Επιτρ�πή ε�έτασε την πρώτη σηµαντική υπ�θεση συγκέντρωσης π�υ
επηρεά�ει τις αγ�ρές ηλεκτρικής ενέργειας ¥56¦.

142. �ι κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την αντιµετώπιση τ�υ µη ανακτήσιµ�υ κ�στ�υς
στ� πλαίσι� των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις δεν έ��υν λά"ει ακ�µη την τελική τ�υς
µ�ρ!ή. Αναµένεται να εκδ�θ�ύν τ� πρώτ� ε�άµην� τ�υ 2001.

143. #πως και για τις αγ�ρές αερί�υ, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� απ�!άσισε στη Λισσα"�να
στις 23 και 24 Μαρτί�υ 2000 «να επιτα�υνθεί η ελευθέρωση σε τ�µείς �πως (…) η ηλεκτρική
ενέργεια (…)» ¥57¦. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή θα υπ�"άλει νέα πρ�ταση �δηγίας στ� Ευρωπαϊκ�
Συµ"�ύλι� της Στ�κ��λµης τ�ν Μάρτι� τ�υ 2001 ¥58¦, �ητώντας την �λ�κλήρωση της
εσωτερικής αγ�ράς ηλεκτρικής ενέργειας.

¥54¦ Πρ�ταση της Επιτρ�πής για �δηγία τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ, COM(2000) 279 τελικ�.
¥55¦ Βλέπε επίσης µέρ�ς Ι, υπ�θεση Skagerrak cable, και ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/01/30 της 11.1.2001.
¥56¦ Βλέπε υπ�θεση VEBA/VIAG, σηµεί� 261.
¥57¦ Βλέπε ανακ�ίνωση τύπ�υ για τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Λισσα"�νας (24.3.2000), αριθ. 100/2000.
¥58¦ Βλέπε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για τις πρ�σ!ατες

πρ��δ�υς στη δηµι�υργία της εσωτερικής αγ�ράς ηλεκτρισµ�ύ, COM(2000) 297 τελικ� της 16ης Μαΐ�υ 2000,
σ. 11.
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2.3. Τηλεπικ�ινωνίες

2.3.1. Εν�π�ίηση των �δηγιών ελευθέρωσης

144. Στ� πλαίσι� της γενικής αναθεώρησης των τ�µεακών �δηγιών, στις 12 Ι�υλί�υ, η
Επιτρ�πή ε�έδωσε σ�έδι� �δηγίας πρ�κειµέν�υ να εν�π�ιηθ�ύν σε ένα κείµεν� �λες �ι
διατά�εις της �δηγίας 90/388/Ε�Κ π�υ παραµέν�υν σε ισ�ύ κατ�πιν των διαδ��ικών
τρ�π�π�ιήσεων απ� τις �δηγίες 94/46/ΕΚ, 95/51/ΕΚ, 96/2/ΕΚ, 96/19/ΕΚ και 1999/64/ΕΚ.
∆εδ�µέν�υ �τι η διαδικασία ελευθέρωσης των αγ�ρών τηλεπικ�ινωνιών στην Ευρώπη έ�ει
�λ�κληρωθεί κατά µεγάλ� µέρ�ς, θα διατηρηθ�ύν µ�ν�ν �ι διατά�εις π�υ είναι απαραίτητες για
να ε�ασ!αλιστεί η διατήρηση των στ��ων της �δηγίας. Τ� σ�έδι� �δηγίας δεν απ�σκ�πεί στ�
να επι"άλει νέες υπ��ρεώσεις στα κράτη µέλη. Αρκετ�ί �ρισµ�ί έ��υν τρ�π�π�ιηθεί έτσι
ώστε να αντικατ�πτρί��νται �ι πι� πρ�σ!ατες τε�ν�λ�γικές ε�ελί�εις στ�ν τ�µέα των
τηλεπικ�ινωνιών.

145. Η �ριστική έκδ�ση της νέας �δηγίας θα γίνει παράλληλα µε την έκδ�ση των έ�ι
πρ�τάσεων �δηγιών εναρµ�νισης π�υ ε�έδωσε η Επιτρ�πή την ίδια ηµέρα.

2.3.2. Έκτη έκθεση σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των �δηγιών

146. Στις 7 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε την έκτη της έκθεση σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή
της δέσµης καν�νιστικών ρυθµίσεων στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών ¥59¦. Στην έκθεση γίνεται
απ�λ�γισµ�ς της ε!αρµ�γής των �δηγιών ελευθέρωσης και εναρµ�νισης σε �λα τα κράτη µέλη
της ΕΕ.

147. Μετά απ� τρία �ρ�νια πλήρ�υς ελευθέρωσης των τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών, η
έκθεση επι"ε"αιώνει �τι � ανταγωνισµ�ς ευν�ησε την αύ�ηση τ�υ π�σ�στ�ύ διείσδυσης της
κινητής τηλε!ωνίας GSM, π�υ έ!θασε τ� 70 % σε ένα κράτ�ς µέλ�ς και υπερ"αίνει τ� 39 % σε
�λα τα υπ�λ�ιπα. Τα στ�ι�εία της αγ�ράς δεί�ν�υν �τι τα τιµ�λ�για για τ�υς ιδιώτες και τις
επι�ειρήσεις ακ�λ�υθ�ύν καθ�δική π�ρεία. Στην αγ�ρά ��νδρικής, �ι τιµές των µισθωµένων
γραµµών εν γένει ε�ακ�λ�υθ�ύν να µειών�νται, ιδιαίτερα �π�υ ασκ�ύνται ανταγωνιστικές
πιέσεις. Ενώ �ι τιµές αυτές µειώθηκαν αισθητά απ� τ� 1997, τα ετήσια µισθώµατα, τ�σ� των
εθνικών �σ� και των διεθνών γραµµών, παρ�υσιά��υν σηµαντικές δια!�ρές µετα�ύ των κρατών
µελών. Μετά την ελευθέρωση, τα τιµ�λ�για διασύνδεσης µειώθηκαν κατά 6,5 % για την απλή
δια"ί"αση, κατά 20,2 % για τη διπλή δια"ί"αση και παρέµειναν σταθερά σε τ�πικ� επίπεδ�.

148. Στην εν λ�γω έκθεση η Επιτρ�πή εντ�πισε επίσης �ρισµένα πρ�"λήµατα π�υ
ε�ακ�λ�υθ�ύν να υ!ίστανται. Καταρ�άς, �ι διαδικασίες ��ρήγησης αδειών ε�ακ�λ�υθ�ύν να
είναι δυσκίνητες και γρα!ει�κρατικές σε αρκετά κράτη µέλη και τα τέλη αδείας σε π�λλές
περιπτώσεις είναι επα�θή. Τ�ύτ� απ�τελεί εµπ�δι� για την είσ�δ� στην αγ�ρά. #σ�ν α!�ρά τη
διασύνδεση, �ι νέ�ι !�ρείς εκµετάλλευσης διαµαρτύρ�νται �τι �ι ρυθµιστικές αρ�ές δεν έ��υν
πάντ�τε την αρµ�δι�τητα να ελέγ��υν κατά π�σ�ν �ι τιµές των καθιερωµένων !�ρέων
διαµ�ρ!ών�νται "άσει τ�υ υπ�κείµεν�υ κ�στ�υς. Π�λύ λίγα κράτη µέλη έ��υν θεσπίσει
κατάλληλα εργαλεία λ�γιστικής. Τέλ�ς, ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ��υν ανησυ�ητικά πρ�"λήµατα
σε �ρισµένα κράτη µέλη �σ�ν α!�ρά τη µη αναπρ�σαρµ�γή των τιµ�λ�γίων των τηλε!ωνικών
συνδρ�µών, γεγ�ν�ς π�υ �δηγεί σε συµπίεση των περιθωρίων, λαµ"αν�µένων υπ�ψη των τιµών
για την πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���.

¥59¦ COM(2000) 814.
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2.3.3. Ανακ�ίνωση σ�ετικά µε την τηλε�ωνία µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ

149. Η ανακ�ίνωση τ�υ 1998 σ�ετικά µε τ� καθεστώς των !ωνητικών επικ�ινωνιών µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ πρ�έ"λεπε διαδικασία αναθεώρησης για τ� 2000 σε συνάρτηση µε τις ε�ελί�εις της
αγ�ράς. Κατ�πιν δηµ�σιας δια"�ύλευσης, η Επιτρ�πή ε�έδωσε νέα ανακ�ίνωση στις
20 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 ¥60¦. Η τελευταία δεν αντικαθιστά την ανακ�ίνωση τ�υ 1998, της �π�ίας τα
συµπεράσµατα παραµέν�υν ισ�υρά µέ�ρι την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ νέ�υ καν�νιστικ�ύ πλαισί�υ,
π�υ πρ�"λέπεται για τ� 2002. Απ�σκ�πεί κυρίως στ� να διευκρινίσει τις ασά!ειες.

150. Η Επιτρ�πή ε�ακ�λ�υθεί να εκτιµά �τι �ι τηλεπικ�ινωνιακές υπηρεσίες µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ εν γένει δεν πληρ�ύν τα κριτήρια �ρισµ�ύ της !ωνητικής τηλε!ωνίας και συνεπώς
δεν µπ�ρ�ύν να υπα�θ�ύν στ� τ�µεακ� καν�νιστικ� πλαίσι�. Ωστ�σ�, �ταν η υπηρεσία, λ�γω
της π�ι�τητας και της α�ι�πιστίας της, απ�τελεί τέλει� υπ�κατάστατ� των !ωνητικών
επικ�ινωνιών π�υ παρέ��νται µε τα παραδ�σιακά µέσα, � !�ρέας εκµετάλλευσης πρέπει να
υπάγεται στ� καν�νιστικ� καθεστώς π�υ ε!αρµ��εται στη !ωνητική τηλε!ωνία.

2.3.4. Έλεγ��ς της ε�αρµ�γής των �δηγιών

151. Η Επιτρ�πή παρακ�λ�ύθησε στενά την ε!αρµ�γή των �δηγιών ελευθέρωσης στα κράτη
µέλη, καθώς και τη θέσπιση τ�υ καν�νιστικ�ύ πλαισί�υ στην Ελλάδα, �π�υ η µετα"ατική
περί�δ�ς για την καθιέρωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ λήγει την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2000.

152. Παρά την �υσιαστική πρ��δ� π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στα κράτη µέλη, στ� τέλ�ς τ�υ
έτ�υς, 21 διαδικασίες λ�γω παρα"άσεως τελ�ύσαν υπ� ε�έλι�η κατά κρατών µελών π�υ είτε
δεν εί�αν µετα!έρει σωστά τις �δηγίες ελευθέρωσης "άσει τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 3 της
Συνθήκης είτε δεν εί�αν κ�ιν�π�ιήσει τα µέτρα µετα!�ράς. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε τις
διαδικασίες π�υ εί�αν κινηθεί τα πρ�ηγ�ύµενα �ρ�νια κατά των κρατών µελών π�υ δεν εί�αν
µετα!έρει σωστά τις �δηγίες ελευθέρωσης. Η διαδικασία λ�γω παρα"άσεως κατά της Γαλλίας
σ�ετικά µε τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ κ�στ�υς της καθ�λικής υπηρεσίας κατέλη�ε σε πρ�σ!υγή στ�
∆ικαστήρι� τ�ν Απρίλι�. Η Γαλλία κατηγ�ρείται για τ�ν αδια!ανή �αρακτήρα της µεθ�δ�υ
α�ι�λ�γησης και των καν�νων υπ�λ�γισµ�ύ π�υ ε!άρµ�σε απ� τ� 1997, απ�τέλεσµα των
�π�ίων είναι επίσης η δι�γκωση τ�υ κ�στ�υς της καθ�λικής υπηρεσίας.

153. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε επίσης τις διαδικασίες κατά των κρατών µελών �π�υ δεν
�λ�κληρώθηκε η αναπρ�σαρµ�γή τ�υ τέλ�υς συνδρ�µής (Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και
Γαλλία στ� πλαίσι� της διαδικασίας σ�ετικά µε την καθ�λική υπηρεσία) σύµ!ωνα µε την
�δηγία 96/19/ΕΚ. Ειδικ�τερα, η αναπρ�σαρµ�γή αυτή πρέπει να γίνει πριν απ� την
αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���, πρ�κειµέν�υ να απ�!ευ�θεί τ� !αιν�µεν�
συµπίεσης των τιµών (price squeeze), δηλαδή η κατάσταση στην �π�ία �ι νε�εισερ��µεν�ι
!�ρείς εκµετάλλευσης θα επι"αρύν�νταν µε τ� ενδιάµεσ� κ�στ�ς (εν πρ�κειµένω τ� κ�στ�ς
των γραµµών αδεσµ�π�ίητης πρ�σ"ασης) για να µπ�ρ�ύν να ανταγωνί��νται ισ�τιµα τις τιµές
λιανικής τ�υ κυρίαρ��υ !�ρέα εκµετάλλευσης, � �π�ί�ς θα ήταν ταυτ��ρ�να � πρ�µηθευτής
τ�υ ενδιάµεσ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. Υπ� την πρ��πτική αυτή, η Επιτρ�πή απηύθυνε αιτι�λ�γηµένη
γνώµη στην Ιταλία και την Ισπανία και πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή στη Γερµανία. Η διαδικασία
κατά της Ιταλίας ανεστάλη, �ταν �ι ιταλικές αρ�ές, κατ�πιν της αιτι�λ�γηµένης γνώµης,
έλα"αν µέτρα τ�ν ∆εκέµ"ρι� π�υ επιτρέπ�υν στην Telecom Italia να αναπρ�σαρµ�σει σε
ικαν�π�ιητικ� "αθµ� τ� τέλ�ς συνδρ�µής.

¥60¦ ΕΕ C 369 της 22.12.2000.
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154. Η Επιτρ�πή απηύθυνε επίσης αιτι�λ�γηµένη γνώµη στ� Λ�υ�εµ"�ύργ� π�υ ε!άρµ�σε
διακρίσεις κατά των νε�εισερ��µένων σ�ετικά µε τα δικαιώµατα διέλευσης ¥61¦. Τέλ�ς, η
Επιτρ�πή απηύθυνε �κτώ πρ�ειδ�π�ιητικές επιστ�λές στα κράτη µέλη π�υ δεν εί�αν
κ�ιν�π�ιήσει µέτρα µετα!�ράς της �δηγίας 1999/64/ΕΚ, στ���ς της �π�ίας είναι να
ε�ασ!αλισθεί � ν�µικ�ς δια�ωρισµ�ς της παρ��ής δικτύων τηλεπικ�ινωνιών απ� την παρ��ή
δικτύων καλωδιακής τηλε�ρασης π�υ ανήκ�υν στ�ν ίδι� !�ρέα.

2.3.5. Ανακ�ίνωση και τ�µεακή έρευνα σ�ετικά µε την αδεσµ�π�ίητη πρ�σ!αση στ�ν τ�πικ� !ρ���

155. Τ� �αµηλ� επίπεδ� ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�πικ� "ρ��� (δηλαδή στ� τελευταί� �εύγ�ς
�άλκινων καλωδίων µετα�ύ των κέντρων των καθιερωµένων !�ρέων εκµετάλλευσης και των
εγκαταστάσεων των τελικών �ρηστών) ε�ακ�λ�υθεί να απ�τελεί ανησυ�ητικ� !αιν�µεν�. Στις
περισσ�τερες �ώρες της ΕΕ �ι καθιερωµέν�ι !�ρείς εκµετάλλευσης κατέ��υν µερίδι� αγ�ράς
απ� 95 έως 100 % �σ�ν α!�ρά τις λιανικές υπηρεσίες πρ�σ"ασης και τις τ�πικές επικ�ινωνίες,
�π�υ κατέ��υν θέση-κλειδί �άρη στ� γεγ�ν�ς �τι ελέγ��υν τ�ν τ�πικ� "ρ���. Στις 26 Απριλί�υ
η Επιτρ�πή ε�έδωσε ανακ�ίνωση σ�ετικά µε την αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ�
"ρ��� ¥62¦, �π�υ επεσήµανε �τι, πέραν των απαιτήσεων καν�νιστικ�ύ �αρακτήρα, η άρνηση της
παρ��ής πρ�σ"ασης στ�ν τ�πικ� "ρ��� ή η παρ��ή πρ�σ"ασης υπ� πρ�ϋπ�θέσεις π�υ
εισάγ�υν διακρίσεις απ�τελ�ύν ενδε��µένως κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης απ� τ�υς
καθιερωµέν�υς !�ρείς εκµετάλλευσης κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82.

156. Στις 12 Ι�υλί�υ, ε�αγγέλλ�ντας τ� σ�εδια��µεν� νέ� καν�νιστικ� πλαίσι� για τ�ν τ�µέα
των τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών ¥63¦, συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ καν�νισµ�ύ για την
αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���, η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε επίσης �τι εί�ε
�εκινήσει τ�µεακή έρευνα σ�ετικά µε την πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���. Η εν λ�γω έρευνα
α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ� σε επίπεδ� τ�πικ�ύ "ρ���υ και διερευνά πιθανές κατα�ρήσεις
δεσπ���υσας θέσης απ� τ�υς καθιερωµέν�υς !�ρείς εκµετάλλευσης.

2.3.6. Αρ�ικά π�ρίσµατα της τ�µεακής έρευνας σ�ετικά µε τις µισθωµένες γραµµές

157. #σ�ν α!�ρά τ� σκέλ�ς της τ�µεακής έρευνας σ�ετικά µε τα τιµ�λ�για των µισθωµένων
γραµµών, η Επιτρ�πή παρ�υσίασε τα αρ�ικά π�ρίσµατα της έρευνας κατά τη διάρκεια
ακρ�ασης π�υ δι�ργανώθηκε στις 22 Σεπτεµ"ρί�υ. �ι "ασικές διαπιστώσεις είναι �τι µετά τ�
άν�ιγµα τ�υ τ�µέα στ�ν ανταγωνισµ�, σηµειώθηκε µεγάλη πτώση των τιµ�λ�γίων των
µισθωµένων γραµµών, ιδίως των υπεραστικών και διεθνών. Φαίνεται �τι σε επίπεδ� λιανικ�ύ
εµπ�ρί�υ ασκείται ισ�υρή ανταγωνιστική πίεση, �πως µαρτυρ�ύν �ι σηµαντικές εκπτώσεις π�υ
παρέ��υν �ι υ!ιστάµεν�ι !�ρείς εκµετάλλευσης. Απ� την άλλη πλευρά, η �ήτηση µισθωµένων
γραµµών αυ�άνεται θεαµατικά, κυρίως λ�γω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. Η κατάσταση παρ�υσιά�ει
σηµαντικές δια!�ρές ανάλ�γα µε τ� κράτ�ς µέλ�ς. Τ� π�σ�στ� των εσ�δων απ� τις µισθωµένες
γραµµές επί τ�υ συν�λικ�ύ κύκλ�υ εργασιών των καθιερωµένων !�ρέων εκµετάλλευσης
παρ�υσιά�ει µεγάλες διακυµάνσεις (µετα�ύ 1 και 17 % για τις εθνικές µισθωµένες γραµµές,
µετα�ύ 3 και 27 % για τις διεθνείς µισθωµένες γραµµές). Παρατηρήθηκαν δυνητικά
υπερ"�λικές τιµές για εύρ�ς �ώνης 2 Mb/s, 34 Mb/s και 155 Mb/s. Απ� την έρευνα πρ�κύπτει
επίσης �τι είναι πιθαν� να υπάρ��υν κατα�ρήσεις µη συνδε�µενες µε τ� επίπεδ� των

¥61¦ Τ� ∆ικαστήρι� επιλή!θηκε της υπ�θεσης στις 27 Φε"ρ�υαρί�υ 2001.
¥62¦ Ανακ�ίνωση (ΕΕ C 272 της 23.9.2000, σ. 55).
¥63¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ της 18ης ∆εκεµ"ρί�υ

2000 σ�ετικά µε την αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ��� (ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 4), εκδ�θείς
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 95 της συνθήκης ΕΚ.
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τιµ�λ�γίων, �πως �ι στρατηγικές εκπτώσεις και η διακριτική µετα�είριση �σ�ν α!�ρά την
πρ�θεσµία παρ��ής µισθωµένων γραµµών.

158. Πρ�κειµέν�υ να ε�εταστ�ύν �ι λ�γ�ι των πιθανώς υπερ"�λικών τιµών µίσθωσης
διεθνών γραµµών, η Επιτρ�πή κίνησε αυτεπάγγελτα διαδικασίες σε πέντε υπ�θέσεις, σ�ετικά
µε τ� Βέλγι�, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Π�ρτ�γαλία και την Ισπανία. Σε πρώτ� στάδι� η
Επιτρ�πή διενεργεί διµερείς συσκέψεις µε τις εθνικές ρυθµιστικές αρ�ές και τις αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ των ανωτέρω κρατών µελών.

2.3.7. Τ�µεακή έρευνα σ�ετικά µε την περιαγωγή

159. Η τ�µεακή έρευνα σ�ετικά µε την περιαγωγή "ασίστηκε σε επίσηµα αιτήµατα παρ��ής
πληρ�!�ριών σ�ετικά µε τ� κ�στ�ς, τις τιµές και τις εµπ�ρικές πρακτικές στ�ν τ�µέα της
περιαγωγής κινητών επικ�ινωνιών π�υ απευθύνθηκαν σε 200 περίπ�υ !�ρείς εκµετάλλευσης
δικτύων κινητής τηλε!ωνίας, !�ρείς παρ��ής υπηρεσιών και εθνικές αρ�ές της ΕΕ.
∆ιαπιστώθηκε �τι �ι αγ�ρές ��νδρικής και λιανικής παραµέν�υν κατά κύρι� λ�γ� εθνικές, �ι
δε πρ�σ!�ρές λιανικής µετα�ύ �ωρών είναι σ�εδ�ν ανύπαρκτες. Απ� την έρευνα πρ�έκυψε �τι
τ� π�σ�στ� συγκέντρωσης υπερ"αίνει τ� 90 % για τ�υς δύ� καθιερωµέν�υς !�ρείς
εκµετάλλευσης στις περισσ�τερες εθνικές αγ�ρές ��νδρικής περιαγωγής, καθώς και �τι είναι
σ�εδ�ν γενικευµένη η απ�υσία ανταγωνιστικών πρ�σ!�ρών και συνυπ�λ�γισµ�ύ τ�υ κ�στ�υς
στη διαµ�ρ!ωση των τιµών, ιδίως σε επίπεδ� ��νδρικής σε �λ�κληρη την ΕΕ.

160. Η Επιτρ�πή συ�ήτησε τα π�ρίσµατα της έρευνας µε τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και
µε εµπειρ�γνώµ�νες των εθνικών ρυθµιστικών αρ�ών στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών των
κρατών µελών της ΕΕ σε σύσκεψη π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις Βρυ�έλλες στις 24 Ν�εµ"ρί�υ.
Κατά την εν λ�γω σύσκεψη η Επιτρ�πή έθεσε σε συ�ήτηση την πιθανή ανάληψη πρωτ�"�υλιών
για την αντιµετώπιση �ρισµένων υπ�θέσεων π�υ απ�τελ�ύν πιθανώς, σύµ!ωνα µε την έρευνα,
αθέµιτες συµπρά�εις ή/και κατα�ρήσεις ατ�µικής ή συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης απ� τ�υς
!�ρείς εκµετάλλευσης δικτύων κινητής τηλε!ωνίας. Βάσει των π�ρισµάτων της έρευνας, η
Επιτρ�πή θα α�ι�λ�γήσει επίσης τις συνήθεις και πρ�τιµησιακές συµ!ωνίες περιαγωγής, καθώς
και τις πρακτικές παρ��ής εκπτώσεων σ�ετικά µε τα τέλη περιαγωγής σε επίπεδ� ��νδρικής και
λιανικής, και πρ�τίθεται να παράσ�ει καθ�δήγηση τ�σ� στις εθνικές αρ�ές �σ� και στις
επι�ειρήσεις σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ επ’ αυτής της "άσης.

2.3.8. Ε�έταση µεµ�νωµένων υπ�θέσεων !άσει των άρθρων 81 και 82

Unisource

161. Στις 29 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση ¥64¦ ανάκλησης της απ�!ασης
απαλλαγής π�υ εί�ε λά"ει τ� 1997 ¥65¦ σ�ετικά µε την Unisource, µια ευρεία, παγκ�σµια συµµα�ία
στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών µετα�ύ τριών καθιερωµένων �ργανισµών τηλεπικ�ινωνιών,
της KPN (Κάτω Uώρες), της Telia (Σ�υηδία) και της Swisscom (Ελ"ετία).

162. Τα µέρη εί�αν γνωστ�π�ιήσει στην Επιτρ�πή �τι λ�γω των ε�ελί�εων της αγ�ράς και
των �ηµιών π�υ εί�ε συσσωρεύσει η Unisource, �ι µέτ���ι απ�!άσισαν να µειώσ�υν δραστικά
τ� αντικείµεν� των δραστηρι�τήτων της κ�ινής τ�υς επι�είρησης, η �π�ία πλέ�ν παρέ�ει µ�ν�
τηλεπικ�ινωνιακές υπηρεσίες πρ�στιθέµενης α�ίας σε π�λυεθνικές εταιρείες. Επιπλέ�ν,

¥64¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/01/1 της 3.1.2001.
¥65¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 29ης �κτω"ρί�υ 1997 (ΕΕ L 318 της 20.11.1997).
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έ��υν εγκαταλει!θεί �ι ρήτρες µη ανταγωνισµ�ύ π�υ δεν επέτρεπαν στις µητρικές εταιρείες να
ανταγωνί��νται την κ�ινή επι�είρηση, καθώς και �ι συµ!ωνίες απ�κλειστικής διαν�µής.

163. Κατ�πιν αυτών των αλλαγών, τα µέρη �ήτησαν αναθεώρηση της απ�!ασης τ�υ 1997,
ιδιαίτερα για να απαλλαγ�ύν απ� τις εκτεταµένες πρ�ϋπ�θέσεις και τις υπ��ρεώσεις ανα!�ράς
π�υ τ�υς εί�αν επι"ληθεί στ� πλαίσι� της απαλλαγής.

2.3.9. Ε�έταση υπ�θέσεων !άσει τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων

JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen και JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-
Württemberg

164. Με δύ� απ�!άσεις της 19ης Ι�υνί�υ και της 1ης Αυγ�ύστ�υ, η Επιτρ�πή επέτρεψε την
πώληση των δύ� περι!ερειακών δικτύων καλωδιακής τηλε�ρασης της Deutsche Telekom (DT)
στη Β�ρεια Ρηνανία–Βεστ�αλία (KNW) και στη Βάδη-Βυρτεµ#έργη (KBW) στην εταιρεία
Callahan Invest Limited ¥66¦. Στ���ς των ανωτέρω απ�!άσεων είναι η τ�νωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ
στις διά!�ρες αγ�ρές παρ��ής υπηρεσιών επικ�ινωνίας. Κατ�πιν της εκτίµησης των
κ�ιν�π�ιηθεισών συγκεντρώσεων, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι πρά�εις δεν θα
δηµι�υργ�ύσαν �ύτε θα ενίσ�υαν δεσπ���υσα θέση.

165. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι, καίτ�ι αµέσως µετά την πρά�η, η KNW και η KBW θα έ��υν εκ
των πραγµάτων τ� µ�ν�πώλι� στ�ν τ�µέα της καλωδιακής τηλε�ρασης στ� έδα!�ς τ�υς, η ίδια
η πρά�η δεν δηµι�υργεί �ύτε ενισ�ύει δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά υπηρεσιών
συνδρ�µητικής τηλε�ρασης στη Γερµανία, καθ�τι η KNW και η KBW απλώς θα καταλά"�υν
τη θέση π�υ κατεί�ε πρ�ηγ�υµένως η DT. Μετά την ανα"άθµιση τ�υ δικτύ�υ καλωδιακής
τηλε�ρασης, η KNW και η KBW θα είναι σε θέση να ανταγωνί��νται την DT παρέ��ντας
υπηρεσίες τ�πικής τηλε!ωνίας και πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ� στ�υς τελικ�ύς καταναλωτές.

166. Η KNW και η KBW θα συνάψ�υν διά!�ρες συµ!ωνίες µε τη θυγατρική της DT, την
εταιρεία Media Services GmbH (MSG) για να απ�κτήσ�υν υπηρεσίες περιε��µέν�υ, τε�νικές
υπηρεσίες και �ρισµένες υπηρεσίες στ�υς τ�µείς τ�υ µάρκετινγκ και των πωλήσεων
συνδε�µενες µε την παρ��ή υπηρεσιών συνδρ�µητικής τηλε�ρασης απ� την KNW στ�υς
συνδρ�µητές της Β�ρειας Ρηνανίας-Βεστ!αλίας. Ωστ�σ�, �ι συµ!ωνίες αυτές δεν καλύπτ�νται
απ� την απ�!αση µε την �π�ία η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρά�η.

JV.48 — Vodafone, Vivendi και Canal + (Vizzavi)

167. Στις 20 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας Vizzavi, κ�ινής
επι�είρησης δηµι�υργίας πύλης στ� ∆ιαδίκτυ� µετα�ύ των εταιρειών Vodafone, Vivendi and
Canal +. Η έγκριση της Επιτρ�πής ��ρηγήθηκε α!�ύ �ι εταιρείες ανέλα"αν δεσµεύσεις
ε�ασ!αλί��ντας �τι �ι ανταγωνιστικές πύλες στ� ∆ιαδίκτυ� θα εί�αν ισ�τιµη πρ�σ"αση στ�υς
απ�κωδικ�π�ιητές και τις συσκευές κινητών τηλε!ώνων των µητρικών εταιρειών.

168. Αντικείµεν� της Vizzavi θα είναι η ανάπτυ�η, διάθεση στην αγ�ρά, διατήρηση και παρ��ή
πύλης π�λλαπλής πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ� µε δικ� της σήµα σε �λ�κληρη την Ευρώπη, π�υ θα
πρ�σ!έρει στ�υς πελάτες ένα συνε�ές και αδιάκ�π� περι"άλλ�ν διαδραστικών υπηρεσιών τ�υ
∆ιαδικτύ�υ, �ρησιµ�π�ιώντας διά!�ρες πλατ!�ρµες, �πως τα δίκτυα σταθερής και κινητής
τηλε!ωνίας, �ι πρ�σωπικ�ί υπ�λ�γιστές και �ι επιπαλάµι�ι υπ�λ�γιστές, καθώς και �ι

¥66¦ Ανακ�ινώσεις τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/637 της 20.6.2000 και IP/00/905 της 2.8.2000.
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τηλε�πτικές συσκευές. Η απ�!αση διασ!αλί�ει �τι �ι συνθήκες ανταγωνισµ�ύ π�υ ισ�ύ�υν
σήµερα για τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύ�υ, τ� γεγ�ν�ς δηλαδή �τι �ι καταναλωτές µπ�ρ�ύν να
επιλέγ�υν τ� !�ρέα παρ��ής περιε��µέν�υ ανε�αρτήτως τ�υ !�ρέα παρ��ής πρ�σ"ασης, θα
διατηρηθ�ύν στις αναπτυσσ�µενες αγ�ρές πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ� µέσω κινητών τηλε!ώνων
και τηλε�πτικών συσκευών.

169. Απ� την έρευνα της Επιτρ�πής πρ�έκυψε �τι η κ�ινή επι�είρηση θα δηµι�υργ�ύσε
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στις αναδυ�µενες εθνικές αγ�ρές πυλών ∆ιαδικτύ�υ µέσω της
τηλε�ρασης και στις αναδυ�µενες εθνικές και πανευρωπαϊκές αγ�ρές πυλών ∆ιαδικτύ�υ µέσω
κινητών τηλε!ώνων. Για να ε�αλει!θ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ εντ�πισε η
Επιτρ�πή, τα µέρη ανέλα"αν δεσµεύσεις π�υ διασ!αλί��υν �τι η πρ�καθ�ρισµένη πύλη στ�
κινητ� τηλέ!ων� ή στ�ν απ�κωδικ�π�ιητή µπ�ρεί να αλλά�ει, εάν τ� επιθυµεί � καταναλωτής.
�ι δεσµεύσεις θα επιτρέψ�υν στ�υς καταναλωτές να έ��υν πρ�σ"αση σε πύλες τρίτων, να
αλλά��υν �ι ίδι�ι την πρ�καθ�ρισµένη πύλη ή να επιτρέπ�υν σε έναν τρίτ� !�ρέα
εκµετάλλευσης πύλης να αλλά�ει για λ�γαριασµ� τ�υς τις πρ�καθ�ρισµένες ρυθµίσεις.

2.4. Τα�υδρ�µικές υπηρεσίες

2.4.1. Πρ�ταση της Επιτρ�πής µε στ��� τ� περαιτέρω άν�ιγµα της αγ�ράς

170. Στις 30 Μαΐ�υ η Επιτρ�πή υπέ"αλε πρ�ταση για την τρ�π�π�ίηση της τα�υδρ�µικής
�δηγίας, πρ�τείν�ντας τη λήψη µέτρων για τ� άν�ιγµα µεγάλ�υ µέρ�υς της αγ�ράς τα�υδρ�µικών
υπηρεσιών στ�ν ανταγωνισµ� µέ�ρι τ� 2003 ¥67¦. Τ� 2007 θα ακ�λ�υθήσει περαιτέρω άν�ιγµα της
αγ�ράς. Η πρ�τειν�µενη "ήµα πρ�ς "ήµα πρ�σέγγιση απ�σκ�πεί στην αύ�ηση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στις τα�υδρ�µικές υπηρεσίες, παρέ��ντας ταυτ��ρ�να δικλείδες ασ!αλείας για τη
διατήρηση της καθ�λικής τα�υδρ�µικής υπηρεσίας σε �λ�κληρη την Ένωση.

171. Η πρ�ταση της Επιτρ�πής πρ�"λέπει �τι απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2003 τα κράτη µέλη θα
διευρύν�υν τ� !άσµα των υπηρεσιών π�υ παρέ��νται υπ� συνθήκες ανταγωνισµ�ύ. Μετα�ύ αυτών
συγκαταλέγεται η απ�στ�λή τα�υδρ�µικών αντικειµένων "άρ�υς άνω των 50 g και αντικειµένων
"άρ�υς κάτω των 50 g, �ταν η τιµή τ�υς είναι τ�υλά�ιστ�ν δυ�µισι !�ρές µεγαλύτερη απ� την τιµή
της συνήθ�υς αλληλ�γρα!ίας. Τ� ε�ερ��µεν� διασυν�ριακ� τα�υδρ�µεί� και τ� κατεπείγ�ν
τα�υδρ�µεί� θα υπ�κεινται επίσης στ�ν ανταγωνισµ�. Τ� συν�λικ� άν�ιγµα της αγ�ράς κατ�πιν
τ�υ πρώτ�υ αυτ�ύ "ήµατ�ς εκτιµάται �τι θα αντιστ�ι�εί κατά µέσ�ν �ρ� στ� 20 % περίπ�υ των
εσ�δων των !�ρέων παρ��ής καθ�λικής υπηρεσίας απ� τις τα�υδρ�µικές υπηρεσίες. Επιπλέ�ν, η
πρ�ταση περιέ�ει ακρι"ή �ρισµ� των ειδικών υπηρεσιών, �ι �π�ίες δεν είναι δυνατ�ν να ανατεθ�ύν
απ�κλειστικά σε κάπ�ι� !�ρέα "άσει της ισ�ύ�υσας �δηγίας και πρ�"λέπει την ε!αρµ�γή των
αρ�ών της δια!άνειας και της µη ε!αρµ�γής διακρίσεων στα ειδικά τιµ�λ�για.

2.4.2. Παρακ�λ�ύθηση της συµ�ωνίας REIMS II

172. Στις 15 Σεπτεµ"ρί�υ 1999 η Επιτρ�πή εί�ε εκδώσει απ�!αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3 ��ρηγώντας απαλλαγή στη συµ!ωνία REIMS II µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ
2001 ¥68¦. Στ� πλαίσι� της συµ!ωνίας, 16 ευρωπαϊκ�ί τα�υδρ�µικ�ί !�ρείς καθ�ρί��υν τις

¥67¦ Πρ�ταση �δηγίας τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ για την τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 97/67/
ΕΚ µε στ��� τ� περαιτέρω άν�ιγµα των κ�ιν�τικών τα�υδρ�µικών υπηρεσιών στ�ν ανταγωνισµ�, COM(2000)
319 τελικ�.

¥68¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Σεπτεµ"ρί�υ 1999 στην υπ�θεση αριθ. IV/36.748. REIMS II (ΕΕ L 275 της
26.10.1999).
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αµ�ι"ές για την αµ�ι"αία παράδ�ση τ�υ εισερ��µεν�υ διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ. �ι
αυ�ήσεις της αµ�ι"ής συναρτώνται µε "ελτιώσεις της π�ι�τητας της υπηρεσίας παράδ�σης εκ
µέρ�υς τ�υ τα�υδρ�µικ�ύ !�ρέα παραλα"ής. Στην απ�!ασή της η Επιτρ�πή επέ"αλε διά!�ρες
πρ�ϋπ�θέσεις και υπ��ρεώσεις στα µέρη, ώστε να διασ!αλιστεί �τι η συµ!ωνία είναι
επω!ελής για τ�υς καταναλωτές.

173. Τ� 2000, στ� πλαίσι� της παρακ�λ�ύθησης της απ�!ασης, η Επιτρ�πή ε�έτασε την
ε�έλι�η των τιµών και της π�ι�τητας των υπηρεσιών ενδ�κ�ιν�τικ�ύ τα�υδρ�µεί�υ. Τα
τελευταία �ρ�νια η π�ι�τητα της υπηρεσίας τ�υ διακ�ιν�τικ�ύ διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ
έ�ει "ελτιωθεί σηµαντικά, καίτ�ι σε �ρισµένα κράτη µέλη τ� επίπεδ� της είναι π�λύ �αµηλ�.
Η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ίησε επίσης συ�ητήσεις µε τα µέρη της συµ!ωνίας για να "ε"αιωθεί
�τι συµµ�ρ!ών�νται µε τις πρ�ϋπ�θέσεις και εκπληρών�υν τις υπ��ρεώσεις π�υ πρ�"λέπ�νται
στην απ�!αση. Έγιναν επίσης συσκέψεις µε άλλ�υς ενδια!ερ�µέν�υς, �πως �ι �ργανώσεις των
καταναλωτών και των �ρηστών.

2.4.3. Παρακράτηση και επιπλέ�ν �ρέωση διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ

174. Η Επιτρ�πή ε�ετά�ει �ρισµένες καταγγελίες κατά τις �π�ίες η Deutsche Post AG
παρα"αίνει τ� άρθρ� 82 παρακρατώντας, καθυστερώντας και επι"άλλ�ντας πρ�σθετα τέλη στ�
κ�ιν�, εισερ��µεν� διασυν�ριακ� τα�υδρ�µεί�. Κατ�πιν καταγγελίας τ�υ Τα�υδρ�µεί�υ τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ, η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία κατά της Deutsche Post στις
25 Μαΐ�υ ¥69¦. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ρισµένα αντικείµενα αλληλ�γρα!ίας —π�υ
παρακρατ�ύνται και στη συνέ�εια �ρεών�νται ως εσωτερικ� τα�υδρ�µεί� απ� την Deutsche
Post AG µε τη δικαι�λ�γία �τι η αναγρα!�µενη διεύθυνση τ�υ παραλήπτη είναι γερµανική—
απ�τελ�ύν κ�ινή διασυν�ριακή αλληλ�γρα!ία π�υ έ�ει τα�υδρ�µηθεί στ� Ηνωµέν� Βασίλει�.
Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή κατέλη�ε καταρ�άς στ� συµπέρασµα �τι η Deutsche Post κατα�ράται
τη δεσπ���υσα θέση της στην αγ�ρά εισερ��µεν�υ διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ �ρεών�ντας
την πλήρη τιµή π�υ πρ�"λέπεται στ� εσωτερικ� τιµ�λ�γι� για την εν λ�γω αλληλ�γρα!ία. Η
Επιτρ�πή θεώρησε επίσης �τι �ι µεγάλες καθυστερήσεις π�υ πρ�κύπτ�υν απ� την
παρακράτηση της εν λ�γω αλληλ�γρα!ίας µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν ως παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82.

2.4.4. ∆έµατα εµπ�ρί�υ δι’ αλληλ�γρα�ίας

175. Στις 8 Αυγ�ύστ�υ η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία κατά της Deutsche Post
AG σε υπ�θεση σ�ετικά µε την τιµ�λ�γιακή π�λιτική της Deutsche Post AG για την παράδ�ση
δεµάτων εµπ�ρί�υ δι’ αλληλ�γρα!ίας ¥70¦. Στην κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων η Επιτρ�πή θεώρησε
�τι η Deutsche Post κατα�ράται τη δεσπ���υσα θέση της παρέ��ντας συγ�ρ�νως εκπτώσεις
πιστής πελατειακής σ�έσης και εκπτώσεις ανάλ�γα µε την π�σ�τητα, γεγ�ν�ς π�υ απ�κλείει
τ�ν ανταγωνισµ� ¥71¦. Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης τ� µεγάλ� ύψ�ς των τελών της
αλληλ�γρα!ίας στη Γερµανία. Η σύγκριση µε τα τέλη π�υ επι"άλλ�νται σε άλλες �ώρες,
λαµ"άν�ντας υπ�ψη παράγ�ντες �πως η πυκν�τητα τ�υ πληθυσµ�ύ και η π�ι�τητα της
υπηρεσίας, δεί�νει �τι τα τέλη της συνήθ�υς αλληλ�γρα!ίας στη Γερµανία είναι µακράν τα
υψηλ�τερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ε�εταστεί εάν τα εν λ�γω τέλη είναι υπερ"�λικά,
δηλαδή εάν �ι τιµές π�υ �ρεώνει η Deutsche Post AG ανταπ�κρίν�νται στ� πραγµατικ� κ�στ�ς

¥69¦ Υπ�θεση COMP/36.915, Deutsche Post AG. Παρακράτηση διασυν�ριακ�ύ τα�υδρ�µεί�υ, ανακ�ίνωση τύπ�υ
της Επιτρ�πής IP/00/562 της 31.5.2000.

¥70¦ Συνε�ετασθείσες υπ�θέσεις COMP/35.141 UPS/Deutsche Post AG και COMP/37.121 DVPT/Deutsche Post
AG. Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/919 της 8.8.2000.

¥71¦ Κατ�πιν της κ�ιν�π�ίησης αιτιάσεων π�υ εκδ�θηκε στις 8 Αυγ�ύστ�υ 2000 ακ�λ�ύθησε συµπληρωµατική
κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων της 4ης �κτω"ρί�υ 2000, ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/1108 της 4.10.2000.
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ή στην α�ία της παρε��µενης υπηρεσίας, η Επιτρ�πή �ήτησε απ� την Deutsche Post πρ�σθετες
πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τ� κ�στ�ς.

176. Στις 19 �κτω"ρί�υ η Deutsche Post ανακ�ίνωσε �τι κατήργησε �λες τις ρήτρες των
συµ!ωνιών της µε τις επι�ειρήσεις εµπ�ρί�υ δι’ αλληλ�γρα!ίας π�υ πρ�έ"λεπαν εκπτώσεις
ανάλ�γα µε την π�σ�τητα και εκπτώσεις πιστής πελατειακής σ�έσης, για τις �π�ίες η
Επιτρ�πή εί�ε διατυπώσει αιτιάσεις και δήλωσε �τι διαπραγµατεύεται εναλλακτικές
ρυθµίσεις.

2.4.5. Νέες τα�υδρ�µικές υπηρεσίες

177. Την 21η ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση σ�ετικά µε την παρ��ή νέων
τα�υδρ�µικών υπηρεσιών στην Ιταλία π�υ πρ�σ!έρ�υν ιδιαίτερα στ�ι�εία πρ�στιθέµενης α�ίας, και
συγκεκριµένα την εγγύηση �τι τα αντικείµενα π�υ έ��υν δηµι�υργηθεί ηλεκτρ�νικά !θάν�υν στ�ν
παραλήπτη σε πρ�καθ�ρισµένη ηµερ�µηνία ή σε πρ�καθ�ρισµέν� �ρ�ν� ¥72¦. Η απ�!αση εκδ�θηκε
κατ�πιν καταγγελίας κατά την �π�ία η Ιταλία ανέθεσε απ�κλειστικά στ�ν καθιερωµέν� !�ρέα τ�
στάδι� παράδ�σης τ�υ υ"ριδικ�ύ τα�υδρ�µεί�υ (στ� πλαίσι� τ�υ �π�ί�υ τα τα�υδρ�µικά
αντικείµενα παράγ�νται µε ηλεκτρ�νικά µέσα). Η Επιτρ�πή εκτιµά �τι τ� ιταλικ� ν�µ�θετικ�
διάταγµα αριθ. 261 της 22ας Ι�υλί�υ π�υ πρ�"λέπει τις ανωτέρω ρυθµίσεις απαγ�ρεύ�ντας στις
ιδιωτικές επι�ειρήσεις να πρ�σ!έρ�υν νέες υ"ριδικές τα�υδρ�µικές υπηρεσίες µε ιδιαίτερα
�αρακτηριστικά δεν συµ"ι"ά�εται µε τ� άρθρ� 86 παράγρα!�ς 1 σε συνδυασµ� µε τ� άρθρ� 82 της
Συνθήκης. Κανένα κράτ�ς µέλ�ς εκτ�ς απ� την Ιταλία δεν έ�ει αναθέσει απ�κλειστικά στ�ν
καθιερωµέν� !�ρέα τ� στάδι� παράδ�σης τ�υ υ"ριδικ�ύ τα�υδρ�µεί�υ.

178. Τ� στάδι� παράδ�σης τ�υ υ"ριδικ�ύ τα�υδρ�µεί�υ ενδέ�εται να περιλαµ"άνει την
παρ��ή �ρισµένων υπηρεσιών πρ�στιθέµενης α�ίας, �πως η εγγύηση �τι τα αντικείµενα π�υ
έ��υν δηµι�υργηθεί ηλεκτρ�νικά θα !θάσ�υν σε πρ�καθ�ρισµέν� �ρ�ν� ή ηµερ�µηνία. Επί τ�υ
παρ�ντ�ς � καθιερωµέν�ς !�ρέας στην Ιταλία δεν παρέ�ει τη νέα αυτή υπηρεσία. Η παράδ�ση
σε πρ�καθ�ρισµέν� �ρ�ν� ή ηµερ�µηνία απ�τελεί �ωριστή αγ�ρά, η �π�ία είναι π�λύ
δια!�ρετική απ� τις παραδ�σιακές υπηρεσίες παράδ�σης (καθ�λική υπηρεσία). Συνεπώς, δεν
δικαι�λ�γείται η απ�κλειστική της ανάθεση στ� !�ρέα παρ��ής της καθ�λικής υπηρεσίας, �
�π�ί�ς δεν παρέ�ει την υπηρεσία αυτή. Επιπλέ�ν, η εγγυηµένη παράδ�ση σε πρ�καθ�ρισµέν�
�ρ�ν� ή ηµερ�µηνία δεν περιλαµ"άνεται στ� !άσµα των υπηρεσιών π�υ παρέ�ει � καθιερωµέν�ς
!�ρέας εκµετάλλευσης και έτσι η ανάθεση αυτής της υπηρεσίας σε άλλ� !�ρέα δεν πρ�καλεί
�ηµίες στ�ν καθιερωµέν� !�ρέα.

2.5. Αερ�π�ρικές µετα��ρές

2.5.1. Συµµα�ίες

179. �ι συνεργασίες στ�ν τ�µέα των αερ�π�ρικών µετα!�ρών συνε�ί��νται µε τα�ύ ρυθµ� και
η Επιτρ�πή ε�έτασε �ρισµένες συµµα�ίες και συγ�ωνεύσεις κατά τη διάρκεια τ�υ 2000. Εν γένει,
η Επιτρ�πή εκτιµά �τι �ι συµµα�ίες µετα�ύ αερ�π�ρικών εταιρειών είναι επω!ελείς για τ�υς
επι"άτες, δι�τι µέσω αυτών επεκτείν�νται τα δίκτυα και "ελτιώνεται η απ�τελεσµατικ�τητα.
Ωστ�σ�, �ι συµµα�ίες µπ�ρ�ύν επίσης να µειώσ�υν σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ� σε επιµέρ�υς
δρ�µ�λ�για και, για να περι�ριστεί τ� !αιν�µεν� αυτ�, απαιτείται ενδε��µένως η λήψη
δι�ρθωτικών µέτρων.

¥72¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/1522 της 21.12.2000.
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180. Στις 28 Φε"ρ�υαρί�υ 2000 η Επιτρ�πή απέστειλε «πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή» στις
εταιρείες Swissair, Sabena, TAP, AOM και Crossair, �ι �π�ίες είναι µέλη της συµµα�ίας
Qualiflyer, σ�ετικά µε συµ!ωνία π�υ τ�υς επέτρεπε να συντ�νί��υν τις τιµές των ναύλων. Μέσω
της πρ�ειδ�π�ιητικής επιστ�λής η Επιτρ�πή έδωσε στα µέρη πρ�θεσµία τριών ε"δ�µάδων για
να της επι"ε"αιώσ�υν �τι η συµ!ωνία εί�ε περατωθεί. ∆ια!�ρετικά, η Επιτρ�πή θα κιν�ύσε
την επίσηµη διαδικασία λ�γω παρα"άσεως κατά των αερ�π�ρικών εταιρειών, η �π�ία θα
µπ�ρ�ύσε να �δηγήσει στην έκδ�ση καταδικαστικής απ�!ασης και στην επι"�λή πρ�στίµων.
Κατ�πιν της πρ�ειδ�π�ιητικής επιστ�λής, τα µέρη περάτωσαν τη συµ!ωνία σ�ετικά µε τις
τιµές �σ�ν α!�ρά τα δρ�µ�λ�για µετα�ύ Π�ρτ�γαλίας και Βελγί�υ, Π�ρτ�γαλίας και Ελ"ετίας,
και µετα�ύ Παρισί�υ (Orly) και Βρυ�ελλών, τα �π�ία εκτελ�ύνται µ�ν� απ� τα µέλη της
Qualiflyer. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή δεν κίνησε την επίσηµη διαδικασία λ�γω παρα"άσεως.

181. Τ�ν �κτώ"ρι� η Επιτρ�πή έστειλε επιστ�λές εκ!ρά��ντας σ�"αρές αµ!ι"�λίες στις
εταιρείες Lufthansa και SAS σ�ετικά µε τη συνεργασία τ�υς µε την Austrian Airlines, η �π�ία εί�ε
κ�ιν�π�ιηθεί στην Επιτρ�πή τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1999. Η Επιτρ�πή εκτιµά �τι �ι συµ!ωνίες
συνεργασίας, ως έ��υν σήµερα, θα ε�άλει!αν τ�ν ανταγωνισµ� σε π�λλά δρ�µ�λ�για µετα�ύ της
Αυστρίας και της Γερµανίας και µετα�ύ της Αυστρίας και της Σκανδινα"ίας. Η απ�στ�λή
επιστ�λών διατύπωσης σ�"αρών αµ!ι"�λιών ήταν τ� πρώτ� "ήµα στην έρευνα της Επιτρ�πής, η
�π�ία συνε�ί�εται. Θα µπ�ρ�ύσε να �δηγήσει στην έκδ�ση απαγ�ρευτικής απ�!ασης, εκτ�ς εάν
�ι εταιρείες !ρ�ντίσ�υν να ε�αλει!θ�ύν �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής.

182. Η Επιτρ�πή συνε�ί�ει τις έρευνές της και για �ρισµένες άλλες συµµα�ίες µετα�ύ
αερ�π�ρικών εταιρειών. Στις αρ�ές τ�υ 2001 αναµένεται η έκδ�ση απ�!ασης σ�ετικά µε τη
συνεργασία µετα�ύ των εταιρειών British Midland, Lufthansa και SAS.

183. Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης τη συγ�ώνευση µετα�ύ των αµερικανικών εταιρειών Air
και United τ� 2000. Τα µέρη ανέλα"αν διά!�ρες δεσµεύσεις και η συγ�ώνευση εγκρίθηκε στις
αρ�ές τ�υ 2001.

2.5.2. Αερ�λιµένες

184. Η Επιτρ�πή ε�ετά�ει τα τέλη πρ�σγείωσης σε �λ�υς τ�υς ευρωπαϊκ�ύς αερ�λιµένες
απ� τις 28 Ι�υνί�υ 1995, �ταν απ�!άνθηκε �τι τ� σύστηµα εκπτώσεων π�υ ε!αρµ���ταν στ�ν
κύρι� αερ�λιµένα των Βρυ�ελλών συνιστ�ύσε παρά"αση της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας. Έκτ�τε,
τα περισσ�τερα κράτη µέλη άλλα�αν τ� σύστηµα επι"�λής τελών πρ�σγείωσης ώστε να
ε�αλει!θ�ύν �ι διακρίσεις. Τ� 1999 εκδ�θηκαν απ�!άσεις κατά των αρ�ών των π�ρτ�γαλικών
και των !ινλανδικών αερ�λιµένων. �ι π�ρτ�γαλικές αρ�ές πρ�σέ"αλαν την απ�!αση της
Επιτρ�πής ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, αλλά �ι !ινλανδικές αρ�ές
δεσµεύθηκαν �τι θα τηρήσ�υν την απ�!αση της Επιτρ�πής και θα αλλά��υν τ� σύστηµα τελών
πρ�σγείωσης απ� τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2001.

185. Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση "άσει των άρθρων 86 και 82 ¥73¦ µε την
�π�ία διαπιστώθηκε �τι τ� σύστηµα εκπτώσεων και επι"�λής δια!�ρετικών τελών πρ�σγείωσης
ανάλ�γα µε την πρ�έλευση της πτήσης, π�υ ε!αρµ���ταν κατ’ εντ�λή της ισπανικής
κυ"έρνησης, εισήγαγε διακρίσεις υπέρ των εθνικών αερ�π�ρικών εταιρειών. Τ� σύστηµα π�υ
ε!άρµ��ε η Ισπανία πρ�έ"λεπε, για �λες τις κατηγ�ρίες αερ�σκα!ών, την επι"�λή υψηλ�τερων
τελών για τις ενδ�κ�ιν�τικές πτήσεις απ� �,τι για τις εσωτερικές πτήσεις. Επιπλέ�ν, πρ�έ"λεπε

¥73¦ Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/874 της 27.7.2000.
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εκπτώσεις ανάλ�γες µε τ�ν αριθµ� των µηνιαίων πρ�σγειώσεων, π�υ κυµαίν�νταν απ� 9 έως
35 %. Εκ των πραγµάτων, τ� σύστηµα αυτ� ευν��ύσε τ�υς εθνικ�ύς αερ�µετα!�ρείς, και
συγκεκριµένα τις εταιρείες Iberia, Binter Canarias και Spanair, �ι �π�ίες επω!ελ�ύνταν απ�
εκπτώσεις 20 έως 25 % κατά µέσ�ν �ρ�. ∆εν υπάρ�ει καµία αντικειµενική δικαι�λ�γία για τη
διακριτική αυτή µετα�είριση. �ι ισπανικές αρ�ές γνωστ�π�ίησαν στην Επιτρ�πή �τι τ�
σύστηµα επι"�λής τελών πρ�σγείωσης τρ�π�π�ιήθηκε ώστε να είναι σύµ!ων� µε την κ�ιν�τική
ν�µ�θεσία.

186. Την ίδια �ρ�νική περί�δ� εστάλη πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή στις ιταλικές αρ�ές, η
�π�ία απ�τελεί τ� πρώτ� "ήµα της διαδικασίας π�υ µπ�ρεί να �δηγήσει στην έκδ�ση επίσηµης
απ�!ασης. #πως και στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� ιταλικ� σύστηµα
εισήγαγε διακρίσεις κατά των αλλ�δαπών αερ�µετα!�ρέων και υπέρ ιταλικών αερ�π�ρικών
εταιρειών, συγκεκριµένα δε της Alitalia. Τα τέλη πρ�σγείωσης στην Ιταλία καθ�ρί��νται εκ τ�υ
ν�µ�υ. Βάσει διατάγµατ�ς της 27ης �κτω"ρί�υ 1998, στις εσωτερικές πτήσεις παρέ�εται
έκπτωση ίση µε τ� 57 έως 64 % των συνήθων τελών πρ�σγείωσης π�υ ε!αρµ���νται στις διεθνείς
πτήσεις, ανάλ�γα µε τ�ν τύπ� τ�υ αερ�σκά!�υς. Κατ�πιν της πρ�ειδ�π�ιητικής επιστ�λής, �ι
ιταλικές αρ�ές γνωστ�π�ίησαν στην Επιτρ�πή �τι τ� σύστηµα τελών πρ�σγείωσης
τρ�π�π�ιήθηκε ώστε να είναι σύµ!ων� µε την κ�ιν�τική ν�µ�θεσία.

187. Καλώντας την ισπανική και την ιταλική κυ"έρνηση να καταργήσ�υν τα συστήµατά
τ�υς, η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε τη διαδικασία µε την �π�ία ε�αλεί!θηκαν �ι διακρίσεις σ�ετικά
µε την επι"�λή τελών πρ�σγείωσης σε �λ�κληρ� τ�ν Ευρωπαϊκ� �ικ�ν�µικ� Uώρ�.

188. Στις 11 Ι�υνί�υ 1998 ¥74¦ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 82 της
συνθήκης ΕΚ κατά της Aéroports de Paris (ADP) διατάσσ�ντας την τελευταία να ε!αρµ�σει
σύστηµα επι"�λής εµπ�ρικών τελών άνευ διακρίσεων σ�ετικά µε τις υπηρεσίες εδά!�υς. Τ�ν
Αύγ�υστ� τ�υ 1998 η ADP άσκησε πρ�σ!υγή κατά της απ�!ασης.

189. Στις 12 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 ¥75¦ τ� Πρωτ�δικεί� απέρριψε τ�υς επτά λ�γ�υς π�υ
επικαλέστηκε η ADP πρ�ς στήρι�η της πρ�σ!υγής της. Η απ�!αση αυτή είναι σηµαντική απ�
τρεις τ�υλά�ιστ�ν απ�ψεις: διευκρινί�ει τ�ν καν�νισµ� διαδικασίας π�υ είναι ε!αρµ�στέ�ς στις
υπ�δ�µές µετα!�ρών, �αρακτηρί�ει τη δια�είριση εν�ς αερ�λιµένα ως εµπ�ρική δραστηρι�τητα
και τ� !�ρέα δια�είρισης ως επι�είρηση και επι"ε"αιώνει, µετά την απ�!αση στην υπ�θεση
Corsica ferries ¥76¦, �τι �ι πρ�ϋπ�θέσεις ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 82 της Συνθήκης πληρ�ύνται �ωρίς
να είναι απαραίτητη η παρ�υσία των σ�ετικών επι�ειρήσεων στην ίδια αγ�ρά.

190. Η απ�!αση αυτή επικυρώνει την π�λιτική π�υ ε!αρµ��ει η Επιτρ�πή στ�ν τ�µέα των
υπ�δ�µών των µετα!�ρών και πι� συγκεκριµένα σε �,τι α!�ρά την πρ�σ"αση στις εν λ�γω
υπ�δ�µές άνευ διακρίσεων.

2.5.3. Συστήµατα κρατήσεων

191. Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2000 η Επιτρ�πή περάτωσε έρευνα "άσει τ�υ άρθρ�υ 82 σ�ετικά µε τις
πρ�"αλλ�µενες διακρίσεις εκ µέρ�υς της Air France εις "άρ�ς τ�υ SABRE, αµερικανικ�ύ
ηλεκτρ�νικ�ύ συστήµατ�ς κρατήσεων [computerised reservation system (CRS)], α!�ύ η γαλλική
αερ�π�ρική εταιρεία συµ!ώνησε να τηρεί κώδικα καλής συµπερι!�ράς π�υ παρέ�ει στ�

¥74¦ ΕΕ L 230 της 18.8.1998, σ. 10, XXVIIIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σ. 159.
¥75¦ Υπ�θεση T-128/98, ADP κατά Επιτρ�πής (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί στη Συλλ�γή).
¥76¦ Υπ�θεση C-18/93, Corsica Ferries, Συλλ�γή 1994, σ. I-1783.
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σύστηµα SABRE ισ�τιµη µετα�είριση µε τ� σύστηµα Amadeus, τ� �π�ί� ανήκει εν µέρει στην
εν λ�γω εταιρεία, καθώς και µε τα άλλα συστήµατα CRS. Η επιτυ�ής αυτή έρευνα ήταν η
πρώτη π�υ διενεργήθηκε κατ�πιν αιτήµατ�ς τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ, π�υ
υπ�"λήθηκε σύµ!ωνα µε διµερή συµ!ωνία συνεργασίας µετα�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Ηνωµένων Π�λιτειών.

2.6. Θαλάσσιες µετα��ρές

2.6.1. Απαλλαγή κατά κατηγ�ρία των κ�ιν�πρα�ιών ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών

192. Στις 19 Απριλί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 823/2000 ¥77¦ µε τ�ν
�π�ί� ανανεώνεται η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία των κ�ιν�πρα�ιών ναυτιλιακών εταιρειών
τακτικών γραµµών π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� της Επιτρ�πής (ΕΚ) αριθ. 870/95 ¥78¦, τ�υ
�π�ί�υ η πενταετής διάρκεια ισ�ύ�ς έλη�ε στις 25 Απριλί�υ 2000.

193. Η ευν�ϊκή γνώµη της Επιτρ�πής για τις κ�ιν�πρα�ίες �!είλεται στα πλε�νεκτήµατα
π�υ απ�!έρει αυτή η µ�ρ!ή συνεργασίας. �ι κ�ιν�πρα�ίες συµ"άλλ�υν εν γένει στη "ελτίωση
της παραγωγικ�τητας αλλά και της π�ι�τητας των υπηρεσιών τακτικών γραµµών π�υ
παρέ��νται στ�υς �ρήστες των µετα!�ρών �άρη στ�ν ε��ρθ�λ�γισµ� των δραστηρι�τήτων των
εταιρειών-µελών τ�υς και �άρη στις �ικ�ν�µίες κλίµακας π�υ επιτρέπ�υν.

194. � νέ�ς καν�νισµ�ς, � �π�ί�ς παρατείνει την απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για πέντε ακ�µη
�ρ�νια, περιλαµ"άνει τρ�π�π�ιήσεις �ι �π�ίες τ�ν απ�σα!ηνί��υν σύµ!ωνα µε την ερµηνεία
της Επιτρ�πής για τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 870/95. Έτσι, � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 823/2000
πρ�"λέπει, µετα�ύ άλλων, �τι η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία ε!αρµ��εται και σε κ�ιν�πρα�ίες
π�υ ασκ�ύν δραστηρι�τητες σε περισσ�τερα τ�υ εν�ς δρ�µ�λ�για (άρθρ� 1 παράγρα!�ς 1) και
�τι τα �ρια ως πρ�ς τ� µερίδι� αγ�ράς πρέπει να τηρ�ύνται σε κάθε αγ�ρά στην �π�ία ασκεί
δραστηρι�τητες η κ�ιν�πρα�ία (άρθρα 6 και 7).

195. Η σηµαντικ�τερη αλλαγή π�υ επι!έρει � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 823/2000 στην
απαλλαγή κατά κατηγ�ρία σε σύγκριση µε τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 870/95 είναι �τι
ανα!έρεται σε �ρια ως πρ�ς τ� µερίδι� αγ�ράς αντί των �ρίων ως πρ�ς τ� µερίδι� µετα!�ρικών
υπηρεσιών (δηλαδή τ� µερίδι� π�υ κατέ�ει η κ�ιν�πρα�ία στα δρ�µ�λ�για µετα�ύ των �ευγών
λιµένων π�υ πράγµατι ε�υπηρετεί) π�υ ανα!έρ�νται στ� καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 870/95. Τ�
µερίδι� αγ�ράς είναι η συνήθης ένδει�η ισ�ύ�ς στην αγ�ρά π�υ �ρησιµ�π�ιείται στη
ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ. Τ� κριτήρι� µε "άση τ� µερίδι� µετα!�ρικών υπηρεσιών
υι�θετήθηκε στ�ν πρ�ηγ�ύµεν� καν�νισµ� δι�τι �ι ναυτιλιακές εταιρείες εί�αν θεωρήσει �τι
τα µερίδια αγ�ράς δύσκ�λα θα µπ�ρ�ύσαν να υπ�λ�γιστ�ύν, αλλά η εµπειρία έδει�ε �τι �ι
ναυτιλιακές εταιρείες ήταν σε θέση να παρέ��υν µερίδια αγ�ράς.

196. Κατά τη διάρκεια ισ�ύ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 870/95 ��ρηγήθηκε απαλλαγή σε
ένδεκα κ�ιν�πρα�ίες "άσει της διαδικασίας αντιρρήσεων π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ�. Η
διαδικασία έδωσε στην Επιτρ�πή τη δυνατ�τητα να ελέγ�ει κατά π�σ�ν �ι κ�ιν�πρα�ίες αυτές
αντιµετωπί��υν απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ�. ∆εν υπήρ�ε καµία ένδει�η για τέτ�ια µετα"�λή των
συνθηκών ώστε �ι κ�ιν�πρα�ίες αυτές να µην αντιµετωπί��υν πλέ�ν απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ�.
Για να απ�!ευ�θεί � !�ρτ�ς της εκ νέ�υ υπ�"�λής κ�ιν�π�ιήσεων, � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 823/

¥77¦ ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 24. Ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/404 της 25.4.2000.
¥78¦ ΕΕ L 89 της 21.4.1995, σ. 7.
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2000 πρ�"λέπει �τι θα ε�ακ�λ�υθήσει η απαλλαγή των εν λ�γω κ�ιν�πρα�ιών (αιτι�λ�γική σκέψη
27, άρθρ� 13 παράγρα!�ς 2)· �ι συµ!ωνίες αυτές θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να υπ�κεινται σε υπ��ρεώσεις
(άρθρ� 9) και στην ε��υσία της Επιτρ�πής να άρει την απαλλαγή (άρθρ� 12).

2.6.2. Κ�ιν�πρα�ία Grand Alliance

197. Τ�ν Μάρτι� τ�υ 2000 η Επιτρ�πή ��ρήγησε απαλλαγή στην κ�ιν�πρα!ία Grand Alliance,
συµ!ωνία µετα�ύ των εταιρειών Hapag-Lloyd Container Linie, Malaysia International Shipping
Corporation, Nippon Yusen Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) και
P & O Nedlloyd. Η κ�ιν�πρα�ία παρέ�ει απ� κ�ιν�ύ ναυτιλιακές υπηρεσίες τακτικών γραµµών
µετα�ύ λιµένων της Β�ρειας και Ν�τιας Ευρώπης και λιµένων της Άπω Ανατ�λής. Η Επιτρ�πή
ε�έτασε τις συνθήκες στις αγ�ρές �π�υ παρέ��νται �ι υπηρεσίες της κ�ιν�πρα�ίας και κατέλη�ε
στ� συµπέρασµα �τι η κ�ιν�πρα�ία πληρ�ί τα κριτήρια ��ρήγησης απαλλαγής "άσει τ�υ
καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 870/95. Συγκεκριµένα, επεσήµανε �τι τα µέρη εί�αν πραγµατ�π�ιήσει
σηµαντικές επενδύσεις για τις υπηρεσίες της κ�ιν�πρα�ίας και, σύµ!ωνα µε τα απ�δεικτικά
στ�ι�εία, η κ�ιν�πρα�ία θα ε�ακ�λ�υθ�ύσε να αντιµετωπί�ει πραγµατικ� ανταγωνισµ� απ�
άλλες ναυτιλιακές εταιρείες.

2.6.3. FETTCSA

Στις 16 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση στην �π�ία διαπιστώνεται �τι τα µέλη της
συµ!ωνίας τελών και πρ�σθετων τελών δρ�µ�λ�γίων της Άπω Ανατ�λής [Far East Trade Tariff
Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] εί�αν παρα"εί την απαγ�ρευση των συµπρά�εων
π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Η υπ�θεση αυτή ε�ετά�εται στ�
τµήµα της παρ�ύσας έκθεσης σ�ετικά µε τις συµπρά�εις (τµήµα I.B κε!άλαι� 1.1).

2.7. Σιδηρ�δρ�µικές µετα��ρές

198. Τα τελευταία 30 �ρ�νια �ι σιδηρ�δρ�µικές µετα!�ρές "ρίσκ�νται σε "αθιά παρακµή στην
Κ�ιν�τητα παρά τ� γεγ�ν�ς �τι �ι επι"ατικές και εµπ�ρευµατικές µετα!�ρές εν γένει
παρ�υσιά��υν ετήσι� ρυθµ� ανάπτυ�ης 2,5 έως 3 %. Ιδιαίτερα σηµαντική ανάπτυ�η παρατηρήθηκε
στις διασυν�ριακές εµπ�ρευµατικές µετα!�ρές µε τη δηµι�υργία της εσωτερικής αγ�ράς.
∆υστυ�ώς �µως, � σιδηρ�δρ�µικ�ς τ�µέας δεν επω!ελήθηκε απ� τις ε�ελί�εις αυτές. Κατά την
περί�δ� 1990-1998 �ι �δικές εµπ�ρευµατικές µετα!�ρές, υπ�λ�γι��µενες σε τ�ν�υς ανά
�ιλι�µετρα, αυ�ήθηκαν κατά 35 %, ενώ �ι σιδηρ�δρ�µικές εµπ�ρευµατικές µετα!�ρές µειώθηκαν
κατά έ�ι. Είναι �αρακτηριστικ� �τι τ� µερίδι� αγ�ράς τ�υ σιδηρ�δρ�µ�υ µειώθηκε ακ�µη και σε
ένα τµήµα της αγ�ράς �π�υ � σιδηρ�δρ�µ�ς θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικ�ς, δηλαδή
στη µετα!�ρά πρ�ϊ�ντων µεγάλ�υ �γκ�υ σε µεγάλες απ�στάσεις.

199. Τ� !αιν�µεν� αυτ� �!είλεται µεν σε π�λλ�ύς παράγ�ντες, αλλά είναι γεγ�ν�ς �τι �
σιδηρ�δρ�µικ�ς τ�µέας µει�νεκτεί δι�τι δεν έ�ει υλ�π�ιηθεί ακ�µη η εσωτερική αγ�ρά
σιδηρ�δρ�µων. Μέ�ρι σήµερα η συνεισ!�ρά της �δηγίας 91/440/Ε�Κ στην καθιέρωση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά σιδηρ�δρ�µων είναι αµελητέα. �ι εθνικ�ί �ργανισµ�ί σιδηρ�δρ�µων
πραγµατ�π�ι�ύν σε συνεργασία διασυν�ριακές µετα!�ρές, αλλά �ι νε�εισερ��µεν�ι
αντιµετωπί��υν πρ�"λήµατα στην πρ�σπάθειά τ�υς να εισέλθ�υν στην αγ�ρά. Λ�γω της
"ραδύτητας της επιτελ�ύµενης ελευθέρωσης, τα κράτη µέλη συµ!ώνησαν καταρ�ήν να
πρ��ωρήσ�υν σε περαιτέρω άν�ιγµα της κ�ιν�τικής αγ�ράς εµπ�ρευµατικών σιδηρ�δρ�µικών
µετα!�ρών, ενώ επετεύ�θη συµ!ωνία για τη νέα «δέσµη υπ�δ�µών» µετα�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ και
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2000. Αναµένεται �τι τα µέτρα αυτά θα δώσ�υν
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νέα ώθηση στ�ν σιδηρ�δρ�µικ� τ�µέα. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, εκτιµάται �τι στ� µέλλ�ν η π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ θα διαδραµατί�ει σηµαντικ�τερ� ρ�λ� στ�ν εν λ�γω τ�µέα. Εθνικ�ί �ργανισµ�ί
σιδηρ�δρ�µων έ��υν αναλά"ει πρωτ�"�υλίες συγ�ώνευσης στ�ν τ�µέα των εµπ�ρευµατικών
µετα!�ρών. Η Επιτρ�πή έ�ει επίσης λά"ει πρ�σ!ατα καταγγελίες απ� νέ�υς ανταγωνιστές π�υ
ασκ�ύν δραστηρι�τητες τ�σ� στις επι"ατικές �σ� και στις εµπ�ρευµατικές σιδηρ�δρ�µικές
µετα!�ρές. �ρισµένες απ� αυτές τις καταγγελίες τελ�ύν υπ� ε�έταση.

Ένθετ� 3: Υπηρεσίες γενικ�ύ συµ�έρ�ντ�ς στην Ευρώπη και ανταγωνισµ�ς

Ανταπ�κριν�µενη στην πρ�σκληση τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ της Λισσα"�νας τ�υ
Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 ενηµερωµένη εκδ��ή της
ανακ�ίνωσής της σ�ετικά µε τις υπηρεσίες γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς στην Ευρώπη. Τ� νέ�
κείµεν� απ�τελεί σηµαντικ� "ήµα πρ��δ�υ στις πρ�σπάθειες της Επιτρ�πής να
απ�σα!ηνίσει πληρέστερα τ�υς σ�ετικ�ύς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες και την π�λιτική π�υ
ακ�λ�υθεί κατά την ε!αρµ�γή τ�υς. Ένας σηµαντικ�ς στ���ς της νέας ανακ�ίνωσης της
Επιτρ�πής είναι να διαλυθ�ύν µε συγκεκριµένα επι�ειρήµατα �ι ανησυ�ίες π�υ
�δήγησαν στ� αίτηµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ και να "ελτιωθεί η ασ!άλεια δικαί�υ
σ�ετικά µε την παρ��ή υπηρεσιών γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς.

Πρ�ς τ�ύτ�, η νέα ανακ�ίνωση διευκρινί�ει τ� πεδί� ε!αρµ�γής της υ!ιστάµενης
κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας, καθώς και τις δυνατ�τητες ευελι�ίας π�υ παρέ�ει τ� ισ�ύ�ν
ν�µ�θετικ� πλαίσι�, ώστε να λαµ"άν�νται υπ�ψη τα ιδιαίτερα �αρακτηριστικά των
υπηρεσιών γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς στα κράτη µέλη. Τ�ύτ� είναι ιδιαίτερα σηµαντικ�,
καθ�τι έ��υν εκ!ραστεί π�λλές ανησυ�ίες κατά τις �π�ίες η κ�ιν�τική ν�µ�θεσία στ�υς
τ�µείς τ�υ ανταγωνισµ�ύ και της εσωτερικής αγ�ράς θα µπ�ρ�ύσε να "λάψει
ανεπαν�ρθωτα υπηρεσίες γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς π�υ λειτ�υργ�ύν εύρυθµα, ιδιαίτερα σε
τ�πικ� και περι!ερειακ� επίπεδ�. Απ� την άπ�ψη αυτή, σηµαντικ�τερες είναι �ι
ακ�λ�υθες πτυ�ές της νέας ανακ�ίνωσης:

— καταρ�άς διευκρινί�εται �τι �ι µη�ανισµ�ί της αγ�ράς συ�νά παρέ��υν µε ασ!άλεια
υπηρεσίες γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς και �τι η ε!αρµ�γή των αρ�ών τ�υ
ανταγωνισµ�ύ και της εσωτερικής αγ�ράς δεν θέτει σε κίνδυν�, αλλά αντίθετα συ�νά
"ελτιώνει την παρ��ή των υπηρεσιών αυτών. Παράλληλα, τ� κράτ�ς διατηρεί τη
δυνατ�τητα να θεσπί�ει καν�νιστικές ρυθµίσεις µη εισάγ�υσες διακρίσεις
υπ��ρεών�ντας τις επι�ειρήσεις, ε!�σ�ν και κατά τ� µέτρ� π�υ επιθυµ�ύν να
παρέ��υν υπηρεσίες γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς, να τηρ�ύν �ρισµένες
πρ�διαγρα!ές ασ!άλειας, π�ι�τητας και καν�νικ�τητας·

— επιπλέ�ν, επι"ε"αιώνεται �τι τα κράτη µέλη είναι εν γένει ελεύθερα να �ρί��υν τις
υπηρεσίες π�υ θεωρ�ύν γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς κατά την ένν�ια τ�υ
άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ, µε την επι!ύλα�η τ�υ ελέγ��υ απ� την
Επιτρ�πή των πρ�!ανών λαθών και να τις αναθέτ�υν σε συγκεκριµένες
επι�ειρήσεις. Στ� πλαίσι� αυτ�, εκτίθενται λεπτ�µερώς �ι δυνατ�τητες των κρατών
µελών να ε�ασ!αλίσ�υν τη λειτ�υργία αυτών των υπηρεσιών µε συγκεκριµένα µέτρα
συµ"ι"α��µενα µε τη συνθήκη ΕΚ. Υπενθυµί�εται επίσης �τι, σύµ!ωνα µε τ� άρθρ�
295 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτρ�πή τηρεί �υδέτερη στάση ως πρ�ς τ� δηµ�σι� ή
ιδιωτικ� ιδι�κτησιακ� καθεστώς των επι�ειρήσεων·
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— τέλ�ς, απ�σα!ηνί��νται �ι περιπτώσεις στις �π�ίες �ι υπηρεσίες γενικ�ύ
συµ!έρ�ντ�ς δεν υπάγ�νται στ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ (και στ�υς
καν�νες της εσωτερικής αγ�ράς) ή συµ"ι"ά��νται µε αυτ�ύς. Πρ�κειται για
δραστηρι�τητες �ι �π�ίες:

• δεν έ��υν �ικ�ν�µικ� �αρακτήρα ή

• δεν επηρεά��υν τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών (ή δεν έ��υν διασυν�ριακές
πτυ�ές) ή

• υπάγ�νται στ�ν καν�να συµ�ωνιών ελάσσ�ν�ς σηµασίας (de minimis) ή

• τυγ�άν�υν ειδικής ε!αίρεσης [�πως η ε�αίρεση π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87
παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) για τις κρατικές ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση τ�υ
π�λιτισµ�ύ και τη διατήρηση της π�λιτιστικής κληρ�ν�µιάς] ή

• �ταν "άσει τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα��ς 2 �π�ιαδήπ�τε σύγκρ�υση µε τ�υς
κ�ιν�τικ�ύς καν�νες στ�υς τ�µείς τ�υ ανταγωνισµ�ύ ή της εσωτερικής αγ�ράς
επιλύεται κατά τρ�π� π�υ επιτρέπει τη συνέ�ιση της λειτ�υργίας της υπηρεσίας
γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς.

Επ’ αυτής της "άσης, η νέα ανακ�ίνωση δεί�νει µε π�ι�ν τρ�π� η κ�ιν�τική ν�µ�θεσία,
εντ�ς τ�υ πεδί�υ ε!αρµ�γής της, ε�ασ!αλί�ει πρ�ς �!ελ�ς των π�λιτών την καλή
λειτ�υργία υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς υψηλής π�ι�τητας σε
συνδυασµ� µε τα πλε�νεκτήµατα της ύπαρ�ης αν�ι�τών και πι� ανταγωνιστικών
αγ�ρών.

Στ� πλαίσι� αυτ�, είναι σηµαντικ� τ� �τι η νέα ανακ�ίνωση υπ�γραµµί�ει τη ν�µ�λ�γία
τ�υ ∆ικαστηρί�υ, "άσει της �π�ίας η αµ�ι"ή π�υ ��ρηγεί τ� κράτ�ς σε µια επι�είρηση
για την παρ��ή υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς συνιστά κρατική ενίσ�υση
π�υ µπ�ρεί να συµ"ι"ά�εται µε τη συνθήκη ΕΚ, ε!�σ�ν συντρέ��υν �λες �ι
πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2. Τ�ύτ� σηµαίνει ειδικ�τερα �τι η αµ�ι"ή δεν
πρέπει να υπερ"αίνει τ� καθαρ� επιπλέ�ν κ�στ�ς τ�υ ιδιαίτερ�υ καθήκ�ντ�ς π�υ έ�ει
ανατεθεί στην απ�δέκτρια επι�είρηση. Για τ�ν τ�µέα των µετα!�ρών, η πρ�σέγγιση
αυτή πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 73 της συνθήκης ΕΚ. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ανα!έρει στην
ανακ�ίνωσή της �τι �ταν η αµ�ι"ή καθ�ρί�εται για εύλ�γη περί�δ�, "άσει µιας αν�ι�τής,
δια!αν�ύς και άνευ διακρίσεων διαδικασίας, τεκµαίρεται �τι η ενίσ�υση συµ"ι"ά�εται
µε τ�υς καν�νες της Συνθήκης για τις κρατικές ενισ�ύσεις. Η πρ�σέγγιση αυτή
ε�ασ!αλί�ει την παρ��ή των υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς π�υ έ��υν
ανατεθεί σε µια επι�είρηση, �ωρίς να πρ�καλ�ύνται στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Επιπλέ�ν, στην ανακ�ίνωση αναπτύσσ�νται πρ�τάσεις για τ�υς τρ�π�υς µε τ�υς �π�ί�υς,
"άσει τ�υ νέ�υ άρθρ�υ 16 της συνθήκης ΕΚ και τηρ�υµένης της αρ�ής της
επικ�υρικ�τητας και της ελευθερίας των κρατών µελών να �ρίσ�υν τις υπηρεσίες
γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς, µπ�ρεί η Επιτρ�πή σε συνεργασία µε τις τ�πικές,
περι!ερειακές και εθνικές αρ�ές να αναπτύ�ει µια πρ�"λεπτική π�λιτική σε ευρωπαϊκ�
επίπεδ�, ώστε να ε�ασ!αλιστεί �τι �λ�ι �ι π�λίτες της Ευρώπης έ��υν πρ�σ"αση στις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.
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3. Υπηρεσίες

3.1. >ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες

200. Απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 1999 τ� ενιαί� ν�µισµα καθιερώθηκε σε ένδεκα κράτη µέλη. Η
καθιέρωση τ�υ ευρώ θα τ�νώσει π�λύ τ�ν ανταγωνισµ� στ�ν τ�µέα των �ρηµατ�πιστωτικών
υπηρεσιών. Τ� αµεσ�τερ� απ�τέλεσµα της καθιέρωσης τ�υ ενιαί�υ ν�µίσµατ�ς είναι η άρση
των εµπ�δίων π�υ δηµι�υργ�ύν στ� εµπ�ρι� �ι συναλλαγµατικ�ί κίνδυν�ι και τ� κ�στ�ς

Τέλ�ς, στη νέα ανακ�ίνωση περιγρά!εται η εµπειρία απ� την ελευθέρωση �ρισµένων
υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς (τηλεπικ�ινωνίες, µετα!�ρές, ενέργεια)
και η κατάσταση των πραγµάτων σε άλλ�υς τ�µείς. Η νέα ανακ�ίνωση δεί�νει �τι:

— επι�ειρώντας τ� άν�ιγµα των αγ�ρών και τη δηµι�υργία συνθηκών ανταγωνισµ�ύ, η
Επιτρ�πή πρ�σαρµ��ει πάντα την πρ�σέγγισή της, καθώς και τ� ρυθµ� ε!αρµ�γής
των πρ�τάσεων και των δράσεων, στις ιδιαιτερ�τητες τ�υ εκάστ�τε τ�µέα και στις
απαιτήσεις για την εκπλήρωση της απ�στ�λής δηµ�σιας υπηρεσίας στ�υς τ�µείς
αυτ�ύς·

— κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, µε την ελευθέρωση των αγ�ρών διατηρείται και συ�νά µάλιστα
"ελτιώνεται η π�ι�τητα και � πρ�σιτ�ς �αρακτήρας των υπηρεσιών γενικ�ύ
�ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς.

Κατ�πιν της έκδ�σής της, η νέα ανακ�ίνωση έγινε απ�δεκτή ευµενώς στις δύ�
συνεδριάσεις τ�υ Συµ"�υλί�υ εσωτερικής αγ�ράς, �π�υ συµ!ωνήθηκε η έκδ�ση
δήλωσης σ�ετικά µε τις υπηρεσίες γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς. Στη δήλωση αυτή
υπ�γραµµί�εται η σηµασία τ�υ άρθρ�υ 16 της συνθήκης ΕΚ, µε την επι!ύλα�η των
άρθρων 73, 86 και 87 της συνθήκης ΕΚ, και �αιρετί�εται η ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής
�σ�ν α!�ρά τη "ασική της πρ�σέγγιση, αλλά και τις λεπτ�µερείς διευκρινίσεις π�υ
παρέ�ει. Ωστ�σ�, στη δήλωση για άλλη µια !�ρά επισηµαίνεται η ανάγκη να
εκπληρώνεται η απ�στ�λή παρ��ής υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς υπ�
συνθήκες ασ!άλειας δικαί�υ και �ικ�ν�µικής "ιωσιµ�τητας. Στ� πλαίσι� αυτ�, στη
δήλωση εκ!ρά�εται η ανάγκη για περαιτέρω διευκρίνιση της σ�έσης µετα�ύ των
µεθ�δων �ρηµατ�δ�τησης των υπηρεσιών γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς και της
ε!αρµ�γής των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις.

Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Νίκαιας (7 έως 11 ∆εκεµ"ρί�υ 2000) ενέκρινε τη δήλωση
τ�υ Συµ"�υλί�υ και κάλεσε τ� Συµ"�ύλι� και την Επιτρ�πή να συνε�ίσ�υν τις
συ�ητήσεις τ�υς στ� πλαίσι� αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών και των διατά�εων τ�υ
άρθρ�υ 16 της συνθήκης ΕΚ. #σ�ν α!�ρά τ� σηµεί� 36 της ανακ�ίνωσης της 20ής
Σεπτεµ"ρί�υ 2000, τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� επεσήµανε την πρ�θεση της Επιτρ�πής να
µελετήσει, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τρ�π�υς µε τ�υς �π�ί�υς µπ�ρεί να
"ελτιωθεί η πρ�"λεψιµ�τητα και η ασ!άλεια δικαί�υ κατά την ε!αρµ�γή των καν�νων
ανταγωνισµ�ύ στις υπηρεσίες γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς. Στ� πλαίσι� αυτ�, τ� Ευρωπαϊκ�
Συµ"�ύλι� ε�έ!ρασε την πρ�σδ�κία τ�υ �τι τ� Συµ"�ύλι� και η Επιτρ�πή θα υπ�"άλ�υν
έκθεση σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�ν κατευθυντηρίων γραµµών στ� Ευρωπαϊκ�
Συµ"�ύλι� τ�υ ∆εκεµ"ρί�υ 2001.
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µετατρ�πής των ν�µισµάτων στ� πλαίσι� των συναλλαγών. Κατά συνέπεια, αναµένεται αύ�ηση
των εµπ�ρικών ρ�ών µετα�ύ των συµµετε��ντων κρατών µελών, γεγ�ν�ς π�υ θα συµ"άλει στην
εδραίωση της ενιαίας αγ�ράς και θα καταστήσει αναγκαία την πρ�ώθηση της �λ�κλήρωσης
στην Ένωση. Στ� πλαίσι� αυτ�, έ�ει �ωτική σηµασία περισσ�τερ� απ� π�τέ άλλ�τε η
"ελτίωση της ευελι�ίας και της απ�τελεσµατικ�τητας ώστε να αρθ�ύν �ρισµένες διαρθρωτικές
αδυναµίες απ� την πλευρά της πρ�σ!�ράς.

201. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ απ�τελεί θεµελιώδες πρ�ωθητικ� µέσ� ώστε να α�ι�π�ιηθ�ύν
πλήρως τα �!έλη της �ικ�ν�µικής και ν�µισµατικής ένωσης.

202. Τ� ενιαί� ν�µισµα, σε συνδυασµ� µε την εισαγωγή νέων τε�ν�λ�γιών, θα επιτρέψει στις
τράπε�ες, για παράδειγµα, να ανταγωνί��νται στ�ν τ�µέα των τραπε�ικών καταθέσεων ιδιωτών σε
�ώρες �π�υ δεν έ��υν καµία !υσική παρ�υσία. Ως πρ�ς τα στ�ι�εία ενεργητικ�ύ, στη �ώνη τ�υ
ευρώ, �ι δανει�δ�τήσεις σε ένα κράτ�ς µέλ�ς µπ�ρ�ύν να �ρηµατ�δ�τ�ύνται απ� καταθέσεις π�υ
έ��υν αντληθεί απ� άλλ� κράτ�ς µέλ�ς. Συνεπώς, αναµένεται να ενταθεί � ανταγωνισµ�ς σε
�µ�ι�γενή τµήµατα της αγ�ράς δανει�δ�τησης, �π�υ η άµεση επα!ή µε τ�ν πελάτη είναι
λιγ�τερ� σηµαντική (καταναλωτική πίστη, συνήθη ενυπ�θηκα δάνεια). Εν γένει, � εντ�ν�τερ�ς
ανταγωνισµ�ς στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα εκτιµάται �τι θα διευκ�λύνει την πρ�σ"αση στη
�ρηµατ�δ�τηση και θα µειώσει τ� κ�στ�ς της. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� �ι εταιρείες θα έ��υν
περισσ�τερα κίνητρα να αυ�ήσ�υν τις επενδύσεις τ�υς ή να πραγµατ�π�ιήσ�υν επενδύσεις.

203. Ωστ�σ�, �ι ε�ελί�εις στην αγ�ρά δεν είναι δυνατ� να µείν�υν ανε�έλεγκτες. Υπάρ�ει
κίνδυν�ς να αντιδράσ�υν �ι εταιρείες στ�ν ανταγωνισµ�, επι�ειρώντας να τ�ν περι�ρίσ�υν. Η
συµπερι!�ρά αυτή θα διευκ�λυνθεί απ� την καθιέρωση τ�υ ευρώ, καθ�τι �ι εταιρείες θα
µπ�ρ�ύν µε µεγαλύτερη ευ�έρεια να παρακ�λ�υθ�ύν τις τιµές των αντιπάλων τ�υς λ�γω της
µεγαλύτερης δια!άνειας των τιµών. Θα είναι επίσης δυσκ�λ�τερη η απ�κλιση απ� τις
συµ!ωνηθείσες τιµές υπ� τ� πρ�σ�ηµα των διακυµάνσεων των συναλλαγµατικών ισ�τιµιών.
Είναι ευθύνη της Επιτρ�πής να πατά�ει αυτές τις πρακτικές. � µεγαλύτερ�ς ανταγωνισµ�ς
στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα ήδη ω!ελεί τ�υς καταναλωτές, �ι �π�ί�ι είναι αυτ�ί π�υ
θίγ�νται περισσ�τερ� απ� την ισ�ύ των πρ�µηθευτών στην αγ�ρά και τις περι�ριστικές
πρακτικές τ�υς. Η τ�νωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα θα έ�ει θετικές
π�λλαπλασιαστικές συνέπειες σε άλλ�υς τ�µείς.

204. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, η Επιτρ�πή έδει�ε την απ�!ασιστικ�τητά της για την
καταπ�λέµηση των απαγ�ρευµένων συµ!ωνιών και τη "ελτίωση των �ρων τ�υ ανταγωνισµ�ύ
στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα. #πως πρ�ανα!έρεται ¥79¦, κινήθηκαν διαδικασίες κατά 120
σ�εδ�ν τραπε�ών και τραπε�ικών ενώσεων σ�ετικά µε την πιθανή συµµετ��ή τ�υς σε
συµ!ωνίες π�υ α!�ρ�ύν τις πρ�µήθειες π�υ �ρεών�νται για την ανταλλαγή ν�µισµάτων στη
�ώνη τ�υ ευρώ. Άλλ� ένα παράδειγµα της δράσης της Επιτρ�πής απ�τελεί η υπ�θεση «cartes
bancaires» σ�ετικά µε τ�υς καν�νες και τις εσωτερικές πρά�εις τ�υ εν λ�γω �µίλ�υ καρτών.

Groupement des cartes bancaires

205. Στις 30 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απηύθυνε επιστ�λή θέσης στ� αρ�εί� στην
Groupement des cartes bancaires (�µιλ�ς τραπε�ικών καρτών) σ�ετικά µε τις διαδ��ικές
κ�ιν�π�ιήσεις των καν�νων και εσωτερικών πρά�εων τ�υ εν λ�γω �µίλ�υ, εκ των �π�ίων η
πρώτη ανάγεται στ� 1988 και η τελευταία στ� 1998. Η Groupement des cartes bancaires είναι �
κυρι�τερ�ς �ργανισµ�ς καρτών πληρωµής στη Γαλλία. �ρί�ει τ�υς καν�νες και δια�ειρί�εται

¥79¦ Βλέπε επίσης σηµεί� 72.
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την υπ�δ�µή τ�υ συστήµατ�ς των καρτών πληρωµής «CB», �ι �π�ίες εκδίδ�νται απ� τις
τράπε�ες π�υ είναι µέλη τ�υ �µίλ�υ και �ρησιµ�π�ι�ύνται για τ� 90 % και πλέ�ν των
πληρωµών µε κάρτα στη Γαλλία.

206. Η επιστ�λή θέσης στ� αρ�εί� εστάλη µ�ν�ν α!�ύ έγιναν τρ�π�π�ιήσεις στις
κ�ιν�π�ιηθείσες συµ!ωνίες. Καταρ�άς, διευκρινίστηκε τ� άρθρ� 10 της συστατικής πρά�ης τ�υ
�µίλ�υ: τ� εδά!ι� 5 τρ�π�π�ιήθηκε για να διευκρινιστεί �τι η έγκριση τ�υ δι�ικητικ�ύ
συµ"�υλί�υ τ�υ �µίλ�υ, η �π�ία είναι απαραίτητη για την έκδ�ση νέων καρτών απ� τις τράπε�ες-
µέλη, α!�ρά µ�ν� «τη συµµ�ρ!ωση της εκάστ�τε κάρτας µε τ�υς καν�νες τ�υ συστήµατ�ς CB,
ιδίως σε �,τι α!�ρά την �πτική παρ�υσίαση». Τ� εδά!ι� 7, �πως τρ�π�π�ιήθηκε, πρ�"λέπει �τι η
έγκριση µιας συµ!ωνίας µετα�ύ µιας τράπε�ας-µέλ�υς και εν�ς άλλ�υ δικτύ�υ καρτών απ� τ�
δι�ικητικ� συµ"�ύλι� έ�ει ως µ�ναδικ� στ��� να «πρ�λη!θεί κάθε πρ�σ"�λή της !ήµης, της
ακεραι�τητας και της ασ!άλειας τ�υ συστήµατ�ς CB».

207. Μια εισήγηση τ�υ δι�ικητικ�ύ συµ"�υλί�υ τ�υ 1995 σ�ετικά µε τη διασυν�ριακή έκδ�ση
καρτών τρ�π�π�ιήθηκε πρ�κειµέν�υ να απ�σα!ηνιστ�ύν �ι πρ�ϋπ�θέσεις υπ� τις �π�ίες µια
κάρτα π�υ έ�ει εκδ�θεί απ� αλλ�δαπή τράπε�α µπ�ρεί να γίνει δεκτή απ� την υπ�δ�µή τ�υ
�µίλ�υ (η υπ�δ�µή αυτή �ν�µά�εται «σύστηµα CB»). Ειδικ�τερα, �ταν µια τέτ�ια κάρτα
�ρησιµ�π�ιείται στ� σύστηµα CB σε µικρ� "αθµ� σε σ�έση µε τη συν�λική �ρησιµ�π�ίησή της,
� �µιλ�ς δεν υπ��ρεώνει την εκδ�τρια τράπε�α να εντα�θεί στ�ν �µιλ�. Ε!�σ�ν �ι πληρωµές π�υ
πραγµατ�π�ι�ύνται µε την κάρτα διεκπεραιών�νται στην πλει�ν�τητά τ�υς µέσω τ�υ συστήµατ�ς
CB, � �µιλ�ς απαιτεί απ� την εκδ�τρια τράπε�α να εντα�θεί στ�ν �µιλ�, να τηρεί τ�υς
εσωτερικ�ύς τ�υ καν�νες και να κατα"άλει τις ανάλ�γες εισ!�ρές για τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ
συστήµατ�ς CB. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι τ� σύστηµα CB δεν απ�τελεί "ασική υπ�δ�µή και
συνεπώς � �µιλ�ς µπ�ρεί να απ�!ασίσει εάν θα ��ρηγηθεί στ�υς ανταγωνιστές τ�υ πρ�σ"αση
στ� σύστηµα (υπ� τ�ν �ρ� �τι δεν ε!αρµ���νται διακρίσεις µετα�ύ αυτών).

208. #σ�ν α!�ρά τη «διατραπε�ική πρ�µήθεια πληρωµής» η �π�ία κατα"άλλεται µετα�ύ των
δύ� τραπε�ών π�υ συµµετέ��υν στην επε�εργασία µιας πληρωµής µε κάρτα CB, η Επιτρ�πή
έκρινε �τι τ� άρθρ� 81 δεν έ�ει ε!αρµ�γή, καθ�τι η πρ�µήθεια αυτή είναι εγ�ώρια και δεν
επηρεά�ει τ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών.

3.2. Η κ�ινωνία της πληρ���ρίας και τ� ∆ιαδίκτυ�

209. Η γενική πρ�τεραι�τητα της Επιτρ�πής στις αγ�ρές τ�υ ∆ιαδικτύ�υ είναι να
δηµι�υργηθ�ύν �ι πρ�ϋπ�θέσεις εν�ς αν�ι�τ�ύ και ανταγωνιστικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς για την
ανάπτυ�η τ�υ ∆ιαδικτύ�υ, ώστε να ε�ασ!αλιστεί �τι τ� ∆ιαδίκτυ� θα παραµείνει ένα αν�ι�τ�
µέσ�. Πρέπει να διευκρινιστεί �τι η θέση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ� ∆ιαδίκτυ� και τις
συνα!είς υπ�θέσεις είναι �τι �ι ε�ελί�εις στ�υς τ�µείς αυτ�ύς συ�νά πρ�ωθ�ύν τ�ν
ανταγωνισµ�· µ�λ�ντ�ύτ�, �ι θεµελιώδεις στ���ι της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ α!�ρ�ύν ε�ίσ�υ
την παλαιά και τη νέα �ικ�ν�µία. Πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ µπ�ρ�ύν να πρ�κύψ�υν, και
πράγµατι πρ�κύπτ�υν, στη νέα �ικ�ν�µία.

210. �ι περισσ�τερες απ� τις ε�ετασθείσες υπ�θέσεις α!�ρ�ύσαν πρ�"λήµατα σ�ετικά µε
την υπ�δ�µή π�υ �ρησιµ�π�ιείται για τ� ηλεκτρ�νικ� εµπ�ρι� ή τ�ν έλεγ�� τ�υ περιε��µέν�υ
στ� πρ�ηγ�ύµεν� επίπεδ�. Τα πρ�"λήµατα σ�ετικά µε την υπ�δ�µή α!�ρ�ύσαν κυρίως την
υπ�δ�µή τηλεπικ�ινωνιών, αλλά δεν έλειψαν και πρ�"λήµατα σ�ετικά µε τα �ν�µατα τ�µέα. Η
απ�!υγή της κερδ�σκ�πικής, εισάγ�υσας διακρίσεις και κατα�ρηστικής κατα�ώρισης
�ν�µάτων τ�µέα τ�υ ∆ιαδικτύ�υ έ�ει �ωτική σηµασία για την άρση των γεωγρα!ικών !ραγµών
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τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ δεν εντ�πί��νται µέ�ρι σήµερα στις ίδιες τις
υπηρεσίες ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ.

211. Η απ�υσία ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά τ�πικής πρ�σ"ασης σε �λα τα κράτη µέλη
απ�τελεί θέµα µεί��ν�ς σηµασίας π�υ πρέπει να επιλυθεί για να ε�ασ!αλιστεί η επιτυ�ία τ�υ
∆ιαδικτύ�υ στην Ευρώπη. Η ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής ¥80¦ (π�υ εκδ�θηκε στις 26 Απριλί�υ), �
καν�νισµ�ς σ�ετικά µε την «αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���» ¥81¦ (π�υ εκδ�θηκε
στις 5 ∆εκεµ"ρί�υ) και η τ�µεακή έρευνα π�υ διε�άγεται για τ� εν λ�γω θέµα απ�τελ�ύν
σηµαντικά "ήµατα της ε!αρµ���µενης π�λιτικής. Τ� ίδι� ισ�ύει για την τ�µεακή έρευνα
σ�ετικά µε τις µισθωµένες γραµµές, καθ�τι �ι µισθωµένες γραµµές έ��υν καίρια σηµασία για
τη δηµι�υργία της eEurope, δι�τι παρέ��υν τη "ασική ικαν�τητα µετάδ�σης για τ� ∆ιαδίκτυ�.

212. Μετα�ύ των υπ�θέσεων π�υ εγείρ�υν πρ�"λήµατα σ�ετικά µε την υπ�δ�µή τηλεπικ�ινωνιών
περιλαµ"άν�νται �ι υπ�θέσεις MCI Worldcom/Sprint, και η υπ�θεση σ�ετικά µε την κ�ινή
επι�είρηση Vizzavi. Σ�ετικά µε την τελευταία, µ�λ�ν�τι τ� πρ�"ληµα ήταν η δυνητική δηµι�υργία
δεσπ���υσας θέσης σε µια αγ�ρά π�υ "ρίσκεται στ� �ρι� µετα�ύ της υπ�δ�µής και τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ
εµπ�ρί�υ (πρ�κειται για την αγ�ρά πυλών), αιτία τ�υ πρ�"λήµατ�ς ήταν τ� γεγ�ν�ς �τι τα µέρη
ελέγ��υν την υπ�δ�µή — τα δίκτυα κινητής τηλε!ωνίας στην περίπτωση της Vodafone και τ�υς
απ�κωδικ�π�ιητές στην περίπτωση τ�υ Canal +. Παρ�υσιάστηκαν επίσης υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύν
τ�ν έλεγ�� τ�υ περιε��µέν�υ στ� πρ�ηγ�ύµεν� επίπεδ�, �π�υ τ� πρ�"ληµα ήταν τ� ενδε��µεν�
µετακύλισής τ�υ στις αγ�ρές επ�µεν�υ σταδί�υ. Μετα�ύ αυτών περιλαµ"άν�νται �ι υπ�θέσεις AOL/
Time Warner και Vivendi/Seagram.

213. �ι υπηρεσίες ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ π�υ παρέ��νται µέσω �ικιακών τηλε�ράσεων,
κινητών τηλε!ώνων ή πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών παρ�υσιά��υν δυσ�έρειες �ρισµ�ύ της αγ�ράς
και η Επιτρ�πή, ανε�αρτήτως απ� συγκεκριµένες υπ�θέσεις, θα ε�ετάσει λεπτ�µερέστερα τ�
θέµα τ� επ�µεν� έτ�ς.

214. �ι υπηρεσίες στ�υς τ�µείς τ�σ� των συναλλαγών µε καταναλωτές (B2C) �σ� και των
συναλλαγών µετα�ύ επι�ειρήσεων (B2B) µπ�ρ�ύν να αυ�ήσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� και να
"ελτιώσ�υν την απ�τελεσµατικ�τητα. Συνεπώς, η σα!ής καταν�ηση των δυνητικών �!ελών
των υπηρεσιών B2B/B2C απ�τελεί σηµαντική πρ�ϋπ�θεση για την ε�έταση υπ�θέσεων στ�
πλαίσι� της πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ ("λέπε ένθετ� 4 κατωτέρω). Ε�αιρ�υµένων
�ρισµένων υπ�θέσεων π�υ έτυ�αν ευρείας πρ�"�λής και έθεταν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ,
�πως �ι υπ�θέσεις AOL/Time Warner, Vizzavi και Vivendi/Universal, �ι περισσ�τερες
υπ�θέσεις δεν παρ�υσία�αν πρ�"λήµατα, και η ε�έτασή τ�υς, είτε "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων είτε "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, εί�ε θετική έκ"αση.

215. Ωστ�σ�, θα κινηθ�ύν διαδικασίες κατά κάθε απ�πειρας των παραγωγών να πρ�στατεύσ�υν
τ�υς παραδ�σιακ�ύς διαύλ�υς διαν�µής τ�υς απ� τις συνέπειες τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ π�υ
πρ�ωθ�ύν τ�ν ανταγωνισµ�. Στ� πλαίσι� αυτ�, µπ�ρεί να ανα!ερθεί �τι τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2000 η
Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία κατά της B & W Loudspeaker Ltd η �π�ία, µετα�ύ άλλων,
απαγ�ρεύει στ�υς ε��υσι�δ�τηµέν�υς διαν�µείς της να ασ��λ�ύνται µε τ� εµπ�ρι� ε� απ�στάσεως
—συµπεριλαµ"αν�µένων των πωλήσεων µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ— �ωρίς αντικειµενικ�ύς λ�γ�υς. Η
συµπερι!�ρά αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ παρεµπ�δί�ει την υλ�π�ίηση των �!ελών τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ

¥80¦ Ανακ�ίνωση (ΕΕ C 272 της 23.9.2000, σ. 55).
¥81¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ της 18ης ∆εκεµ"ρί�υ

2000 σ�ετικά µε την αδεσµ�π�ίητη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ��� (ΕΕ L 336 της 30.12.2000, σ. 4), εκδ�θείς
σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 95 της συνθήκης ΕΚ.
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εµπ�ρί�υ. Η Επιτρ�πή διε�άγει έρευνα σε παρ�µ�ιες υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των ηλεκτρ�νικών
µέσων ψυ�αγωγίας και αναµένεται �τι η θέση της θα διευκρινιστεί εντ�ς τ�υ 2001.

Ένθετ� 4: Εµπ�ρι� Β2Β ,άσει τ�υ ∆ιαδικτύ�υ και ηλεκτρ�νικές αγ�ρές 
συναλλαγών B2B

Η Επιτρ�πή �λ�ένα και συ�ν�τερα καλείται να εκτιµήσει τις συνέπειες π�υ έ��υν �ι
ηλεκτρ�νικές αγ�ρές συναλλαγών Β2Β στ�ν ανταγωνισµ�. Πρ�κειται για συστήµατα
λ�γισµικ�ύ π�υ επιτρέπ�υν στ�υς αγ�ραστές και τ�υς πωλητές παρ�µ�ιων πρ�ϊ�ντων να
πραγµατ�π�ι�ύν πρ�µήθειες �ρησιµ�π�ιώντας κ�ινά συστήµατα ηλεκτρ�νικών
υπ�λ�γιστών. Η Επιτρ�πή έ�ει ήδη ε�ετάσει και εγκρίνει �ρισµένες απ� τις αγ�ρές αυτές
σε ευρύ !άσµα κλάδων. Μετα�ύ αυτών συµπεριλαµ"άν�νται ηλεκτρ�νικές αγ�ρές για
κατασκευαστικά στ�ι�εία αερ�σκα!ών (MyAircraft.com — UTC/Honeywell/i2),
υπηρεσίες της "ι�µη�ανίας �ηµικών πρ�ϊ�ντων (Chemplorer.com — Bayer/DT/Infraserv
Hoechst), ε��πλισµ� γρα!εί�υ (emaro.com — Deutsche Bank/SAP), υπηρεσίες δηµ�σιας
δι�ίκησης (Governet.com — SAP/Siemens), δικαιώµατα αγ�ράς ή πώλησης �έν�υ
ν�µίσµατ�ς (Volbroker.com — Deutsche Bank/UBS/Goldman Sachs/Citibank/JP Morgan/
Natwest) και αµ�ι"αία κε!άλαια (Cofunds.com — Newhouse/Jupiter/Scudder/M & G).

Υπάρ��υν τέσσερις µεγάλες κατηγ�ρίες αγ�ρών, µε π�λλές δια!�ρ�π�ιήσεις στ�
εσωτερικ� τ�υς: �ι δια�ειρι��µενες απ� τ�υς αγ�ραστές συναλλαγές δηµι�υργ�ύνται απ�
µεγάλ�υς αγ�ραστές, συ�νά σε συνδυασµ� µε τε�ν�λ�γικ�ύς εταίρ�υς. �ι
δια�ειρι��µενες απ� τ�υς πρ�µηθευτές συναλλαγές δηµι�υργ�ύνται απ� πρ�µηθευτές. �ι
διαµ�ρ!ωτές της αγ�ράς δηµι�υργ�ύν ανε�άρτητες πλατ!�ρµες συναλλαγών π�υ δεν
ελέγ��νται απ� πωλητές ή αγ�ραστές. Συνήθως έ��υν τη στήρι�η επι�ειρηµατικών
κε!αλαίων και σε π�λλές περιπτώσεις ήταν �ι πρώτ�ι π�υ εισήγαγαν καιν�τ�µίες. �ι
�µαδ�π�ιητές περιε��µέν�υ είναι !�ρείς π�υ δεν δηµι�υργ�ύν απλώς πλατ!�ρµες
συναλλαγών, αλλά συγκρ�τ�ύν και διατηρ�ύν καταλ�γ�υς π�λλαπλών πωλητών π�υ
επιτρέπ�υν στ�υς πελάτες να έ��υν πρ�σ"αση στα πρ�ϊ�ντα π�υ πρ�σ!έρ�υν διά!�ρ�ι
πρ�µηθευτές �ρησιµ�π�ιώντας ένα κ�ιν� σύστηµα ανα�ήτησης.

�ι ηλεκτρ�νικές αγ�ρές B2B µπ�ρ�ύν να πρ�ωθήσ�υν σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ�. Η
"ασική συνεισ!�ρά τ�υς θα είναι η αύ�ηση της δια!άνειας της αγ�ράς. Κατ’ αυτ�ν τ�ν
τρ�π� θα ασκηθεί καθ�δική πίεση στις τιµές, αλλά και θα πρ�ωθηθεί η περαιτέρω
�λ�κλήρωση �ωριστών γεωγρα!ικών αγ�ρών, καθ�τι τ� ∆ιαδίκτυ� ε�αλεί!ει τ�υς
γεωγρα!ικ�ύς !ραγµ�ύς διευκ�λύν�ντας τ�υς αγ�ραστές και τ�υς πωλητές να εντ�πίσ�υν
αλλήλ�υς. �ι �n-line συναλλαγές π�υ επιτρέπ�υν στ�υς αγ�ραστές να �µαδ�π�ιήσ�υν τις
αγ�ρές τ�υς µπ�ρ�ύν να είναι ιδιαίτερα επω!ελείς για τις µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις
(ΜΜΕ). Επιπλέ�ν, �ι ηλεκτρ�νικές αγ�ρές B2B αναµένεται �τι θα συµ"άλ�υν �υσιωδώς
στη "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας, καθ�τι επιτρέπ�υν τη µείωση τ�υ κ�στ�υς των
συναλλαγών και τη "ελτίωση της δια�είρισης των απ�θεµάτων.

Ωστ�σ�, τα θετικά αυτά απ�τελέσµατα σε �ρισµένες περιπτώσεις θα µπ�ρ�ύσαν να
ε�αλει!θ�ύν απ� ενδε��µενα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Τα πρ�"λήµατα αυτά δεν είναι
νέα. Τ� ερώτηµα είναι κατά π�σ�ν πρ�"λήµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την «παλαιά
�ικ�ν�µία» ε�ακ�λ�υθ�ύν να υ!ίστανται στη «νέα �ικ�ν�µία». Στη συνέ�εια
ανα!έρ�νται ενδεικτικά �ρισµένα πιθανά πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ:
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α) δεσπ���υσα θέση δικτύ�υ: τα !αιν�µενα δικτύ�υ και τα δυνητικά πρ�"λήµατα
δεσπ���υσας θέσης δικτύ�υ παρ�υσιά��νται �ταν η α�ία εν�ς συστήµατ�ς για τ�ν
µεµ�νωµέν� �ρήστη αυ�άνεται κατ’ αναλ�γία των �ρηστών. Μπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν
σε µετα"�λή της αγ�ράς και σε δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης, εάν τα δικτυακά
!αιν�µενα είναι αρκετά ισ�υρά ώστε να ωθήσ�υν �λ�υς τ�υς συµµετέ��ντες στην
αγ�ρά να �ρησιµ�π�ι�ύν τ� ίδι� δίκτυ�. Τ� πρ�"ληµα αυτ� θα µπ�ρ�ύσε να
ανακύψει στ� πλαίσι� των ηλεκτρ�νικών αγ�ρών B2B, καθ�τι συ�νά τα �!έλη είναι
µεγαλύτερα �σ� περισσ�τερ� αυ�άνεται � αριθµ�ς των αγ�ραστών και των
πρ�µηθευτών π�υ είναι συνδεδεµέν�ι στ� ίδι� σύστηµα·

") ανταλλαγή πληρ�!�ριών: τ� πρ�"ληµα αυτ� α!�ρά τη δυνατ�τητα αγ�ραστών και
πωλητών να ανταλλάσσ�υν ή να ανακαλύπτ�υν ευαίσθητες πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε
τις τιµές και τις π�σ�τητες. Συνδέεται µε τ� σ�εδιασµ� τ�υ συστήµατ�ς, και
ειδικ�τερα µε τ�ν αν�ι�τ� τ�υ �αρακτήρα �σ�ν α!�ρά ατ�µικά στ�ι�εία
πρ�ερ��µενα απ� τρίτ�υς·

γ) απ� κ�ιν�ύ αγ�ρές/πωλήσεις: τ� πρ�"ληµα αυτ� σ�ετί�εται µε τ� ερώτηµα εάν �ι
συµµετέ��ντες σε µια ηλεκτρ�νική αγ�ρά µπ�ρ�ύν πραγµατικά να πρ�"�ύν στην
�µαδ�π�ίηση των αγ�ρα��µενων ή πωλ�ύµενων π�σ�τήτων. Εάν µπ�ρ�ύν, τ�τε
πρ�κύπτ�υν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ σε περίπτωση π�υ είναι σε θέση να
συντ�νί��υν τη συµπερι!�ρά τ�υς ως αγ�ραστές ή ως πωλητές. Τ� πρ�"ληµα αυτ�
κατ’ αρ�ήν δεν δια!έρει απ� τις «συνήθεις» απ� κ�ιν�ύ αγ�ρές ή πωλήσεις.
Συνεπώς, η ανάπτυ�η αυτών των θεµάτων στις νέες κατευθυντήριες γραµµές θα
απ�τελ�ύσε µια καλή α!ετηρία για την εκτίµηση·

δ) διακρίσεις/απ�κλεισµ�ς: τ� πρ�"ληµα αυτ� α!�ρά την ιδι�κτησία των
ηλεκτρ�νικών αγ�ρών B2B και τ�υς καν�νες π�υ τη διέπ�υν. �ι καν�νες αυτ�ί θα
µπ�ρ�ύσαν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν, για παράδειγµα, για να απ�κλειστ�ύν �ρισµέν�ι
συµµετέ��ντες απ� τις πι� απ�τελεσµατικές αγ�ρές, γεγ�ν�ς π�υ θα απ�τελ�ύσε γι’
αυτ�ύς ένα ανταγωνιστικ� µει�νέκτηµα. Τ� θέµα των διακρίσεων πρ�κύπτει εάν
�ρισµέν�ι συµµετέ��ντες της αγ�ράς (π.�. �ι ιδρυτές) έ��υν πρ�σ"αση σε
απ�ρρητες πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις συναλλαγές στην αγ�ρά. Τ� θέµα αυτ�
πρ�έκυψε στην υπ�θεση Volbroker, την πρώτη πλατ!�ρµα συναλλαγών B2B π�υ
εγκρίθηκε "άσει τ�υ άρθρ�υ 81. Στην εν λ�γω υπ�θεση έ�ι µεγάλες τράπε�ες
ίδρυσαν κ�ινή επι�είρηση παρ��ής ηλεκτρ�νικών υπηρεσιών µεσιτείας στ�ν τ�µέα
πώλησης �ένων ν�µισµάτων. Η υπ�θεση δηµι�ύργησε πρ�"λήµατα σ�ετικά µε την
πρ�σ"αση των µητρικών εταιρειών σε εµπιστευτικές πληρ�!�ρίες. Για να
ε�αλει!θεί τ� πρ�"ληµα, �ι ιδι�κτήτες της πλατ!�ρµας συναλλαγών Volbroker.com
δια"ε"αίωσαν την Επιτρ�πή �τι θα δηµι�υργήσ�υν ένα «στεγαν�» σύστηµα ώστε να
είναι αδύνατη η ρ�ή πληρ�!�ριών µετα�ύ των µητρικών εταιρειών και της κ�ινής
επι�είρησης.

Η εκτίµηση των συναλλαγών B2B απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ "ρίσκεται ακ�µη σε
στάδι� ε�έλι�ης. Η Επιτρ�πή πρέπει να ε�ετά�ει πρ�σεκτικά τη λειτ�υργία κάθε
σ�εδια��µεν�υ συστήµατ�ς συναλλαγών B2B και τις συνέπειές τ�υ στην αγ�ρά.
∆εδ�µέν�υ �τι π�λλές συναλλαγές έ��υν παγκ�σµι� �αρακτήρα, θα είναι απαραίτητη η
συνεργασία µε άλλες αρ�ές ανταγωνισµ�ύ.
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3.3. Μέσα µα�ικής ενηµέρωσης

216. Τ�υς τελευταί�υς δώδεκα µήνες σηµειώθηκε αυ�ηµένη δραστηρι�τητα �σ�ν α!�ρά τις
συγκεντρώσεις και την αντιµετώπιση των συµπρά�εων στ�ν τ�µέα των µέσων µα�ικής
ενηµέρωσης.

217. Η πρ�ετ�ιµασία και ανάπτυ�η υπηρεσιών ψη!ιακής τηλε�ρασης, συ�νά σε συνδυασµ�
µε διαδραστικές υπηρεσίες, �δήγησε στη δηµι�υργία αρκετών κ�ινών επι�ειρήσεων µε τη
συνεισ!�ρά π�ρων και ε�ειδίκευσης απ� δύ� ή περισσ�τερες εταιρείες — �πως �ι Kirch/
BSkyB και Microsoft/Telewest. Αυ�ήθηκε επίσης η τάση πρ�ς την κάθετη �λ�κλήρωση, �πως
!αίνεται απ� τις υπ�θέσεις AOL/Time Warner και Vivendi/Universal. Τέλ�ς, στ�ν τ�µέα των
διαδραστικών υπηρεσιών, �ι αυ�ηµένες δυνατ�τητας παρ��ής αυτών των υπηρεσιών µέσω
τηλε�ράσεων, κινητών τηλε!ώνων και πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών �δήγησε στη δηµι�υργία της
κ�ινής επι�είρησης Vizzavi µετα�ύ των εταιρειών Vodafone, Vivendi και Canal +. �ρισµένες
απ� τις υπ�θέσεις αυτές πρ�κάλεσαν ανησυ�ίες λ�γω τ�υ �τι η ισ�ύς σε ένα επίπεδ� της
αγ�ράς θα µπ�ρ�ύσε να �ρησιµ�π�ιηθεί για να δηµι�υργηθεί ή να ενισ�υθεί δεσπ���υσα θέση
σε άλλα επίπεδα. Ως εκ τ�ύτ�υ, επι"λήθηκαν αυστηρές πρ�ϋπ�θέσεις για να απ�!ευ�θεί αυτ�
τ� ενδε��µεν�.

218. Στ�ν τ�µέα της αντιµετώπισης των συµπρά�εων, τ� πρ�"ληµα αυτ� εµ!ανίστηκε σε
διά!�ρες άλλες υπ�θέσεις και η Επιτρ�πή θα ε�ετάσει ενδελε�ώς τις ε�ελί�εις στ� επ�µεν�
έτ�ς για να ε�ασ!αλίσει �τι η υ!ιστάµενη ισ�ύς στην αγ�ρά δεν �ρησιµ�π�ιείται για να
ανα�αιτιστεί η ανάπτυ�η νέων αγ�ρών.

219. Για παράδειγµα, η Επιτρ�πή λαµ"άνει �λ�ένα και περισσ�τερες ανεπίσηµες
καταγγελίες σ�ετικά µε τις άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων περιε��µέν�υ µέσων
ενηµέρωσης και συνα!�ύς περιε��µέν�υ δια!�ρων µ�ρ!ών για τη �ρησιµ�π�ίησή τ�υς στ�
πλαίσι� νέων υπηρεσιών, συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. �ι νέες αυτές υπηρεσίες
σα!ώς θέτ�υν υπ� αµ!ισ"ήτηση την υ!ιστάµενη διάρθρωση της αγ�ράς και τις υ!ιστάµενες
συµ!ωνίες άδειας εκµετάλλευσης: η Επιτρ�πή θα ε�ετάσει π�λύ πρ�σεκτικά αυτά τα
πρ�"λήµατα, �ύτως ώστε να ε�ασ!αλιστεί η ισ�τιµη αντιµετώπιση των συµ!ερ�ντων τ�σ� των
δικαι�ύ�ων �σ� και των !�ρέων παρ��ής των νέων υπηρεσιών.

220. Η ��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης δικαιωµάτων ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης
αθλητικών γεγ�ν�των για άλλη µια !�ρά απ�τέλεσε πηγή σηµαντικών πρ�"ληµάτων
ανταγωνισµ�ύ. Εκτ�ς απ� τη Formula 1, σηµαντικές υπ�θέσεις παρ�υσιάστηκαν στ�ν τ�µέα τ�υ
π�δ�σ!αίρ�υ. Η πι� πρ�"ε"ληµένη ήταν η υπ�θεση Telef�nica/Sogecable/Audiovisual Sport, στ�
πλαίσι� της �π�ίας η Επιτρ�πή ε�έδωσε κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων, δυνάµει τ�υ άρθρ�υ
15 παράγρα!�ς 6 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, µε σκ�π� την άρση της απαλλαγής απ� την επι"�λή
πρ�στίµων π�υ εί�ε ��ρηγηθεί στην Telef�nica και στη Sogecable, δι�τι εί�αν κ�ιν�π�ιήσει τη
συµ!ωνία τ�υς. Κατ�πιν της κ�ιν�π�ίησης αιτιάσεων, τα µέρη συνήψαν διά!�ρες συµ!ωνίες
παρεπ�µενων αδειών εκµετάλλευσης, λ�γω των �π�ίων δεν απαιτείται πλέ�ν η έκδ�ση
επίσηµης απ�!ασης. Η επί της �υσίας ε�έταση της υπ�θεσης συνε�ί�εται.

3.4. Ελεύθερα επαγγέλµατα

221. Κατά την ηµερίδα ανταγωνισµ�ύ π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στη Λισσα"�να τ�ν Ι�ύνι� τ�υ
2000, η Επιτρ�πή εί�ε την ευκαιρία να πρ�"άλει τα πλε�νεκτήµατα π�υ απ�!έρει στ�υς
καταναλωτές η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των ελεύθερων επαγγελµάτων.
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222. Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, έ��ντας ως ά��να τη διατήρηση των δε�ντ�λ�γικών
επαγγελµατικών καν�νων και την κατάργηση των περι�ρισµών ιδιαίτερα σε �,τι α!�ρά τις
τιµές και τη δια!ήµιση, έ�ει ως απ�τέλεσµα τη δια!�ρ�π�ίηση της πρ�σ!�ράς απ� άπ�ψη
τιµών και π�ι�τητας των υπηρεσιών, την ευ�ερέστερη πρ�σ"αση των π�λιτών στις υπηρεσίες
και την καλύτερη πληρ�!�ρηση, π�υ επιτρέπει στ� �ρήστη να επιλέ�ει επαγγελµατία
συνειδητά και αντικειµενικά.

223. Η Επιτρ�πή εκµεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να απευθύνει µηνύµατα πρ�ς �λες τις
κατευθύνσεις. Παρ�τρυνε τα κράτη µέλη να πρ�ωθήσ�υν τη διαδικασία ελευθέρωσης τ�υ
τ�µέα, µεριµνώντας να θεσπιστ�ύν σα!ή ν�µ�θετικά µέτρα, �ύτως ώστε η ε!αρµ�γή τ�υς να
µην πρ�στατεύει µ�ν� τα �ικ�ν�µικά συµ!έρ�ντα των µελών των ελεύθερων επαγγελµάτων,
�ωρίς να ε�ασ!αλί�εται συγ�ρ�νως η π�ι�τητα των υπηρεσιών. Παρ�τρυνε τ�υς επαγγελµατίες
να επιδ�θ�ύν στ�ν υγιή και απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ� καθ�ρί��ντας αυτ�τελώς και
ελεύθερα τις τιµές τ�υς, παρέ��ντας ακρι"είς πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τ�υς �ρ�υς παρ��ής των
υπηρεσιών τ�υς και τ�ν τ�µέα ε�ειδίκευσής τ�υς, ε!αρµ���ντας καιν�τ�µίες ως πρ�ς τ�
αντικείµεν� των υπηρεσιών τ�υς και τις µεθ�δ�υς παρ��ής τ�υς και διεισδύ�ντας στις
διασυν�ριακές αγ�ρές. Παρ�τρυνε επίσης τ�υς επαγγελµατικ�ύς συλλ�γ�υς να εγκαταλείψ�υν
τις πιέσεις π�υ ασκ�ύν στις δηµ�σιες αρ�ές µε στ��� να παρεµπ�δίσ�υν την ελευθέρωση και
να πρ�στατεύσ�υν τα �ικ�ν�µικά τ�υς πλε�νεκτήµατα π�υ, µακρ�πρ�θεσµα, δεν τ�υς
επι!υλάσσ�υν κανένα πραγµατικ� �!ελ�ς, λαµ"αν�µένης υπ�ψη της ε�έλι�ης των αγ�ρών
υπηρεσιών σε παγκ�σµι� επίπεδ�. Παρ�τρυνε, τέλ�ς, τ�υς καταναλωτές και τις �ργανώσεις
τ�υς να γίν�υν πι� απαιτητικ�ί �σ�ν α!�ρά τις διαθέσιµες πληρ�!�ρίες για τις υπηρεσίες των
ελεύθερων επαγγελµατιών και τις αµ�ι"ές τ�υς, �ύτως ώστε να µπ�ρ�ύν να τις συγκρίν�υν
πρ�τ�ύ λά"�υν µια απ�!αση και επίσης να καταγγέλλ�υν, στις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ ή
στην Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, τις πρακτικές π�υ στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�.

224. Τ� Πρωτ�δικεί� µε διάτα�η της 22ας Φε"ρ�υαρί�υ 2000 απέρριψε αίτηµα παρέµ"ασης,
π�υ εί�ε υπ�"άλει � γαλλικ�ς δικηγ�ρικ�ς σύλλ�γ�ς στ�ν δικηγ�ρικ� σύλλ�γ� των
Βρυ�ελλών, στην υπ�θεση T-144/99, η �π�ία α!�ρά πρ�σ!υγή τ�υ Συλλ�γ�υ Ειδικών
Πληρε��υσίων (ΣΕΠ) τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Γρα!εί�υ ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτε�νίας κατά της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής, µε στ��� τη µερική ακύρωση της απ�!ασης της Επιτρ�πής της 7ης
Απριλί�υ 1999 στην υπ�θεση IV/36.147 — Κώδικας δε�ντ�λ�γίας τ�υ ΣΕΠ ¥82¦. Τ� Πρωτ�δικεί�
θεώρησε �τι τ� ενδε��µεν� συµ!έρ�ν τ�υ επαγγελµατικ�ύ συλλ�γ�υ είναι έµµεσ� και αµυδρ�,
µε απ�τέλεσµα να µην δικαι�λ�γείται επαρκώς η παρέµ"αση στην αντιδικία. Εις επίρρωση της
απ�!ασής τ�υ, τ� Πρωτ�δικεί� επεσήµανε �τι κάθε περίπτωση και κάθε τ�µέας απαιτ�ύν
ιδιαίτερη αντιµετώπιση και �τι � !�ρέας π�υ �ήτησε την παρέµ"αση αντιπρ�σώπευε
δια!�ρετικ� τ�µέα απ� αυτ�ν π�υ α!�ρ�ύσε η απ�!αση της Επιτρ�πής. Ως εκ τ�ύτ�υ, ακ�µη
και αν η απ�!αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ επικύρωνε την απ�!αση της Επιτρ�πής, τ�ύτ� δεν θα
επηρέα�ε άµεσα τα µέλη τ�υ εν λ�γω συλλ�γ�υ (σηµεία 15 έως 17 της διάτα�ης).

225. Στην απ�!αση της 18ης Ι�υνί�υ 1998 ¥83¦, τ� ∆ικαστήρι� απ�!άνθηκε �τι η Ιταλική
∆ηµ�κρατία παρέ"η τις υπ��ρεώσεις π�υ υπέ�ει απ� τα άρθρα 5 και 85 της Συνθήκης
θεσπί��ντας και διατηρώντας σε ισ�ύ ν�µ� � �π�ί�ς επι"άλλει στ� Εθνικ� Συµ"�ύλι�
Εκτελωνιστών [Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali (CNSD)] να καθ�ρί�ει ένα
κ�ιν� τιµ�λ�γι� για �λ�υς τ�υς εκτελωνιστές. Α!�ύ έλα"ε αιτι�λ�γηµένη γνώµη της
Επιτρ�πής, η Ιταλία εκτέλεσε την ανωτέρω απ�!αση µε τ� ν�µ� αριθ. 213 της 25ης Ι�υλί�υ
2000. Η διάτα�η τ�υ ν�µ�υ της 22ας ∆εκεµ"ρί�υ 1960 π�υ πρ�έ"λεπε �τι τ� τιµ�λ�γι� έπρεπε

¥82¦ ΕΕ L 106 της 23.4.1999, σ. 14.
¥83¦ Υπ�θεση C-35/1996.
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να καταρτί�εται απ� τ� CNSD καταργήθηκε. Τ� εν λ�γω τιµ�λ�γι� εί�ε επίσης απ�τελέσει
αντικείµεν� απ�!ασης της Επιτρ�πής της 30ής Ι�υνί�υ 1993 ¥84¦, στην �π�ία εί�ε θεωρηθεί �τι
συνιστά παρά"αση των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Η πρ�σ!υγή τ�υ CNSD κατά της
εν λ�γω απ�!ασης απ�ρρί!θηκε απ� τ� Πρωτ�δικεί� στις 30 Μαρτί�υ 2000 ¥85¦.

3.5. Αθλητισµ�ς

226. Η Επιτρ�πή ε!άρµ�σε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ της συνθήκης ΕΚ στ�ν τ�µέα τ�υ
αθλητισµ�ύ ε�ακ�λ�υθώντας να "ασί�εται στις γενικές αρ�ές π�υ περιλαµ"άν�νται στην
έκθεσή της πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� σ�ετικά µε τ�ν αθλητισµ� ¥86¦.

227. Η πρ��δ�ς της εκτίµησης �ρισµένων περι�ριστικών πρακτικών των αθλητικών
�ργανώσεων, στ� πλαίσι� διαδικασιών π�υ "ρίσκ�νται ακ�µη υπ� ε�έλι�η, κατέδει�ε �τι η
Επιτρ�πή αναγνωρί�ει την ιδιαιτερ�τητα τ�υ αθλητισµ�ύ και �τι πρ�"αίνει σε ενέργειες
συνεκτιµώντας τις κ�ινωνικές, εκπαιδευτικές και π�λιτιστικές πτυ�ές τ�υ αθλητισµ�ύ,
πρ�κειµέν�υ να δια!υλα�θεί � κ�ινωνικ�ς ρ�λ�ς τ�υ αθλητισµ�ύ. Ε�άλλ�υ, η Επιτρ�πή
απ�δίδει πρωταρ�ική σηµασία στην πρ�ώθηση της κατάρτισης και της πρ�στασίας των νέων
αθλητών, στην αλληλεγγύη είτε ανάµεσα στ�υς µεγάλ�υς και τ�υς µικρ�ύς συλλ�γ�υς είτε
ανάµεσα στ�ν ερασιτε�νικ� και τ�ν επαγγελµατικ� αθλητισµ�, στη διατήρηση της
ακεραι�τητας των αγώνων και στην ε�ασ!άλιση της α"ε"αι�τητας των απ�τελεσµάτων των
αγώνων.

228. Μέσω της δράσης της στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ η Επιτρ�πή µεριµνά για την
επίτευ�η αυτών των θεµιτών στ��ων µε την ε!αρµ�γή των λιγ�τερ� περι�ριστικών µέσων
σύµ!ωνα µε τις διατά�εις της συνθήκης ΕΚ, και ιδίως µε µέσα π�υ δεν περι�ρί��υν δυσανάλ�γα
την ελεύθερη κυκλ�!�ρία των παικτών στ�ν Ε�U. Με "άση αυτές τις αρ�ές, η Επιτρ�πή
�εκίνησε έναν επ�ικ�δ�µητικ� διάλ�γ� µε τις αθλητικές �ργανώσεις των �π�ίων �ρισµέν�ι
καν�νες αµ!ισ"ητήθηκαν, πρ�κειµέν�υ να ε�ευρεθ�ύν λύσεις ικαν�π�ιητικές για �λ�υς τ�υς
ενδια!ερ�µεν�υς και να "ελτιωθεί η ασ!άλεια δικαί�υ στ�ν τ�µέα τ�υ αθλητισµ�ύ.

229. Τέλ�ς, η Επιτρ�πή ε!αρµ��ει τ�υ καν�νες ανταγωνισµ�ύ στ�ν εν λ�γω τ�µέα κατά
τρ�π�ν ώστε να µην τίθενται υπ� αµ!ισ"ήτηση �ι ρυθµιστικές αρµ�δι�τητες των αθλητικών
�ργανώσεων �σ�ν α!�ρά τ�υς αµιγώς αθλητικ�ύς καν�νες, δηλαδή τ�υς καν�νες π�υ είναι
σύµ!υτ�ι µε ένα άθληµα ή είναι απαραίτητ�ι για την �ργάνωση τ�υ αθλήµατ�ς ή για τη
δι�ργάνωση αγώνων. Ως εκ τ�ύτ�υ, λαµ"άνει υπ�ψη τις αρ�ές π�υ περιλαµ"άν�νται στις
απ�!άσεις τ�υ ∆ικαστηρί�υ στις υπ�θέσεις Deliège ¥87¦ και Lehtonen ¥88¦. Έτσι η Επιτρ�πή
συµµερί�εται τις γενικές αρ�ές π�υ �ρισε τ� Συµ"�ύλι� στη δήλωσή τ�υ σ�ετικά µε τα
ιδιαίτερα �αρακτηριστικά τ�υ αθλητισµ�ύ ¥89¦.

¥84¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής 93/438/ΕΚ COMP 33407 CNSD (ΕΕ L 203 της 13.8.1993, σ. 27).
¥85¦ Υπ�θεση T-513/93.
¥86¦ COM(1999) 644 τελικ�.
¥87¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ της 11ης Απριλί�υ 2000, συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις C-51/96 και C-191/97. 
¥88¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ της 13ης Απριλί�υ 2000, υπ�θεση C-176/96.
¥89¦ Παράρτηµα IV των συµπερασµάτων της πρ�εδρίας — Νίκαια, 7, 8 και 9 ∆εκεµ"ρί�υ 2000.
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∆ιάγραµµα 3
Ε�έλι�η τ�υ αριθµ�ύ των εκκρεµ�υσών υπ�θέσεων κατά τ� τέλ�ς τ�υ έτ�υς

ΠερατωθείσεςΝέες υπ�θέσεις Εκκρεµ�ύσες υπ�θέσεις την 31η ∆εκεµ�ρί�υ  
τ�υ έτ�υς αυτ�ύ
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II — ΕΛΕΓ>/Σ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

A — ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

230. Π�λλά απ� τα �αρακτηριστικά στ�ι�εία π�υ υπ�γραµµί��νται στην περσινή ετήσια
έκθεση ισ�ύ�υν ε�ίσ�υ και σήµερα. � αριθµ�ς των υπ�θέσεων είναι υψηλ�ς και ε�ακ�λ�υθεί
να αυ�άνεται· �ι υπ�θέσεις α!�ρ�ύν �λ�ένα και ευρύτερ� !άσµα πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών, η
δε αύ�ηση των συγκεντρώσεων µε παγκ�σµιες συνέπειες κατέστησε απαραίτητη τη
συνεργασία µε αρ�ές ανταγωνισµ�ύ άλλων �ωρών σε περισσ�τερες υπ�θέσεις.

231. Τα στατιστικά στ�ι�εία σ�ετικά µε τη δραστηρι�τητα στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων
έ��υν ως ε�ής. Συν�λικά, κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 κ�ιν�π�ιήθηκαν 345 νέες υπ�θέσεις
(+ 18 %) και εκδ�θηκαν 345 �ριστικές απ�!άσεις, σηµειών�ντας αύ�ηση 28 % σε σ�έση µε τ�
1999. Ε� αυτών, 321 υπ�θέσεις εγκρίθηκαν κατά τ� πρώτ� στάδι� της διαδικασίας (+ 26 %),
28 απ� τις �π�ίες εγκρίθηκαν υπ� πρ�ϋπ�θέσεις (+ 47 %), δηλαδή κατ�πιν της ανάληψης
δεσµεύσεων (απ�!άσεις "άσει άρθρ�υ 6 παράγρα!�ς 2) και 293 υπ�θέσεις εγκρίθηκαν άνευ
πρ�ϋπ�θέσεων [απ�!άσεις "άσει άρθρ�υ 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� ")]. Κατά τη διάρκεια τ�υ
έτ�υς, η Επιτρ�πή έλα"ε 17 απ�!άσεις κατ�πιν εµπεριστατωµένης έρευνας έναντι 10 τ� 1999.
Τρεις απ� τις υπ�θέσεις αυτές εγκρίθηκαν άνευ πρ�ϋπ�θέσεων, δώδεκα εγκρίθηκαν υπ�
πρ�ϋπ�θέσεις και δύ� απαγ�ρεύθηκαν. Επιπλέ�ν, έ�ι υπ�θέσεις για τις �π�ίες εί�ε κινηθεί τ�
δεύτερ� στάδι� της διαδικασίας απ�σύρθηκαν πριν απ� την έκδ�ση �ριστικής απ�!ασης.

232. #πως πρ�κύπτει απ� τα ανωτέρω συγκεντρωτικά στατιστικά στ�ι�εία για τ� 2000, η
εµπειρία της Επιτρ�πής απ� την ε!αρµ�γή τ�υ κριτηρί�υ της δεσπ���υσας θέσης κατ’ ανάγκη
ε�ακ�λ�ύθησε να αναπτύσσεται. Μ�λ�ν�τι τ� Πρωτ�δικεί� δεν ε�έδωσε καµία απ�!αση π�υ
θα �δηγ�ύσε σε επαναστατικές ε�ελί�εις ως πρ�ς την �υσιαστική εκτίµηση των υπ�θέσεων ή
τις �ρησιµ�π�ι�ύµενες µεθ�δ�υς ε�έτασης απ� την Επιτρ�πή ¥90¦ σηµειώθηκε σταθερή πρ��δ�ς
µε την ε�έταση των επιµέρ�υς υπ�θέσεων.

233. �ι τε�ν�λ�γικές ε�ελί�εις και �ι εµπ�ρικές ε�ελί�εις π�υ τις συν�δεύ�υν ε�ακ�λ�ύθησαν
να επηρεά��υν τη !ύση της εργασίας της Επιτρ�πής. Για παράδειγµα, τ� 2000 παρ�υσιάστηκαν
�ι πρώτες υπ�θέσεις σ�ετικά µε συναλλαγές B2B σε ηλεκτρ�νικές αγ�ρές τ�υ ∆ιαδικτύ�υ ¥91¦. �ι
συναλλαγές αυτές µπ�ρ�ύν να �δηγήσ�υν σε σηµαντική "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας και
πρ�ωθ�ύν τ�ν ανταγωνισµ�, αλλά µπ�ρ�ύν επίσης να έ��υν αρνητικές συνέπειες για τ�ν
ανταγωνισµ�, �πως τ� γεγ�ν�ς �τι επιτρέπ�υν στις καθιερωµένες επι�ειρήσεις να απ�κλεί�υν
απ� την αγ�ρά µεµ�νωµένες επι�ειρήσεις ή να επι"άλλ�υν σε άλλες εταιρείες υπ��ρεώσεις απ�
κ�ιν�ύ πώλησης ή αγ�ράς. Συνεπώς, η εκτίµηση αυτών των παραγ�ντων θα ε�ακ�λ�υθήσει να
απ�τελεί σηµαντικ� µέρ�ς της ε�έτασης µελλ�ντικών υπ�θέσεων απ� την Επιτρ�πή.

234. Η εµπειρία σ�ετικά µε την εκτίµηση των δι�ρθωτικών µέτρων ε�ακ�λ�ύθησε επίσης να
αυ�άνεται µε γ�ργ� ρυθµ�. Τ� 2000 πρ�τάθηκαν και έγιναν δεκτά δι�ρθωτικά µέτρα σε
40 υπ�θέσεις, εκ των �π�ίων �ι 28 "ρίσκ�νταν στ� πρώτ� στάδι� και �ι 12 στ� δεύτερ� στάδι�
της διαδικασίας. ∆ι�ρθωτικά µέτρα πρ�τάθηκαν, αλλά δεν έγιναν δεκτά στις υπ�θέσεις Volvo/
Scania και MCI Worldcom/Sprint. Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς η Επιτρ�πή τελει�π�ίησε επίσης
τα µέσα µε τα �π�ία ε�ασ!αλί�ει την υλ�π�ίηση των πρ�τειν�µενων δι�ρθωτικών µέτρων,
καθ�τι ε�ακ�λ�ύθησε να αυ�άνεται � συν�λικ�ς αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ συνεπάγ�νται την

¥90¦ Η απ�!αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ στην υπ�θεση Airtours/ FirstChoice δεν έ�ει εκδ�θεί ακ�µη.
¥91¦ Υπ�θεση M.1969, UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com· υπ�θεση M.2027, Deutsche Bank/SAP/JV.
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υλ�π�ίηση δεσµεύσεων και την παρακ�λ�ύθηση της ε!αρµ�γής τ�υς. Η εµπειρία σ�ετικά µε
την εκτίµηση και την παρακ�λ�ύθηση της ε!αρµ�γής των δι�ρθωτικών µέτρων
αντικατ�πτρί�εται εν π�λλ�ίς στην ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την αντιµετώπιση
των δι�ρθωτικών µέτρων, η �π�ία εκδ�θηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2000 ¥92¦. Η σηµασία αυτής της
ανακ�ίνωσης είναι πρ�!ανής, εάν λη!θεί υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι καµία άλλη αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ στ�ν κ�σµ� δεν έ�ει εκδώσει κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την
αντιµετώπιση των δι�ρθωτικών µέτρων. Στ���ς της ανακ�ίνωσης είναι να εκτεθ�ύν µε
σα!ήνεια και αντικειµενικ�τητα ��ι µ�ν� �ι διαδικαστικές αλλά και �ι �υσιαστικές αρ�ές στις
�π�ίες "ασί�εται η εκτίµηση των δι�ρθωτικών µέτρων απ� την Επιτρ�πή. Τα "ασικά σηµεία
της ανακ�ίνωσης αναπτύσσ�νται στη συνέ�εια, στ� τµήµα π�υ α!�ρά τα δι�ρθωτικά µέτρα.

235. Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς παρατηρήθηκε εντ�ν�τερ� δηµ�σι� ενδια!έρ�ν για τ�
ευρωπαϊκ� σύστηµα ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Αναπτύ�θηκε ένας δηµ�σι�ς διάλ�γ�ς π�υ
α!�ρ�ύσε, µετα�ύ άλλων, την ε�έταση συγκεκριµένων υπ�θέσεων απ� την Επιτρ�πή, �πως η
διττή έρευνα για τις σ�εδια��µενες συµ!ωνίες της Time Warner µε την AOL και την EMI. �ι
απαγ�ρευτικές απ�!άσεις π�υ εκδ�θηκαν κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς επίσης δέ�θηκαν κάπ�ια
κριτική. Για παράδειγµα, µετά την απ�!αση στην υπ�θεση Volvo/Scania, διατυπώθηκαν
επικρίσεις περί µερ�ληψίας κατά των συγκεντρώσεων µετα�ύ µεγάλων εταιρειών
δραστηρι�π�ι�ύµενων σε µικρ�τερα κράτη µέλη. Επίσης, µετά την απαγ�ρευση της συµ!ωνίας
MCI WorldCom/Sprint, εκ!ράστηκαν �ρισµένες ανησυ�ίες, κατά τις �π�ίες τ� καθεστώς ελέγ��υ
και � τρ�π�ς ε!αρµ�γής τ�υ �αρακτηρί��νται απ� µερ�ληψία κατά των συγκεντρώσεων µετα�ύ
µη ευρωπαϊκών επι�ειρήσεων, και ειδικ�τερα µετα�ύ επι�ειρήσεων εγκατεστηµένων στις ΗΠΑ.

236. Η ίδια απάντηση µπ�ρεί να δ�θεί και για τις δύ� ανησυ�ίες: κάθε σύστηµα ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων µε "άση τ�ν ανταγωνισµ� έ�ει ως στ��� να ε�ασ!αλίσει την απ�υσία
αρνητικών συνεπειών σε �π�ιαδήπ�τε σ�ετική αγ�ρά, είτε αυτή "ρίσκεται στ�ν Ε�U είτε
περιλαµ"άνει τ�ν Ε�U. Τ�ύτ� ισ�ύει ανε�αρτήτως τ�υ µεγέθ�υς της αγ�ράς ή της �ώρας στην
�π�ία είναι εγκατεστηµένες �ι εταιρείες π�υ συµµετέ��υν στη σ�εδια��µενη συµ!ωνία. Τ�
στ�ι�εί� π�υ έ�ει απ�!ασιστική σηµασία είναι �τι η ανάγκη αναδιάρθρωσης εν�ς τ�µέα δεν
δικαι�λ�γεί καµία �ηµία για τ�ν καταναλωτή και �τι, �ταν είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση
επι�ειρήσεων, τ�ύτ� µπ�ρεί να επιτευ�θεί µε τρ�π�υς και µέσα π�υ δεν "λάπτ�υν τ�ν
ανταγωνισµ�. �ι εταιρείες π�υ έ��υν σ�έδια αναδιάρθρωσης πρέπει να αναγνωρίσ�υν τη
σηµασία π�υ απ�δίδει η Επιτρ�πή στην πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην ΕΕ, ανε�αρτήτως
εάν � ανταγωνισµ�ς ασκείται σε τ�πικ�, εθνικ�, ευρωπαϊκ� ή ακ�µη και παγκ�σµι� επίπεδ�.

237. Π�λυάριθµα σ��λια διατυπώθηκαν επίσης σ�ετικά µε τις συνθήκες πίεσης υπ� τις
�π�ίες ε!αρµ��εται τ� σύστηµα ελέγ��υ των συγκεντρώσεων απ� την Επιτρ�πή, καθώς και
σ�ετικά µε τις πιθανές δυσµενείς συνέπειες τ�υ !�ρτ�υ εργασίας των υπαλλήλων στην
π�ι�τητα και, κατ’ επέκταση, στην α�ι�πιστία τ�υ εν λ�γω συστήµατ�ς. Η εκτ�νωση της
πίεσης πρ�έρ�εται απ� δύ� πηγές. Πρώτ�ν, η task force «Συγκεντρώσεις» ε�ακ�λ�υθεί να
ανα�ητά τρ�π�υς "ελτίωσης της απ�τελεσµατικ�τητας της δράσης της. Απ� την άπ�ψη αυτή,
κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς σηµειώθηκε µια σηµαντική ε�έλι�η, η έκδ�ση της ανακ�ίνωσης
σ�ετικά µε την απλ�π�ιηµένη διαδικασία στις 26 Ι�υλί�υ ¥93¦, στ���ς της �π�ίας είναι η
απλ�π�ίηση της αντιµετώπισης �ρισµένων κατηγ�ριών υπ�θέσεων π�υ δεν δηµι�υργ�ύν

¥92¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε δι�ρθωτικά µέτρα π�υ γίν�νται απ�δεκτά στ� πλαίσι� τ�υ καν�νισµ�ύ
(Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ και τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 447/98 (ΕΕ C 68 της 2.3.2001, σσ. 3-11).

¥93¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε µια απλ�π�ιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης �ρισµένων
συγκεντρώσεων "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 4064/89 (ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σσ. 32-34). Υπάρ�ει επίσης
στη διεύθυνση http://europa.eu.int/ comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/ index_fr.htm.
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πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Λεπτ�µερή στ�ι�εία σ�ετικά µε τις κατηγ�ρίες των υπ�θέσεων
π�υ υπάγ�νται στην απλ�π�ιηµένη διαδικασία παρατίθενται στη συνέ�εια, στ� ένθετ� 5. Απ�
την έκδ�ση της ανακ�ίνωσης, η Επιτρ�πή έλα"ε 41 απ�!άσεις "άσει της απλ�π�ιηµένης
διαδικασίας.

238. Η δεύτερη πηγή εκτ�νωσης της πίεσης π�υ ασκείται στ�υς π�ρ�υς θα πρ�έλθει απ� τη
διαδικασία αµ�ι"αίας α�ι�λ�γησης, η �π�ία �λ�κληρώθηκε απ� την Επιτρ�πή τ�ν Ι�ύνι� τ�υ
2000. Κατ�πιν αυτής της α�ι�λ�γησης, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να διατεθ�ύν περισσ�τερ�ι
π�ρ�ι στη Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, ώστε να στηρι�θεί η πρ�σήλωσή της στην απ�τελεσµατική
ε!αρµ�γή της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, ιδιαίτερα δε στην ε!αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων. Η διάθεση πρ�σθετων π�ρων θα επιτρέψει στην task force «Συγκεντρώσεις»
να �ρησιµ�π�ιήσει περισσ�τερ�υς υπαλλήλ�υς για τα επ�µενα δύ� έως τρία �ρ�νια. #πως
υπ�γράµµισε � επίτρ�π�ς Monti στην �µιλία τ�υ στ� συνέδρι� π�υ δι�ργανώθηκε µε την
ευκαιρία της δέκατης επετεί�υ τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, η ενεργ�ς στήρι�η τ�υ
πρ�έδρ�υ Prodi απ�τελεί αναγνώριση τ�υ �ωτικ�ύ ρ�λ�υ π�υ διαδραµάτισε —και ε�ακ�λ�υθεί
να διαδραµατί�ει— η ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ στην πρ�ώθηση της ενιαίας αγ�ράς.

239. Τ� εν λ�γω συνέδρι�, π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000, απ�τέλεσε µια
έ���η ευκαιρία ��ι µ�ν� για µια αναδρ�µή στα δέκα πρώτα �ρ�νια κ�ιν�τικ�ύ ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων αλλά και για την πρ�"�λή στ� µέλλ�ν. Τ� συνέδρι� δι�ργανώθηκε απ� κ�ιν�ύ
απ� την Επιτρ�πή και τ�ν International Bar Association (IBA). Στις αρ�ές τ�υ 2001 θα
δηµ�σιευθεί ένας τ�µ�ς µε �λες τις εργασίες π�υ ανακ�ινώθηκαν στ� συνέδρι� και �λες τις
�µιλίες π�υ εκ!ωνήθηκαν.

240. Τ� συνέδρι� έδωσε επίσης την ευκαιρία να συ�ητηθεί ευρύ !άσµα θεµάτων, π�λλά απ� τα
�π�ία διερευνώνται στ� πλαίσι� της αναθεώρησης τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. Η
αναθεώρηση �εκίνησε µετά την υπ�"�λή έκθεσης της Επιτρ�πής στ� Συµ"�ύλι� τ�ν Ι�ύνι�, στην
�π�ία έγινε η πρ�καταρκτική ε�έταση των �ρίων π�υ πρ�"λέπει � καν�νισµ�ς ως πρ�ς τ�ν κύκλ�
εργασιών. Με την εν λ�γω έκθεση εκπληρώθηκε η ν�µική υπ��ρέωση π�υ πρ�"λέπεται στην
τελευταία τρ�π�π�ίηση τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων τ�υ Ι�υνί�υ 1997. Κατά την
εκπ�νηση της έκθεσης, κατέστη σα!ές �τι υπάρ��υν �ρισµένα �υσιώδη θέµατα π�υ �ρή��υν
περαιτέρω ε�έτασης. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή κίνησε µια ευρείας εµ"έλειας διαδικασία
αναθεώρησης, ώστε να ε�ασ!αλιστεί �τι � καν�νισµ�ς περί συγκεντρώσεων απ�τελεί στ� µέτρ�
τ�υ δυνατ�ύ τ� πλέ�ν συνα!ές και κατάλληλ� εργαλεί�. Τα επ�µενα ερωτήµατα απ�τελ�ύν
παραδείγµατα τ�υ είδ�υς των θεµάτων π�υ ε�ετά��νται: τα �ρια ως πρ�ς τ�ν κύκλ� εργασιών π�υ
πρ�"λέπ�νται στ�ν καν�νισµ� περί συγκεντρώσεων έ��υν τεθεί στ� πλέ�ν ενδεδειγµέν� επίπεδ�;
Πώς µπ�ρ�ύν να µεγιστ�π�ιηθ�ύν τα �!έλη απ� τις ρυθµίσεις καταµερισµ�ύ της εργασίας π�υ
περιλαµ"άν�νται στα συστήµατα παραπ�µπής (άρθρα 9 και 22); � �ρισµ�ς της ένν�ιας της
«συγκέντρωσης» στ�ν καν�νισµ� περί συγκεντρώσεων είναι ακ�µη ικαν�π�ιητικ�ς σε έναν κ�σµ�
στρατηγικών συµµα�ιών, µει�ψη!ικών συµµετ��ών και κ�ινών παραγωγικών επι�ειρήσεων;

241. #σ�ν α!�ρά τα �ρια σ�ετικά µε τ�ν κύκλ� εργασιών, η εκτίµηση πρέπει να θεωρηθεί
έ��ντας υπ�ψη µια απ� τις "ασικές αρ�ές π�υ διέπ�υν τ� κ�ιν�τικ� καθεστώς ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων, την αρ�ή της «ενιαίας θυρίδας» για την ε�έταση και τ�ν έλεγ�� των
συγ�ωνεύσεων και άλλων συγκεντρώσεων π�υ επηρεά��υν τις αγ�ρές της Ευρώπης.
Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή είναι ανήσυ�η δι�τι, κατά την εκτίµησή της, υπάρ��υν αρκετές
πρά�εις µε διασυν�ριακές συνέπειες π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύν να µην υπάγ�νται στ� πεδί� ε!αρµ�γής
τ�υ καν�νισµ�ύ. Για παράδειγµα, δύ� �ρηµατιστηριακές υπ�θέσεις (Euronext και iX) —�ι
�π�ίες έ��υν σα!ώς ευρωπαϊκ� ενδια!έρ�ν— είτε δεν θεωρήθηκαν είτε δεν θα µπ�ρ�ύσαν να
θεωρηθ�ύν �τι έ��υν κ�ιν�τική διάσταση "άσει των �ρίων τ�υ καν�νισµ�ύ περί
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συγκεντρώσεων. Απ� τη σκ�πιά της Επιτρ�πής, τ�ύτ� εγείρει τ� ερώτηµα κατά π�σ�ν
παρ�µ�ιες πρά�εις επηρεά��υν τ� κ�ιν�τικ� συµ!έρ�ν και, εάν ναι, κατά π�σ�ν τ� συµ!έρ�ν
αυτ� πρ�στατεύεται επαρκώς. Απ� τη σκ�πιά των επι�ειρήσεων, τ� θέµα πρ�καλεί ανησυ�ίες
σ�ετικά µε την υπ�"�λή π�λλαπλών κ�ιν�π�ιήσεων, γεγ�ν�ς π�υ πλήττει την ασ!άλεια τ�υ
δικαί�υ και αυ�άνει τ� !�ρτ� εργασίας και τ� κ�στ�ς.

242. �ι τρ�π�π�ιήσεις π�υ έγιναν στ�ν καν�νισµ� περί συγκεντρώσεων τ� 1997
περιελάµ"αναν αλλαγές των διαδικασιών παραπ�µπής µετα�ύ της Επιτρ�πής και των εθνικών
αρ�ών ανταγωνισµ�ύ (άρθρα 9 και 22, αντίστ�ι�α). �ι διατά�εις αυτές θεσπίστηκαν
πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσει η Επιτρ�πή να συντ�νίσει τις πρακτικές καταµερισµ�ύ της εργασίας
µε τα κράτη µέλη. Ωστ�σ�, τ� γεγ�ν�ς �τι δεν έγινε �ύτε µία παραπ�µπή "άσει τ�υ άρθρ�υ 22
απ� τη στιγµή π�υ παρασ�έθηκε αυτή η δυνατ�τητα τ�ν Μάρτι� τ�υ 1998, δεί�νει σα!ώς �τι τ�
σύστηµα δεν λειτ�υργεί �πως επιδιωκ�ταν αρ�ικά.

243. Η διαδικασία της Επιτρ�πής "ρίσκεται σήµερα στ� στάδι� συγκέντρωσης στ�ι�είων, σε
δια"�ύλευση µε τα κράτη µέλη, και, σηµειωτέ�ν, µε τις υπ�ψή!ιες πρ�ς έντα�η �ώρες, καθώς
και µε τ�υς επι�ειρηµατικ�ύς και ν�µικ�ύς κύκλ�υς. Εντ�ς τ�υ 2001 η Επιτρ�πή θα εκδώσει τ�
επίσηµ� έγγρα!� δια"�ύλευσης, �π�υ θα παρ�υσιά��νται τα συµπεράσµατά της και �ι
πρ�τειν�µενες αλλαγές. Τ� έγγρα!� αυτ� θα απ�τελέσει τη "άση για τ�ν δεύτερ� γύρ�
δια"�υλεύσεων πριν απ� την υλ�π�ίηση των �π�ιων συστάσεων. 

Ένθετ� 5: Η απλ�π�ιηµένη διαδικασία

Η θέσπιση της απλ�π�ιηµένης διαδικασίας απ�σκ�πεί στην αύ�ηση της
απ�τελεσµατικ�τητας µε την �π�ία αντιµετωπί�ει η Επιτρ�πή �ρισµένες κατηγ�ρίες
συγκεντρώσεων π�υ κατά καν�να δεν πρ�καλ�ύν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Τ� σύστηµα
θεσπίστηκε µε την έκδ�ση ανακ�ίνωσης και τέθηκε σε ε!αρµ�γή την 1η Σεπτεµ"ρί�υ 2000.
Τ� πλήρες κείµεν� της ανακ�ίνωσης έ�ει δηµ�σιευθεί στην ιστ�σελίδα της Επιτρ�πής: http:/
/europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/simplified_procedure/

Η ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε µια απλ�π�ιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης
�ρισµένων συγκεντρώσεων "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 4064/89 πρ�σδι�ρί�ει τρεις
κατηγ�ρίες υπ�θέσεων π�υ πληρ�ύν τ�υς �ρ�υς για την έκδ�ση συν�πτικής απ�!ασης
απ� την Επιτρ�πή µετά απ� τη συνήθη ε�έταση διάρκειας εν�ς µήνα. Η ανακ�ίνωση
ισ�ύει για τις συγκεντρώσεις στ� πλαίσι� των �π�ίων:

— δύ� ή περισσ�τερες επι�ειρήσεις απ�κτ�ύν απ� κ�ιν�ύ τ�ν έλεγ�� µιας κ�ινής
επι�είρησης, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι η κ�ινή επι�είρηση δεν ασκεί ή ασκεί
στ�ι�ειώδεις τρέ��υσες ή πρ�"λεπ�µενες δραστηρι�τητες στ� έδα!�ς τ�υ Ε�U
(κύκλ�ς εργασιών κάτω των 10 εκατ. EUR και α�ία στ�ι�είων ενεργητικ�ύ κάτω των
100 εκατ. EUR στ�ν Ευρωπαϊκ� �ικ�ν�µικ� Uώρ�),

— κανένα απ� τα µέρη της συγκέντρωσης δεν ασκεί επι�ειρηµατικές δραστηρι�τητες
στην ίδια αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς και γεωγρα!ική αγ�ρά (�ρι��ντιες σ�έσεις) ή σε αγ�ρά
πρ�ϊ�ντ�ς πρ�γενέστερ�υ ή µεταγενέστερ�υ σταδί�υ σε σ�έση µε την αγ�ρά
πρ�ϊ�ντ�ς στην �π�ία ασκεί δραστηρι�τητες �π�ι�δήπ�τε άλλ�ς µέρ�ς της
συγκέντρωσης (κάθετες σ�έσεις),
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244. #πως πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 2 παράγρα!�ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, µια
συγκέντρωση π�υ δηµι�υργεί ή ενισ�ύει δεσπ���υσα θέση µε απ�τέλεσµα να παρακωλύεται σε
σηµαντικ� "αθµ� � απ�τελεσµατικ�ς ανταγωνισµ�ς στην κ�ινή αγ�ρά ή σε σηµαντικ� τµήµα
της κηρύσσεται ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά. Η Επιτρ�πή έ�ει ε!αρµ�σει τ� κριτήρι�
αυτ� σε υπ�θέσεις σ�εδια��µενων συγκεντρώσεων π�υ θα �δηγ�ύσαν σε ατ�µική ή και σε
συλλ�γική δεσπ���υσα θέση.

1. Aτ�µική δεσπ���υσα θέση

Υπ�θεση Volvo/Scania

245. Η δηµι�υργία ατ�µικής δεσπ���υσας θέσης ε�ετάστηκε στην υπ�θεση Volvo/Scania ¥94¦,
µια απ� τις πι� πρ�"ε"ληµένες υπ�θέσεις τ�υ έτ�υς. Α!�ύ απ�δεί�θηκε �τι —για δια!�ρ�υς
λ�γ�υς (δια!�ρετικές τε�νικές πρ�διαγρα!ές και αγ�ραστικές συνήθειες, καθώς και η ε!αρµ�γή
διακρίσεων ως πρ�ς τις τιµές, ακ�µη και σε γειτ�νικές �ώρες)— �ι αγ�ρές "αρέων !�ρτηγών και
λεω!�ρείων ε�ακ�λ�υθ�ύν να έ��υν εθνική εµ"έλεια, η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε �τι η
επι�είρηση π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη συγκέντρωση θα εί�ε µερίδι� αγ�ράς έως και 90 % στη
Σ�υηδία και 50 έως 70 % στην Ιρλανδία, στη Ν�ρ"ηγία και τη Φινλανδία. Στη �αρακτηριστική
αυτή περίπτωση κλασικών �ρι��ντιων επικαλύψεων και υψηλών µεριδίων αγ�ράς, �ι µ�ν�µερείς
συνέπειες της συγκέντρωσης ερευνήθηκαν πρ�σεκτικά, �ρησιµ�π�ιώντας, µετα�ύ άλλων,
περίπλ�κα �ικ�ν�µετρικά εργαλεία. Η σ�εδια��µενη συγκέντρωση θα συνένωνε δύ� εταιρείες

— δύ� ή περισσ�τερα απ� τα µέρη ασκ�ύν επι�ειρηµατικές δραστηρι�τητες στην ίδια
αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς και γεωγρα!ική αγ�ρά ή αγ�ρά πρ�γενέστερ�υ ή µεταγενέστερ�υ
σταδί�υ, ε!�σ�ν τ� συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς τ�υς δεν είναι 15 % ή περισσ�τερ�
για τις �ρι��ντιες σ�έσεις και 25 % ή περισσ�τερ� για τις κάθετες σ�έσεις.

Η συν�πτική απ�!αση περιέ�ει πληρ�!�ρίες για τα µέρη, τη !ύση της συγκέντρωσης
και τ�υς ενε��µεν�υς �ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς, καθώς και δήλωση �τι η συγκέντρωση
κηρύσσεται συµ"ι"άσιµη µε την κ�ινή αγ�ρά, επειδή εµπίπτει σε µία ή περισσ�τερες
απ� τις κατηγ�ρίες π�υ περιλαµ"άν�νται στην ανακ�ίνωση, µε ρητή µνεία της (των)
κατηγ�ρίας(ιών) π�υ λαµ"άνεται(�νται) υπ�ψη. #πως σε �λες τις περιπτώσεις εκδ�σεως
διε��δικών απ�!άσεων έγκρισης, η Επιτρ�πή δηµ�σιεύει την απ�!αση π�υ πρ��ρί�εται
για τ� κ�ιν�. ∆εν εκδίδ�νται ανακ�ινώσεις τύπ�υ, αλλά η έγκριση ανακ�ινώνεται στ�
Midday Express της Επιτρ�πής.

Η απλ�π�ιηµένη διαδικασία µπ�ρεί να περι�ρίσει τ� !�ρτ� των δι�ικητικών
διατυπώσεων των κ�ιν�π�ι�ύντων. Παρέ�ει στα κράτη µέλη και σε τρίτ�υς τις ίδιες
δυνατ�τητες να διατυπώσ�υν παρατηρήσεις ή να παρέµ"�υν, �πως και η καν�νική
διαδικασία. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή δύναται, εάν παραστεί ανάγκη, να επανέλθει ανά πάσα
στιγµή στην καν�νική διαδικασία έρευνας.

¥94¦ Υπ�θεση M.1672 (14.3.2000).
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π�υ κατεί�αν στ� παρελθ�ν σταθερές και εν π�λλ�ίς συµµετρικές θέσεις στην αγ�ρά. Η πρά�η
��ι µ�ν�ν θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία µιας εταιρείας µε π�λλαπλάσια ισ�ύ απ� τ�ν
πλησιέστερ� ανταγωνιστή της, αλλά και θα ε�άλει!ε τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ δύ� ανταγωνιστών
µε π�λύ παραπλήσια θέση στην αγ�ρά. Η Επιτρ�πή κατέστησε επίσης σα!ές στην απ�!ασή της
�τι η συνεπής ε!αρµ�γή τ�υ κριτηρί�υ της δεσπ���υσας θέσης σε κάθε σ�ετική γεωγρα!ική
αγ�ρά, ανε�αρτήτως τ�υ µεγέθ�υς της, πέραν τ�υ �τι είναι σύµ!ωνη µε τ� γράµµα και τ� πνεύµα
τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, ε�ασ!αλί�ει την πρ�στασία των καταναλωτών απ� τις
συνέπειες των δεσπ���υσών θέσεων, τ�σ� στις µικρές �σ� και στις µεγάλες αγ�ρές. #σ�ν α!�ρά
τις δεσµεύσεις π�υ πρ�σ!έρθηκε να αναλά"ει η Volvo, η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε �τι δεν
αρκ�ύσαν για να επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ έθετε η εν λ�γω συγκέντρωση. Εν
τέλει η Επιτρ�πή απαγ�ρευσε την πρά�η. Μετά την απαγ�ρευση και �ι δύ� εταιρείες µπ�ρεσαν
να "ρ�υν άλλ�υς εταίρ�υς (Renault και Volkswagen αντίστ�ι�α).

Υπ�θεση Framatome/Siemens/Cogéma

246. Στις 6 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε κ�ινή επι�είρηση µε την �π�ία
συνδυά��νται �ι δραστηρι�τητες της γαλλικής εταιρείας Framatome SA και της γερµανικής
εταιρείας Siemens AG στ�ν τ�µέα της πυρηνικής ενέργειας. Η κ�ινή επι�είρηση, σύµ!ωνα µε
την αρ�ική κ�ιν�π�ίηση, περιλάµ"ανε και την Cogéma, επίσης γαλλική επι�είρηση
δραστηρι�π�ι�ύµενη στ�ν τ�µέα της πυρηνικής ενέργειας. Η πρά�η στην αρ�ική της µ�ρ!ή
ενεί�ε τ�ν κίνδυν� δηµι�υργίας ή ενίσ�υσης δεσπ���υσών θέσεων στις αγ�ρές συγκρ�τηµάτων
καυσίµων π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται σε πυρηνικ�ύς αντιδραστήρες. Η έγκριση ��ρηγήθηκε µ�ν�ν
α!�ύ συµ!ωνήθηκε �τι η Cogéma δεν θα συµµετεί�ε στην κ�ινή επι�είρηση. Ένας ακ�µη
παράγ�ντας π�υ συνέ"αλε στην έγκριση ήταν η δήλωση της Γαλλίας �τι θα µεριµν�ύσε για την
απ��ώρηση της Electricité de France (EdF) απ� τ� κε!άλαι� της Framatome και για τ� άν�ιγµα
της π�λιτικής π�υ ε!αρµ��ει σ�ετικά µε την πρ�µήθεια συγκρ�τηµάτων καυσίµων. Κατ’ αυτ�ν
τ�ν τρ�π�, η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγ�ρά παραγωγής ηλεκτρισµ�ύ µε πυρηνική ενέργεια, η
Γαλλία, θα είναι πρ�σ"άσιµη στ�υς ανταγωνιστές της νέας κ�ινής επι�είρησης.

Υπ�θεση AstraZeneca/Novartis

247. Η Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς µια σηµαντική συγκέντρωση
µετα�ύ των αγρ��ηµικών δραστηρι�τήτων των εταιρειών AstraZeneca and Novartis στη
νε�συσταθείσα εταιρεία Syngenta. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι στ�ν εν λ�γω κλάδ� συντελείται µια
τα�εία διαδικασία εν�π�ιήσεων µέσω συγ�ωνεύσεων, η Επιτρ�πή θεώρησε απαραίτητ� εν
πρ�κειµένω να κινήσει τ� δεύτερ� στάδι� έρευνας σ�ετικά µε τη σύσταση της εταιρείας, η �π�ία
είναι η µεγαλύτερη στ�ν κλάδ� της σε παγκ�σµι� επίπεδ�. Σε στενή συνεργασία µε την
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ, η έγκριση ��ρηγήθηκε µετά την ανάληψη
�υσιωδών δεσµεύσεων. Η πρά�η, �πως κ�ιν�π�ιήθηκε αρ�ικά, θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία ή
ενίσ�υση δεσπ���υσών θέσεων σε 39 αγ�ρές γεωργικών !αρµάκων, εκ των �π�ίων �ι
σηµαντικ�τερες είναι �ι αγ�ρές µυκητ�κτ�νων για τα δηµητριακά και �ι�ανι�κτ�νων για τ�
καλαµπ�κι. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε σε αυτ� τ� συµπέρασµα "ασι��µενη ��ι µ�ν� στην
υ!ιστάµενη θέση των µερών στην αγ�ρά αλλά και στην πρ�"λεπ�µενη µελλ�ντική ε�έλι�η τ�υ
συνδυασµ�ύ παραγ�µενων πρ�ϊ�ντων τ�υς. � καθ�ρισµ�ς των αγ�ρών σ�ετικών πρ�ϊ�ντων
απ�δεί�θηκε ιδιαίτερα δύσκ�λ�ς στην εν λ�γω υπ�θεση (�πως και στη συνα!ή υπ�θεση M.1932,
BASF/American Cyanamid), καθ�τι συνεπαγ�ταν τ�ν καθ�ρισµ� «αλυσίδων υπ�κατάστασης», της
ανταγωνιστικής θέσης πρ�ϊ�ντων µε π�λλές �ρήσεις και θέµατα «µ�ν�πλευρης υπ�κατάστασης».

248. Τ� κριτήρι� της δεσπ���υσας θέσης απ�δεί�θηκε κατάλληλ� εργαλεί� για την ε�έταση
των συνεπειών συγκεντρώσεων ��ι µ�ν� στις κλασικές αγ�ρές της παλαιάς �ικ�ν�µίας, για
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παράδειγµα στις αγ�ρές της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας, αλλά και σε διά!�ρ�υς τ�µείς υπηρεσιών,
ιδιαίτερα δε στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών, τ�υ ∆ιαδικτύ�υ και των µέσων ενηµέρωσης
(συµπεριλαµ"αν�µένων των δια!�ρων διατ�µεακών συνδυασµών). Στις εν λ�γω αγ�ρές, τα
εργαλεία ελέγ��υ των συγκεντρώσεων πρέπει πάντ�τε να ε!αρµ���νται µε στ��� τη δια!ύλα�η
της συντελεσθείσας πρ��δ�υ �σ�ν α!�ρά την ελευθέρωση και τη διατήρηση ευν�ϊκών συνθηκών
για την ανάπτυ�η της καιν�τ�µίας, στ���υς π�υ απ�"αίν�υν πρ�ς �!ελ�ς των καταναλωτών.

249. Με ιδιαίτερη πρ�σ��ή αντιµετωπίστηκαν θέµατα κάθετης �λ�κλήρωσης και των
!αιν�µένων απ�κλεισµ�ύ της αγ�ράς π�υ συνεπάγ�νται. Η κάθετη �λ�κλήρωση, πέραν τ�υ �τι
ενισ�ύει τη θέση της νέας �ντ�τητας σε ένα επίπεδ� της αλυσίδας πρ�µήθειας, µε απ�τέλεσµα να
απ�κλείεται η πρ�σ"αση άλλων πρ�µηθευτών σε µία η περισσ�τερες καθέτως συνδε�µενες
αγ�ρές, επιπλέ�ν συ�νά αλλά�ει τα �ικ�ν�µικά κίνητρα των συγ�ωνευ�µενων εταιρειών, γεγ�ν�ς
π�υ �δηγεί σε �υσιώδη αλλαγή της λειτ�υργίας της αγ�ράς. Πλέ�ν �αρακτηριστικ� είναι τ�
παράδειγµα των πρ�ανα!ερ�µενων υπηρεσιών, �π�υ τ� λεγ�µεν� !αιν�µεν� «κλειδ�κράτ�ρα»
µπ�ρεί να γίνει µεί��ν πρ�"ληµα, καθ�τι η πρ�σ"αση στα δίκτυα είναι απαραίτητη για την παρ��ή
ευρέ�ς !άσµατ�ς υπηρεσιών. Η Επιτρ�πή αντιµετώπισε κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς !αιν�µενα
«κλειδ�κράτ�ρα» συνεπεία πρά�εων �ρι��ντιας και κάθετης �λ�κλήρωσης. Η απαγ�ρευθείσα
συγκέντρωση WorldCom/Sprint απ�τελεί �αρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης τ�υ !αιν�µέν�υ
τ�υ «κλειδ�κράτ�ρα» συνεπεία �ρι��ντιας επικάλυψης, δηλαδή τ�υ συνδυασµ�ύ των δικτύων δύ�
!�ρέων εκµετάλλευσης (τ� θέµα αναπτύσσεται στ� ένθετ� 6 κατωτέρω).

Ένθετ� 6: MCI WorldCom/Sprint

Εισαγωγή

Στις 28 Ι�υνί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση απαγ�ρευσης της σ�εδια��µενης
συγκέντρωσης µετα�ύ δύ� αµερικανικών εταιρειών τηλεπικ�ινωνιών, της MCI WorldCom
και της Sprint, δι�τι η εταιρεία π�υ θα πρ�έκυπτε απ� τη συγκέντρωση θα κατεί�ε
δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 (υψηλ�τερ�υ
επιπέδ�υ) ή παγκ�σµι�υ επιπέδ�υ.

Συνδετικ�τητα επιπέδ�υ 1 ή παγκ�σµια συνδετικ�τητα

Η σ�εδια��µενη συγκέντρωση έθετε παρ�µ�ια πρ�"λήµατα µε τη συγκέντρωση τ�υ 1998
µετα�ύ WorldCom και MCI (1). Η Επιτρ�πή εί�ε τ�τε διαπιστώσει �τι η συγκέντρωση
µετα�ύ της WorldCom και της MCI θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης
στην αγ�ρά παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 ή παγκ�σµιας συνδετικ�τητας.

Τα κ�ιν�π�ι�ύντα µέρη υπ�στήρι�αν �τι � �ρισµ�ς της αγ�ράς π�υ �ρησιµ�π�ίησε η
Επιτρ�πή στην απ�!αση WorldCom/MCI έπρεπε να αναθεωρηθεί, λ�γω των ρι�ικών
αλλαγών των τελευταίων ετών στ�ν τ�µέα τ�υ ∆ιαδικτύ�υ. Συγκεκριµένα, �ι αλλαγές π�υ
επικαλέστηκαν τα µέρη ήταν η ελευθέρωση των αγ�ρών τηλεπικ�ινωνιών της ΕΕ και η
συνακ�λ�υθη αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των !�ρέων παρ��ής υπηρεσιών ∆ιαδικτύ�υ (ISP) και
των !�ρέων παρ��ής περιε��µέν�υ· η αύ�ηση της �ρήσης της «π�λυ!ιλ��ενίας» (�ρήση
τ�υλά�ιστ�ν δύ� !�ρέων παρ��ής συνδετικ�τητας για τη συνδετικ�τητα στ� ∆ιαδίκτυ�)·

(1) Υπ�θεση M.1069, WorldCom/MCI, απ�!αση της 8ης Ι�υλί�υ 1998.
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�ι τε�νικές διάθεσης περιε��µέν�υ (�ι τε�νικές αυτές επιτρέπ�υν τη ρύθµιση και τ�ν
περι�ρισµ� της ρ�ής δεδ�µένων στ� ∆ιαδίκτυ�) και η µείωση των τιµών µίσθωσης
γραµµών. Ως εκ τ�ύτ�υ, τα µέρη υπ�στήρι�αν �τι τ� ∆ιαδίκτυ� δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί
ιεραρ�ικ� και �ι ευρωπαί�ι !�ρείς παρ��ής υπηρεσιών ∆ιαδικτύ�υ δεν ε�αρτώνται
πλέ�ν απ� τ�υς µεγάλ�υς (αµερικανικ�ύς) !�ρείς συνδετικ�τητας στ� ∆ιαδίκτυ� για να
απ�κτήσ�υν παγκ�σµια συνδετικ�τητα στ� ∆ιαδίκτυ�.

Η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε ωστ�σ� �τι κανένας απ� τ�υς παράγ�ντες π�υ πρ�έ"αλαν
τα κ�ιν�π�ι�ύντα µέρη δεν εί�ε σηµαντική επίδραση στη διάρθρωση της αγ�ράς. Η
Επιτρ�πή αναγνώρισε �τι έ�ει σηµειωθεί κάπ�ια µείωση της ε�άρτησης απ� τ�υς !�ρείς
παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 και �τι λ�γω της αύ�ησης τ�υ ευρωπαϊκ�ύ
περιε��µέν�υ και της δηµι�υργίας ευρωπαϊκών δικτύων, αυ�ήθηκε η ενδ�ευρωπαϊκή ρ�ή
δεδ�µένων στ� ∆ιαδίκτυ�. Ωστ�σ�, ακ�µη και �ι µεγαλύτερ�ι ευρωπαϊκ�ί !�ρείς παρ��ής
συνδετικ�τητας στ� ∆ιαδίκτυ� ε�ακ�λ�υθ�ύν να ε�αρτώνται σε σηµαντικ� "αθµ� απ� τ�υς
!�ρείς παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 για να µπ�ρ�ύν να απ�κτήσ�υν παγκ�σµια
συνδετικ�τητα και δεν µπ�ρ�ύν να ασκήσ�υν καµία ανταγωνιστική πίεση στ�υς
τελευταί�υς. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τ� ∆ιαδίκτυ� έ�ει διατηρήσει την
ιεραρ�ική δ�µή τ�υ και η σ�ετική αγ�ρά για τ�υς σκ�π�ύς της εκτίµησης της υπ�θεσης
ήταν η αγ�ρά παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 ή παγκ�σµιας συνδετικ�τητας (στ�
∆ιαδίκτυ�).

#σ�ν α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ� στην εν λ�γω αγ�ρά, η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε �τι η
MCI WorldCom έ�ει διατηρήσει την ηγετική θέση της ως !�ρέας παρ��ής
συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 στ� ∆ιαδίκτυ�, ενώ η Sprint είναι ένας απ� τ�υς "ασικ�ύς
ανταγωνιστές της. Η έρευνα έδει�ε επίσης �τι µέσω της συνένωσης των εκτεταµένων
δικτύων και της ευρείας πελατειακής "άσης των µερών η συγκέντρωση θα �δηγ�ύσε στη
δηµι�υργία µιας εταιρείας τ�σ� µεγάλ�υ µεγέθ�υς, σε απ�λυτες τιµές και σε σ�έση µε
τ�υς ανταγωνιστές της, ώστε τ�σ� �ι ανταγωνιστές της �σ� και �ι πελάτες της θα
ε�ηρτώντ� απ� τη νέα εταιρεία για να απ�κτήσ�υν παγκ�σµια συνδετικ�τητα στ�
∆ιαδίκτυ�. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� η νέα εταιρεία θα µπ�ρ�ύσε να ενεργεί µη λαµ"άν�ντας
υπ�ψη τ�υς ανταγωνιστές και τ�υς πελάτες της, και λ�γω της ικαν�τητάς της να ελέγ�ει
τις τε�νικές ε�ελί�εις, θα µπ�ρ�ύσε να αυ�άνει τις τιµές και να επι"άλει τ�υς �ρ�υς της
στην αγ�ρά µέσω επιλεκτικής υπ�"άθµισης των διασυνδέσεών της µε ανταγωνιστές. Ως
εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η συγκέντρωση, �πως κ�ιν�π�ιήθηκε αρ�ικά, θα
δηµι�υργ�ύσε σ�"αρά πρ�"λήµατα στ�ν ανταγωνισµ� µέσω της δηµι�υργίας
δεσπ���υσας θέσης ή µέσω της ενίσ�υσης της δεσπ���υσας θέσης της WorldCom στην
παγκ�σµια αγ�ρά παρ��ής επιπέδ�υ 1 συνδετικ�τητας στ� ∆ιαδίκτυ�. Λ�γω της
ιεραρ�ικής διάρθρωσης τ�υ ∆ιαδικτύ�υ και τ�υ παγκ�σµι�υ �αρακτήρα της αγ�ράς,
τ�ύτ� θα επηρέα�ε τ�υς καταναλωτές σε �λ� τ�ν κ�σµ�.

Πρ�κειµέν�υ να ε�αλει!θ�ύν �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής, τα µέρη πρ�τειναν ως
δέσµευση την εκπ�ίηση δραστηρι�τητας της Sprint στ� ∆ιαδίκτυ�, δια�ωρί��ντάς τες
απ� τις υπ�λ�ιπες δραστηρι�τητες της Sprint. Η δέσµευση αυτή ήταν παρ�µ�ια σε
γενικές γραµµές µε τη δέσµευση π�υ έγινε δεκτή απ� την Επιτρ�πή στην υπ�θεση
WorldCom/MCI. Στην πρ�ηγ�ύµενη υπ�θεση, η Επιτρ�πή δέ�θηκε την εκπ�ίηση
δραστηρι�τητας της MCI στ� ∆ιαδίκτυ� ως δι�ρθωτικ� µέτρ�. Ωστ�σ�, "άσει της
εµπειρίας π�υ απ�κτήθηκε απ� αυτή την εκπ�ίηση, καθώς και "άσει της έρευνας στην
υπ�θεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η πρ�ταση δεν αρκ�ύσε για να
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επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ απέρρεαν απ� τη συγκέντρωση.
Ειδικ�τερα, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� πρ�τειν�µεν� δι�ρθωτικ� µέτρ� δεν ε�ασ!άλι�ε µε
αρκετή "ε"αι�τητα την απ�κατάσταση τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά
συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1. Τα µέρη απέσυραν την πρ�ταση δι�ρθωτικών µέτρων σε
�ψιµ� στάδι� της διαδικασίας.

Άλλες αγ�ρές

Κατά την π�ρεία της έρευνας, η Επιτρ�πή ερεύνησε επίσης άλλα δυνητικά πρ�"λήµατα
ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε την παρ��ή παγκ�σµιων τηλεπικ�ινωνιακών υπηρεσιών και
διεθνών υπηρεσιών !ωνητικής τηλε!ωνίας. Εκτ�ς απ� �ρισµένα θέµατα σ�ετικά µε τις
αγ�ρές αυτές π�υ επεσήµανε η Επιτρ�πή στις αρ�ές των ΗΠΑ, δεν διαπιστώθηκαν
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ επηρεά��υν την Ευρώπη. Τα θέµατα π�υ ε�ετάστηκαν,
καθώς και τα συµπεράσµατα της Επιτρ�πής για τις αγ�ρές αυτές παρ�υσιά��νται
λεπτ�µερέστερα σε ανακ�ίνωση τύπ�υ στην ιστ�σελίδα της task force «Συγκεντρώσεις».

∆ιαδικασία

Μία ηµέρα πριν απ� την πρ�γραµµατισµένη έκδ�ση της απ�!ασης της Επιτρ�πής επί της
σ�εδια��µενης συγκέντρωσης, τα µέρη απέσυραν την πρ�ταθείσα δέσµευση και την
κ�ιν�π�ίησή τ�υς πρ�ς την Επιτρ�πή. Ωστ�σ�, επειδή τα µέρη απέσυραν την κ�ιν�π�ίηση
�ωρίς να ακυρώσ�υν τη σ�ετική συµ!ωνία π�υ δηµι�ύργησε την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης
της σ�εδια��µενης πρά�ης, η Επιτρ�πή θεώρησε �ρέ�ς της να εκδώσει απ�!αση.

Συνεργασία µε τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ

Η σ�εδια��µενη συγκέντρωση µετα�ύ της MCI WorldCom και της Sprint ε�ετάστηκε εκ
παραλλήλ�υ απ� την Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή και τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ.
Σύµ!ωνα µε τη διµερή συµ!ωνία τ�υ 1991 σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής και των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής για την πρ�στασία
τ�υ ανταγωνισµ�ύ, �ι δύ� αρ�ές διενήργησαν ανε�άρτητες και αυτ�τελείς έρευνες, αλλά
η Επιτρ�πή και τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ εί�αν µια καλή συνεργασία σε �λα
τα στάδια της διαδικασίας. Για παράδειγµα, εκπρ�σωπ�ι τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των
ΗΠΑ παρέστησαν στην ακρ�αση στις Βρυ�έλλες και ένας εκπρ�σωπ�ς της Επιτρ�πής
παρευρέθηκε σε pitch-meeting (ακρ�αση) π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ. Τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης στις 27 Ι�υνί�υ 2000 υπέ"αλε
καταγγελία σε δικαστήρι� των ΗΠΑ διατυπών�ντας αντιρρήσεις για τη σ�εδια��µενη
συγκέντρωση για λ�γ�υς π�υ α!�ρ�ύσαν και την αγ�ρά παρ��ής συνδετικ�τητας
επιπέδ�υ 1.

Μεταγενέστερες εBελίBεις

Στις 13 Ι�υλί�υ 2000 η MCI WorldCom και η Sprint ανακ�ίνωσαν την ακύρωση της
µετα�ύ τ�υς συµ!ωνίας συγκέντρωσης.

Στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 η MCI WorldCom (πλέ�ν WorldCom) υπέ"αλε πρ�σ!υγή "άσει
των άρθρων 230 και 231 της συµ!ωνίας ΕΚ για την ακύρωση της απ�!ασης της Επιτρ�πής.
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Υπ�θεση Vodafone-Airtouch/Mannesmann

250. Άλλη µια υπ�θεση στην ίδια κατηγ�ρία είναι η πρά�η Vodafone/Mannesman, π�υ ήγειρε
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στην αναδυ�µενη αγ�ρά παρ��ής πανευρωπαϊκών συνε�ών
υπηρεσιών κινητής τηλε!ωνίας. Η παρ��ή αυτών των υπηρεσιών ε�αρτάται σε καθ�ριστικ�
"αθµ� απ� τη δυνατ�τητα των !�ρέων εκµετάλλευσης να εντ�πίσ�υν µε ακρί"εια τ�υς πελάτες
τ�υς, �ταν �ι τελευταί�ι "ρίσκ�νται εκτ�ς της εµ"έλειας τ�υ δικτύ�υ τ�υς. Η έρευνα της
Επιτρ�πής έδει�ε �τι υπάρ�ει αυ�αν�µενη �ήτηση για τις υπηρεσίες αυτές απ� πελάτες π�υ
πραγµατ�π�ι�ύν συ�νές διεθνείς µετακινήσεις, ιδιαίτερα δε απ� µεγάλες εταιρείες µε
σηµαντικές διασυν�ριακές δραστηρι�τητες στην Ευρώπη. Κατ�πιν της συγκέντρωσης, η νέα
εταιρεία έ�ει µ�ναδική θέση στην κ�ινή αγ�ρά, κατέ��ντας τ�ν απ�κλειστικ� έλεγ�� των
!�ρέων εκµετάλλευσης κινητής τηλε!ωνίας σε �κτώ κράτη µέλη και τ�ν απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� σε
τρία κράτη µέλη. Εκτιµήθηκε �τι η ισ�υρή αυτή θέση θα παρεί�ε στη νέα επι�είρηση τη
µ�ναδική ευκαιρία να συγκρ�τήσει ένα �λ�κληρωµέν� δίκτυ� π�υ θα της επέτρεπε να πρ�"εί
σε σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα στην παρ��ή πρ�ηγµένων συνε�ών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών,
τ�υλά�ιστ�ν στα κράτη µέλη �π�υ ασκεί απ�κλειστικ� έλεγ��. Απ� την άλλη πλευρά, �ι
ανταγωνιστές της νέας επι�είρησης, λ�γω της κατάτµησης των µεριδίων αγ�ράς τ�υς και των
πρ�"ληµάτων π�υ αντιµετωπί��υν στην πρ�σπάθειά τ�υς να απ�κτήσ�υν �λ�κληρωµέν�
δίκτυ� συνε�ών υπηρεσιών, δεν θα ήταν σε θέση να πρ�σ!έρ�υν τις ίδιες υπηρεσίες µε τη νέα
επι�είρηση "ρα�υπρ�θεσµα έως µεσ�πρ�θεσµα (τρία έως πέντε έτη κατά µέσ� �ρ�). Εν τέλει η
συγκέντρωση εγκρίθηκε µετά τις δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν τα µέρη. Τα δι�ρθωτικά µέτρα π�υ
έγιναν δεκτά σε σ�έση µε τ� εν λ�γω πρ�"ληµα συνίστανται στ� γεγ�ν�ς �τι θα ��ρηγηθεί
στ�υς άλλ�υς !�ρείς εκµετάλλευσης κινητής τηλε!ωνίας η δυνατ�τητα να παρέ��υν
πανευρωπαϊκές πρ�ηγµένες συνε�είς υπηρεσίες στ�υς πελάτες τ�υς µέσω τ�υ �λ�κληρωµέν�υ
δικτύ�υ της νέας επι�είρησης. Ωστ�σ�, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις τα�είες ε�ελί�εις στ�ν τ�µέα
και ιδίως τη ��ρήγηση αδειών UMTS και τ� γεγ�ν�ς �τι �ι ανταγωνιστές κατά πάσα
πιθαν�τητα θα πρ�σπαθήσ�υν να κατασκευάσ�υν εναλλακτική υπ�δ�µή, η διάρκεια ισ�ύ�ς της
δέσµευσης περι�ρίστηκε σε τρία �ρ�νια.

Υπ�θεση AOL/Time Warner

251. Στις υπ�θέσεις κάθετης �λ�κλήρωσης, είναι σηµαντικ� να αναγνωριστεί �τι ενδέ�εται να
πρ�κύψ�υν !αιν�µενα απ�κλεισµ�ύ, ιδίως �ταν ένα απ� τα µέρη της συγκέντρωσης έ�ει
σηµαντική ισ�ύ σε αγ�ρά πρ�γενέστερ�υ ή µεταγενέστερ�υ σταδί�υ. Στην υπ�θεση America
Online Inc (AOL)/Time Warner, �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής απέρρεαν απ� τ� γεγ�ν�ς �τι η
συγ�ώνευση της AOL µε την Time Warner (η �π�ία µε τη σειρά της σ�εδία�ε να συγ�ωνεύσει τις
δραστηρι�τητές της η��γρά!ησης και έκδ�σης µ�υσικών έργων µε την EMI), σε συνδυασµ� µε
τις κ�ινές επι�ειρήσεις π�υ έ�ει στην Ευρώπη µε την Bertelsmann, θα παρεί�ε στην AOL τ�ν
έλεγ�� της µεγαλύτερης πηγής δικαιωµάτων έκδ�σης µ�υσικών έργων στην Ευρώπη. Η AOL
είναι � ηγετικ�ς !�ρέας παρ��ής πρ�σ"ασης στ� ∆ιαδίκτυ� στις ΗΠΑ και � µ�ναδικ�ς µε
παρ�υσία σε �λ�κληρη την Ευρώπη. Η Time Warner είναι µια απ� τις µεγαλύτερες εταιρείες
µέσων ενηµέρωσης και ψυ�αγωγίας στ�ν κ�σµ� µε συµ!έρ�ντα σε τηλε�πτικά δίκτυα, στις
εκδ�σεις περι�δικών και "ι"λίων, στη µ�υσική, στις κινηµατ�γρα!ικές ταινίες και σε καλωδιακά
δίκτυα. Η συγκέντρωση �δήγησε στη δηµι�υργία τ�υ πρώτ�υ καθέτως �λ�κληρωµέν�υ !�ρέα
παρ��ής περιε��µέν�υ στ� ∆ιαδίκτυ�, π�υ θα διανέµει περιε��µεν� Time Warner (µ�υσική,
ειδήσεις, ταινίες κλπ.) µέσω τ�υ δικτύ�υ διαν�µής της AOL στ� ∆ιαδίκτυ�.

252. Λ�γω των διαρθρωτικών και συµ"ατικών δεσµών της AOL µε την Bertelsmann, η νέα
επι�είρηση θα εί�ε επίσης πρ�ν�µιακή πρ�σ"αση στ� περιε��µεν� Bertelsmann και,
ειδικ�τερα, στη µεγάλη µ�υσική "ι"λι�θήκη της. Ως εκ τ�ύτ�υ, η νέα επι�είρηση θα έλεγ�ε τη
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µεγαλύτερη πηγή δικαιωµάτων έκδ�σης µ�υσικών έργων στην Ευρώπη, αγ�ρά π�υ ελέγ�εται
κατά τ� ένα τρίτ� απ� την Time Warner µα�ί µε την Bertelsmann. Υπ� τις συνθήκες αυτές, η νέα
επι�είρηση θα µπ�ρ�ύσε να απ�κτήσει δεσπ���υσα θέση στην αναδυ�µενη αγ�ρά on-line
πρ�σ!�ράς µ�υσικής µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ απ�κτώντας θέση «κλειδ�κράτ�ρα» και έτσι θα
µπ�ρ�ύσε να υπαγ�ρεύει τ�υς �ρ�υς διαν�µής αρ�είων µ�υσικής µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.
Ε�άλλ�υ, η νέα εταιρεία θα µπ�ρ�ύσε να δώσει στη µ�υσική της Time Warner και της
Bertelsmann τέτ�ι�ν µ�ρ!�τυπ� ώστε να είναι συµ"ατή µ�ν� µε τ� λ�γισµικ� ανάγνωσης
µ�υσικής της AOL (Winamp), και ��ι µε άλλα λ�γισµικά ανάγνωσης µ�υσικής. Απ� την άλλη
πλευρά, τ� λ�γισµικ� Winamp θα µπ�ρ�ύσε να �ρησιµ�π�ιηθεί για τη µ�υσική άλλων
ανταγωνιστριών δισκ�γρα!ικών εταιρειών π�υ εν γένει �ρησιµ�π�ι�ύν κ�ιν�ύς µ�ρ!�τυπ�υς.
Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π�, λ�γω των τε�νικών περι�ρισµών των υπ�λ�ιπων λ�γισµικών ανάγνωσης
µ�υσικής, η νέα επι�είρηση θα µπ�ρ�ύσε επίσης να πρ�ωθήσει σε δεσπ���υσα θέση τ�
λ�γισµικ� Winamp.

253. Η Επιτρ�πή µπ�ρεσε να εγκρίνει την πρά�η �άρη σε πακέτ� δεσµεύσεων µε στ���
κυρίως την ε�άλειψη των δεσµών µετα�ύ της Bertelsmann και της AOL. Τ�ύτ� θα γίνει
πρ��δευτικά, υπ� την επ�πτεία δι�ρισµέν�υ ανε�άρτητ�υ !�ρέα π�υ θα ελέγ�ει την τήρηση
των δεσµεύσεων. Μια δέσµη ενδιάµεσων µέτρων θα ε�ασ!αλίσει �τι θα τηρηθ�ύν απ�στάσεις
µετα�ύ των δύ� εταιρειών µέ�ρις �τ�υ �λ�κληρωθεί η απ��ώρηση της Bertelsmann.

Υπ�θεση Vivendi/Canal +/Seagram

254. Παρ�µ�ια πρ�"λήµατα κάθετης �λ�κλήρωσης και απ�κλεισµ�ύ παρ�υσιάστηκαν στην
υπ�θεση Vivendi/Canal +/Seagram. �ι ανησυ�ίες της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ�
εστιάστηκαν στις αγ�ρές συνδρ�µητικής τηλε�ρασης (�π�υ τ� Canal + κυριαρ�εί στην
Ευρώπη), στην αναδυ�µενη πανευρωπαϊκή αγ�ρά πυλών ∆ιαδικτύ�υ και στην αναδυ�µενη
αγ�ρά on-line µ�υσικής. Στην αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η
πιθανή απ�κλειστική πρ�σ"αση τ�υ Canal + στις ταινίες µεγάλης �ήτησης ¥95¦ παραγωγής ή
συµπαραγωγής της Seagram’s Universal θα ενίσ�υε την υ!ιστάµενη δεσπ���υσα θέση τ�υ στη
Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στ� Βέλγι� και στις Κάτω Uώρες και θα δηµι�υργ�ύσε
δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά της Σκανδινα"ίας.

255. Τ� πακέτ� των πρ�σ!ερθεισών δεσµεύσεων περιλαµ"άνει την πρ�σ"αση των
ανταγωνιστών στις ταινίες παραγωγής ή συµπαραγωγής της Universal. Ειδικ�τερα, τα µέρη
ανέλα"αν την υπ��ρέωση να µην παρα�ωρήσ�υν στ� Canal + τα λεγ�µενα δικαιώµατα
«απ�κλειστικής τηλε�πτικής µετάδ�σης» ¥96¦ για άνω τ�υ 50 % των παραγωγών ή συµπαραγωγών
της Universal. Η δέσµευση αυτή έ�ει ε!αρµ�γή σε �ρισµένες ευρωπαϊκές �ώρες και ισ�ύει για
πέντε �ρ�νια.

256. � συνδυασµ�ς τ�υ µ�υσικ�ύ περιε��µέν�υ της Universal και της πύλης π�λλαπλής
πρ�σ"ασης της Vivendi (Vizzavi) στ� πλαίσι� της πρά�ης, δηµι�υργ�ύσε επίσης π�λλές
πιθαν�τητες δηµι�υργίας δεσπ���υσας θέσης στην αναδυ�µενη πανευρωπαϊκή αγ�ρά πυλών
και στην αναδυ�µενη αγ�ρά on-line µ�υσικής. Τ� πρ�"ληµα αυτ� λύθηκε µε την πρ�σ!�ρά της

¥95¦ �ι !�ρείς εκµετάλλευσης συνδρ�µητικής τηλε�ρασης πρέπει να απ�κτ�ύν πρ�ϊ�ντα π�υ πρ�σελκύ�υν τ�
ενδια!έρ�ν τ�υ κ�ιν�ύ, �πως �ι ταινίες µεγάλης �ήτησης, πρ�κειµέν�υ να ανταπ�κρίν�νται στ�ν ��ύ
ανταγωνισµ�.

¥96¦ �ι ταινίες µεγάλης �ήτησης π�υ πρ�"άλλ�νται στη συνδρ�µητική τηλε�ραση λίγ� µετά την κινηµατ�γρα!ική
τ�υς πρ�"�λή και τη διάθεσή τ�υς σε "ίντε� λέγεται �τι πρ�"άλλ�νται σε «απ�κλειστική τηλε�πτική
µετάδ�ση», δηλαδή πρ�τ�ύ γίν�υν ευρύτερα διαθέσιµες στην τηλε�ραση.
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Vivendi να παρα�ωρήσει στις ανταγωνι��µενες πύλες πρ�σ"ασης στ� on-line µ�υσικ�
περιε��µεν� της Universal για πέντε �ρ�νια.

Υπ�θεση TotalFina/Elf

257. Πρ�"λήµατα κάθετης �λ�κλήρωσης παρ�υσιάστηκαν επίσης σε συγκεντρώσεις
επι�ειρήσεων της παλαιάς �ικ�ν�µίας. Η ε�αγ�ρά της Elf-Aquitaine απ� την TotalFina
κατέστησε απαραίτητη την ε�έταση τ�υ θέµατ�ς της ατ�µικής δεσπ���υσας θέσης λ�γω της
συνένωσης κ�ρυ!αίων εθνικών επι�ειρήσεων και τ�υ κινδύν�υ δηµι�υργίας πραγµατικών
«εθνικών πρωταθλητών». Τ� µέληµα της Επιτρ�πής ήταν να εντ�πιστ�ύν και να ε�αλει!θ�ύν �ι
επικαλύψεις δραστηρι�τήτων, καθώς και τα σηµεία συµ!�ρησης π�υ θα επέτρεπαν στη νέα
επι�είρηση να απ�κλείσει την αγ�ρά πρ�ς �!ελ�ς της, απ�κτώντας τ�ν έλεγ�� της υπ�δ�µής
δια�είρισης εισαγωγών, µετα!�ράς και διαν�µής πρ�ϊ�ντων διύλισης πετρελαί�υ. Ειδικ�τερα,
στις αγ�ρές ��νδρικής πώλησης καυσίµων και �ικιακ�ύ πετρελαί�υ θέρµανσης, η νέα
επι�είρηση, πέραν τ�υ �τι θα διατάρασσε την επιτευ�θείσα ισ�ρρ�πία στ�ν ανταγωνισµ� στη
γαλλική αγ�ρά, θα έλεγ�ε επίσης απ�τελεσµατικά την «αλυσίδα δια�ειριστικής µέριµνας»,
δηλαδή τις περισσ�τερες γαλλικές εγκαταστάσεις απ�θήκευσης εισαγωγών, τ�υς τρεις κύρι�υς
αγωγ�ύς π�υ ε�υπηρετ�ύν τη Γαλλία απ’ άκρ�υ εις άκρ�ν και σηµαντικ� αριθµ� τ�πικών
απ�θηκών. Επιπλέ�ν, η νέα επι�είρηση θα απ�κτ�ύσε δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά πώλησης
καυσίµων κινητήρων στ�υς γαλλικ�ύς αυτ�κινητ�δρ�µ�υς. Στην αγ�ρά υγραερί�υ, η νέα
επι�είρηση θα απ�κτ�ύσε δεσπ���υσα θέση, ιδίως �άρη στ� γεγ�ν�ς �τι θα έλεγ�ε την
υπ�δ�µή δια�είρισης εισαγωγών, απ�θήκευσης και εµ!ιάλωσης, γεγ�ν�ς π�υ θα την
καθιστ�ύσε απ�λύτως ανε�άρτητη σε �λ�κληρη τη Γαλλία και θα την απάλλασσε απ� την
ανάγκη να πρ�σ!εύγει σε συµ!ωνίες αµ�ι"αίας πρ�σ"ασης στις υπ�δ�µές µε τ�υς
ανταγωνιστές της, µια συνήθη πρακτική στ�ν εν λ�γω τ�µέα. Η πρά�η έ�ρη�ε πρ�σεκτικής
ε�έτασης για τ�ν πρ�σθετ� λ�γ� �τι αναµεν�ταν να έ�ει σηµαντική επίδραση σε αγ�ρές
�ωτικής σηµασίας για τ�υς καταναλωτές, ιδίως στις αγ�ρές καυσίµων κινητήρων, �ικιακών
καυσίµων και γενικ�τερα ενεργειακών πηγών. Τα δι�ρθωτικά µέτρα για την επίλυση δια!�ρων
πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ, πέραν �σων πρ�ανα!έρ�νται, επέτρεψαν στην Επιτρ�πή να
εγκρίνει την υπ�θεση. Εν συντ�µία, η TotalFina δεσµεύθηκε κυρίως να πωλήσει ένα µεγάλ�
µέρ�ς των επενδύσεών της στις υπ�δ�µές µετα!�ράς και απ�θήκευσης (πρά�η π�υ αναµένεται
να επι!έρει ρι�ικές ανακατατά�εις στη δια�ειριστική µέριµνα στ�ν τ�µέα τ�υ πετρελαί�υ στη
Γαλλία), να εκ�ωρήσει 70 πρατήρια καυσίµων σε αυτ�κινητ�δρ�µ�υς και να πωλήσει την Elf
Antargas ώστε να ε�αλει!θ�ύν �ι επικαλύψεις των δραστηρι�τήτων των µερών της
συγκέντρωσης στ�ν τ�µέα τ�υ υγραερί�υ. Στ� τέλ�ς τ�υ 2000, �ι περισσ�τερες απ� αυτές τις
εκπ�ιήσεις εί�αν συντελεστεί.

258. Στις 13 Σεπτεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή απέρριψε την πρ�ταση της TotalFina σ�ετικά µε τ�υς
υπ�ψή!ι�υς αγ�ραστές των πρατηρίων καυσίµων σε αυτ�κινητ�δρ�µ�υς π�υ εί�ε δεσµευθεί να
εκπ�ιήσει. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη την πρ�κύπτ�υσα διάρθρωση της αγ�ράς µε "άση τη σύνθεση
της �µάδας υπ�ψή!ιων αγ�ραστών, η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι δύ� ε� αυτών δεν παρεί�αν
ε�έγγυα "ιωσιµ�τητας ως πραγµατικά ή δυνητικά παρ�ντες στις εν λ�γω αγ�ρές �ύτε ως πρ�ς
τη δυνατ�τητά τ�υς να διατηρήσ�υν και να αναπτύ��υν απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ�. Η
TotalFina Elf υπέ"αλε νέα κατάσταση αγ�ραστών, �π�υ περιλαµ"αν�ταν µάλιστα ένας
νε�εισερ��µεν�ς στην αγ�ρά, η αλυσίδα σ�υπερµάρκετ Carrefour. Η νέα πρ�ταση έγινε δεκτή
απ� την Επιτρ�πή στις 7 Ν�εµ"ρί�υ 2000. Μία απ� τις δύ� εταιρείες π�υ εί�αν απ�ρρι!θεί
αρ�ικά απ� την Επιτρ�πή, η εταιρεία π�υ δραστηρι�π�ιείται µε την επωνυµία «Le Mirabellier»,
δεν περιλή!θηκε απ� την TotalFina Elf στην τελική κατάσταση υπ�ψή!ιων αγ�ραστών. Η εν
λ�γω εταιρεία υπέ"αλε πρ�σ!υγή "άσει τ�υ άρθρ�υ 230 της συνθήκης ΕΚ �ητώντας την
ακύρωση της απ�!ασης της Επιτρ�πής και τη λήψη πρ�σωρινών µέτρων πρ�κειµέν�υ να
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ανασταλεί η πρ�σ"ληθείσα απ�!αση και να κληθεί η Επιτρ�πή να διατά�ει την TotalFina Elf
να αναστείλει την εκτέλεση των δεσµεύσεών της. Η αίτηση πρ�σωρινών µέτρων απ�ρρί!θηκε
απ� τ� ∆ικαστήρι� στις 17 Ιαν�υαρί�υ 2001.

2. Συλλ�γική δεσπ���υσα θέση

259. Η Επιτρ�πή ε!άρµ�σε τ� κριτήρι� της δεσπ���υσας θέσης, �πως πρ�"λέπεται στ�
άρθρ� 2 παράγρα!�ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, σε υπ�θέσεις συγκέντρωσης π�υ
θα �δηγ�ύσαν στη δηµι�υργία συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης. Τ� ∆ικαστήρι� και τ�
Πρωτ�δικεί� στήρι�αν την πρ�σέγγιση της Επιτρ�πής. Η Επιτρ�πή ε�ετά�ει τα θέµατα
συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης και των συνεπειών τ�υς έ��ντας επίγνωση των ιδιαιτερ�τήτων
κάθε τ�µέα και εµµένει στη διενέργεια της ε�έτασης �ωρίς πρ�σ�ηµατισµένες αντιλήψεις και
κατά τ�ν τρ�π� π�υ ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση. Η Επιτρ�πή εκπ�νεί µια ενδια!έρ�υσα
συλλ�γή των απ�!άσεών της στ�ν τ�µέα αυτ� π�υ θα απ�τελέσει ενδε��µένως τη "άση της
πρ�σε��ύς ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε τη συλλ�γική δεσπ���υσα θέση.

260. Τ� θέµα της συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης ε�ετάστηκε σε διά!�ρες υπ�θέσεις κατά
τη διάρκεια τ�υ έτ�υς, συµπεριλαµ"αν�µένων υπ�θέσεων σε τ�µείς υπηρεσιών �πως η
υπ�θεση VEBA/VIAG και η ανακληθείσα πρά�η EMI/Time Warner.

Υπ�θεση VEBA/VIAG

261. Η Επιτρ�πή ε�έτασε την υπ�θεση VEBA/VIAG εκ παραλλήλ�υ µε την έρευνα της
Bundeskartellamt στην υπ�θεση RWE/VEW. Κατ�πιν των δύ� αυτών πρά�εων, �ι δύ� νέες
επι�ειρήσεις θα έλεγ�αν περισσ�τερ� απ� τ� 80 % της γερµανικής αγ�ράς ηλεκτρικής
ενέργειας παρε��µενης απ� τ� διασυνδεδεµέν� δίκτυ�. Μια πλειάδα παραγ�ντων θα �δηγ�ύσε
σε διάρθρωση της αγ�ράς ευν�ϊκή για την εµ!άνιση !αιν�µένων συντ�νισµ�ύ. �ι
σηµαντικ�τερ�ι απ� τ�υς παράγ�ντες αυτ�ύς είναι η απ�λυτη �µ�ι�γένεια τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, η
δια!άνεια της αγ�ράς, �ι παρ�µ�ιες διαρθρώσεις κ�στ�υς λ�γω της παρ�µ�ιας σύνθεσης των
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της απ� κ�ιν�ύ εκµετάλλευσης �ρισµένων
µεγάλων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η αλληλε�άρτηση των VEBA/VIAG και
RWE σε π�λλά θέµατα, η αναµεν�µενη µικρή αύ�ηση της �ήτησης και η �αµηλή ελαστικ�τητα
της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας ως πρ�ϊ�ντ�ς. Αµ!�τερες �ι πρά�εις εγκρίθηκαν κατ�πιν
των δεσµεύσεων π�υ ανέλα"αν τα µέρη ενώπι�ν των αντίστ�ι�ων αρ�ών. �ι αναλη!θείσες
δεσµεύσεις συνίστανται κυρίως σε εκπ�ιήσεις π�λλών περι�υσιακών στ�ι�είων ιδίως στ�
ανατ�λικ� τµήµα της Γερµανίας, µέσω των �π�ίων ε�αλεί!�νται σηµαντικ�ί δεσµ�ί µετα�ύ των
δύ� νέων �µίλων, ενώ ένας σηµαντικ�ς παραγωγ�ς ηλεκτρικής ενέργειας ελεγ��µεν�ς απ�
κ�ιν�ύ απ� τα δύ� µέλη τ�υ δυ�πωλί�υ, η VEAG, γίνεται ανε�άρτητ�ς ανταγωνιστής. �ι
δεσµεύσεις περιλαµ"άν�υν επίσης τη "ελτίωση �ρισµένων απ� τ�υς "ασικ�ύς καν�νες π�υ
διέπ�υν τη µετα!�ρά ηλεκτρισµ�ύ µέσω τ�υ δικτύ�υ π�υ εκµεταλλεύ�νται �ι δύ� ηγετικές
διασυνδεδεµένες επι�ειρήσεις.

Υπ�θεση Outokumpu/Avesta Sheffield

262. Η Επιτρ�πή δεν ε!αρµ��ει αυτ�µατα τα κριτήρια εκτίµησης της συλλ�γικής
δεσπ���υσας θέσης (δηλαδή τα κριτήρια "άσει των �π�ίων διαπιστώνεται εάν η αγ�ρά είναι
επιρρεπής στην εµ!άνιση δεσπ���υσας θέσης, �πως � "αθµ�ς συγκέντρωσης της αγ�ράς, η
δια!άνεια της αγ�ράς, η �µ�ι�γένεια τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, η ανάπτυ�η της αγ�ράς, �ι !ραγµ�ί
εισ�δ�υ, η αντισταθµιστική αγ�ραστική ισ�ύς, �ι διαρθρωτικ�ί δεσµ�ί κλπ.). Στην υπ�θεση



96 XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Outokumpu/Avesta Sheffield, κατ�πιν της πρά�ης �ι παραγωγ�ί �αλύ"δινων πλατέων πρ�ϊ�ντων
ψυ�ρής και θερµής έλασης της ΕΕ θα µειών�νταν απ� έ�ι σε πέντε. Παρά τη σ�ετική δια!άνεια
της αγ�ράς και τ�υς υψηλ�ύς !ραγµ�ύς εισ�δ�υ, η έρευνα της Επιτρ�πής υπ�γράµµισε τ�ν
υψηλ� ρυθµ� ανάπτυ�ης (άνω τ�υ 5 % ετησίως) π�υ �δηγεί σε αύ�ηση της �ρησιµ�π�ίησης της
παραγωγικής ικαν�τητας. ∆ιαπιστώθηκε �τι �ι παράγ�ντες αυτ�ί σε συνδυασµ� µε τις
δια!�ρετικές διαρθρώσεις κ�στ�υς των εταιρειών δεν θα συντελ�ύσαν στην εµ!άνιση
!αιν�µένων συντ�νισµ�ύ στην αγ�ρά.

Υπ�θέσεις Alcan/Péchiney/Alussuisse

263. Μια σειρά συγκεντρώσεων στ�ν τ�µέα τ�υ αλ�υµινί�υ π�υ ε�ετάστηκαν κατά τη
διάρκεια τ�υ έτ�υς, µ�λ�ν�τι δηµι�υργ�ύσαν κυρίως πρ�"λήµατα ατ�µικής δεσπ���υσας
θέσης, επέτρεψαν στην Επιτρ�πή να πρ�ωθήσει τ�ν πρ�"ληµατισµ� της σ�ετικά µε τα
!αιν�µενα συντ�νισµ�ύ στην αγ�ρά και τα θέµατα αθέµιτων συµπρά�εων. Στην υπ�θεση Alcan/
Péchiney, η εκτίµηση της Επιτρ�πής "ασίστηκε κυρίως στην άπ�ψη �τι τα µέρη της
συγκέντρωσης θα µπ�ρ�ύσαν να �ρησιµ�π�ιήσ�υν έναν υ!ιστάµεν� διαρθρωτικ� δεσµ� µε
έναν ανταγωνιστή, εν πρ�κειµένω µια κ�ινή επι�είρηση, ως µη�ανισµ� αντιπ�ίνων για να
απ�τρέψ�υν τ�ν ανταγωνιστή να επιδ�θεί σε π�λεµ� τιµών.

264. Η τριµερής συγκέντρωση µετα�ύ της Alcan, της Péchiney και της Alusuisse θα συνένωνε
εταιρείες δραστηρι�π�ι�ύµενες σε �λ�υς τ�υς τ�µείς της "ι�µη�ανίας αλ�υµινί�υ και θα
�δηγ�ύσε στη δηµι�υργία τ�υ δεύτερ�υ µεγαλύτερ�υ παραγωγ�ύ αλ�υµινί�υ σε παγκ�σµι�
επίπεδ�. Λ�γω των πρ�σ!�ρών ανταλλαγής µετ��ών εκ µέρ�υς της Alcan πρ�ς τις δύ� άλλες
εταιρείες, κάθε συγκέντρωση µπ�ρ�ύσε να γίνει ανε�αρτήτως της άλλης και η Επιτρ�πή
µπ�ρεσε να πρ�"εί σε εµπεριστατωµένη έρευνα των δύ� υπ�θέσεων �ωριστά και αυτ�τελώς. Η
πρά�η Alcan/Péchiney δεν �λ�κληρώθηκε και εγκαταλεί!θηκε απ� τα µέρη εν�ψει της
απαγ�ρευτικής απ�!ασης π�υ σ�εδία�ε να εκδώσει η Επιτρ�πή. Απ� την άλλη πλευρά, η
Επιτρ�πή ενέκρινε τη συγκέντρωση Alcan/Alussuisse, κατ�πιν δεσµεύσεων για εκπ�ιήσεις.

Υπ�θέσεις Alcoa/Reynolds, Rexam/American National Can

265. Μια άλλη υπ�θεση σ�ετι��µενη µε ατ�µική δεσπ���υσα θέση (Alcoa/Reynolds)
απ�τέλεσε α!�ρµή για να απ�κτηθεί π�λύτιµη εµπειρία σ�ετικά µε τη λειτ�υργία των αγ�ρών
π�υ �αρακτηρί��νται απ� την υπ�"�λή πρ�σ!�ρών. Η εµπειρία αυτή, �πως α�ι�π�ιήθηκε στην
υπ�θεση Rexam/American National Can, επέτρεψε στην Επιτρ�πή να καταλή�ει στ�
συµπέρασµα �τι µπ�ρεί να δηµι�υργηθεί και να διατηρηθεί δεσπ���υσα θέση σε αγ�ρές �π�υ
�ι επι�ειρηµατικές συναλλαγές γίν�νται µέσω συ�νών διαγωνισµών πρ�σ!�ρών.

3. ∆υνητικ�ς ανταγωνισµ�ς

Υπ�θεση Air Liquide/BOC

266. Τέλ�ς, πρέπει να ανα!ερθεί �τι η Επιτρ�πή εί�ε την ευκαιρία να ε�ετάσει µία απ� τις
λεγ�µενες έµµεσες συνέπειες µιας συγκέντρωσης, συγκεκριµένα δε τις συνέπειές της στ�ν
δυνητικ� ανταγωνισµ�, στ� πλαίσι� της υπ�θεσης Air Liquide/BOC. � έγκαιρ�ς, πιθαν�ς και
επαρκής δυνητικ�ς ανταγωνισµ�ς πρ�"άλλεται ως επι�είρηµα π�υ µπ�ρεί να συνηγ�ρήσει
υπέρ της έγκρισης µιας συγκέντρωσης.
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267. Στην εν λ�γω υπ�θεση διαπιστώθηκε �τι η σ�εδια��µενη συγκέντρωση θα ενίσ�υε τη
δεσπ���υσα θέση της BOC στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και την Ιρλανδία µέσω της ε�άλειψης της
απειλής εισ�δ�υ απ� τ�ν πιθαν�τερ� υπ�ψή!ι� νε�εισερ��µεν� και µέσω της µείωσης των
πιθαν�τήτων εισ�δ�υ άλλων πρ�µηθευτών. Η δεσπ���υσα θέση της BOC ήταν ιδιαίτερα
ισ�υρή, καθ�τι σε �ρισµένες αγ�ρές πρ�ϊ�ντ�ς κατεί�ε µερίδι� αγ�ράς σ�εδ�ν 100 %.
∆ιαπιστώθηκε �τι αµ!�τερα τα µέρη διέθεταν �ρισµένα επιπλέ�ν πλε�νεκτήµατα στην
εγ�ώρια αγ�ρά τ�υς, ένα απ� τα �π�ία (και δι�λ�υ αµελητέ�) ήταν η κάθετη �λ�κλήρωση. Μια
άλλη συνέπεια της συγκέντρωσης ήταν �τι η νέα επι�είρηση θα διέθετε ένα απαράµιλλ�
δίκτυ� διαν�µής στην Ευρώπη, γεγ�ν�ς π�υ θα ενίσ�υε τη δυνατ�τητά της να απ�τρέψει την
είσ�δ� άλλων επι�ειρήσεων στην αγ�ρά. Υπ� τις συνθήκες αυτές, η ε�άλειψη της Air Liquide
ως τ�υ πι� α�ι�πιστ�υ δυνητικ�ύ νε�εισερ��µεν�υ στην αγ�ρά τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ
θεωρήθηκε �τι ενισ�ύει τη δεσπ���υσα θέση της BOC. Η πρά�η εγκαταλεί!θηκε εν τέλει απ�
τα µέρη, κατ�πιν ανεπιτυ�ών διαπραγµατεύσεων σ�ετικά µε δι�ρθωτικά µέτρα µε την
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ.

° — ¢ÈÔÚıˆÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·

268. Τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε ανακ�ίνωση σ�ετικά µε τα δι�ρθωτικά
µέτρα ¥97¦. Είναι η πρώτη !�ρά π�υ µια αρ�ή ανταγωνισµ�ύ εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές ή
�δηγίες για τ� εν λ�γω θέµα. Η ανακ�ίνωση έ�ει ως στ��� να εκθέσει µε σα!ήνεια και
αντικειµενικ�τητα τις δι�ικητικές και �υσιαστικές αρ�ές "άσει των �π�ίων θα εκτιµά η
Επιτρ�πή τα δι�ρθωτικά µέτρα και εκδ�θηκε κατ�πιν εκτεταµένων δια"�υλεύσεων π�υ έγιναν
τ�υς τελευταί�υς µήνες µε τα κράτη µέλη και τ�υς επι�ειρηµατικ�ύς και ν�µικ�ύς κύκλ�υς.

269. Η ανακ�ίνωση περιέ�ει µεν τις "ασικές αρ�ές, αλλά πρέπει να σηµειωθεί �τι η
πρακτική της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τα δι�ρθωτικά µέτρα ε�ελίσσεται π�λύ γρήγ�ρα και �τι η
Επιτρ�πή πρέπει να διατηρήσει κάπ�ια ευελι�ία ώστε να αντιµετωπί�ει τα πρ�κύπτ�ντα θέµατα
κατά τρ�π� ανάλ�γ� µε την εκάστ�τε περίπτωση. Επιπλέ�ν, � αριθµ�ς των υπ�θέσεων
συγκέντρωσης π�υ συνεπάγ�νται δι�ρθωτικά µέτρα αυ�άνεται µε τ�σ� τα�ύ ρυθµ�, ώστε είναι
�λ�ένα και δυσκ�λ�τερ� να παρακ�λ�υθηθ�ύν �ι ε�ελί�εις στ� θέµα αυτ�. �ι διαστάσεις τ�υ
θέµατ�ς π�υ αναπτύσσεται στη συνέ�εια γίν�νται καλύτερα αντιληπτές εάν ανα!ερθεί �τι µ�ν�
τα τελευταία δύ� �ρ�νια παρ�υσιάστηκαν 50 περίπ�υ υπ�θέσεις, στ� πλαίσι� των �π�ίων η
Επιτρ�πή δέ�θηκε την ανάληψη δεσµεύσεων ε!αρµ�γής δι�ρθωτικών µέτρων απ� τα µέρη της
συγκέντρωσης για να επιτρέψει την �λ�κλήρωση των πρά�εων.

270. Στην ανακ�ίνωση υπ�γραµµί��νται �ι γενικές αρ�ές στις �π�ίες "ασί��νται �ι
διαδικασίες της Επιτρ�πής. Ειδικ�τερα, επισηµαίνεται �τι είναι µεν ευθύνη της Επιτρ�πής να
απ�δεί�ει �τι µια συγκέντρωση δηµι�υργεί ή ενισ�ύει δεσπ���υσα θέση, η �π�ία µπ�ρεί να
παρεµπ�δίσει τ�ν ανταγωνισµ�, αλλά είναι ευθύνη των µερών να απ�δεί��υν �τι τα δι�ρθωτικά
µέτρα π�υ πρ�τείν�υν ε�αλεί!�υν τα πρ�"λήµατα π�υ εντ�πισε η Επιτρ�πή.

271. Η Επιτρ�πή πρέπει να λά"ει υπ�ψη µια πλειάδα παραγ�ντων για να διαπιστώσει κατά
π�σ�ν ένα δι�ρθωτικ� µέτρ� είναι ικαν� να απ�καταστήσει τ�ν ανταγωνισµ�. Τ� είδ�ς τ�υ
πρ�τειν�µεν�υ δι�ρθωτικ�ύ µέτρ�υ έ�ει κρίσιµη σηµασία, αλλά η Επιτρ�πή πρέπει επιπλέ�ν
να ε�ετάσει εάν υπάρ�ει κίνδυν�ς αδυναµίας πλήρ�υς και έγκαιρης υλ�π�ίησης τ�υ
πρ�τειν�µεν�υ δι�ρθωτικ�ύ µέτρ�υ.

¥97¦ Η ανακ�ίνωση έ�ει δηµ�σιευτεί στ� ∆ιαδίκτυ�: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/
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272. #πως δεί�νει η εµπειρία απ� την ε!αρµ�γή πρ�τάσεων υλ�π�ίησης δι�ρθωτικών µέτρων,
τα δι�ρθωτικά µέτρα δεν πρέπει απλώς να !αίν�νται ικανά να απ�καταστήσ�υν τ�ν ανταγωνισµ�,
πρέπει πράγµατι να τ�ν απ�καθιστ�ύν. Για παράδειγµα, η Επιτρ�πή δεν δέ�εται πλέ�ν �τι η
εκπ�ίηση επικαλυπτ�µενων στ�ι�είων ενεργητικ�ύ αρκεί κατ’ ανάγκη για να επιλυθ�ύν τα
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ πρ�κύπτ�υν απ� µια συγ�ώνευση ή συγκέντρωση. Ακ�µη και εάν
"ρεθ�ύν στ�ι�εία ενεργητικ�ύ κατάλληλα πρ�ς εκπ�ίηση, ενδέ�εται να µην αρκεί µ�ν�ν η
δέσµευση εκπ�ίησής τ�υς, ανε�αρτήτως της ταυτ�τητας τ�υ αγ�ραστή. Τα πρ�ς εκπ�ίηση στ�ι�εία
ενεργητικ�ύ δεν πρέπει µ�ν�ν να απ�τελ�ύν λειτ�υργ�ύσα δραστηρι�τητα, αλλά επιπλέ�ν πρέπει
να πωληθ�ύν σε κάπ�ι�ν π�υ έ�ει τα απαιτ�ύµενα κίνητρα να ανταγωνί�εται στην αγ�ρά.

273. Μια απ� τις υπ�θέσεις π�υ παρ�υσιάστηκαν κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς [TotalFina/Elf
Aquitaine ¥98¦] απ�τελεί �αρακτηριστικ� παράδειγµα �σων ανα!έρ�νται ανωτέρω. Πρώτ�ν, η
Επιτρ�πή απέρριψε την �µάδα αγ�ραστών π�υ πρ�τεινε η TotalFina Elf, δι�τι �ι αγ�ραστές δεν
εί�αν τα απαιτ�ύµενα κίνητρα ώστε να ασκήσ�υν απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ� στην αγ�ρά
πώλησης "εν�ίνης στ�υς αυτ�κινητ�δρ�µ�υς της Γαλλίας. ∆εύτερ�ν, τα µέρη εί�αν πρ�τείνει
την πώληση αρκετών στ�ι�είων ενεργητικ�ύ ώστε να ε�αλει!θ�ύν τα πρ�"λήµατα
ανταγωνισµ�ύ στ�ν κλάδ� τ�υ υγραερί�υ. Ωστ�σ�, κατ�πιν των αρνητικών αντιδράσεων π�υ
εκ!ράστηκαν στην έρευνα αγ�ράς της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη "ιωσιµ�τητα των πρ�ταθέντων
δι�ρθωτικών µέτρων, τα µέρη αναγκάστηκαν να δε�θ�ύν να εκπ�ιήσ�υν µια �λ�κληρη
θυγατρική, δι�ρθωτικ� µέτρ� π�υ σα!ώς υπερέ"αινε την απλή ε�άλειψη της επικάλυψης.

274. Σε �ρισµένες περιπτώσεις, η "ιωσιµ�τητα τ�υ πακέτ�υ εκπ�ίησης, "άσει των στ�ι�είων
τ�υ ενεργητικ�ύ π�υ απ�τελ�ύν µέρ�ς της δραστηρι�τητας, ε�αρτάται σε µεγάλ� "αθµ� απ�
την ταυτ�τητα τ�υ αγ�ραστή. Σε ανάλ�γες περιπτώσεις, η Επιτρ�πή κηρύσσει τη συγκέντρωση
συµ"ι"άσιµη µ�ν�ν ε!�σ�ν τα µέρη αναλά"�υν τη δέσµευση να µην �λ�κληρώσ�υν την
κ�ιν�π�ιηθείσα πρά�η πρ�τ�ύ συνάψ�υν, µε έγκριση της Επιτρ�πής, δεσµευτική συµ!ωνία µε
κάπ�ι�ν αγ�ραστή (� �π�ί�ς απ�καλείται «αρ�ικ�ς αγ�ραστής») για την εκπ�ι�ύµενη
δραστηρι�τητα. Η πρώτη και, µέ�ρι σήµερα, η µ�ναδική υπ�θεση στην �π�ία η Επιτρ�πή
επέ"αλε αυτή την πρ�ϋπ�θεση ήταν η υπ�θεση Bosch/Rexroth ¥99¦. Για να ε�αλει!θ�ύν �ι
ανησυ�ίες της Επιτρ�πής περί απ�δυνάµωσης της δραστηρι�τητας πριν απ� την πώληση,
καθώς και �ι ανησυ�ίες σ�ετικά µε την ίδια την ύπαρ�η εν�ς ισ�υρ�ύ αγ�ραστή, η Bosch
συµ!ώνησε να "ρει έναν «αρ�ικ� αγ�ραστή».

275. Στην ανακ�ίνωση αναγνωρί�εται �τι, καίτ�ι η εκπ�ίηση είναι τ� πρ�τιµ�τερ� µέσ�
αντιµετώπισης, δεν είναι τ� µ�ναδικ� δι�ρθωτικ� µέτρ� π�υ απ�δέ�εται η Επιτρ�πή. Υπάρ��υν
περιπτώσεις �π�υ είναι αδύνατη η εκπ�ίηση µιας δραστηρι�τητας, ενώ τα πρ�"λήµατα
ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να ανακύψ�υν και απ� ειδικά �αρακτηριστικά της πρά�ης, �πως η ύπαρ�η
απ�κλειστικών συµ!ωνιών, � συνδυασµ�ς δικτύων ή � συνδυασµ�ς "ασικών διπλωµάτων
ευρεσιτε�νίας. Για παράδειγµα, τ� πακέτ� δι�ρθωτικών µέτρων περιελάµ"ανε στ�ι�εία αυτ�ύ
τ�υ είδ�υς, εκτ�ς απ� τις εκ�ωρήσεις, στ� πλαίσι� της συγκέντρωσης Astra Zeneca/Novartis ¥100¦, η
�π�ία �δήγησε στη δηµι�υργία της µεγαλύτερης επι�είρησης γεωργικών !αρµάκων σε
παγκ�σµι� επίπεδ�. Τα µέρη της συγκέντρωσης υπέ"αλαν ένα εκτεταµέν� πακέτ� δι�ρθωτικών
µέτρων, πρ�κειµέν�υ να εγκριθεί η πρά�η. Τα δι�ρθωτικά µέτρα δεν περι�ρί��νταν µ�ν� σε
εκπ�ιήσεις δραστηρι�τήτων, π�υ αντιστ�ι��ύσαν σε συν�λικές παγκ�σµιες πωλήσεις άνω των
250 εκατ. EUR ετησίως, αλλά περιελάµ"αναν και τη ��ρήγηση δικαιωµάτων εκµετάλλευσης
πρ�ϊ�ντων και την καταγγελία συµ!ωνιών διαν�µής πρ�ϊ�ντων τρίτων.

¥98¦ Υπ�θεση M.1628 (9.2.2000).
¥99¦ Υπ�θεση M.2060 (13.12.2000).
¥100¦ Υπ�θεση M.1806 (26.7.2000).
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276. Η υπ�θεση Vodafone Airtouch/Mannesmann ¥101¦ είναι άλλη µια περίπτωση στην �π�ία τα
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ δεν µπ�ρ�ύσαν να επιλυθ�ύν µέσω εκπ�ιήσεων, αλλά µέσω της
µείωσης των !ραγµών εισ�δ�υ. Στην εν λ�γω περίπτωση, στ���ς τ�υ δι�ρθωτικ�ύ µέτρ�υ ήταν
να επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα στην αναδυ�µενη πανευρωπαϊκή αγ�ρά υπηρεσιών συνε�ών και
αδιάκ�πων κινητών τηλεπικ�ινωνιών για εταιρικ�ύς πελάτες και στις αγ�ρές πανευρωπαϊκής
περιαγωγής σε επίπεδ� ��νδρικής. �ι ανησυ�ίες αυτές ε�αλεί!θηκαν µε την ανάληψη
δεσµεύσεων π�υ απ�σκ�π�ύσαν στ� να δ�θεί σε άλλ�υς !�ρείς εκµετάλλευσης κινητών
τηλεπικ�ινωνιών η δυνατ�τητα παρ��ής των υπηρεσιών αυτών στ�υς πελάτες τ�υς µέσω τ�υ
�λ�κληρωµέν�υ δικτύ�υ της Vodafone Airtouch/Mannesmann. Λ�γω των γρήγ�ρων ε�ελί�εων
στ�ν εν λ�γω τ�µέα και της ��ρήγησης αδειών UMTS τρίτης γενιάς, καθώς και λ�γω τ�υ �τι �ι
ανταγωνιστές θα πρ�σπαθήσ�υν να συγκρ�τήσ�υν εναλλακτικές υπ�δ�µές, η διάρκεια ισ�ύ�ς
των δεσµεύσεων περι�ρίστηκε σε τρία �ρ�νια.

277. Η περιπλ�κ�τητα των πρά�εων δηµι�υργεί α"ε"αι�τητα σ�ετικά µε την
απ�τελεσµατικ�τητα των πρ�τειν�µενων δι�ρθωτικών µέτρων. Συνεπώς, τα µέρη πρέπει να
δεί�ν�υν περίσκεψη πρ�τ�ύ απ�!ασίσ�υν να υπ�"άλ�υν µια ιδιαίτερα περίπλ�κη δέσµη
δι�ρθωτικών µέτρων. Εάν τ� πρά��υν, ενδέ�εται να δηµι�υργηθ�ύν αµ!ι"�λίες ως πρ�ς τη
"ιωσιµ�τητα τ�υ �λ�υ εγ�ειρήµατ�ς. Μια σηµαντική αρ�ή π�υ υπ�γραµµίστηκε απ� τ�ν
επίτρ�π� Monti επανειληµµένα κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς είναι �τι η λύση δεν µπ�ρεί να
είναι πι� περίπλ�κη απ� τ� πρ�"ληµα π�υ καλείται να λύσει.

278. Ένα ακ�µη �αρακτηριστικ� στ�ι�εί� �ρισµένων απ� τα δι�ρθωτικά µέτρα π�υ έγιναν
δεκτά κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς είναι �τι η Επιτρ�πή επέµεινε στην ε�άλειψη µει�ψη!ικών
συµµετ��ών ή δεσµών µετα�ύ ανταγωνιστών π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να παρεµπ�δίσ�υν τ�ν
απ�τελεσµατικ� ανταγωνισµ� σε �ρισµένες αγ�ρές. Τ�ύτ� έγινε στην υπ�θεση Vivendi/
Canal +/Seagram ¥102¦ µέσω της ε�άλειψης της συµµετ��ής στ� κε!άλαι� της BSkyB και στην
υπ�θεση AOL/Time Warner ¥103¦ µέσω της ε�άλειψης των δεσµών µε την Bertelsmann. Τ� ίδι�
θέµα πρ�έκυψε στην υπ�θεση Generali/INA ¥104¦, �π�υ �ρ�ς για την έγκριση ήταν η ε�άλειψη
των µει�ψη!ικών συµµετ��ών σε ανταγωνιστικές ασ!αλιστικές εταιρείες, καθώς και στην
υπ�θεση Volvo/Renault VI ¥105¦, η �π�ία εγκρίθηκε µ�ν�ν α!�ύ η Volvo συµ!ώνησε να πωλήσει
τ� µει�ψη!ικ� µερίδι� π�υ εί�ε αγ�ράσει στη Scania, τ�ν µεγαλύτερ� ανταγωνιστή της στις
σκανδινα"ικές �ώρες.

¢ — ™˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. Συνεργασία µε τα κράτη µέλη

279. Ένα επίτευγµα π�υ έ�ει γίνει καθηµερινή πραγµατικ�τητα, µε απ�τέλεσµα να
παραγνωρί�εται εύκ�λα, είναι � ιδιαίτερ�ς τρ�π�ς µε τ�ν �π�ί� � κ�ιν�τικ�ς έλεγ��ς των
συγκεντρώσεων ενσωµατώνει τις πρ�σεγγίσεις και τις απ�ψεις των αρµ�διων αρ�ών
ανταγωνισµ�ύ των 15 κρατών µελών της ΕΕ. Στ� πλαίσι� τ�υ πρώτ�υ σταδί�υ έρευνας (ένας
µήνας έως έ�ι ε"δ�µάδες) τα κράτη µέλη λαµ"άν�υν αντίγρα!� κάθε κ�ιν�π�ίησης "άσει τ�υ

¥101¦ Υπ�θεση M.1795 (12.4.2000).
¥102¦ Υπ�θεση M.2050 (13.10.2000).
¥103¦ Υπ�θεση M.1825 (11.10.2000).
¥104¦ Υπ�θεση M.1712 (12.1.2000).
¥105¦ Υπ�θεση M.1980 (1.9.2000).
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καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, ενηµερών�νται για τις τυ��ν δεσµεύσεις π�υ έ��υν
αναλά"ει �ι εταιρείες πρ�κειµέν�υ να επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ και µπ�ρ�ύν να
εκ!ράσ�υν τις απ�ψεις τ�υς σε �π�ι�δήπ�τε σηµεί� της διαδικασίας, καθώς και να �ητήσ�υν
παραπ�µπή της υπ�θεσης ε!�σ�ν πληρ�ύνται τα κριτήρια τ�υ άρθρ�υ 9 τ�υ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων. Τ� 2000 η Επιτρ�πή έλα"ε έ�ι απ�!άσεις "άσει τ�υ άρθρ�υ 9, εκ των �π�ίων
δύ� α!�ρ�ύσαν πλήρεις παραπ�µπές ¥106¦ στις αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και τέσσερις
µερικές παραπ�µπές στις αρ�ές της Γαλλίας, της Ισπανίας και τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ ¥107¦.

280. Η συνεργασία στ� δεύτερ� στάδι� έρευνας (ένα επιπλέ�ν τετράµην�) είναι ακ�µη
στεν�τερη. Στ� πλαίσι� τ�υ δεύτερ�υ σταδί�υ, τα κράτη µέλη ενηµερών�νται εκτενώς σ�ετικά
µε την απ�!αση της Επιτρ�πής να κινήσει τ� δεύτερ� στάδι� της διαδικασίας, σ�ετικά µε τις
αιτιάσεις της Επιτρ�πής και την απάντηση των µερών, και καλ�ύνται στην ακρ�αση,
ενηµερών�νται, ανάλ�γα µε την περίπτωση, για τα πρ�τειν�µενα δι�ρθωτικά µέτρα και τις
απ�ψεις της Επιτρ�πής επί αυτών και, τ� κυρι�τερ�, εκ!ρά��υν τη γνώµη τ�υς σ�ετικά µε τ�
σ�έδι� απ�!ασης για κάθε υπ�θεση για την �π�ία έ�ει κινηθεί τ� δεύτερ� στάδι� της
διαδικασίας σε συνεδρίαση της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής. Συνεδρίαση της συµ"�υλευτικής
επιτρ�πής συγκαλείται επίσης για σηµαντικά θέµατα, µη συνδε�µενα µε συγκεκριµένες
υπ�θέσεις, �πως �ι ανακ�ινώσεις της Επιτρ�πής π�υ παρέ��υν καθ�δήγηση και διευκρινίσεις
σ�ετικά µε την π�λιτική της επί δια!�ρων πτυ�ών τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, καθώς
και για υπ�θέσεις π�υ συνεπάγ�νται την επι"�λή πρ�στίµων. Τ� 2000 έγιναν 18 συνεδριάσεις
της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής (�ρισµένες εκ των �π�ίων α!�ρ�ύσαν πλεί�νες υπ�θέσεις ή
πλεί�να �ητήµατα).

281. Τ� 2000 �άρη στις συνδυασµένες πρ�σπάθειες της Επιτρ�πής και των κρατών µελών η
συντριπτική πλει�ν�τητα των ψη!�!�ριών στις επιµέρ�υς υπ�θέσεις συγκέντρωσης στ�
πλαίσι� της συµ"�υλευτικής επιτρ�πής εί�ε ως απ�τέλεσµα την �µ�!ωνη στήρι�η της θέσης
της Επιτρ�πής, ενώ τα υπ�λ�ιπα σηµεία εγκρίθηκαν µε απλή πλει�ψη!ία ("άσει των ψή!ων σε
µεµ�νωµένα σηµεία). Σε περισσ�τερες απ� τις µισές υπ�θέσεις η συµ"�υλευτική επιτρ�πή
συµ!ώνησε �µ�!ωνα µε την Επιτρ�πή σε �λα τα σηµεία, ενώ σε άλλες υπ�θέσεις συµ!ώνησε
�µ�!ωνα σε �ρισµένα σηµεία και κατά πλει�ψη!ία σε άλλα.

282. Π�λλές υπ�θέσεις παρ�υσιά��υν ιδιαίτερ� ενδια!έρ�ν για κάπ�ι� κράτ�ς µέλ�ς και, ως
εκ τ�ύτ�υ, στις περιπτώσεις αυτές τ� κράτ�ς µέλ�ς τηρεί στενή επα!ή µε την Επιτρ�πή. Σε
π�λλές απ� αυτές τις υπ�θέσεις η συνεισ!�ρά των κρατών µελών ήταν �ρήσιµη για την
εκτίµηση απ� πλευράς ανταγωνισµ�ύ. Ένα α�ι�σηµείωτ� παράδειγµα συνεργασίας µετα�ύ
εν�ς κράτ�υς µέλ�υς και της Επιτρ�πής τ� 2000 παρέ�ει η υπ�θεση VEBA/VIAG. Στην
υπ�θεση αυτή, η γερµανική Bundeskartellamt και η Επιτρ�πή κατ�ρθωσαν έναν σπάνι�
συντ�νισµ�, καθ�τι η Bundeskartellamt ερευν�ύσε εκ παραλλήλ�υ µια π�λύ συνα!ή υπ�θεση
στ�ν τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την υπ�θεση RWE/VEW. Η στενή αυτή συνεργασία
απέ!ερε απ�λύτως συνεκτικά και ικαν�π�ιητικά απ�τελέσµατα, π�υ θα έ��υν π�λύ σηµαντική
θετική επίδραση στη διαδικασία ελευθέρωσης τ�υ τ�µέα. Άλλ� ένα παράδειγµα παρέ�ει η
υπ�θεση Generali/INA, στ� πλαίσι� της �π�ίας �ι ιταλικές αρ�ές πρ�σέ!εραν σηµαντική
στήρι�η στην έρευνα της Επιτρ�πής, ιδίως σε σ�έση µε την εκτίµηση των πρ�ταθέντων
δι�ρθωτικών µέτρων.

¥106¦ Υπ�θεση M.1779, Anglo American/Tarmac, και M.1827, Hanson/Pioneer.
¥107¦ ∆ύ� στην υπ�θεση M.1684, Carrefour/Promodes, µία στις γαλλικές αρ�ές και µία στις ισπανικές αρ�ές·

υπ�θεση M.2044, Interbrew/Bass, και υπ�θεση M.2154, C3D/Rhone/GoAhead, αµ!�τερες στ� Ηνωµέν�
Βασίλει�.
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2. Η διεθνής διάσταση τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων

283. Λ�γω των συνδυασµένων συνεπειών της παγκ�σµι�π�ίησης, των τε�ν�λ�γικών
ε�ελί�εων και της αναδιάρθρωσης, συνε�ίστηκε σε παγκ�σµι� επίπεδ� η δραστηρι�τητα στ�ν
τ�µέα των συγκεντρώσεων, γεγ�ν�ς π�υ καθιστά εντ�ν�τερη την ανάγκη ενίσ�υσης της
διεθν�ύς διάστασης τ�υ κ�ιν�τικ�ύ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Περισσ�τερες απ� 60 �ώρες
έ��υν πλέ�ν θεσπίσει την υπ��ρεωτική κ�ιν�π�ίηση των συγκεντρώσεων. Η σταθερή αύ�ηση
τ�υ αριθµ�ύ των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ π�υ ε!αρµ���υν εθνικές ν�µ�θεσίες σε δραστηρι�τητες
συγκέντρωσης εί�ε ως απ�τέλεσµα �τι µερικές εταιρείες ήταν υπ��ρεωµένες να �ητήσ�υν
έγκριση σ�εδια��µενων πρά�εων µέ�ρι και απ� 40 δια!�ρετικές αρ�ές· κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�
αυ�άνεται ��ι µ�ν� τ� κ�στ�ς των πρά�εων για τις εταιρείες, αλλά και � κίνδυν�ς αντι!ατικών
απ�!άσεων. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 µε διά!�ρες ευκαιρίες έγιναν εκκλήσεις και απ� τις
δύ� πλευρές τ�υ Ατλαντικ�ύ για την πρ�ώθηση της απ�τελεσµατικής διεθν�ύς συνεργασίας,
ιδιαίτερα στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων ¥108¦.

2.1. Συνεργασία µε τις ΗΠΑ και τ�ν Καναδά

284. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 συνε�ίστηκε η στενή διµερής συνεργασία µε τις αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ των κυρι�τερων εµπ�ρικών εταίρων της ΕΕ, και ιδίως µε τ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης και την �µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ, καθώς και µε την
Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ. Τα θέµατα αυτά αναπτύσσ�νται λεπτ�µερέστερα στ�
κε!άλαι� IV (διεθνείς δραστηρι�τητες).

2.2. Συνεργασία µε τις �ώρες της Ε?ΕΣ και τις υπ�ψή�ιες �ώρες

285. � κ�ιν�τικ�ς έλεγ��ς των συγκεντρώσεων ενσωµατώνει ��ι µ�ν� τα συστήµατα
ανταγωνισµ�ύ των 15 κρατών µελών, αλλά επιπλέ�ν σε µεγάλ� "αθµ�, µέσω της συνεργασίας
µε την Επ�πτεύ�υσα Αρ�ή της ΕBΕΣ, και τα συστήµατα των άλλων ευρωπαϊκών �ωρών π�υ
είναι µέλη τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ Uώρ�υ, δηλαδή της Ν�ρ"ηγίας, της Ισλανδίας και
τ�υ Λι�τενστάιν. #σ�ν α!�ρά τις εµπεριστατωµένες έρευνες στ� δεύτερ� στάδι� της
διαδικασίας, κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η συνεργασία αυτή έ!θασε στ� υψηλ�τερ� µέ�ρι
σήµερα επίπεδ�.

286. �ι επα!ές µε τις υπ�ψή!ιες πρ�ς έντα�η �ώρες αναπτύ�θηκαν περαιτέρω. �ι αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ των �ωρών αυτών κλήθηκαν επίσης να υπ�"άλ�υν τις παρατηρήσεις τ�υς στ�
πλαίσι� της διαδικασίας αναθεώρησης τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων τ� 2000 και η
συνεισ!�ρά τ�υς ήταν π�λύτιµη. Εντ�ς των επ�µενων ετών θα ενισ�υθεί περαιτέρω η
συνεργασία αυτή, η �π�ία θεωρείται απ� την Επιτρ�πή ως σηµαντικ� "ήµα πρ�ς την
ενδε��µενη πρ�σ�ώρηση.

¥108¦ Βλέπε �µιλία επιτρ�π�υ κ. Monti στ� συνέδρι� τ�υ Japan Foundation, Washington DC, στις 23 Ι�υνί�υ 2000·
�µιλίες τ�υ Assistant Attorney-General κ. Joel Klein, τ�υ γενικ�ύ διευθυντή κ. Schaub και τ�υ επιτρ�π�υ κ.
Monti στ� συνέδρι� για τη δέκατη επέτει� τ�υ κ�ιν�τικ�ύ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, π�υ έγινε στις
Βρυ�έλλες στις 14 και 15 Σεπτεµ"ρί�υ· �µιλίες επιτρ�π�υ κ. Monti και εκτελ�ύντ�ς �ρέη Assistant Attorney-
General κ. Melamed στ� Fordham της Νέας Υ�ρκης στις 19 και 20 �κτω"ρί�υ 2000 και �µιλία τ�υ επιτρ�π�υ
κ. Monti στ� Ευρωπαϊκ� Πανεπιστηµιακ� Ινστιτ�ύτ� στ� Fiesole, στις 27 �κτω"ρί�υ 2000. Η ανάγκη νέας
αντιµετώπισης των πρ�"ληµάτων π�υ απ�ρρέ�υν απ� υπ�θέσεις συγκεντρώσεων υπαγ�µενες σε πλεί�νες
ένν�µες τά�εις ε�ετάστηκε επίσης αρκετά εµπεριστατωµένα απ� τη συµ"�υλευτική επιτρ�πή για τη διεθνή
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ, η �π�ία υπέ"αλε την τελική της έκθεση στην Attorney-General των ΗΠΑ
κ. Reno και στ�ν Assistant Attorney-General των ΗΠΑ κ. Klein τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2000.
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E — ÕÏÏÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜

1. Πρ�στιµα· άρθρα 14 και 15 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων

287. Με �ε�ωριστή απ�!αση, η Επιτρ�πή για πρώτη !�ρά επέ"αλε πρ�στιµα σε µη
κ�ιν�π�ι�ύν µέρ�ς λ�γω µη υπ�"�λής πληρ�!�ριών "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων. Τα πρ�στιµα επι"λήθηκαν στην Mitsubishi Heavy Industries επειδή δεν
υπέ"αλε πληρ�!�ρίες πέρυσι σ�ετικά µε κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ των εταιρειών Kvaerner και
Ahlström. Τ� πρώτ� πρ�στιµ�, ύψ�υς 50 000 EUR, επι"λήθηκε λ�γω µη συµµ�ρ!ωσης µε
απ�!αση της Επιτρ�πής, δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 14 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� γ) τ�υ καν�νισµ�ύ περί
συγκεντρώσεων. Τ� δεύτερ� πρ�στιµ� ήταν �ρηµατική π�ινή συν�λικ�ύ ύψ�υς 900 000 EUR.
Είναι η πρώτη !�ρά π�υ η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµ� σε εταιρεία π�υ δεν είναι
κ�ιν�π�ι�ύν µέρ�ς (ή µέρ�ς π�υ παρα"αίνει την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης) στ� πλαίσι� της
διαδικασίας ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Τ� εν λ�γω µέτρ� ελή!θη δι�τι η Επιτρ�πή
θεώρησε �τι η συµπερι!�ρά της Mitsubishi συνιστά π�λύ σ�"αρή παρά"αση της κ�ιν�τικής
ν�µ�θεσίας, καθ�τι �ι πληρ�!�ρίες π�υ εί�αν �ητηθεί ήταν απαραίτητες για την �ρθή
εκτίµηση της πρά�ης µετα�ύ των εταιρειών Ahlström και Kvaerner. Εκδίδ�ντας την εν λ�γω
απ�!αση, η Επιτρ�πή θέλησε να υπ�γραµµίσει τη "�ύλησή της να ε!αρµ�σει τ�υς καν�νες
ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, γεγ�ν�ς π�υ πρ�ϋπ�θέτει την παρ��ή ακρι"ών πληρ�!�ριών
τ�σ� απ� τα µέρη της συγκέντρωσης �σ� και απ� τ�υς ανταγωνιστές π�υ καλ�ύνται να
παράσ��υν τη συνδρ�µή τ�υς στ� έργ� της.

2. Πρ�ληψη της παρεµπ�δισης των διασυν�ριακών συγκεντρώσεων· 
άρθρ� 21 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων

288. Η Επιτρ�πή επαγρυπνεί επίσης πρ�κειµέν�υ να µην παρεµπ�δί��νται �ι συγκεντρώσεις
κ�ιν�τικών διαστάσεων απ� κράτη µέλη για λ�γ�υς πρ�στατευτισµ�ύ ή για άλλ�υς
απαράδεκτ�υς λ�γ�υς. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση "άσει τ�υ άρθρ�υ
21 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων κατά µέτρων π�υ έλα"αν �ι π�ρτ�γαλικές αρ�ές. Η εν
λ�γω απ�!αση είναι η δεύτερη µετά απ� παρ�µ�ια µέτρα κατά της π�ρτ�γαλικής κυ"έρνησης
π�υ ελή!θησαν πέρυσι στ� πλαίσι� της υπ�θεσης BSCH/A. Champalimaud ¥109¦. Στην απ�!αση
π�υ ε�έδωσε ε!έτ�ς η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η παρεµπ�διση της σ�εδια��µενης ε�αγ�ράς
της π�ρτ�γαλικής εταιρείας Cimpor Cimentos de Portugal SGPS απ� την Secil Companhia Geral
de Cal e Cimentos SA και την Holderbank συνιστά παρά"αση των υπ��ρεώσεων π�υ υπέ�ει η
π�ρτ�γαλική κυ"έρνηση "άσει τ�υ άρθρ�υ 21 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. Η
Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι υπ�υργικές απ�!άσεις κατά της πρ�σ!�ράς ε�αγ�ράς δεν
απ�σκ�π�ύσαν στην πρ�στασία ένν�µ�υ συµ!έρ�ντ�ς, �πως αναγνωρί�εται στ� άρθρ� 21 τ�υ
καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. �ι δύ� ανωτέρω υπ�θέσεις δεί�ν�υν σα!ώς �τι η Επιτρ�πή
πρ�τίθεται να πρ�στατεύσει τ� απ�κλειστικ� της δικαίωµα ελέγ��υ των συγκεντρώσεων
κ�ιν�τικών διαστάσεων και �τι θα κινήσει διαδικασία κατά κάθε άλλης παρ�µ�ιας παρά"ασης.

¥109¦ Υπ�θεση M.1616.
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III — ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣ>ΥΣΕΙΣ

A — °ÂÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹

289. Στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων, κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Επιτρ�πή συνέ�ισε
και συγκεκριµεν�π�ίησε τις πρ�σπάθειες π�υ εί�ε �εκινήσει τα πρ�ηγ�ύµενα �ρ�νια για τ�ν
εκσυγ�ρ�νισµ� της δράσης της. Στ� πλαίσι� αυτ�, η έκδ�ση τριών καν�νισµών απ� την
Επιτρ�πή σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις πρ�ς µικρές και µεσαίες επι�ειρήσεις, τις ενισ�ύσεις για
επαγγελµατική κατάρτιση και την ε!αρµ�γή τ�υ καν�να de minimis, απ�τελ�ύν σηµαντική
συµ"�λή για την επίτευ�η τ�υ εν λ�γω στ���υ ("λέπε κατωτέρω). Παράλληλα µε την
πρ�σπάθεια ε��ρθ�λ�γισµ�ύ και εκσυγ�ρ�νισµ�ύ, δ�θηκε έµ!αση στην �ρθή ε!αρµ�γή των
απ�!άσεων της Επιτρ�πής, ιδίως σε �,τι α!�ρά την ανάκτηση παραν�µως ��ρηγηθεισών
ενισ�ύσεων ("λέπε ένθετ� 7).

290. Η �γδ�η έκθεση σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις στην Ένωση ¥110¦, η �π�ία εκδ�θηκε
απ� την Επιτρ�πή τ�ν Απρίλι�, καλύπτει τα έτη 1996-1998. Κατά τη διάρκεια αυτής της
περι�δ�υ τα 15 κράτη µέλη διέθεταν ετησίως κρατικές ενισ�ύσεις ύψ�υς 93 δισ. EUR, κατά
µέσ�ν �ρ�, στ�υς τ�µείς της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας, της γεωργίας, της αλιείας, τ�υ
άνθρακα, των µετα!�ρών και των υπηρεσιών. Τ� π�σ� των ενισ�ύσεων παραµένει µεν υψηλ�
σε απ�λυτες τιµές αλλά είναι µειωµέν� κατά 11 % σε σ�έση µε την πρ�ηγ�ύµενη περί�δ� 1994-
1996.

291. Σε σ�έση µε την πρ�ηγ�ύµενη περί�δ�, � τ�µέας της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας
ε�ακ�λ�υθεί να είναι � κύρι�ς απ�δέκτης των ��ρηγηθεισών ενισ�ύσεων, καθ�τι απ�ρρ�!ησε
σε ετήσια "άση 33 δισ. EUR κατά µέσ�ν �ρ�, π�σ� π�υ αντιστ�ι�εί στ� 2,3 % της
πρ�στιθέµενης α�ίας (ΕΕ-15). Κατά την περί�δ� 1996-1998, τ� 57 % των ενισ�ύσεων π�υ
��ρηγήθηκαν στ�ν τ�µέα της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας διατέθηκε για στ���υς
περι!ερειακής ανάπτυ�ης. �ι �ρι��ντι�ι στ���ι και �ι στ���ι υπέρ συγκεκριµένων τ�µέων
καλύπτ�υν αντίστ�ι�α τ� 35 και τ� 8 % των ενισ�ύσεων πρ�ς τ�ν τ�µέα της µεταπ�ιητικής
"ι�µη�ανίας. Πρέπει επίσης να υπ�γραµµιστεί �τι �ι ενισ�ύσεις ad hoc πρ�ς επι�ειρήσεις
αντιστ�ι��ύν σήµερα σε λιγ�τερ� απ� τ� 10 % των ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της µεταπ�ιητικής
"ι�µη�ανίας.

292. Ωστ�σ�, παρά τη διατήρηση της πτωτικής τάσης π�υ παρατηρείται εδώ και αρκετά
�ρ�νια, η �γδ�η έκθεση υπ�γραµµί�ει τ� γεγ�ν�ς �τι τ� συν�λικ� π�σ� των ��ρηγ�ύµενων
ενισ�ύσεων παραµένει υψηλ�. �ι δια!�ρές µετα�ύ των κρατών µελών, �σ�ν α!�ρά τ� ύψ�ς των
��ρηγ�ύµενων ενισ�ύσεων, παραµέν�υν σηµαντικές. �ι ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται στα

¥110¦ COM(2000) 205.

(δισ. EUR)
1994–1996 1996–1998

Σύν�λ� κρατικών ενισ�ύσεων 104,2 93,1

Κρατικές ενισ�ύσεις στη µεταπ�ιητική "ι�µη�ανία 38,5 32,6

Κρατικές ενισ�ύσεις ως π�σ�στ� της πρ�στιθέµενης α�ίας 
στ�ν µεταπ�ιητικ� τ�µέα 2,8 2,3
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διά!�ρα κράτη µέλη στ�ν τ�µέα της µεταπ�ιητικής "ι�µη�ανίας κυµαίν�νται απ� 0,7 έως 4,9 %
της πρ�στιθέµενης α�ίας. �ι δια!�ρές αυτές είναι ακ�µη µεγαλύτερες, εάν λη!θεί ως κριτήρι�
τ� π�σ� ενισ�ύσεων ανά εργα��µεν�, π�υ κυµαίνεται απ� 188 έως 1 955 EUR.

1. Εκσυγ�ρ�νισµ�ς τ�υ ελέγ��υ των ενισ�ύσεων

293. Στις 6 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή συµ!ώνησε κατ’ αρ�ήν  για  την έκδ�ση τριών
καν�νισµών, "άσει τ�υ ε��υσι�δ�τικ�ύ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 994/98 ¥111¦, �ι �π�ί�ι θα
επιτρέψ�υν τη συγκεκριµεν�π�ίηση της δράσης της Επιτρ�πής σε �,τι α!�ρά τ�ν
εκσυγ�ρ�νισµ� τ�υ ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων. Συγκεκριµένα, πρ�κειται για δύ�
καν�νισµ�ύς απαλλαγής σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις πρ�ς µικρές και µεσαίες επι�ειρήσεις ¥112¦

και τις ενισ�ύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση ¥113¦ και για έναν καν�νισµ� π�υ κωδικ�π�ιεί
την ε!αρµ�γή τ�υ καν�να de minimis ¥114¦. Έτσι, στ� ε�ής τα κράτη µέλη θα µπ�ρ�ύν να
��ρηγ�ύν ενισ�ύσεις π�υ πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις των καν�νισµών απαλλαγής, �ωρίς να
απαιτείται πρ�ηγ�ύµενη κ�ιν�π�ίηση και έγκριση της Επιτρ�πής. � καν�νισµ�ς σ�ετικά µε
τ�ν καν�να de minimis κωδικ�π�ιεί την ε!αρµ�γή τ�υ εν λ�γω καν�να, π�υ εί�ε απ�σα!ηνιστεί
πρ�ηγ�υµένως σε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής της 6ης Μαρτί�υ 1996. Έτσι, "άσει τ�υ εν λ�γω
καν�να, τα µέτρα ενίσ�υσης πρ�ς µια επι�είρηση π�υ δεν υπερ"αίν�υν τ� ανώτατ� �ρι� των
100 000 EUR σε περί�δ� τριών ετών δεν θεωρ�ύνται ως κρατικές ενισ�ύσεις κατά την ένν�ια
της Συνθήκης, ε!�σ�ν δεν  επηρεά��υν τις συναλλαγές ή δεν στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�.
Τα µέτρα αυτά απαλλάσσ�νται απ� την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης.

294. �ι θετικές συνέπειες αυτών των καν�νισµών δεν ω!ελ�ύν µ�ν� την Επιτρ�πή, αλλά και
τα κράτη µέλη, π�υ θα µπ�ρ�ύν πλέ�ν να διαθέτ�υν π�λύ γρηγ�ρ�τερα απ� �,τι πρ�ηγ�υµένως
τις ενισ�ύσεις π�υ υπάγ�νται στ� πεδί� ε!αρµ�γής των ανωτέρω καν�νισµών. Ωστ�σ�, η
απλ�π�ίηση των διαδικασιών δεν σηµαίνει µείωση τ�υ ελέγ��υ ή µεγαλύτερη ελαστικ�τητα
των καν�νων στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων. Ειδικ�τερα, τα κράτη µέλη ε�ακ�λ�υθ�ύν
να υπ��ρε�ύνται να γνωστ�π�ι�ύν στην Επιτρ�πή τ�υς �ρ�υς ��ρήγησης κάθε ενίσ�υσης και
να υπ�"άλλ�υν κάθε �ρ�ν� συγκεντρωτικές εκθέσεις για τ� σύν�λ� των ��ρηγ�ύµενων
ενισ�ύσεων. Επιπλέ�ν, κατά τ� µέτρ� π�υ �ι καν�νισµ�ί, �ι �π�ί�ι έ��υν άµεση ε!αρµ�γή στα
κράτη µέλη, �ρί��υν τα κριτήρια συµ"ι"άσιµ�υ π�υ πρέπει να τηρ�ύνται, θα ενισ�υθεί �
ελεγκτικ�ς ρ�λ�ς των εθνικών δικαστηρίων.

295. Η αναµεν�µενη µείωση τ�υ αριθµ�ύ των κ�ιν�π�ιήσεων θα επιτρέψει, εν καιρώ, στην
Επιτρ�πή να ενισ�ύσει τ�ν έλεγ�� π�υ ασκεί στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων, κυρίως
�άρη στ� γεγ�ν�ς �τι θα µπ�ρέσει να εστιάσει τ�υς π�ρ�υς της στις σηµαντικ�τερες υπ�θέσεις
�σ�ν α!�ρά τις στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

2. ΑύBηση της δια�άνειας

296. Η ενίσ�υση τ�υ ελέγ��υ στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων δεν ν�είται �ωρίς την
αύ�ηση της δια!άνειας της δράσης της Επιτρ�πής. Στ� πλαίσι� αυτ�, η Επιτρ�πή συγκρ�τεί
δηµ�σι� µητρώ� και πίνακα επιδ�σεων των κρατικών ενισ�ύσεων. Η διαδικασία αυτή

¥111¦ ΕΕ L 142 της 14.5.1998.
¥112¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της 12ης Ιαν�υαρί�υ 2001 (ΕΕ L 10 της 13.1.2001).
¥113¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της 12ης Ιαν�υαρί�υ 2001 (ΕΕ L 10 της 13.1.2001).
¥114¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της 12ης Ιαν�υαρί�υ 2001 (ΕΕ L 10 της 13.1.2001).
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εντάσσεται στ� πλαίσι� της π�λιτικής µείωσης τ�υ �γκ�υ των ενισ�ύσεων, η �π�ία
επανα"ε"αιώθηκε κατά τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Λισσα"�νας, �π�υ η Επιτρ�πή, τ�
Συµ"�ύλι� και τα κράτη µέλη κλήθηκαν να συνε�ίσ�υν τις πρ�σπάθειές τ�υς για την
πρ�ώθηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ και τη µείωση τ�υ γενικ�ύ ύψ�υς των ενισ�ύσεων. Ακ�λ�υθώντας
τ� ίδι� πνεύµα, στα συµπεράσµατα τ�υ Συµ"�υλί�υ εσωτερικής αγ�ράς της 16ης Μαρτί�υ 2000
επισηµαίνεται �τι πρέπει να αναπτυ�θεί µια στρατηγική µε στ��� τη µείωση τ�υ γενικ�ύ ύψ�υς
των ενισ�ύσεων, µέσω κυρίως της επί"λεψης τ�υ ύψ�υς τ�υς και της α�ι�λ�γησης των
�ικ�ν�µικών συνεπειών τ�υς "άσει στατιστικών στ�ι�είων.

297. Η δια!άνεια στ�ν τ�µέα της λ�γιστικής �ρισµένων επι�ειρήσεων ήταν επίσης
απαραίτητη, για να µπ�ρέσει η Επιτρ�πή να ε�ετάσει τ�ν αυ�αν�µεν� αριθµ� υπ�θέσεων
σ�ετι��µενων µε διασταυρ�ύµενες επι��ρηγήσεις. Έτσι, η τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 80/723/
Ε�Κ ¥115¦ περί της δια!άνειας των �ικ�ν�µικών σ�έσεων µετα�ύ των κρατών µελών και των
δηµ�σίων επι�ειρήσεων, π�υ έγινε στις 26 Ι�υλί�υ ¥116¦, υπ��ρεώνει τις επι�ειρήσεις παρ��ής
υπηρεσιών γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς (για τις �π�ίες λαµ"άν�υν αντιστάθµιση) π�υ ασκ�ύν
συγ�ρ�νως συνήθεις εµπ�ρικές δραστηρι�τητες να τηρ�ύν �ωριστ�ύς λ�γαριασµ�ύς για τις
διά!�ρες αυτές δραστηρι�τητες.

298. Η ανωτέρω τρ�π�π�ίηση έ�ει ε!αρµ�γή τ�σ� στις δηµ�σιες �σ� και στις ιδιωτικές
επι�ειρήσεις, αλλά δεν α!�ρά, πρ�κειµέν�υ να µην τ�υς επι"άλει δυσανάλ�γες υπ��ρεώσεις,
τις µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις, τις επι�ειρήσεις παρ��ής υπηρεσιών µη δυνάµενων να
στρε"λώσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� ή να επηρεάσ�υν τις συναλλαγές και τις επι�ειρήσεις π�υ
λαµ"άν�υν αντισταθµίσεις για την παρ��ή υπηρεσίας γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς των �π�ίων τ�
ύψ�ς έ�ει καθ�ριστεί µε αν�ικτή, δια!ανή και �ωρίς διακρίσεις διαδικασία.

3. Ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι,άλλ�ντ�ς

299. Η πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς απ�τελεί πρωταρ�ικ� µέληµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Πρ�ς τ�ύτ�, η Επιτρ�πή έ�ει αναγνωρίσει πρ� π�λλ�ύ �τι η ��ρήγηση κρατικών
ενισ�ύσεων µπ�ρεί να απ�δει�θεί απαραίτητη, υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις, για την
πρ�ώθηση των πρ�σπαθειών π�υ κατα"άλλ�νται στ�ν τ�µέα τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.

300. Εκ!ρά��ντας την κατ’ αρ�ήν συµ!ωνία της την 21η ∆εκεµ"ρί�υ για την έκδ�ση εν�ς
νέ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ των κρατικών ενισ�ύσεων για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, η
Επιτρ�πή διευκρινί�ει την ε!αρµ�γή της αρ�ής «� ρυπαίνων πληρώνει», ενώ ταυτ��ρ�να έ�ει
ως στ��� να πρ�ωθήσει τη λειτ�υργία των ενισ�ύσεων ως κινήτρων υπέρ της πρ�στασίας τ�υ
περι"άλλ�ντ�ς. Έτσι, τ� νέ� πλαίσι� δεν παρέ�ει µεν πλέ�ν τη δυνατ�τητα ��ρήγησης
ενισ�ύσεων για να ε�ασ!αλιστεί η συµµ�ρ!ωση µε νέα κ�ιν�τικά πρ�τυπα, ε�αιρ�υµένων των
ΜΜΕ για τις �π�ίες ε�ακ�λ�υθεί να ισ�ύει αυτή η δυνατ�τητα για περι�ρισµέν� �ρ�νικ�
διάστηµα, αλλά πρ�"λέπει ρητά τη δυνατ�τητα ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε επι�ειρήσεις π�υ
υπερ"αίν�υν τα ισ�ύ�ντα πρ�τυπα.

301. #σ�ν α!�ρά την ενέργεια απ� ανανεώσιµες πηγές, στην �π�ία δίδεται ιδιαίτερη
πρ�σ��ή, τα κράτη µέλη θα µπ�ρ�ύν στ� ε�ής να ��ρηγ�ύν, µετα�ύ άλλων, ενισ�ύσεις για την
κάλυψη της δια!�ράς µετα�ύ τ�υ κ�στ�υς παραγωγής ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές και
της τιµής της αγ�ράς αυτών των µ�ρ!ών ενέργειας, µέ�ρι να ε�ασ!αλιστεί η απ�σ"εση τ�υ

¥115¦ ΕΕ L 195 της 29.7.1980.
¥116¦ ΕΕ L 193 της 29.7.2000.
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κ�στ�υς των εγκαταστάσεων. #σ�ν α!�ρά τη µείωση των !�ρων, υι�θετήθηκε µια ευέλικτη
πρ�σέγγιση. Μία απ� τις διά!�ρες δυνατ�τητες π�υ παρέ��νται στα κράτη µέλη είναι �τι τα
τελευταία θα µπ�ρ�ύν να ��ρηγ�ύν δεκαετείς απαλλαγές �ωρίς πρ�"λεψη πρ��δευτικής
µείωσης στις επι�ειρήσεις π�υ έ��υν υπ�γράψει εθελ�ντικές συµ!ωνίες για την πρ�στασία
τ�υ περι"άλλ�ντ�ς. Απ�υσία εθελ�ντικών συµ!ωνιών, �ι επι�ειρήσεις θα µπ�ρ�ύν ασ!αλώς να
επω!ελ�ύνται απ� µειώσεις, υπ� την πρ�ϋπ�θεση �µως �τι θα συνε�ίσ�υν να κατα"άλλ�υν ένα
σηµαντικ� µέρ�ς των σ�ετικών !�ρων.

B — ŒÓÓÔÈ· ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜

302. Σύµ!ωνα µε τ�ν �ρισµ� π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ,
µια κρατική ενίσ�υση είναι ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά �ταν α) ��ρηγείται απ� τ� κράτ�ς
ή µε κρατικ�ύς π�ρ�υς, ") στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ� παρέ��ντας στ�ν απ�δέκτη ένα
�ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα και ��ρηγώντας τ� επιλεκτικά σε «�ρισµένες επι�ειρήσεις» ή σε
«�ρισµέν�υς κλάδ�υς παραγωγής» και γ) επηρεά�ει τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών. Η
µ�ρ!ή υπ� την �π�ία ��ρηγείται η ενίσ�υση (µείωση επιτ�κί�υ, !�ρ�λ�γική ελά!ρυνση,
εγγύηση, πρ�µήθεια πρ�ϊ�ντων ή παρ��ή υπηρεσιών µε πρ�ν�µιακ�ύς �ρ�υς, εισ!�ρές
κε!αλαί�υ µε �ρ�υς µη απ�δεκτ�ύς απ� έναν ιδιώτη επενδυτή κλπ.) δεν έ�ει σηµασία.

1. Πρ�έλευση των π�ρων

303. Για να �αρακτηριστεί ένα µέτρ� ως ενίσ�υση, πρέπει να απ�δει�θεί �τι παρέ�ει ένα
πλε�νέκτηµα τ� �π�ί� �ρηµατ�δ�τείται απ� τ� κράτ�ς. Τ� ∆ικαστήρι� επανα"ε"αίωσε στην
απ�!αση π�υ ε�έδωσε στην υπ�θεση Ladbroke Racing Ltd και Επιτρ�πή ¥117¦ �τι τ� άρθρ� 87
παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ καλύπτει �λα τα �ρηµατικά µέσα µε τα �π�ία µπ�ρεί �
δηµ�σι�ς τ�µέας να στηρί�ει επι�ειρήσεις, ανε�αρτήτως εάν τα µέσα αυτά ανήκ�υν ή ��ι
διαρκώς στην περι�υσία τ�υ. Τ� γεγ�ν�ς �τι τα σ�ετικά π�σά παραµέν�υν διαρκώς υπ� κρατικ�
έλεγ��, και συνεπώς είναι διαθέσιµα στις αρµ�διες εθνικές αρ�ές, αρκεί για να
�αρακτηρισθ�ύν ως κρατική ενίσ�υση και για να εµπίπτει τ� εν λ�γω µέτρ� στ� πεδί�
ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

304. Τ� θέµα της �ρησιµ�π�ίησης κρατικών π�ρων τίθεται µε ιδιαίτερη ��ύτητα �ταν ένα
κράτ�ς µέλ�ς ή µια κρατική εταιρεία ��λντινγκ επιδιώκει να απ�κτήσει συµµετ��ή στ�
κε!άλαι� µιας εταιρείας. Τ� κράτ�ς ενεργεί ως δηµ�σι�ς επενδυτής, ρ�λ�ς π�υ καθεαυτ�ς
είναι απ�λυτα θεµιτ�ς "άσει της Συνθήκης. ∆εδ�µέν�υ �τι µια κρατική ενίσ�υση πρέπει να
εκτιµάται "άσει των συνεπειών της, η Επιτρ�πή ανέπτυ�ε την ένν�ια τ�υ ιδιώτη επενδυτή στην
�ικ�ν�µία της αγ�ράς: σε κάθε περίπτωση πρέπει να απ�δεικνύεται εάν η κρατική συµµετ��ή
στ� κε!άλαι� της εταιρείας απ�σκ�πεί στην απ�δ�ση της επένδυσης, και συνεπώς έ�ει
απ�κτηθεί απ� τ� κράτ�ς ή την κρατική εταιρεία ��λντινγκ κατά τ�ν ίδι� τρ�π� µε τ�ν �π�ί�
θα εί�ε απ�κτηθεί απ� έναν ιδιώτη αγ�ραστή, ή εάν η απ�κτηση συµµετ��ής γίνεται πρ�ς τ�
δηµ�σι� συµ!έρ�ν, �π�τε πρέπει να θεωρηθεί ως µ�ρ!ή παρέµ"ασης τ�υ κράτ�υς µε την
ιδι�τητά τ�υ ως δηµ�σιας αρ�ής. #ταν πρ�κειται να εισ!ερθ�ύν δηµ�σια κε!άλαια σε µια
επι�είρηση, πρέπει να τίθεται τ� ερώτηµα εάν ένας ιδιώτης επενδυτής θα έπραττε τ� ίδι�. Η
απάντηση είναι θετική ιδίως �ταν τ� επενδυθέν κε!άλαι� αναµένεται να απ�!έρει καν�νική
απ�δ�ση της επένδυσης, υπ� µ�ρ!ή µερισµάτων ή υπερα�ίας.

¥117¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων της 16ης Μαΐ�υ 2000, υπ�θεση C-83/98 P.
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305. Στην υπ�θεση Parco Navi SpA ¥118¦ η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η εισ!�ρά κε!αλαί�υ
απ� κρατική εταιρεία ��λντινγκ απ�σκ�π�ύσε σε εύλ�γη απ�δ�ση τ�υ επενδυθέντ�ς
κε!αλαί�υ σε εύλ�γ� �ρ�νικ� διάστηµα, µε απ�τέλεσµα να µην απ�τελεί κρατική ενίσ�υση.

306. Η Επιτρ�πή ε�έτασε ενδελε�ώς εάν �ι εκπτώσεις π�υ ��ρήγησε η Électricité de France ¥119¦

(EDF) σε εργ�στάσια �αρτ�π�ιίας συνιστ�ύν κρατική ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή συµπέρανε �τι ένας
ιδιώτης !�ρέας εκµετάλλευσης θα πρ�τιµ�ύσε να πωλήσει µια επιπλέ�ν µ�νάδα ηλεκτρισµ�ύ
�ωρίς να καλύψει πλήρως τ� κ�στ�ς της µ�νάδας, παρά να µην πωλήσει καθ�λ�υ τη µ�νάδα. Υπ’
αυτ� τ� πρίσµα, η συµπερι!�ρά της EDF θεωρήθηκε δικαι�λ�γηµένη απ� εµπ�ρική άπ�ψη.
Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε �τι η απ�!αση δεν µπ�ρεί να απ�µ�νωθεί απ� τις ιδιαίτερες
συνθήκες π�υ επικρατ�ύσαν στη γαλλική αγ�ρά (η έρευνα α!�ρ�ύσε την περί�δ� 1990-1996,
δηλαδή την περί�δ� πριν απ� τη συντελ�ύµενη ελευθέρωση της αγ�ράς ηλεκτρισµ�ύ. Την επ��ή
εκείνη η EDF εί�ε πλε�νά��υσα ικαν�τητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας).

307. Στην υπ�θεση Siciliana Acque Minerali Srl ¥120¦ η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική απ�!αση,
καθ�τι, υπ� τις συγκεκριµένες συνθήκες, κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν θα εί�ε πρ�"εί σε εισ!�ρά
π�ρων για την αύ�ηση τ�υ κε!αλαί�υ της εταιρείας για να επιτρέψει την ιδιωτικ�π�ίησή της,
καθ�τι η εταιρεία δεν εί�ε καµία πρ��πτική επαν�δ�υ στην �ικ�ν�µική "ιωσιµ�τητα.

308. #σ�ν α!�ρά την εισ!�ρά κε!αλαί�υ απ� την Crédit Lyonnais υπέρ της θυγατρικής της
Tasq ¥121¦, η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε για άλλη µία !�ρά τ� γεγ�ν�ς �τι �ι π�ρ�ι ήταν κρατικ�ί,
καθ�τι τ� µετ��ικ� µερίδι� τ�υ ∆ηµ�σί�υ επέτρεψε στ� κράτ�ς να ασκεί τ�ν έλεγ�� της Crédit
Lyonnais. Η Επιτρ�πή αναγνώρισε �τι εν γένει, εάν δεν εί�ε λη!θεί υπ�ψη η �ρ�νική
περί�δ�ς, η παρέµ"αση τ�υ κράτ�υς θα ήταν σύµ!ωνη µε τις αρ�ές της υγι�ύς επι�ειρηµατικής
δια�είρισης, µε στ��� την ελα�ιστ�π�ίηση των �ηµιών και την πρ�στασία των συµ!ερ�ντων
της κρατικής ιδι�κτησίας, µε απ�τέλεσµα να µην εµπεριέ�εται κρατική ενίσ�υση.

309. Στην υπ�θεση Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ¥122¦, η Επιτρ�πή κίνησε την
επίσηµη διαδικασία έρευνας, δι�τι αµ!έ"αλλε εάν ένας ιδιώτης επενδυτής θα συµ!ων�ύσε να
κατα"άλει εισ!�ρά για παρ��ή «υπηρεσιών ��λντινγκ», λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η Gröditzer
ήταν στ� �είλ�ς της πτώ�ευσης.

310. Η Επιτρ�πή κίνησε διαδικασία σ�ετικά µε την εταιρεία SEPI (Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales) ¥123¦, δι�τι εί�ε σ�"αρές αµ!ι"�λίες για τ� κατά π�σ�ν η απ�κτηση
ναυπηγείων και µ�νάδας ντι�ελ�κινητήρων απ� την SEPI θα µπ�ρ�ύσε να θεωρηθεί ως γνήσια
εµπ�ρική πρά�η και ��ι ως εισ!�ρά κε!αλαί�υ συνιστώσα κρατική ενίσ�υση, δεδ�µέν�υ �τι η
SEPI είναι ήδη � τελικ�ς µέτ���ς των επι�ειρήσεων π�υ ε�αγ�ρασε.

311. Η Επιτρ�πή ε�έ!ρασε αµ!ι"�λίες στ� πλαίσι� της υπ�θεσης Kahla Porzellan GmbH in
Germany ¥124¦ σ�ετικά µε τ� κατά π�σ�ν ένας επενδυτής δραστηρι�π�ι�ύµεν�ς στην �ικ�ν�µία

¥118¦ Υπ�θεση N 132/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 25ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 162 της 10.6.2000).
¥119¦ Υπ�θεση C 39/98 (πρώην NN 52/98), απ�!αση της Επιτρ�πής της 11ης Απριλί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη

δηµ�σιευτεί).
¥120¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 272 της 25.10.2000, σ. 36).
¥121¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 3ης Μαΐ�υ 2000 (ΕΕ L 272 της 25.10.2000, σ. 29).
¥122¦ Υπ�θεση C 43/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 3 της 6.1.2001).
¥123¦ Υπ�θεση NN 61/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 12ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 328 της 18.11.2000).
¥124¦ Υπ�θεση NN 142/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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της αγ�ράς θα ��ρηγ�ύσε �ικ�ν�µική στήρι�η στην ευρισκ�µενη στα πρ�θυρα της πτώ�ευσης
γερµανική επι�είρηση.

312. Με την απ�!ασή τ�υ στην υπ�θεση Ισπανία κατά Επιτρ�πής ¥125¦ σ�ετικά µε ενίσ�υση
υπέρ της Tubacex, τ� ∆ικαστήρι� εισήγαγε τ� νέ� κριτήρι� τ�υ δηµ�σι�υ πιστωτή για να
εκτιµήσει εάν εµπεριέ�εται κρατική ενίσ�υση σε υπ�θέσεις στις �π�ίες τ� κράτ�ς συναίνεσε
σε συµ!ωνίες απ�πληρωµής και αναδιάρθρωσης �ρεών. Επεσήµανε �τι στις υπ�θέσεις αυτές
τ� κράτ�ς δεν ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής, τ�υ �π�ί�υ η συµπερι!�ρά πρέπει να συγκριθεί
µε τη συµπερι!�ρά εν�ς ιδιώτη επενδυτή π�υ τ�π�θετεί κε!άλαια για να απ�κ�µίσει κέρδ�ς,
αλλά ως ιδιώτης πιστωτής, � �π�ί�ς επιδιώκει να ανακτήσει τα π�σά π�υ τ�υ �!είλ�νται. Βάσει
τ�υ νέ�υ αυτ�ύ κριτηρί�υ εκτίµησης, η Επιτρ�πή αναθεώρησε τις απ�!άσεις της περί
ανάκτησης ενισ�ύσεων απ� τις εταιρείες Tubacex SA ¥126¦ και SNIACE SA ¥127¦, διατυπών�ντας
τ� συµπέρασµα �τι �ι δηµ�σι�ι πιστωτές εί�αν ενεργήσει �πως θα ενεργ�ύσε ένας ιδιώτης
πιστωτής για να µεγιστ�π�ιήσει τ�υς τ�κ�υς υπερηµερίας, ε!αρµ���ντας τ� ν�µιµ� επιτ�κι�
επί των �ρεών. Συνεπώς, η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι τα µέτρα δεν συνιστ�ύν ενίσ�υση.

313. Στην υπ�θεση Ganzliner Beschichtungspulver GmbH ¥128¦, η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι η
παραίτηση απ� την απ�πληρωµή µέρ�υς δανείων δηµ�σιων τραπε�ών ήταν σύµ!ωνη µε την
αρ�ή τ�υ ιδιώτη πιστωτή, καθ�τι η συµ!ωνία διακαν�νισµ�ύ παρεί�ε σε �λ�υς τ�υς πιστωτές
αναλ�γικ� καθαρ� κέρδ�ς σε σύγκριση µε την υπ�θετική περίπτωση εκκαθάρισης.

2. Τ� πρ�σπ�ρι��µεν� στην �ικεία επι�είρηση πλε�νέκτηµα

314. Τ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ �ρί�ει την πηγή της ενίσ�υσης και τις
συνέπειές της, αλλά δεν �ρί�ει τι ν�είται ως ενίσ�υση �ύτε περιλαµ"άνει κατάσταση τ�υ
είδ�υς των µέτρων π�υ απαγ�ρεύ�νται. Ωστ�σ�, η ένν�ια της ενίσ�υσης έ�ει διευκρινιστεί απ�
την Επιτρ�πή και τ� ∆ικαστήρι�. Σύµ!ωνα µε τ� ∆ικαστήρι�, η ενίσ�υση συνίσταται σε
πλε�νέκτηµα παρε��µεν� σε επι�είρηση απ� τις δηµ�σιες αρ�ές, άνευ ανταλλάγµατ�ς, ή
έναντι ανταλλάγµατ�ς π�υ αντιστ�ι�εί σε ελά�ιστ� µ�λις "αθµ� στ� π�σ� στ� �π�ί� µπ�ρεί να
απ�τιµηθεί τ� πλε�νέκτηµα. � �ρισµ�ς αυτ�ς καλύπτει τη διάθεση π�ρων και την ελά!ρυνση
απ� επι"αρύνσεις π�υ θα επωµι��ταν υπ� άλλες συνθήκες η επι�είρηση, γεγ�ν�ς π�υ της
επιτρέπει να έ�ει ε��ικ�ν�µηση ε��δων.

315. Έτσι, στην απ�!ασή τ�υ στην υπ�θεση 9µ�σπ�νδιακή ∆ηµ�κρατία της Γερµανίας κατά
Επιτρ�πής ¥129¦ σ�ετικά µε τη γερµανική ν�µ�θεσία !�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς, τ� ∆ικαστήρι�
υπ�γράµµισε �τι η πρ�έλευση τ�υ πλε�νεκτήµατ�ς π�υ παρέ�εται έµµεσα στις επι�ειρήσεις
απ� τη ν�µ�θεσία !�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση τ�υ κράτ�υς
µέλ�υς απ� τα έσ�δα απ� !�ρ�υς π�υ θα εισέπραττε καν�νικά, κατά τ� µέτρ� π�υ η παραίτηση
αυτή επέτρεψε στ�υς επενδυτές να απ�κτήσ�υν συµµετ��ές σε επι�ειρήσεις υπ�
πλε�νεκτικ�τερ�υς �ρ�υς απ� !�ρ�λ�γική άπ�ψη. Τ� γεγ�ν�ς �τι �ι επενδυτές στη συνέ�εια
λαµ"άν�υν ανε�άρτητες απ�!άσεις δεν σηµαίνει �τι ε�αλεί!εται η σ�έση µετα�ύ της

¥125¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων της 29ης Απριλί�υ 2000, υπ�θεση C-342/96,
Συλλ�γή 1999, σ. I-2459.

¥126¦ Υπ�θεση C 9/95, απ�!αση της Επιτρ�πής της 31ης �κτω"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 52 της 22.2.2001).
¥127¦ Υπ�θεση C 5/2000 (πρώην C 68/97 και NN 118/97), απ�!αση της Επιτρ�πής της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000 (δεν

έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥128¦ Υπ�θεση N 714/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 4ης �κτω"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥129¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων της 19ης Σεπτεµ"ρί�υ 2000, υπ�θεση C-156/98.
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!�ρ�λ�γικής ελά!ρυνσης και τ�υ πλε�νεκτήµατ�ς π�υ παρέ�εται στις εν λ�γω επι�ειρήσεις,
καθ�τι, απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη, η αλλ�ίωση των �ρων των συναλλαγών απ� την �π�ία απ�ρρέει
τ� πλε�νέκτηµα είναι συνέπεια της απώλειας !�ρ�λ�γικών εσ�δων απ� τις δηµ�σιες αρ�ές.

316. Τ� �ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα µπ�ρεί να παρέ�εται µε διά!�ρες µ�ρ!ές και υπ� διά!�ρες
συνθήκες. Είναι δυνατ� να πρ�κύπτει απ� τ�υς �ρ�υς πρ�σ"ασης των επι�ειρήσεων στην
εκµετάλλευση υπ�δ�µών, π.�. απ� τη δηµι�υργία "ι�µη�ανικής �ώνης και την πρ�σ!�ρά
υπ�δ�µής. Uαράσσ�ντας µια δια�ωριστική γραµµή, η Επιτρ�πή έκρινε στην υπ�θεση Lenzing
Lyozell (LLG) ¥130¦ �τι δεν υ!ίστατ� κρατική ενίσ�υση, καθ�τι τ� τίµηµα π�υ κατα"άλλει η
LLG για "ασικά µέσα λειτ�υργίας, �πως η ηλεκτρική ενέργεια, � ατµ�ς, τ� "ι�µη�ανικ� νερ�,
η ψύ�η, � πεπιεσµέν�ς αέρας, η επε�εργασία νερ�ύ και η διάθεση απ�"λήτων, αντιστ�ι�εί στις
καν�νικές τιµές της αγ�ράς. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή απέκλεισε τ� ενδε��µεν� ύπαρ�ης
κρατικής ενίσ�υσης υπ� µ�ρ!ή διάθεσης συγκεκριµένων υπ�δ�µών, καθ�τι η LLG κατα"άλλει
δίκαι� �ικ�ν�µικ� αντίτιµ� για τ� γεγ�ν�ς �τι επω!ελείται απ� τη σύνδεση στην υπ�δ�µή.

317. Πρ�κειµέν�υ να λυθεί τ� πρ�"ληµα της κατά παράδ�ση �αµηλής �ήτησης και της
συνακ�λ�υθης �αµηλής α�ίας των ακινήτων σε �λ�κληρη την �υαλία, γεγ�ν�ς π�υ δεν
επιτρέπει στ�υς επενδυτές να επιτύ��υν επαρκή απ�δ�ση και �δηγεί σε αδυναµία της αγ�ράς
να πρ�σ!έρει εγκαταστάσεις για επαγγελµατικές δραστηρι�τητες και σε ανεπαρκή πρ�σ!�ρά
κατάλληλων �ώρων επαγγελµατικής στέγης, τ� Ηνωµέν� Βασίλει� σ�εδίασε τ� καθεστώς
ανάπτυ!ης επαγγελµατικής υπ�δ�µής ¥131¦. Βάσει της ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής σ�ετικά µε
στ�ι�εία κρατικής ενίσ�υσης στις πωλήσεις γηπέδων-�ικ�πέδων και κτιρίων απ� τις δηµ�σιες
αρ�ές ¥132¦, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι δεν υ!ίσταται κρατική ενίσ�υση, καθ�τι
η τιµή αγ�ράς των �ικ�δ�µηµένων εκτάσεων και των κτιρίων καθ�ρί�εται µέσω δηµ�σιων
διαγωνισµών ή µέσω α�ι�λ�γησης απ� ανε�άρτητ�υς εµπειρ�γνώµ�νες.

318. Η τιµή πώλησης εν�ς δηµ�σι�υ µετ��ικ�ύ µεριδί�υ δεν εµπεριέ�ει στ�ι�εία κρατικής
ενίσ�υσης, �ταν η πώληση γίνεται στ� πλαίσι� αν�ι�τής, άνευ �ρων και άνευ διακρίσεων
διαδικασίας διαγωνισµ�ύ. Η Επιτρ�πή παρατήρησε στην απ�!ασή της στην υπ�θεση Kali und Salz
GmbH ¥133¦ �τι τα κράτη µέλη δεν υπ��ρε�ύνται, ωστ�σ�, να ακ�λ�υθήσ�υν αυτή τη διαδικασία για
τη διάθεση µετ��ικών µεριδίων τ�υς. Μ�λ�ν�τι δεν διενεργήθηκε δηµ�σι�ς διαγωνισµ�ς, η
τελική τιµή πώλησης διαµ�ρ!ώθηκε "άσει διαδικασίας απ� την �π�ία δεν απ�κλείστηκε
αυθαίρετα κανένας δυνητικ�ς επενδυτής. �ι διαπραγµατεύσεις µετα�ύ �λων των ενδια!ερ�µένων
π�υ ενήργησαν "άσει των �ικ�ν�µικών τ�υς συµ!ερ�ντων, πραγµατ�π�ιήθηκαν σύµ!ωνα µε τις
αρ�ές της αγ�ράς.

319. #σ�ν α!�ρά τη �ρηµατ�δ�τική στήρι�η εγκαταστάσεων καλωδι�κίνητ�υ σιδηρ�δρ�µ�υ
στην επαρ�ία Bolzano ¥134¦, η Επιτρ�πή έκρινε �τι εν γένει �ι ενισ�ύσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς πρέπει
να θεωρ�ύνται ως κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς τ�υς ιδι�κτήτες και !�ρείς εκµετάλλευσης, καθ�τι
� στ���ς της εν λ�γω δραστηρι�τητας συνάπτεται µε τ�ν τ�υρισµ� και είναι σα!ώς εµπ�ρικ�ς
και ανταγωνιστικ�ς. Η �ρηµατ�δ�τηση των εγκαταστάσεων δεν µπ�ρεί να δικαι�λ�γηθεί
"άσει τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ, καθ�τι εν γένει δεν παρέ��υν υπηρεσία

¥130¦ Υπ�θεση C 61/98, απ�!αση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ L 38 της 8.2.2001).
¥131¦ NN 1/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υλί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί). Υπ�θεση N 657/99,

απ�!αση της Επιτρ�πής της 6ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥132¦ ΕΕ C 209 της 10.7.1997.
¥133¦ Υπ�θεση C 21/99 (πρώην NN 27/99), απ�!αση της Επιτρ�πής της 13ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 44 της 15.2.2001).
¥134¦ Υπ�θεση NN 1/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 19ης Ι�υλί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).



112 XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς, δι�τι δεν �ρησιµ�π�ι�ύνται για την κάλυψη γενικών και
"ασικών αναγκών, αλλά για την απ�κ�µιση κερδών απ� τ�ν τ�υρισµ�.

3. / ειδικ�ς �αρακτήρας εν�ς µέτρ�υ

320. Ένα µέτρ� εµπίπτει στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης
ΕΚ �ταν είναι κρατικ� και συγ�ρ�νως επιλεκτικ�, µε απ�τέλεσµα να επηρεά�ει την ισ�ρρ�πία
µετα�ύ της απ�δέκτριας επι�είρησης και των ανταγωνιστών της. � επιλεκτικ�ς �αρακτήρας
δια�ωρί�ει τα µέτρα κρατικής ενίσ�υσης απ� τα γενικά µέτρα �ικ�ν�µικής στήρι�ης, τα �π�ία
έ��υν καθ�λική ε!αρµ�γή, σε �λες τις επι�ειρήσεις και σε �λ�υς τ�υς τ�µείς �ικ�ν�µικής
δραστηρι�τητας σε ένα κράτ�ς µέλ�ς. Ε!�σ�ν δεν ευν��ύν έναν συγκεκριµέν� τ�µέα
δραστηρι�τητας, τα γενικά µέτρα απ�ρρέ�υν απ� την ε��υσία των κρατών µελών να
καθ�ρί��υν την �ικ�ν�µική π�λιτική τ�υς. Συνεπώς, τα µέτρα π�υ έ��υν διατ�µεακές
συνέπειες, ε!αρµ���νται �µ�ι�µ�ρ!α σε �λ�κληρ� τ� έδα!�ς εν�ς κράτ�υς µέλ�υς και
απ�σκ�π�ύν στην πρ�ώθηση τ�υ συν�λ�υ της �ικ�ν�µίας, δεν συνιστ�ύν κρατική ενίσ�υση
κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

321. Τ� 1992 η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τ� δανικ� καθεστώς π�υ πρ�"λέπει �αµηλ�τερ� κατ’
απ�κ�πή συντελεστή !�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς ¥135¦ απ�τελεί κρατική ενίσ�υση, καθ�τι
θεωρητικά θα µπ�ρ�ύσε να απ�!έρει �!έλη µ�ν� σε συγκεκριµέν�υς �ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς.
Ωστ�σ�, "άσει των στ�ι�είων π�υ υπ�"λήθηκαν διαπιστώθηκε �τι στην πρά�η τ� καθεστώς
ε!αρµ��εται τ�σ� στ�ν δηµ�σι� �σ� και στ�ν ιδιωτικ� τ�µέα, στη µεταπ�ιητική "ι�µη�ανία,
στ� εµπ�ρι� και στ�ν τ�µέα των υπηρεσιών, στις µεγάλες επι�ειρήσεις, αλλά και στις ΜΜΕ.
Συνεπώς, εκ των πραγµάτων, τ� µέτρ� δεν ευν�εί �ρισµένες επι�ειρήσεις ή �ρισµέν�υς
κλάδ�υς παραγωγής και η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� δανικ�, καθώς και τ� σ�υηδικ� καθεστώς
µείωσης της "άσης !�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς για την πρ�σληψη εµπειρ�γνωµ�νων απ� τ�
ε�ωτερικ� ¥135¦.

322. Ως πρ�ς τ� καθεστώς ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης π�υ α!�ρά µειώσεις !�ρ�υ για επενδύσεις
στη Mαδέρα ¥136¦, η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι τα µέτρα παρεί�αν ένα επιλεκτικ� πλε�νέκτηµα,
καθ�τι η ��ρήγηση της !�ρ�λ�γικής ελά!ρυνσης ήταν δυνατή µ�ν�ν ε!�σ�ν � δικαι�ύ��ς
εί�ε την έδρα τ�υ στη Μαδέρα και πρ�έ"αινε σε �λική ή µερική επανεπένδυση των κερδών τ�υ
στην περι!έρεια της Μαδέρα. Συνεπώς, τ� µέτρ� απ�τελεί κρατική ενίσ�υση κατά την ένν�ια
τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

4. Συνέπειες στις συναλλαγές µεταBύ κρατών µελών

323. Απ� τη στιγµή π�υ απ�δεικνύεται �τι ένα µέτρ� παρέ�ει ένα πλε�νέκτηµα,
�ρηµατ�δ�τείται απ� τ� κράτ�ς και έ�ει επιλεκτικ� �αρακτήρα, συνάγεται �τι απ�τελεί
κρατική ενίσ�υση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Για να έ�ει
ε!αρµ�γή τ� εν λ�γω άρθρ�, τ� µέτρ� πρέπει επίσης να στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ� και να
επηρεά�ει τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών. Για να απ�δει�θ�ύν �ι συνέπειες αυτής της
στρέ"λωσης στις συναλλαγές µετα�ύ κρατών µελών, αρκεί να διαπιστωθεί �τι � δικαι�ύ��ς
ασκεί, έστω και εν µέρει, δραστηρι�τητες π�υ συνεπάγ�νται συναλλαγές µετα�ύ των κρατών
µελών.

¥135¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 3ης Μαΐ�υ 2000 (ΕΕ C 284 της 7.10.2000).
¥136¦ Υπ�θεση N 96/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ C 266-2000).
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324. Ωστ�σ�, �ι συνέπειες στ�ν ανταγωνισµ� πρέπει να είναι αισθητές. Στ� πλαίσι� αυτ�, τ�
∆ικαστήρι� υπ�γράµµισε για άλλη µια !�ρά στην απ�!ασή τ�υ στην υπ�θεση 9µ�σπ�νδιακή
∆ηµ�κρατία της Γερµανίας κατά Επιτρ�πής ¥137¦ �τι τ� σ�ετικά µικρ� π�σ� µιας ενίσ�υσης και τ�
σ�ετικά µικρ� µέγεθ�ς της απ�δέκτριας επι�είρησης δεν απ�κλεί�υν τ� ενδε��µεν� να
επηρεά��νται �ι ενδ�κ�ιν�τικές συναλλαγές. #ταν µια ενίσ�υση ��ρηγ�ύµενη απ� τ� κράτ�ς ή
µε κρατικ�ύς π�ρ�υς ενισ�ύει τη θέση µιας επι�είρησης έναντι άλλων επι�ειρήσεων π�υ
ανταγωνί��νται στις ενδ�κ�ιν�τικές συναλλαγές, συνάγεται �τι η ενίσ�υση επηρεά�ει αυτές τις
συναλλαγές. Τ�ύτ� ίσ�υε στην επίδικη υπ�θεση, καθ�τι κάθε άλλη επι�είρηση πέραν αυτών στις
�π�ίες ε!αρµ���ταν τ� επίµα�� µέτρ� µπ�ρ�ύσε να αυ�ήσει τα ίδια κε!άλαιά της µε λιγ�τερ�
επω!ελείς �ρ�υς, ανε�αρτήτως εάν ήταν εγκατεστηµένη στη Γερµανία ή σε άλλ� κράτ�ς µέλ�ς.

° — ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚¿ÛÈÌÔ˘ ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÁÔÚ¿

1. /ρι��ντιες ενισ�ύσεις

1.1. Μικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις

325. Στ� πλαίσι� της ε!αρµ�γής της πρ�σαύ�ησης υπέρ των µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων,
�πως πρ�"λέπεται σε διά!�ρα εθνικά καθεστώτα ενίσ�υσης, η ε!αρµ�γή τ�υ �ρισµ�ύ σ�ετικά
µε τ� κριτήρι� της ανε�αρτησίας δηµι�ύργησε υπ�ψίες στην Επιτρ�πή περί παρα"ίασης των
καν�νων ενίσ�υσης. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µειώσει την ένταση της
ενίσ�υσης στην υπ�θεση Solar Tech Srl ¥138¦, καθ�τι η εταιρεία εί�ε στεν�ύς δεσµ�ύς µε έναν
µεγάλ� �µιλ�. Λ�γω τ�υ �τι η Solar Tech ελέγ�εται άµεσα και έµµεσα απ� µια µεγάλη
επι�είρηση τ�υ �ικ�δ�µικ�ύ τ�µέα, δεν πλήττεται απ� τα τυπικά µει�νεκτήµατα των
µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων ως πρ�ς την πρ�σ"αση σε κε!άλαια και πιστώσεις, σε πηγές
πληρ�!�ριών, στις νέες τε�ν�λ�γίες κλπ. Έτσι η Επιτρ�πή δεν ενέκρινε την ε!αρµ�γή της
πρ�σαύ�ησης υπέρ ΜΜΕ π�υ πρ�"λέπεται στ� σ�ετικ� καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων,
καθ�τι δεν πληρ�ύται τ� κριτήρι� της ανε�αρτησίας π�υ πρ�"λέπεται στις κατευθυντήριες
γραµµές για τις ενισ�ύσεις πρ�ς ΜΜΕ.

1.2. Ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυBη

326. Κατά την ε!αρµ�γή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ των κρατικών ενισ�ύσεων στην έρευνα και
ανάπτυ�η τ�υ 1996, η Επιτρ�πή �ητεί κυρίως να απ�δει�θεί �τι η ενίσ�υση λειτ�υργεί ως κίνητρ�.
#σ� περισσ�τερ� πρ�σεγγί�ει τ�ν ανταγωνισµ� η έρευνα και ανάπτυ�η τ�σ� αυστηρ�τερα
ε!αρµ��εται η εν λ�γω αρ�ή. Συνεπώς, η "ασική έρευνα π�υ διε�άγεται απ� δηµ�σια ιδρύµατα δεν
απ�τελεί κρατική ενίσ�υση, ενώ η "ασική έρευνα π�υ διε�άγεται απ� εταιρείες εµπίπτει στ� άρθρ�
87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, αλλά, καθ�τι αυτ� τ� είδ�ς έρευνας "ρίσκεται σε στάδι�
πρ�γενέστερ� της αγ�ράς, ενδέ�εται να συµ"ι"ά�εται µε τη Συνθήκη, εάν τα απ�τελέσµατα είναι
κατ’ αρ�ήν ευρέως διαθέσιµα πρ�ς εκµετάλλευση �ωρίς την ε!αρµ�γή διακρίσεων.

327. Η Επιτρ�πή επι"ε"αίωσε �τι παρέ��νται κίνητρα µέσω των ενισ�ύσεων στις υπ�θέσεις
σιδηρ�δρ�µικ� τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� ¥139¦, πρ�γραµµα ITEA ¥140¦, γερµανικ� ερευνητικ� πρ�γραµµα

¥137¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων της 19ης Σεπτεµ"ρί�υ 2000, υπ�θεση C-156/98.
¥138¦ Υπ�θεση C 17/00, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥139¦ Υπ�θεση N 676/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 14ης Μαρτί�υ 2000 (ΕΕ C 272 της 23.9.2000).
¥140¦ Υπ�θεση N 73/2000, N 85/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 11ης Απριλί�υ 2000 (ΕΕ C 284 της 7.10.2000).
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σ�ετικά µε την κινητικ�τητα και τις �ερσαίες µετα��ρές ¥141¦, καθώς και στην υπ�θεση πίστωση
��ρ�υ ¥142¦.

328. Τ� τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� απ�σκ�πεί στη στήρι�η µελετών σ�ετικά µε την ανάπτυ�η
τε�ν�λ�γιών µε στ��� την αύ�ηση της κυκλ�!�ριακής ασ!άλειας. Στην περίπτωση τ�υ
πρ�γράµµατ�ς ITEA, π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε απ� κ�ιν�ύ απ� τη Γαλλία και τις Κάτω Uώρες, η
Επιτρ�πή υπενθύµισε �τι έ�ει υπ�γραµµίσει επανειληµµένα τη σηµασία της τε�ν�λ�γίας
πληρ�!�ριών, η �π�ία διαδραµατί�ει καίρι� ρ�λ� για την κ�ινωνία της πληρ�!�ρίας τ�υ 21�υ
αιώνα. Ως εκ τ�ύτ�υ, θεώρησε �τι τ� πρ�γραµµα ε�υπηρετεί τ� κ�ιν�τικ� συµ!έρ�ν. Τ�
γερµανικ� πρ�γραµµα θα εστιαστεί στην ανάπτυ�η νέων δ�µών µετα!�ρών, �ι �π�ίες, �άρη στις
συνδυασµένες µετα!�ρές, µπ�ρ�ύν να ε�ασ!αλίσ�υν την κινητικ�τητα και ταυτ��ρ�να να
µειώσ�υν τις δαπάνες των µετα!�ρών και την �λη κυκλ�!�ριακή πίεση, αυ�άν�ντας
ταυτ��ρ�να την ασ!άλεια των µετα!�ρών. Επιπλέ�ν, νέες «έ�υπνες» τε�ν�λ�γίες
πληρ�!�ριών, επικ�ινωνίας και καθ�δήγησης αναµένεται να αναπτυ�θ�ύν µε τη "�ήθεια της
τηλεµατικής µετα!�ρών. Στην υπ�θεση πίστωση ��ρ�υ, τ� Ηνωµέν� Βασίλει� πρ�"λέπει
πίστωση !�ρ�υ σ�ετικά µε τις δαπάνες Ε & Α· η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η ενίσ�υση λειτ�υργεί
ως κίνητρ�, ιδίως δι�τι απευθύνεται απ�κλειστικά σε µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις.

329. Λ�γω �ρισµένων αµ!ι"�λιών σ�ετικά µε την εγγύτητα µε την αγ�ρά σ�εδί�υ π�υ
α!�ρ�ύσε την τε�ν�λ�γία έγ�ρωµης εκτύπωσης µε έγ�υση µελάνης και σ�ετικά µε τ� κατά
π�σ�ν η ενίσ�υση λειτ�υργεί ως κίνητρ�, η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία εµπεριστατωµένης
έρευνας, κατ�πιν της �π�ίας διαπιστώθηκε �τι η έρευνα π�υ διε�άγει η Océ ¥143¦ µπ�ρεί να
�αρακτηριστεί ως ανάπτυ�η σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι� και απ�τελεί κίνητρ� για την
εταιρεία, µε απ�τέλεσµα να συµ"ι"ά�εται µε τη συνθήκη ΕΚ.

330. #σ�ν α!�ρά τ� συµ"ι"άσιµ� δραστηρι�τήτων "ι�µη�ανικής έρευνας και ανάπτυ�ης, η
Επιτρ�πή διαπίστωσε στην υπ�θεση Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Technologica ¥144¦ �τι
�ι εν λ�γω δραστηρι�τητες δύνανται να είναι επιλέ�ιµες "άσει τ�υ πλαισί�υ, υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι είναι "�ηθητικές για τ� πρ�ανταγωνιστικ� στάδι� έρευνας.

1.3. Απασ��ληση και επαγγελµατική εκπαίδευση

331. Ανταπ�κριν�µενη στη δέσµευσή της, η Επιτρ�πή ε�έδωσε την 21η ∆εκεµ"ρί�υ έκθεση
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των κατευθυντηρίων γραµµών �σ�ν α!�ρά τις ενισ�ύσεις στην
απασ��ληση ¥145¦. Στην εν λ�γω έκθεση υπ�γραµµί�εται �τι η ε!αρµ�γή των κατευθυντηρίων
γραµµών εν γένει δεν παρ�υσίασε ιδιαίτερα πρ�"λήµατα, αλλά π�λλές κρατικές ενισ�ύσεις µε
άµεσ� ή έµµεσ� στ��� την πρ�ώθηση της απασ��λησης αντιµετωπί��νται �ωριστά ως
επενδυτικές ενισ�ύσεις. Στ�ν παράγ�ντα αυτ� �!είλεται ενδε��µένως � σ�ετικά �αµηλ�ς
αριθµ�ς των καθεστώτων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� τ� 1995: κατά µέσ� �ρ� κ�ιν�π�ι�ύνται δέκα
έως δώδεκα καθεστώτα ετησίως.

332. Πέρα απ� τη σ�έση µετα�ύ των ενισ�ύσεων στην απασ��ληση και των επενδυτικών
ενισ�ύσεων, �ι �π�ίες είναι δυνατ� να επιδιώκ�υν τ�ν ίδι� στ���, στην έκθεση εντ�πί��νται
τρεις τ�µείς π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να ε�εταστ�ύν πι� εµπεριστατωµένα στ� µέλλ�ν. Πρ�κειται για

¥141¦ Υπ�θεση N 743/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 1ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 232 της 12.8.2000).
¥142¦ Υπ�θεση N 802/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 162 της 10.6.2000).
¥143¦ Υπ�θεση C 18/1998, απ�!αση της Επιτρ�πής της 18ης �κτω"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥144¦ Υπ�θεση N 445/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000.
¥145¦ ΕΕ C 334 της 12.12.1995, σ. 4.
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την π�σ�τική έκ!ραση των πρ�ϋπ�θέσεων και των απ�δεκτών επιπέδων ενίσ�υσης, για τ�ν
�ρισµ� ιδιαίτερων κατηγ�ριών εργα��µένων (µακρ��ρ�νίως άνεργ�ι, νέ�ι εργα��µεν�ι κλπ.)
για τ�υς �π�ί�υς µπ�ρ�ύν να ε!αρµ�στ�ύν ευν�ϊκ�τερ�ι �ρ�ι και για την ε!αρµ�γή
καθεστώτων ενίσ�υσης στ�υς «ευαίσθητ�υς τ�µείς» ("ι�µη�ανία σιδήρ�υ και �άλυ"α,
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία, ναυπηγική "ι�µη�ανία κλπ.).

333. Η Επιτρ�πή πρέπει να λά"ει υπ�ψη �λες αυτές τις πτυ�ές κατά την επε�εργασία εν�ς
νέ�υ κειµέν�υ π�υ θα λά"ει τη µ�ρ!ή είτε νέων κατευθυντηρίων γραµµών ε!αρµ�στέων στις
κ�ιν�π�ιηθείσες ενισ�ύσεις είτε καν�νισµ�ύ απαλλαγής, δυνάµει τ�υ �π�ί�υ τα κράτη µέλη
δεν θα είναι υπ��ρεωµένα να κ�ιν�π�ι�ύν τις ενισ�ύσεις π�υ πληρ�ύν �ρισµένα κριτήρια. �ι
υ!ιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές θα παραµείν�υν σε ισ�ύ ¥146¦ µέ�ρις �τ�υ απ�!ασίσει η
Επιτρ�πή εάν η ανωτέρω πρ�σέγγιση, π�υ έ�ει ήδη πρ�κριθεί για τις ενισ�ύσεις πρ�ς ΜΜΕ,
για τις ενισ�ύσεις στην επαγγελµατική εκπαίδευση και για τ�ν καν�να de minimis ("λέπε
ανωτέρω), ενδείκνυται και για τις ενισ�ύσεις στην απασ��ληση.

334. Τ� πλαίσι� των ενισ�ύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση ¥147¦ πρ�"λέπει �τι η ένταση
των ενισ�ύσεων πρέπει να διαµ�ρ!ώνεται σε συνάρτηση µε τ� µέγεθ�ς της απ�δέκτριας
επι�είρησης, την περι!έρεια στην �π�ία "ρίσκεται, τ� είδ�ς της πρ�"λεπ�µενης επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και τ� κ�ιν� στ� �π�ί� απευθύνεται (µει�νεκτ�ύντες εργα��µεν�ι). Κατά τ� µέτρ�
π�υ τ� γαλλικ� καθεστώς ∆εσµεύσεων ανάπτυ!ης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης ¥148¦ πληρ�ύσε �λα
αυτά τα κριτήρια, καθώς και τις υπ�λ�ιπες πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στ� ισ�ύ�ν πλαίσι�, η
Επιτρ�πή ενέκρινε την ε!αρµ�γή τ�υ.

1.4. Περι,άλλ�ν

335. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Επιτρ�πή εί�ε επανειληµµένα την ευκαιρία να διατυπώσει
τις απ�ψεις της για την ερµηνεία τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ¥149¦, η ισ�ύς τ�υ �π�ί�υ παρατάθηκε µέ�ρι την 31η
∆εκεµ"ρί�υ 2000 και θα αντικατασταθεί απ� τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις �π�ίες η
Επιτρ�πή συµ!ώνησε κατ’ αρ�ήν την 21η ∆εκεµ"ρί�υ 2000 ("λέπε ανωτέρω, τµήµα III.A.3).

336. Σ�ετικά µε σ�υηδικ� καθεστώς ενισ�ύσεων για τη #ελτίωση τ�υ περι#άλλ�ντ�ς στ� εσωτερικ�
κτιρίων ¥150¦, η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε καταρ�άς �τι ε!�σ�ν τα εν λ�γω µέτρα ε!αρµ���νται απ�
ιδιώτες ή απ� δηµ�σια ιδρύµατα, δεν εµπίπτ�υν στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς
1 της συνθήκης ΕΚ, καθ�τι �ι απ�δέκτες δεν έ��υν καµία σ�έση µε εµπ�ρικές δραστηρι�τητες.
Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή ε�έ!ρασε σ�"αρές αµ!ι"�λίες ως πρ�ς τ� συµ"ι"άσιµ� της ��ρήγησης
ενίσ�υσης σε ιδι�κτήτες ακινήτων ή σε δηµ�σιες και ιδιωτικές κτηµατ�µεσητικές
επι�ειρήσεις. Η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία για να ε�ετάσει ενδελε�ώς τα εν λ�γω µέτρα,
ιδίως υπ� τ� πρίσµα τ�υ στ���υ της δηµ�σιας υγείας π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 152 της
συνθήκης ΕΚ ("λέπε επίσης σηµεί� 411 κατωτέρω).

¥146¦ Βλέπε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής (ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 12).
¥147¦ Πλαίσι� των ενισ�ύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση (ΕΕ C 343 της 11.11.1998).
¥148¦ Υπ�θεση N 753/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ C 284 της 7.10.2000).
¥149¦ Κ�ιν�τικ� πλαίσι� σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς (ΕΕ C 37 της

3.2.2001).
¥150¦ Υπ�θεση C 2/2000 (πρώην N 718/99), απ�!αση της Επιτρ�πής της 12ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 295 της

23.11.2000).
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337. Στις 29 Μαρτί�υ 2000 η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για τ�
καθεστώς διαπραγµατεύσιµων αδειών εκπ�µπής CO2 π�υ πρ�τεινε η ∆ανία ¥151¦ µε στ��� τη ��ρήγηση
αδειών εκπ�µπής σε παραγωγ�ύς ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστηµέν�υς στη ∆ανία, "άσει των
καταγεγραµµένων εκπ�µπών τ�υς κατά την περί�δ� 1994-1998, µε τ� σκεπτικ� �τι τ� καθεστώς θα
συµ"άλει στην ανάπτυ�η της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� καθεστώς
έ��ντας υπ�ψη τ� πρωτ�κ�λλ� τ�υ Κι�τ�, τ� �π�ί� περιλαµ"άνεται στη σύµ"αση-πλαίσι� τ�υ
�ΗΕ σ�ετικά µε την αλλαγή τ�υ κλίµατ�ς, π�υ υπεγρά!η τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1997. Βάσει τ�υ
πρωτ�κ�λλ�υ, η Ευρωπαϊκή Κ�ιν�τητα δεσµεύθηκε να µειώσει τις εκπ�µπές κατά 8 % εντ�ς της
περι�δ�υ 2008-2012. Τα κράτη µέλη της ΕΕ συµ!ώνησαν στ�ν καταµερισµ� των επι"αρύνσεων,
γεγ�ν�ς π�υ για τη ∆ανία συνεπάγεται µείωση κατά 21 % εντ�ς της ίδιας περι�δ�υ. Ταυτ��ρ�να,
η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε τη σηµασία της πρ�στασίας της ελευθερίας εγκατάστασης. Καθ�τι �ι
δανικές αρ�ές ε�ασ!άλισαν �τι �ι νε�εισερ��µεν�ι στη δανική αγ�ρά ηλεκτρικής ενέργειας θα
λά"�υν άδειες εκπ�µπής "άσει αντικειµενικών κριτηρίων και �ωρίς την ε!αρµ�γή διακρίσεων, η
Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι τ� καθεστώς είναι συµ"ι"άσιµ� µε την κ�ινή αγ�ρά.

338. Σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή περι"αλλ�ντικών µέτρων µέσω της !�ρ�λ�γικής ν�µ�θεσίας,
η Επιτρ�πή ενέκρινε τη συνέ�ιση της ��ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης υπέρ της πρ�στασίας τ�υ
περι#άλλ�ντ�ς στη Γερµανία ¥152¦, αναγνωρί��ντας �τι η θέσπιση περι"αλλ�ντικών !�ρων και
τελών πρέπει ενδε��µένως να συν�δεύεται απ� κρατικές ενισ�ύσεις, δι�τι �ρισµένες εταιρείες
µπ�ρεί να µην είναι σε θέση να !έρ�υν τ� πρ�σθετ� �ικ�ν�µικ� "άρ�ς και να �ρειά��νται
πρ�σωρινή ελά!ρυνση. Τ� κύρι� �αρακτηριστικ� της παράτασης τ�υ καθεστώτ�ς είναι η
πρ��δευτική ετήσια αύ�ηση της !�ρ�λ�γίας τ�υ ηλεκτρισµ�ύ και των καυσίµων. Η Επιτρ�πή
ενέκρινε τ� σύστηµα λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις έκτακτες περιστάσεις και ιδίως τ� γεγ�ν�ς �τι επί
τ�υ παρ�ντ�ς δεν επι"άλλ�υν �λα τα κράτη µέλη της Κ�ιν�τητας τ�σ� εκτεταµέν�υς
ενεργειακ�ύς !�ρ�υς, γεγ�ν�ς π�υ µπ�ρεί να επηρεάσει την ανταγωνιστική θέση των �ικείων
επι�ειρήσεων.

339. Στ� πλαίσι� αυτ� η Επιτρ�πή ενέκρινε λειτ�υργική ενίσ�υση για την πενταετή
απαλλαγή απ� τ� !�ρ� επί των πετρελαι�ειδών υπέρ των υψηλής ενεργειακής απ�δ�σης σταθµών
παραγωγής ενέργειας µε αερι�στρ�#ίλ�υς και ατµ�στρ�#ίλ�υς ¥153¦, λ�γω της συνεισ!�ράς τ�υς στην
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τ� µέτρ� εµπεριέ�ει
κρατική ενίσ�υση, καθ�τι δεν ω!ελεί �λ�υς τ�υς συµµετέ��ντες στην αγ�ρά, αλλά ευν�εί
ιδιαίτερα τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε σκ�π� την τρ�!�δ�σία τ�υ
δικτύ�υ. Ωστ�σ�, η !�ρ�λ�γική απαλλαγή θεωρήθηκε συµ"ι"άσιµη µε τη Συνθήκη, δι�τι
απ�σκ�πεί στη δηµι�υργία κινήτρων για επενδύσεις σε σταθµ�ύς παραγωγής ενέργειας π�υ
λειτ�υργ�ύν µε αέρι� και ατµ�, �ι �π�ί�ι έ��υν υψηλ�τερη ενεργειακή απ�δ�ση και, συνεπώς,
συµ"άλλ�υν στην πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.

1.5. Ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης

340. Στις 8 Ι�υλί�υ 1999 ¥154¦ η Επιτρ�πή ε�έδωσε αναθεωρηµένες κατευθυντήριες γραµµές
�σ�ν α!�ρά τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών
επι�ειρήσεων. Μέσω της αναθεώρησης η Επιτρ�πή επεδίωκε την πρ�σαρµ�γή των ισ�υ�ντων
καν�νων, ιδίως σε �,τι α!�ρά την επανειληµµένη ��ρήγηση ενίσ�υσης. Έτσι η αρ�ή της

¥151¦ Υπ�θεση N 653/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 29ης Μαρτί�υ 2000 (ΕΕ C 322 της 11.11.2000).
¥152¦ NN 147/98, απ�!αση της Επιτρ�πής της 14ης Μαρτί�υ 2000 (ΕΕ C 217) υπ�θεση N 575a/99, απ�!αση της

Επιτρ�πής της 15ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 322 της 11.11.2000).
¥153¦ Υπ�θεση N 555/00, απ�!αση της Επιτρ�πής της 22ας Ν�εµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ C 37 της 3.2.2001).
¥154¦ ΕΕ C 288 της 9.10.1999.
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«ε!άπα� ενίσ�υσης» δεν επιτρέπει τη ��ρήγηση ενίσ�υσης αναδιάρθρωσης στην ίδια εταιρεία
πάνω απ� µία !�ρά. Η αρ�ή αυτή υπαγ�ρεύεται απ� την ανάγκη να απ�τραπ�ύν !αιν�µενα
συνε�ών αναδιαρθρώσεων πρ�κειµέν�υ να διατηρηθεί τε�νητά η "ιωσιµ�τητα εταιρειών π�υ
δεν είναι ικανές να παραµείν�υν στην αγ�ρά. Επιπλέ�ν, υπ�γραµµί�εται �τι �ι νέες επι�ειρήσεις
(συµπεριλαµ"αν�µένων �σων έ��υν συσταθεί µε στ�ι�εία ενεργητικ�ύ παλαι�τερων
επι�ειρήσεων) δεν είναι επιλέ�ιµες για ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Τέλ�ς, �ι
κατευθυντήριες γραµµές θέτ�υν τέρµα στην ιδιαίτερη αντιµετώπιση υπ�θέσεων π�υ α!�ρ�ύν
την πρώην Ανατ�λική Γερµανία. Η αρ�ή της «ε!άπα� ενίσ�υσης» θα έ�ει πλήρη ε!αρµ�γή µετά
την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2000.

341. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� ερώτηµα εάν µια εταιρεία, η �π�ία ε�αγ�ρασε �λα τα στ�ι�εία
τ�υ ενεργητικ�ύ µιας εταιρείας π�υ πτώ�ευσε, µπ�ρεί να θεωρηθεί ως νέα εταιρεία ή πρέπει να
θεωρηθεί υπεύθυνη για την ανάκτηση ενίσ�υσης ασυµ"ί"αστης µε τη συνθήκη ΕΚ. Τ� θέµα
αυτ� ανέκυψε στις υπ�θέσεις Graf von Henneberg Porzellan GmbH ¥155¦ και Kahlα Porzellan
GmbH ¥156¦. Η Επιτρ�πή κίνησε τη διαδικασία δι�τι αµ!έ"αλε σ�"αρά �τι επρ�κειτ� για νέες
εταιρείες, �ι �π�ίες ενδε��µένως εί�αν λά"ει ενίσ�υση αναδιάρθρωσης, λαµ"άν�ντας υπ�ψη
�τι εί�αν ε�αγ�ράσει �λα τα στ�ι�εία τ�υ ενεργητικ�ύ και συνέ�ισαν να ασκ�ύν τη
δραστηρι�τητά τ�υς µε την ίδια επωνυµία.

342. Η Επιτρ�πή �ρειάστηκε να εκτιµήσει εάν �ι παρατεταµένες διαδικασίες αναδιάρθρωσης
πρέπει να αντιµετωπί��νται ως µία υπ� ε�έλι�η αναδιάρθρωση ή ως περισσ�τερες διαδ��ικές
διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Στην υπ�θεση Lintra ¥157¦, η αναδιάρθρωση περιλάµ"ανε την
ελέγ��υσα εταιρεία και �κτώ θυγατρικές. Τα σ�έδια αναδιάρθρωσης για την ανάκτηση της
"ιωσιµ�τητας των θυγατρικών διέ!εραν σα!ώς απ� τ� αρ�ικ� σ�έδι�. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή
κατάτµησε την παρατεταµένη περί�δ� αναδιάρθρωσης. #σ�ν α!�ρά µέτρα αναδιάρθρωσης
σ�ετικά µε τη µετα"ί"αση επιλεγµένων περι�υσιακών στ�ι�είων της Babcock Wilcox SA ¥158¦ σε
ιδιωτική εταιρεία, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να παρατείνει τη διαδικασία π�υ κινήθηκε τ�ν
Απρίλι� τ�υ 1998 ¥159¦ για να ε�ετάσει εάν τα διά!�ρα πρ�γράµµατα αναδιάρθρωσης µπ�ρ�ύσαν
να θεωρηθ�ύν ως ένα ενιαί� µέτρ�, γεγ�ν�ς π�υ επιτρέπεται µ�ν� σε περίπτωση ανωτέρας "ίας.

343. Σε αρκετές υπ�θέσεις η Επιτρ�πή κατέστησε σα!ές �τι τα τρία "ασικά κριτήρια,
δηλαδή η "ιωσιµ�τητα τ�υ σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης, η απ�υσία αδικαι�λ�γητης στρέ"λωσης
τ�υ ανταγωνισµ�ύ και � αναλ�γικ�ς �αρακτήρας της ενίσ�υσης, πρέπει να τηρ�ύνται αυστηρά.
Λ�γω µη εκπλήρωσης µιας εκ των τριών αυτών πρ�ϋπ�θέσεων, κίνησε τη διαδικασία στις
υπ�θέσεις Hirschfelder Leinen und Textil GmbH ¥160¦, SKL-Motoren and Systmetechnnik GmbH ¥161¦

και Holzmann ¥162¦· ενώ ενέκρινε την ενίσ�υση πρ�ς την Wildauer Kurbelwelle ¥163¦ �άρη στην
�υσιώδη αύ�ηση της συνεισ!�ράς τ�υ επενδυτή, καθώς και την ενίσ�υση πρ�ς την Bau Union

¥155¦ Υπ�θεση NN 135/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 13ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ C 272 της 23.9.2000).
¥156¦ Υπ�θεση NN 142/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥157¦ Doppstadt GmbH (υπ�θεση C-39/2000) και ILKA MAFA Kältemschinenbau GmbH (υπ�θεση C-38/2000).

Απ�!αση της Επιτρ�πής της 12ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 278 της 30.9.2000).
¥158¦ Υπ�θεση C 33/98 (πρώην N 220/2000), απ�!αση της Επιτρ�πής της 13ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ C 232 της

12.8.2000).
¥159¦ ΕΕ C 249 της 8.8.1998.
¥160¦ Υπ�θεση C 28/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 11ης Απριλί�υ 2000 (ΕΕ C 272 της 23.9.2000).
¥161¦ Υπ�θεση NN 56/98, απ�!αση της Επιτρ�πής της 26ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 27 της 27.1.2001).
¥162¦ Υπ�θεση N 769/99, απ�!αση της Επιτρ�πής της 18ης Ιαν�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 110 της 14.11.2000).
¥163¦ Υπ�θεση C 30/98, απ�!αση της Επιτρ�πής της 13ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 287 της 14.11.2000).
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Ost Group ¥164¦, καθ�τι η ενίσ�υση περι�ρι��ταν στ� ελά�ιστ� απαραίτητ� για την υλ�π�ίηση
τ�υ πρ�γράµµατ�ς αναδιάρθρωσης.

2. Περι�ερειακές ενισ�ύσεις

344. �ι περι!ερειακές ενισ�ύσεις απ�τελ�ύν µακράν τη µεγαλύτερη ενιαία κατηγ�ρία
ενισ�ύσεων στην Κ�ιν�τητα. Απ� τ� 1996 µέ�ρι τ� 1998, τα κράτη µέλη ��ρήγησαν κρατικές
ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα ύψ�υς 18,8 εκατ. EUR. Τ� π�σ� αυτ� αντιστ�ι�εί στ�
57,6 % τ�υ συν�λ�υ των κρατικών ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγήθηκαν στ�υς τ�µείς της
"ι�µη�ανίας και των υπηρεσιών στην Ένωση. Η Επιτρ�πή διαπιστώνει �τι µε την πάρ�δ� των
ετών σηµειώνεται έντ�νη αύ�ηση των µέτρων περι!ερειακής ενίσ�υσης σε �λ�κληρη την
Κ�ιν�τητα.

345. Η Επιτρ�πή θεσπί��ντας τις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα ¥165¦ επεδίωκε την ενίσ�υση τ�υ ελέγ��υ αυτής της σηµαντικής
κατηγ�ρίας κρατικών ενισ�ύσεων. Ταυτ��ρ�να µε τη θέσπιση των νέων κατευθυντηρίων
γραµµών, η Επιτρ�πή απηύθυνε κατάλληλα µέτρα στα κράτη µέλη πρ�κειµέν�υ να συµµ�ρ!ώσ�υν
τα υ!ιστάµενα καθεστώτα ενισ�ύσεων µε τ�υς νέ�υς καν�νες µέ�ρι την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000.
Κάλεσε επίσης τα κράτη µέλη να θεσπίσ�υν νέ�υς �άρτες περι!ερειακών ενισ�ύσεων απ� την 1η
Ιαν�υαρί�υ 2000. Παράλληλα, η Επιτρ�πή επεδίω�ε µε την ίδια ευκαιρία να επιτύ�ει τη σηµαντική
µείωση της κάλυψης των �αρτών περι!ερειακών ενισ�ύσεων της Κ�ιν�τητας, ιδίως πρ�κειµέν�υ
να λη!θ�ύν υπ�ψη �ι πρ�σ!ατες ε�ελί�εις σ�ετικά µε τ� �ρέ�ς των κρατών µελών, αλλά και
εν�ψει της επικείµενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

346. #λ�ι �ι �άρτες καταρτίστηκαν "άσει µιας δια!αν�ύς και αντικειµενικής µεθ�δ�υ π�υ
ε�ασ!αλί�ει την ίση µετα�είριση και των 15 κρατών µελών. Ταυτ��ρ�να η Επιτρ�πή
κατ�ρθωσε, µε τη "�ήθεια των κρατών µελών, να µειωθεί η κάλυψη τ�υ πληθυσµ�ύ των
�αρτών περι!ερειακών ενισ�ύσεων απ� 46,7 σε 42,7 % τ�υ πληθυσµ�ύ της Κ�ιν�τητας. Η
αυστηρή ε!αρµ�γή των κριτηρίων επιλε�ιµ�τητας εί�ε ως απ�τέλεσµα τ�ν λιγ�τερ�
ελαστικ� πρ�σδι�ρισµ� των ενισ�υ�µενων περι��ών. Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� τα κράτη µέλη
µπ�ρεσαν να εστιάσ�υν την παρε��µενη στήρι�η στις περι��ές π�υ πλήττ�νται απ� τα
σ�"αρ�τερα �ικ�ν�µικά πρ�"λήµατα.

347. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή µείωσε την ανώτατη ένταση των ενισ�ύσεων π�υ ε!αρµ��εται
στις επιλέ�ιµες για περι!ερειακή ενίσ�υση περι��ές. �ι κατευθυντήριες γραµµές τ�υ 1998
πρ�"λέπ�υν �τι τα ανώτατα �ρια έντασης των ενισ�ύσεων υπέρ των µει�νεκτ�υσών περι��ών
[των λεγ�µενων περι��ών της παρέκκλισης τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α)] δεν
πρέπει κατά καν�να να υπερ"αίν�υν τ� 50 % µετά τ�υς !�ρ�υς (έναντι 75 % στ� παρελθ�ν). Για
τις υπ�λ�ιπες επιλέ�ιµες για περι!ερειακή ενίσ�υση περι��ές [τις λεγ�µενες περι��ές της
παρέκκλισης τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ)], τ� ανώτατ� �ρι� είναι 20 % µετά τ�υς
!�ρ�υς (έναντι 30 % στ� παρελθ�ν). Τ� 1999 η Επιτρ�πή εί�ε ήδη εγκρίνει τ�υς �άρτες
περι!ερειακών ενισ�ύσεων για τα πέντε νέα �µ�σπ�νδα κράτη της Γερµανίας, για τη
Φινλανδία, τη ∆ανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και τις π�ρτ�γαλικές περι��ές της παρέκκλισης
τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α). Τ� 2000 εγκρίθηκαν �ι υπ�λ�ιπ�ι �άρτες, α!�ύ η
Επιτρ�πή µπ�ρεσε να πείσει τα κράτη µέλη να θέσ�υν τα ανώτατα �ρια έντασης των
ενισ�ύσεων σε επίπεδα π�λύ �αµηλ�τερα απ� τα µέγιστα δυνατά. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, τ� µέσ�

¥164¦ Υπ�θεση NN 19/98, απ�!αση της Επιτρ�πής της 18ης Ιαν�υαρί�υ 2000 (ΕΕ C 121 της 29.4.2000).
¥165¦ ΕΕ C 74 της 10.3.1998.
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ανώτατ� �ρι� έντασης κατά την περί�δ� 2000 έως 2006 θα περι�ριστεί µ�λις σε 39 % στις
περι��ές της παρέκκλισης τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) και µ�λις σε 17 % στις
περι��ές της παρέκκλισης τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ).

348. Ανα!�ρικά µε τις λειτ�υργικές ενισ�ύσεις στ� πλαίσι� καθεστώτων περι!ερειακής
ενίσ�υσης, η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε �τι είναι σηµαντικ� να µειών�νται πρ��δευτικά και να
έ��υν περι�ρισµένη �ρ�νική διάρκεια. Επιπλέ�ν, πρέπει να δικαι�λ�γ�ύνται απ� τη συµ"�λή
τ�υς στην περι!ερειακή ανάπτυ�η και τ� �αρακτήρα τ�υς, ενώ τ� ύψ�ς τ�υς πρέπει να είναι
ανάλ�γ� πρ�ς τα πρ�"λήµατα π�υ καλ�ύνται να αντιµετωπίσ�υν. Έτσι, η Επιτρ�πή  �εκίνησε
τη σ�ετική διαδικασία για τ� Π�ρτ�γαλικ� καθεστώς ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης στη �ώνη ελεύθερων
συναλλαγών της Μαδέρα ¥166¦ και ε�έδωσε αρνητική απ�!αση σ�ετικά µε τ� άρθρ� 29 Β τ�υ
διατάγµατ�ς της περι�έρειας της Βαλλ�νίας της 25ης Ι�υνί�υ 1992 ¥167¦, τ� �π�ί� πρ�"λέπει
λειτ�υργικές ενισ�ύσεις π�υ �ύτε µειών�νται πρ��δευτικά �ύτε έ��υν περι�ρισµένη �ρ�νική
διάρκεια. Αρνητική απ�!αση εκδ�θηκε επίσης την 21η ∆εκεµ"ρί�υ σ�ετικά µε σ�υηδικ�
καθεστώς π�υ πρ�έ"λεπε µείωση κατά �κτώ εκατ�στιαίες µ�νάδες των εισ��ρών κ�ινωνικής
ασ�άλισης π�υ είναι πληρωτέες ανά εργα��µεν� σε ίδρυµα της "�ρειας Σ�υηδίας ¥168¦. Στην
υπ�θεση αυτή, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι δεν πληρ�ύται η "ασική πρ�ϋπ�θεση
για τις ενισ�ύσεις µετα!�ράς, δηλαδή η ύπαρ�η άµεσης σ�έσης µετα�ύ της ενίσ�υσης πρ�ς
µεµ�νωµέν�υς απ�δέκτες και των πρ�σθετων µετα!�ρικών δαπανών π�υ "αρύν�υν τ�υς εν
λ�γω δικαι�ύ��υς. Ως εκ τ�ύτ�υ, τ� καθεστώς δεν έγινε δεκτ� υπ� την τ�τε µ�ρ!ή τ�υ.

349. Ωστ�σ�, πρ�κειµέν�υ να λη!θεί υπ�ψη η έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ νέ�υ άρθρ�υ 299
παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ στις  πλέ�ν απ�µακρυσµένες  περι��ές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Επιτρ�πή πρ�έ"η, στις 26 Ι�υλί�υ ¥169¦, σε αναθεώρηση των κατευθυντηρίων
γραµµών σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα. Η ��ρήγηση λειτ�υργικών
ενισ�ύσεων π�υ δεν µειών�νται πρ��δευτικά και δεν έ��υν περι�ρισµένη �ρ�νική διάρκεια
είναι πλέ�ν δυνατή στις ε���ως απ�κεντρες περι��ές, ε!�σ�ν αυτές είναι επιλέ�ιµες για
ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα, �ταν �ι ενισ�ύσεις πρ��ρί��νται να αντισταθµίσ�υν τις
πρ�σθετες επι"αρύνσεις π�υ είναι σύµ!υτες µε τ� ιδιαίτερ� µει�νέκτηµά τ�υς.

350. Τ� 1998 η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις
πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια ¥170¦ µε στ��� τ�ν συστηµατικ�τερ� έλεγ�� των περι!ερειακών
ενισ�ύσεων πρ�ς κινητά επενδυτικά σ�έδια µεγάλης κλίµακας και την απ�!υγή µιας κ�ύρσας
επιδ�τήσεων µετα�ύ των κρατών µελών. Τ� εν λ�γω πλαίσι� θεσπίστηκε για δ�κιµαστική
περί�δ� τριών ετών µε στ��� τ�ν περι�ρισµ� των ενισ�ύσεων πρ�ς σ�έδια µεγάλης κλίµακας
σε τέτ�ι� επίπεδ�, ώστε να απ�!εύγ�νται κατά τ� δυνατ�ν περισσ�τερ� �ι δυσµενείς συνέπειες
για τ�ν ανταγωνισµ�, αλλά να διατηρείται η ελκυστικ�τητα της ενισ�υ�µενης περι��ής.
Σύµ!ωνα µε τις διατά�εις τ�υ πλαισί�υ, η Επιτρ�πή �εκίνησε την εκτίµηση των εµπειριών π�υ
συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια ε!αρµ�γής τ�υ, πρ�κειµέν�υ να διαπιστωθεί π�ιες πρ�σαρµ�γές
θα πρ�ταθ�ύν µετά τη λή�η της ισ�ύ�ς τ�υ τ� 2001, εάν πρέπει να ανανεωθεί, να αναθεωρηθεί ή
να καταργηθεί.

¥166¦ Υπ�θεση C 37/2000 (πρώην NN 60/2000), απ�!αση της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ C 301 της
21.10.2000).

¥167¦ Υπ�θεση C 37/93, απ�!αση της Επιτρ�πής της 29ης Μαρτί�υ 2000 (ΕΕ L 191 της 27.7.2000).
¥168¦ ΕΕ C 107 της 7.4.1998, υπ�θεση C 15/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥169¦ ΕΕ C 258 της 9.9.2000.
¥170¦ ΕΕ C 107 της 7.4.1998.
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351. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε 14 απ�!άσεις "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ. Σε έ�ι απ� αυτές,
η ένταση της ενίσ�υσης µειώθηκε κατ�πιν της πρ�γενέστερης κ�ιν�π�ίησης απ� 2 σε 10 %.
Στην υπ�θεση Solar Tech ¥171¦, η Επιτρ�πή απ�!άσισε για πρώτη !�ρά να κινήσει τη διαδικασία,
και µε την �ριστική της απ�!αση µείωσε σηµαντικά την ένταση της ενίσ�υσης.

352. Στην υπ�θεση Pilkington Glass France SAS and Interpane Glass Coating France SAS ¥172¦, η
Επιτρ�πή ε!άρµ�σε δύ� δια!�ρετικ�ύς συντελεστές ανταγωνισµ�ύ, καθ�τι υπήρ�αν δύ�
σ�ετικές αγ�ρές (η αγ�ρά γυαλι�ύ επίπλευσης και η αγ�ρά σύνθετ�υ επικαλυµµέν�υ γυαλι�ύ).
∆εδ�µέν�υ �τι τ� σ�έδι� α!�ρ�ύσε πλήρως �λ�κληρωµένες εγκαταστάσεις, η Επιτρ�πή
στάθµισε τ�υς δύ� συντελεστές, "άσει της αντίστ�ι�ης πρ�σθετης παραγωγικής ικαν�τητας
π�υ θα διατίθετ� στην αγ�ρά, και κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η σ�εδια��µενη ένταση της
ενίσ�υσης ήταν σύµ!ωνη µε τ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι�.

3. Τ�µεακές ενισ�ύσεις

3.1. Τ�µείς π�υ υπάγ�νται σε ειδικ� καθεστώς

3.1.1. Ναυπηγική !ι�µη�ανία

353. Στην τρίτη έκθεσή της για την κατάσταση της παγκ�σµιας αγ�ράς της ναυπηγικής
"ι�µη�ανίας, η �π�ία εγκρίθηκε στις 15 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή διαπιστώνει �τι ε�ακ�λ�υθ�ύν
να υ!ίστανται �ι δυσ�έρειες στ�ν τ�µέα της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας ενώ παράλληλα �ι τιµές
παραµέν�υν καθηλωµένες σε �αµηλ� επίπεδ� παρά τη σηµειωθείσα "ελτίωση στ� επίπεδ� των
παραγγελιών. Η έκθεση καταλήγει στ� συµπέρασµα �τι η κατάσταση αυτή �!είλεται κυρίως στ�
ε�αιρετικά �αµηλ� επίπεδ� των τιµών π�υ ε!αρµ���υν τα ν�τι�κ�ρεατικά ναυπηγεία. Η
Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι, σε περίπτωση π�υ δεν επιτευ�θεί συµ!ωνία µε τη Ν�τια Κ�ρέα πριν
απ� την 1η Μαΐ�υ 2001, θα !έρει την υπ�θεση αυτή στ�ν Παγκ�σµι� �ργανισµ� Εµπ�ρί�υ.
Ε�άλλ�υ, στ� πλαίσι� αυτής της πρ��πτικής, η Επιτρ�πή θα πρ�τείνει την ε!αρµ�γή αµυντικ�ύ
µη�ανισµ�ύ πρ�σωρινής στήρι�ης µε σκ�π� την ε��υδετέρωση των αθέµιτων πρακτικών της
Ν�τιας Κ�ρέας, και αυτ� µέ�ρι την �λ�κλήρωση της διαδικασίας ενώπι�ν τ�υ Παγκ�σµι�υ
�ργανισµ�ύ Εµπ�ρί�υ. Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή επανα"ε"αίωσε την αντίθεσή της στην
παράταση των ενισ�ύσεων λειτ�υργίας π�υ συνδέ�νται µε συµ"άσεις ναυπήγησης µετά την 31η
∆εκεµ"ρί�υ 2000, των �π�ίων η κατάργηση πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΚ)
αριθ. 1540/98 για τις ενισ�ύσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία ¥173¦.

354. Στις 12 Ι�υλί�υ 2000 η Επιτρ�πή κίνησε την τυπική διαδικασία ε�έτασης για υπ�θεση
στ� πλαίσι� της �π�ίας η επι�είρηση Sociedad Estátal de Participaciones Industriales (SEPI) ¥174¦

ε�αγ�ρασε µέσω της θυγατρικής της Astilleros Españoles τα ναυπηγεία Juliana και Cádiz και τ�
εργ�στάσι� παραγωγής πετρελαι�κινητήρων στ� Manises, έναντι π�σ�ύ 60 εκατ. ευρώ. Με
"άση τις πληρ�!�ρίες π�υ έ�ει στη διάθεσή της, και ελλείψει αντίδρασης εκ µέρ�υς των
ισπανικών αρ�ών σε π�λυάριθµες αιτήσεις παρ��ής πληρ�!�ριακών στ�ι�είων, η Επιτρ�πή
εκτιµά στ� στάδι� αυτ� �τι η συναλλαγή δεν πραγµατ�π�ιήθηκε µε τ�υς συνήθεις �ρ�υς της
αγ�ράς και πιθανώς πρ�κειται για εισ!�ρά κε!αλαίων η �π�ία ενδέ�εται να συνιστά κρατική
ενίσ�υση.

¥171¦ Υπ�θεση C 17/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥172¦ Υπ�θεση N 291/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 26ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ C 293 της 14.10.2000).
¥173¦ ΕΕ L 202 της 18.7.1998.
¥174¦ Υπ�θεση NN 61/2000 (ΕΕ C 328 της 18.11.2000).
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355. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε τρεις απ�!άσεις σ�ετικά µε τη
γερµανική εταιρεία Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW), θυγατρική τ�υ ν�ρ"ηγικ�ύ �µίλ�υ
Kvaerner a.s. Στις 2 Φε"ρ�υαρί�υ ¥175¦, κινήθηκε τυπική διαδικασία ε�έτασης για τις ενισ�ύσεις
π�υ κατα"λήθηκαν στην επι�είρηση αυτή στ� πλαίσι� της αναδιάρθρωσής της µετα�ύ 1993 και
1995. Τα 262,2 εκατ. ευρώ π�υ εισπρά�θηκαν για την κάλυψη των µελλ�ντικών �ηµιών της
επι�είρησης υπερ"αίν�υν κατά 61 εκατ. ευρώ τις πραγµατικά σηµειωθείσες �ηµίες. Η Επιτρ�πή
διατύπωσε επ�µένως αµ!ι"�λίες για τ� συµ"ι"άσιµ� αυτ�ύ τ�υ επιπλέ�ν π�σ�ύ. Στις
16 Φε"ρ�υαρί�υ ¥176¦, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η KWW έπρεπε να επιστρέψει 6,3 εκατ. ευρώ
λ�γω σηµαντικής υπέρ"ασης της παραγωγικής της ικαν�τητας κατά τ� 1997. Αυτ�ί �ι
περι�ρισµ�ί παραγωγικής ικαν�τητας εί�αν επι"ληθεί ως πρ�ϋπ�θέσεις για τη ��ρήγηση
π�σ�ύ ύψ�υς 1 247 εκατ. DEM κατά την ιδιωτικ�π�ίηση της KWW τ� 1992. Στις
29 Μαρτί�υ ¥177¦, η Επιτρ�πή περάτωσε την τυπική διαδικασία ε�έτασης π�υ κινήθηκε τ� 1998
καταλήγ�ντας στ� συµπέρασµα �τι τ� 1999 η KWW τήρησε τ�υς επι"ληθέντες περι�ρισµ�ύς
παραγωγικής ικαν�τητας.

356. Η Επιτρ�πή παρακ�λ�ύθησε επίσης µε ιδιαίτερη πρ�σ��ή την ε!αρµ�γή των καν�νων
για την αναπτυ�ιακή "�ήθεια στ�ν τ�µέα της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας. Έτσι, στις
18 Ιαν�υαρί�υ 2000, κινήθηκε τυπική διαδικασία ε�έτασης σ�ετικά µε  την αναπτυ�ιακή
"�ήθεια π�υ σκ�πευαν να ��ρηγήσ�υν �ι Κάτω Uώρες στην Ινδ�νησία εν�ψει της πρ�µήθειας
π�λυάριθµων πλ�ίων ¥178¦. Η διαδικασία αυτή κινήθηκε δι�τι η Επιτρ�πή διατηρ�ύσε αµ!ι"�λίες
�σ�ν α!�ρά τ�ν αν�ικτ� �αρακτήρα της διαδικασίας υπ�"�λής πρ�σ!�ρών για τη ��ρήγηση
αναπτυ�ιακής "�ήθειας σε π�λλά ναυπηγεία. Μετά απ� τη δια"ί"αση απ�δεικτικών εγγρά!ων
και την παρ��ή εγγυήσεων εκ µέρ�υς των �λλανδικών αρ�ών στ� πλαίσι� της διαδικασίας, η
Επιτρ�πή ενέκρινε, στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ ¥179¦, τ� πρ�ανα!ερθέν σ�έδι� ενίσ�υσης.

3.1.2. Βι�µη�ανία σιδήρ�υ και �άλυ!α

357. � έκτ�ς κώδικας για τις ενισ�ύσεις στη "ι�µη�ανία σιδήρ�υ και �άλυ"α, � �π�ί�ς
παραµένει σε ισ�ύ µέ�ρι τη λή�η της συνθήκης ΕΚΑU τ�ν Ι�ύλι� 2002, πρ�"λέπει τη δυνατ�τητα
��ρήγησης ενισ�ύσεων σε περι�ρισµέν� µ�ν� αριθµ� περιπτώσεων. Συγκεκριµένα, � κώδικας
πρ�"λέπει �τι µ�ν� �ι ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται υπέρ της έρευνας και ανάπτυ�ης, της
πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς και για κ�ινωνικ�ύς σκ�π�ύς στ� πλαίσι� της µ�νιµης διακ�πής
της λειτ�υργίας εγκαταστάσεων δύνανται να είναι συµ"ι"άσιµες.

358. Κατ’ ε!αρµ�γή αυτ�ύ τ�υ κώδικα, η Επιτρ�πή απ�!άσισε, στις 15 Ν�εµ"ρί�υ, �τι η
ενίσ�υση ύψ�υς 13,8 εκατ. ευρώ π�υ ��ρήγησε τ� Βέλγι� στην επι�είρηση Cockerill Sambre
SA ¥180¦ ήταν ασυµ"ί"αστες µε την κ�ινή αγ�ρά. �ι ενισ�ύσεις αυτές, �ι �π�ίες απ�σκ�π�ύσαν
στην κάλυψη τ�υ επιπλέ�ν κ�στ�υς λ�γω µείωσης τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας, δεν ενέπιπταν σε
καµία των παρεκκλίσεων π�υ πρ�"λέπει � έκτ�ς κώδικας για τις ενισ�ύσεις στη "ι�µη�ανία
σιδήρ�υ και �άλυ"α. Η Επιτρ�πή διέτα�ε την ανάκτηση των ήδη κατα"ληθέντων π�σών και
την αναστ�λή των πληρωµών π�υ δεν εί�αν ακ�µη πραγµατ�π�ιηθεί.

¥175¦ Υπ�θεση NN 93/1999 (ΕΕ C 134 της 13.5.2000).
¥176¦ Υπ�θεση C 46 /1999 (ΕΕ L 120 της 20.5.2000).
¥177¦ Υπ�θεση C 66/1998 (ΕΕ L 156 της 29.6.2000).
¥178¦ Υπ�θεση N 233/1999 (ΕΕ C 101 της 8.4.2000).
¥179¦ Υπ�θεση C 3/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥180¦ Υπ�θεση C 76/1999.
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359. Σύµ!ωνα µε τ�ν γερµανικ� ν�µ� τ�υ 1971 για την ανάπτυ�η των παραµεθ�ριων περι��ών της
�µ�σπ�νδιακής ∆ηµ�κρατίας της Γερµανίας και της Τσε��σλ�"ακίας, Zonenrandförderungsgesetz
ZonRFG, �ι επι�ειρήσεις Salzgitter AG, Preussag AG και �ι θυγατρικές τ�υς επω!ελήθηκαν µετα�ύ
1980 και 1995 απ� διά!�ρα !�ρ�λ�γικά πλε�νεκτήµατα υπ� µ�ρ!ή α!�ρ�λ�γητων απ�θεµατικών
ή επιτα�υν�µενων απ�σ"έσεων. Η Επιτρ�πή εί�ε "έ"αια εγκρίνει τ�ν πρ�ανα!ερθέντα ν�µ� "άσει
των διατά�εων της συνθήκης ΕΚ, αλλά η έγκριση αυτή δεν ε!αρµ��εται στις επι�ειρήσεις σιδήρ�υ
και �άλυ"α π�υ διέπ�νται απ� τις διατά�εις της συνθήκης ΕΚΑU και τ�ν κώδικα ενισ�ύσεων στη
"ι�µη�ανία σιδήρ�υ και �άλυ"α. Επ�µένως, η Επιτρ�πή κήρυ�ε τις κατα"ληθείσες ενισ�ύσεις
ασυµ"ί"αστες µε την κ�ινή αγ�ρά και διέτα�ε την ανάκτησή τ�υς απ� την επι�είρηση Salzgitter AG-
Stahl und Technologie ¥181¦, επι�είρηση η �π�ία ελέγ�ει πλέ�ν τα περι�υσιακά στ�ι�εία των παραπάνω
εταιρειών.

3.1.3. Βι�µη�ανία άνθρακα

360. Σήµερα, στην ΕΕ, άνθρακα παράγ�υν τέσσερα κράτη µέλη· λ�γω των µη ευν�ϊκών
γεωλ�γικών συνθηκών τα περισσ�τερα �ρυ�εία της ΕΕ δεν είναι πλέ�ν ανταγωνιστικά σε
σ�έση µε τ�ν εισαγ�µεν� άνθρακα· ωστ�σ�, τα πρ�ανα!ερθέντα κράτη µέλη επιλέγ�υν να
υπ�στηρί��υν τ�ν τ�µέα παραγωγής άνθρακα για κ�ινωνικ�ύς και περι!ερειακ�ύς λ�γ�υς. �ι
κρατικές ενισ�ύσεις διέπ�νται απ� την απ�!αση αριθ. 3632/93/ΕΚΑU η �π�ία καθ�ρί�ει τ�υς
�ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις ��ρήγησης αυτών των ενισ�ύσεων. Τα κράτη µέλη κ�ιν�π�ι�ύν τις
ενισ�ύσεις σε ετήσια "άση· η Επιτρ�πή ε�ετά�ει πρ�σεκτικά τις αιτήσεις και λαµ"άνει τις
απ�!άσεις έγκρισης. Τ� πλαίσι� αυτ� θα ε�ακ�λ�υθήσει να ισ�ύει µέ�ρι τη λή�η της
συνθήκης ΕΚΑU.

361. Τ� 2000 η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώτα κρατικών ενισ�ύσεων π�υ επιτρέπ�υν στη
Γερµανία ¥182¦, στη Γαλλία ¥183¦, στην Ισπανία ¥184¦ και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� ¥185¦ τη ��ρήγηση της
απαραίτητης κρατικής �ρηµατ�δ�τησης στη "ι�µη�ανία άνθρακα. Τα συν�λικά εγκριθέντα
π�σά υπερ"αίν�υν τα 6,8 δισ. ευρώ για τ� 2000. �ι ενισ�ύσεις αυτές καλύπτ�υν τη δια!�ρά
µετα�ύ κ�στ�υς παραγωγής και διεθνών τιµών για τ�ν άνθρακα και επίσης αντισταθµί��υν την
κατα"�λή εισ!�ρών κ�ινωνικ�ύ �αρακτήρα και �ρισµένα έκτακτα έ��δα. Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ η
Επιτρ�πή ενέκρινε µεµ�νωµένη ενίσ�υση στ� �ρυ�εί� τ�υ Longannet ¥186¦ στ� πλαίσι� τ�υ
γενικ�ύ καθεστώτ�ς.

362. Παρεµ!ερή καθεστώτα εγκρίθηκαν για τη Γερµανία ¥187¦ για τ� 2001 καθώς και για τη
Γαλλία ¥188¦ για την περί�δ� 1997 έως 1999. Για την έγκριση των γερµανικών ενισ�ύσεων
απαιτήθηκαν µακρές διαπραγµατεύσεις λ�γω των δια!�ρετικών απ�ψεων σ�ετικά µε τη
µακρ�πρ�θεσµη "ιωσιµ�τητα �ρισµένων �ρυ�είων. Η Επιτρ�πή καθυστέρησε επίσης την
έγκριση για τη Γαλλία λ�γω εικασιών για µη κ�ιν�π�ιηθείσες ενισ�ύσεις. Η Επιτρ�πή
�ρειάστηκε να απ�στείλει πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή στη γαλλική κυ"έρνηση στις 9 Ι�υλί�υ
1999. Τ� �ήτηµα διευθετήθηκε τελικά τ�ν Σεπτέµ"ρι� µετά απ� περίπλ�κες διαπραγµατεύσεις.

¥181¦ Υπ�θεση C 10/1999, απ�!αση της Επιτρ�πής της 28ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 323 της 20.12.2000).
¥182¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000, 2/1999 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥183¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000, 1/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥184¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 13ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000, 2/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥185¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000, 3/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥186¦ 4/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥187¦ 21.12.2000, 1/2001.
¥188¦ 20.9.2000, 3/1997, 2/1998, 1/1999 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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363. Στις 18 Ιαν�υαρί�υ η Επιτρ�πή απ�!άσισε να απ�στείλει πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή
στη γερµανική κυ"έρνηση για τις εικα��µενες παράν�µες κρατικές ενισ�ύσεις στ� πλαίσι� της
συγ�ώνευσης των εταιρειών RAG και Saarbergwerke ¥189¦. Η Επιτρ�πή ερευνά την περί�δ� αυτή
την υπ�θεση "άσει των πληρ�!�ριακών στ�ι�είων π�υ απέστειλε πρ�ς τα τέλη τ�υ έτ�υς η
γερµανική κυ"έρνηση.

3.1.4. Αυτ�κινητ�!ι�µη�ανία

364. Στις 13 Ι�υνί�υ 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ�!άσισε να παρατείνει κατά ένα έτ�ς,
δηλαδή µέ�ρι τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2001, την ισ�ύ τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ για τις κρατικές
ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας ¥190¦. Η παράταση αυτή θα πρ�σ!έρει στην
Επιτρ�πή τη δυνατ�τητα να ε�ετάσει διε��δικά τη δυνατ�τητα αντικατάστασης τ�υ ισ�ύ�ντ�ς
πλαισί�υ για την αυτ�κινητ�"ι�µη�ανία απ� τ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι� ενισ�ύσεων περι!ερειακ�ύ
�αρακτήρα υπέρ των µεγάλων επενδυτικών σ�εδίων ¥191¦.

365. Για να είναι συµ"ι"άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά, �ι περι!ερειακές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας πρέπει να είναι αναγκαίες για την υλ�π�ίηση επενδυτικ�ύ σ�εδί�υ στην
ενισ�υ�µενη περι!έρεια. Η ε!αρµ�γή της αρ�ής αυτής �δήγησε την Επιτρ�πή στ� να λά"ει
αρνητική απ�!αση για σ�έδι� ��ρήγησης περι!ερειακών ενισ�ύσεων ύψ�υς 46 δισ. ITL (24 εκατ.
ευρώ) µε σκ�π� την αναδι�ργάνωση τ�υ εργ�στασί�υ Fiat στη Rivalta (Πεδεµ�ντι�). Πράγµατι, η
µελέτη εγκατάστασης στην �π�ία "ασι��ταν η απ�!αση της Fiat για πραγµατ�π�ίηση επένδυσης
στη Rivalta εί�ε εκπ�νηθεί την περί�δ� 1993-1994. #µως, η περι!έρεια της Rivalta εντά�θηκε
αργ�τερα, και συγκεκριµένα τ�ν Μάρτι� 1995, στις ενισ�υ�µενες περι!έρειες π�υ δύνανται να
τύ��υν της παρέκκλισης τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ. Η Επιτρ�πή
κατέλη�ε επ�µένως στ� συµπέρασµα �τι η ιταλική κυ"έρνηση δεν πρ�σκ�µισε στ�ι�εία π�υ να
απ�δεικνύ�υν �τι η Fiat θεωρ�ύσε τη ��ρήγηση της περι!ερειακής ενίσ�υσης ως απαραίτητ�
κριτήρι� για την επιλ�γή της Rivalta. Για τ�υς ίδι�υς λ�γ�υς εκδ�θηκε µία εν µέρει αρνητική
απ�!αση για σ�έδι� ενίσ�υσης υπέρ τ�υ εργ�στασί�υ Fiat Mirafiori Carrozzeria ¥192¦. Με την
απ�!αση αυτή η Επιτρ�πή απαγ�ρευσε τη ��ρήγηση ενίσ�υσης ύψ�υς 2,9 εκατ. ευρώ (5,63 δισ.
ITL), αλλά έκρινε συµ"ι"άσιµη µε την κ�ινή αγ�ρά τη ��ρήγηση ενίσ�υσης ύψ�υς 3,56 εκατ. ευρώ
(6,9 δισ. ITL) π�υ πρ��ρί��νταν για τη �ρηµατ�δ�τηση καιν�τ�µων επενδύσεων.

366. Εκτ�ς απ� την εκτίµηση της αναγκαι�τητας της ενίσ�υσης και τ�υ καιν�τ�µ�υ
�αρακτήρα των επενδύσεων, η Επιτρ�πή πρέπει επίσης να ε�ετά�ει την αναλ�γικ�τητα της
ενίσ�υσης, την επιλε�ιµ�τητα τ�υ κ�στ�υς και τις συνέπειες στην παραγωγική ικαν�τητα. Στ�
"αθµ� π�υ υ!ίστανται αµ!ι"�λίες �σ�ν α!�ρά την τήρηση αυτών των κριτηρίων, η Επιτρ�πή
απ�!άσισε στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ να κινήσει την τυπική διαδικασία ε�έτασης για σ�έδι�
��ρήγησης 40 εκατ. GBP υπέρ τ�υ σ�εδί�υ αναδι�ργάνωσης τ�υ εργ�στασί�υ της Nissan Motor
Manufacturing Ltd στ� Sunderland ¥193¦.

367. Η Επιτρ�πή απ�!άσισε επίσης να κινήσει τη διαδικασία για ένα σ�έδι� ενισ�ύσεων
ύψ�υς 16,3 εκατ. ευρώ (31,58 δισ. ITL) για τις δραστηρι�τητες έρευνας και ανάπτυ�ης π�υ
πραγµατ�π�ιεί η εταιρεία IVECO ¥194¦, θυγατρική τ�υ �µίλ�υ Fiat, λ�γω των αµ!ι"�λιών π�υ

¥189¦ ΕΕ C 101 της 8.4.2000.
¥190¦ ΕΕ C 279 της 15.9.1997.
¥191¦ ΕΕ C 94 της 30.3.1996.
¥192¦ Υπ�θεση C 5/1999, απ�!αση της Επιτρ�πής της 12ης Ι�υλί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥193¦ Υπ�θεση N 786/1999 (ΕΕ C 354 της 9.12.2000).
¥194¦ C 41/200, πρώην N 670/99 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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διατηρ�ύσε σ�ετικά µε τ� εάν �ι πρ�τειν�µενες ενισ�ύσεις µπ�ρ�ύσαν να λειτ�υργήσ�υν ως
κίνητρ� καθώς και για τ� �αρακτηρισµ� τ�υς ως σ�εδί�υ πρ�ανταγωνιστικής έρευνας.

368. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, η Επιτρ�πή περάτωσε �ωρίς συνέ�εια δύ� τυπικές
διαδικασίες ε�έτασης α!�ύ πρ�ηγ�υµένως �ι ενδια!ερ�µεν�ι απέσυραν τις κ�ιν�π�ιήσεις
τ�υς. Μετά απ� την εκ�ώρηση εκ µέρ�υς τ�υ �µίλ�υ BMW της παραγωγής αυτ�κινήτων
µάρκας Rover στην κ�ιν�πρα�ία Phœnix, �ι "ρετανικές αρ�ές ενηµέρωσαν την Επιτρ�πή για
την απ�συρση της κ�ιν�π�ίησής τ�υς σ�ετικά µε τ� εργ�στάσι� της Rover στ� Longbridge ¥195¦.
Υπενθυµί�εται �τι η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει την τυπική διαδικασία ε�έτασης στην υπ�θεση
αυτή στις 22 ∆εκεµ"ρί�υ 1999.

369. Τ� ίδι� συνέ"η και µετά τις αµ!ι"�λίες π�υ διατύπωσε η Επιτρ�πή για σ�έδι�
��ρήγησης περι!ερειακών ενισ�ύσεων στ� εργ�στάσι� της Ford στ� Genk ¥196¦ (Φλάνδρα), για
τ� �π�ί� �ι "ελγικές αρ�ές ενηµέρωσαν την Επιτρ�πή για την απ�συρση της κ�ιν�π�ίησής
τ�υς.

3.1.5. Βι�µη�ανία συνθετικών ινών

370. Λαµ"αν�µέν�υ υπ�ψη τ�υ ε�αιρετικά περι�ρισµέν�υ �ρ�νικ�ύ διαστήµατ�ς π�υ �
κώδικας για τις ενισ�ύσεις στη "ι�µη�ανία συνθετικών ινών θα παραµείνει σε ισ�ύ, δεδ�µέν�υ
�τι η σ�ετική παράταση ισ�ύ�ς λήγει στις 31 Αυγ�ύστ�υ 2001, η Επιτρ�πή ε�ετά�ει την
περί�δ� αυτή εάν ε�ακ�λ�υθεί να αιτι�λ�γείται η ειδική µετα�είριση τ�υ τ�µέα αυτ�ύ. Επειδή
ταυτ��ρ�να λήγει και η ισ�ύς τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τα µεγάλα επενδυτικά σ�έδια, η
Επιτρ�πή άρ�ισε την επανε�έταση και των δύ� πλαισίων καν�νων µε "άση την απ�κτηθείσα
κατά τα τελευταία τρία έτη εµπειρία.

371. #σ�ν α!�ρά τη σηµαντική επένδυση η �π�ία συν�δεύεται απ� µεγάλη µείωση της
παραγωγικής ικαν�τητας εκ µέρ�υς της Delon Filament GmbH ¥197¦ στη Γερµανία, η Επιτρ�πή
απ�!άσισε να εκδώσει θετική απ�!αση µε τ� σκεπτικ� �τι δεν υπήρ�ε διαρθρωτική έλλειψη
πρ�σ!�ράς στη σ�ετική αγ�ρά και παράλληλα η ενίσ�υση �δηγ�ύσε σε σηµαντική µείωση της
παραγωγικής ικαν�τητας.

372. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση υπέρ της Exporplás ¥198¦ στ�ν τ�µέα τ�υ
π�λυπρ�πυλενί�υ, δεδ�µέν�υ �τι στην αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς υπάρ�ει διαρθρωτική έλλειψη
πρ�σ!�ράς και τ� σ�έδι� �δηγεί σε µείωση της παραγωγικής ικαν�τητας της δικαι�ύ��υ
επι�είρησης.

3.1.6. Μετα��ρές

373. Στις 26 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε δύ� πρ�τάσεις καν�νισµών τ�υ Συµ"�υλί�υ για τη
δηµ�σια �ρηµατ�δ�τηση τ�υ τ�µέα των �δικών µετα!�ρών. Με τ�υς καν�νισµ�ύς αυτ�ύς �ι
απαλλαγές π�υ πρ�"λέπει τ� άρθρ� 73 της συνθήκης ΕΚ θα ενσωµατωθ�ύν σε ν�µ�θετικές
πρά�εις παράγωγ�υ δικαί�υ.

¥195¦ Υπ�θεση C 79/1999, απ�!αση της Επιτρ�πής της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥196¦ Υπ�θεση C 29/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥197¦ Υπ�θεση Ν 406/1999, απ�!αση της Επιτρ�πής της 1ης Μαρτί�υ 2000 (ΕΕ C 134 της 13.5.2000).
¥198¦ Υπ�θεση N 440/2000, απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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374. � πρώτ�ς πρ�τειν�µεν�ς καν�νισµ�ς θα αντικαταστήσει τ�ν καν�νισµ� τ�υ Συµ"�υλί�υ
1107/70/Ε�Κ ¥199¦ και απ�σκ�πεί στη θέσπιση της ν�µικής "άσης για την απαλλαγή των
κρατικών ενισ�ύσεων π�υ ��ρηγ�ύνται στ� πλαίσι� της �ρηµατ�δ�τησης των υπ�δ�µών στ�ν
τ�µέα των µετα!�ρών καθώς και για τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων π�υ συνδέ�νται µε τη
�ρησιµ�π�ίηση �ρισµένων υπ�δ�µών. � δεύτερ�ς καν�νισµ�ς, � �π�ί�ς αντικαθιστά τ�ν
καν�νισµ� τ�υ Συµ"�υλί�υ αριθ. 1191/69/Ε�Κ ¥200¦, θα πρ�σ!έρει ένα πλαίσι� πρ�σαρµ�σµέν�
στις τρέ��υσες ε�ελί�εις της αγ�ράς µετα!�ράς επι"ατών, µε σκ�π� την κάλυψη των αναγκών
τ�υ επι"ατικ�ύ κ�ιν�ύ. � καν�νισµ�ς αυτ�ς θα καθ�ρί�ει καν�νες για τη �ωρίς διακρίσεις
πρ�σ"αση στην αγ�ρά και θα πρ�"λέπει δια!ανείς �ρ�υς για τη δηµ�σια �ρηµατ�δ�τηση
αυτών των υπηρεσιών.

3.1.6.1. Εσωτερικές πλωτές µετα��ρές

375. Η κ�ιν�τική π�λιτική στ�ν τ�µέα των µετα!�ρών απ�σκ�πεί, µετα�ύ άλλων, στην
πρ�ώθηση των εσωτερικών πλωτών µετα!�ρών ως εν�ς τρ�π�υ µετα!�ράς ασ!αλ�ύς, !ιλικ�ύ
πρ�ς τ� περι"άλλ�ν, απ�τελεσµατικ�ύ απ� άπ�ψη κατανάλωσης ενέργειας και � �π�ί�ς διαθέτει
σηµαντική µη �ρησιµ�π�ι�ύµενη µετα!�ρική ικαν�τητα. Η ανάπτυ�η δραστηρι�τήτων για τ�ν
αναπρ�σανατ�λισµ� των �δικών µετα!�ρών εµπ�ρευµάτων πρ�ς άλλ�υς τρ�π�υς µετα!�ράς,
�πως �ι εσωτερικές πλωτές µετα!�ρές, εµπίπτει στ� κ�ιν� συµ!έρ�ν κατά την ένν�ια τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ. Έτσι, απ� τ� 1991 έ�ει θεσπιστεί ειδικ�
κ�ιν�τικ� µέσ� µε τ� �π�ί� ενθαρρύν�νται τα κράτη µέλη να λά"�υν µέτρα υπέρ των
εσωτερικών πλωτών µετα!�ρών ¥201¦.

376. �ι ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγήθηκαν στ�ν τ�µέα της εσωτερικής ναυσιπλ�ΐας τ� 2000, ιδίως
στ� Βέλγι� ¥202¦, στη Γαλλία ¥203¦ και στη Γερµανία ¥204¦, απ�τελ�ύν καθεστώτα ενισ�ύσεων π�υ
απ�σκ�π�ύν στ� να διευκ�λύν�υν την �λ�κλήρωση της πλήρ�υς ελευθέρωσης τ�υ τ�µέα η
�π�ία ισ�ύει απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000, σύµ!ωνα µε την �δηγία 96/75 ΕΚ τ�υ Συµ"�υλί�υ.

3.1.6.2. Αερ�µετα��ρές

377. #σ�ν α!�ρά τις ενισ�ύσεις στις αερ�µετα!�ρές, η Επιτρ�πή ε�ακ�λ�ύθησε να
ε!αρµ��ει κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 την π�λιτική π�υ καθ�ρί�εται στις κατευθυντήριες
γραµµές τ�υ ∆εκεµ"ρί�υ 1994. Ενέκρινε την ε!αρµ�γή καθεστώτων ενισ�ύσεων κ�ινωνικ�ύ
�αρακτήρα, τις επενδυτικές ενισ�ύσεις και �ρηµατ��ικ�ν�µικές ρυθµίσεις π�υ συνδέ�νται µε
αναδιαρθρώσεις αερ�π�ρικών εταιρειών.

378. Την 1η Μαρτί�υ η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τ� καθεστώς ενισ�ύσεων κ�ινωνικ�ύ
�αρακτήρα υπέρ �ρισµένων κατηγ�ριών επι"ατών ¥205¦, και ιδίως υπέρ των ατ�µων π�υ έ��υν

¥199¦ Καν�νισµ�ς 1107/70/E�Κ της 4ης Ι�υνί�υ 1970 για τις ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται στ�ν τ�µέα των
σιδηρ�δρ�µικών, �δικών και εσωτερικών πλωτών µετα!�ρών (ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 1).

¥200¦ Καν�νισµ�ς 1191/69/E�Κ της 26ης Ι�υνί�υ 1969 για τις ενέργειες των κρατών µελών π�υ α!�ρ�ύν τις
υπ��ρεώσεις �ι �π�ίες είναι συνυ!ασµένες µε την ένν�ια της δηµ�σιας υπηρεσίας στ�ν τ�µέα των
σιδηρ�δρ�µικών, �δικών και εσωτερικών πλωτών µετα!�ρών (ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 1), �πως
τρ�π�π�ιήθηκε τελευταία απ� τ�ν καν�νισµ� 1893/91/Ε�Κ της 20ής Ι�υνί�υ 1991 (ΕΕ L 169 της 29.6.1991, σ. 1).

¥201¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 718/99 τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε µία π�λιτική ρύθµισης της µετα!�ρικής ικαν�τητας
των κ�ιν�τικών στ�λων στην εσωτερική ναυσιπλ�ΐα για την πρ�ώθηση των µετα!�ρών διά της πλωτής �δ�ύ.

¥202¦ Απ�!αση της 12ης Ι�υλί�υ 2000, N 567/1999 (ΕΕ C 284 της 7.10.2000).
¥203¦ Απ�!αση της 18ης �κτω"ρί�υ 2000, N 564/2000 (ΕΕ C 380 της 30.12.2000).
¥204¦ Απ�!αση της 16ης Μαΐ�υ 2000, N 180/2000 (ΕΕ C 184 της 1.7.2000).
¥205¦ Υπ�θεση N 24/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).



126 XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

την κύρια κατ�ικία τ�υς στην Κ�ρσική, για τις �κτώ αερ�π�ρικές συνδέσεις τύπ�υ «de bord à
bord» π�υ ε�υπηρετ�ύν την Κ�ρσική, ήταν συµ"ι"άσιµ� µε τη συνθήκη ΕΚ.

379. Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή δεν διατύπωσε αντίρρηση για την κατα"�λή
µεµ�νωµένης ενίσ�υσης ύψ�υς 2 350 000 ESP στην ισπανική εταιρεία Aero Transport Internacional
SA ¥206¦, η �π�ία είναι εγκατεστηµένη στην Καταλωνία.

380. Η Επιτρ�πή, στ� πλαίσι� της ε�έτασης π�υ πραγµατ�π�ίησε για τ�υς �ρ�υς τ�υ πρώτ�υ
σταδί�υ ιδιωτικ�π�ίησης της π�ρτ�γαλικής αερ�π�ρικής εταιρείας Transportes Aéreos
Portugueses SA ¥207¦ (TAP), απ�!άσισε στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 �τι τ� πρώτ� αυτ� στάδι� δεν
περιλάµ"ανε στ�ι�εί� κρατικής ενίσ�υσης.

381. Με απ�!αση της 4ης �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή τρ�π�π�ίησε την πρ�ηγ�ύµενη
απ�!ασή της τής 14ης Αυγ�ύστ�υ 1998 ¥208¦ σ�ετικά µε ενίσ�υση αναδιάρθρωσης π�υ ��ρηγήθηκε
στην 9λυµπιακή Αερ�π�ρία ¥209¦.

3.1.6.3. 9δικές µετα��ρές

382. Κατά τα τελευταία έτη η Επιτρ�πή ε!αρµ��ει π�λιτική π�υ ευν�εί τη ��ρήγηση
ενισ�ύσεων για την ανάπτυ�η τ�υ εν λ�γω τ�µέα και µπ�ρ�ύν να τύ��υν απαλλαγής "άσει τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της Συνθήκης. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ι ενισ�ύσεις µπ�ρ�ύν
να ��ρηγηθ�ύν για τη �ρηµατ�δ�τηση επενδύσεων π�υ πραγµατ�π�ι�ύν µικρές και µεσαίες
εταιρείες �δικής µετα!�ράς επι"ατών και εµπ�ρευµάτων, �ι �π�ίες "�ηθ�ύν στην αύ�ηση της
συν�λικής τ�υς �ικ�ν�µικής απ�δ�τικ�τητας και συµ"άλλ�υν στη µετα�ύ τ�υς συνεργασία.

383. Τ� Πρωτ�δικεί� επι"ε"αίωσε την π�λιτική της Επιτρ�πής π�υ συνίσταται στη µη
έγκριση κρατικών ενισ�ύσεων για την απ�κτηση ��ηµάτων µετα!�ράς σε αγ�ρές π�υ
παρ�υσιά��υν πλε�νά��υσα µετα!�ρική ικαν�τητα· η Επιτρ�πή υι�θέτησε την π�λιτική αυτή
στ� πλαίσι� της απ�!ασής της σ�ετικά µε ισπανικ� µέτρ� κρατικής ενίσ�υσης υπέρ της
αγ�ράς ��ηµάτων (υπ�θεση Renove I) ¥210¦.

384. Η Επιτρ�πή έλα"ε π�λυάριθµες απ�!άσεις στ�ν τ�µέα της µετα!�ράς επι"ατών και
εµπ�ρευµάτων, �ι �π�ίες είναι σύµ!ωνες µε την ε!αρµ���µενη π�λιτική κρατικών ενισ�ύσεων
στ�υς τ�µείς αυτ�ύς. Ειδικ�τερα, �ι απ�!άσεις αυτές α!�ρ�ύσαν �λλανδικ� καθεστώς
ενισ�ύσεων στην έρευνα και ανάπτυ�η ¥211¦, τη �ρηµατ�δ�τηση �λλανδικών εγκαταστάσεων
στάθµευσης πρ�σπελάσιµων απ� τ� κ�ιν� ¥212¦ και καθεστώς ��ρήγησης επενδυτικών ενισ�ύσεων
υπέρ της δηµ�σιας µετα!�ράς επι"ατών στη La Rioja ¥213¦. Στις 26 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή έλα"ε
επίσης αρνητική τελική απ�!αση για π�λυάριθµα µέτρα τ�υ ισπανικ�ύ καθεστώτ�ς Renove II και
�ήτησε επ�µένως απ� την Ισπανία να ανακτήσει τη ��ρηγηθείσα τ� 1997 ενίσ�υση υπέρ της
αγ�ράς ��ηµάτων εµπ�ρικών µετα!�ρών ¥214¦, καθ�τι η σ�ετική ενίσ�υση κρίθηκε ασυµ"ί"αστη

¥206¦ Υπ�θεση N 950/1999 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥207¦ Υπ�θεση N 336/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥208¦ ΕΕ L 128 της 21.5.1999.
¥209¦ Υπ�θεση N 541/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥210¦ Υπ�θεση T 55/99 — Renove I (29.10.2000).
¥211¦ Υπ�θεση N 183/2000 (ΕΕ C 362 της 16.12.2000).
¥212¦ Υπ�θεση N 464/1999 (ΕΕ C 134 της 13.5.2000).
¥213¦ Υπ�θεση N 694/2000 (ΕΕ C 202 της 15.7.2000).
¥214¦ Υπ�θεση C 65/1998 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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µε την κ�ινή αγ�ρά. Η περίπτωση αυτή απ�τελ�ύσε συνέ�εια της απ�!ασης για τ�
πρ�ανα!ερ�µεν� καθεστώς Renove I, τ� �π�ί� κάλυπτε την περί�δ� απ� τ�ν Αύγ�υστ� τ�υ 1994
έως τα τέλη τ�υ 1996.

385. Στην περίπτωση των µέτρων υπέρ της Asetra ¥215¦, (πρ�κειται για µη κερδ�σκ�πικ�
�ργανισµ� των επι�ειρήσεων �δικής και αστικής µετα!�ράς), στ���ς των �π�ίων ήταν να δ�θεί
στ�ν �ργανισµ� αυτ�ν η δυνατ�τητα δηµι�υργίας συστήµατ�ς πληρ�!�ρησης και παρ��ής
υπηρεσιών στ�ν τ�µέα των µετα!�ρών, η Επιτρ�πή απ�!άσισε στις 31 Μαρτί�υ να µην πρ�"άλει
αντίρρηση. Πράγµατι, στ� "αθµ� π�υ η Asetra δεν ασκεί �ικ�ν�µικές δραστηρι�τητες, τα µέτρα
στήρι�ής της δεν µπ�ρ�ύσαν να ε��µ�ιωθ�ύν µε κρατικές ενισ�ύσεις.

386. Κατ’ ε!αρµ�γή, για πρώτη !�ρά, τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ στις
ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των �δικών µετα!�ρών, η Επιτρ�πή απ�!άσισε στις 4 �κτω"ρί�υ να
µην πρ�"άλει αντίρρηση για τη µεταρρύθµιση τ�υ καθεστώτ�ς εκµετάλλευσης των
εγκαταστάσεων των γαλλικών αυτ�κινητ�δρ�µων ¥216¦.

3.1.6.4. Συνδυασµένες µετα��ρές και σιδηρ�δρ�µικές µετα��ρές

387. #πως και κατά τα πρ�ηγ�ύµενα έτη, η Επιτρ�πή αντιµετωπί�ει θετικά τη ��ρήγηση
ενισ�ύσεων π�υ διευκ�λύν�υν την ανάπτυ�η των συνδυασµένων µετα!�ρών καθώς και τις
ενισ�ύσεις π�υ ευν��ύν την αλλαγή µέσ�υ µετα!�ράς. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη
��ρήγηση επενδυτικής ενίσ�υσης για την κατασκευή υπ�δ�µής συνδυασµένων µετα!�ρών.

388. Στις 31 �κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία σ�ετικά µε την �λλανδική
ενίσ�υση στη NS Cargo για τη σιδηρ�δρ�µική κλειστή διαδρ�µή µετα�ύ Ρ�ττερνταµ και Πράγας,
η �π�ία άρ�ισε να λειτ�υργεί τ� 1999. �ι �λλανδικές αρ�ές ενηµέρωσαν την Επιτρ�πή �τι η NS
Cargo ¥217¦ επέστρεψε την ενίσ�υση, η �π�ία σύµ!ωνα µε τα τ�τε διαθέσιµα στ�ι�εία ήταν
ασυµ"ί"αστη µε τη συνθήκη ΕΚ.

389. Στην απ�!ασή της τής 14ης Σεπτεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή δεν πρ�έ"αλε αντιρρήσεις για
�λλανδικ� καθεστώς παρ��ής ενίσ�υσης στην κατασκευή �ερσαίων τερµατικών ¥218¦. �ι εντάσεις των
ενισ�ύσεων "ασί��νται στην εµπ�ρική έρευνα και τ� καθεστώς πρ�έ"λεπε επαρκείς
διασ!αλίσεις κατά των στρε"λώσεων τ�υ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ τερµατικών σταθµών.

390. Στις 4 �κτω"ρί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση ad-hoc της �λλανδικής κυ"έρνησης
σε δύ� επι�ειρήσεις λειτ�υργίας σταθµών π�λλαπλών συγκ�ινωνιακών µέσων στ� λιµάνι τ�υ
Ρ�ττερνταµ ¥219¦. Βασι��µενη σε πρ�ηγ�ύµενες απ�!άσεις, η Επιτρ�πή δεν πρ�έ"αλε επίσης
αντίρρηση για δύ� καθεστώτα ενισ�ύσεων της ιταλικής επαρ�ίας τ�υ Bozen ¥220¦ και της ιταλικής
περι�έρειας τ�υ Πεδεµ�ντί�υ ¥221¦. Ως εκ τ�ύτ�υ επέτρεψε τη ��ρήγηση επενδυτικής ενίσ�υσης
για συνδυασµένες µετα!�ρές καθώς και σε εταιρείες �δικών µετα!�ρών.

¥215¦ Υπ�θεση N 673/1999 (ΕΕ C 184 της 1.7.2000).
¥216¦ Υπ�θεση N 540/2000 (ΕΕ C 354 της 9.12.2000).
¥217¦ Υπ�θεση C 30/1999 (ΕΕ L 38 της 8.2.2001).
¥218¦ Υπ�θεση N 208/2000, (ΕΕ C 315 της 4.11.2000).
¥219¦ Υπ�θεση N 577/1999 (ΕΕ C 354 της 9.12.2000).
¥220¦ Υπ�θεση N 755/1999, απ�!αση της Επιτρ�πής της 15ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί) και

απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000, N 508/1999 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥221¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000, N 815/A/1999 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
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391. Κατ�πιν καταγγελίας, η Επιτρ�πή κίνησε στις 15 Ν�εµ"ρί�υ τη διαδικασία σ�ετικά µε
την εµπ�ρική και �ρηµατ��ικ�ν�µική συµµετ��ή της Deutsche Bahn στην εταιρεία διακίνησης
εµπ�ρευµάτων BahnTrans ¥222¦, καθ�τι θεώρησε �τι στ� πλαίσι� της πρά�ης ��ρηγήθηκε
ενδε��µένως παράν�µη κρατική ενίσ�υση.

3.1.6.5. Θαλάσσιες µετα��ρές

392. Στ�ν τ�µέα των θαλάσσιων µετα!�ρών η Επιτρ�πή ενέκρινε �ρισµένα µέτρα κρατικής
ενίσ�υσης "άσει των κ�ιν�τικών κατευθυντήριων γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
στις θαλάσσιες µετα!�ρές ¥223¦· τα µέτρα αυτά απ�σκ�π�ύσαν στη µείωση της !�ρ�λ�γικής
επι"άρυνσης και των εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης των ναυτιλιακών εταιρειών. Η Επιτρ�πή
ε�έτασε επίσης τ� �ήτηµα της παρ��ής ενισ�ύσεων για την εκπλήρωση υπ��ρεώσεων δηµ�σιας
υπηρεσίας και έλα"ε την πρώτη απ�!ασή της "άσει τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης
ΕΚ στ�ν τ�µέα αυτ�ν.

393. Στις 15 Φε"ρ�υαρί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε!αρµ�γή σ�υηδικ�ύ καθεστώτ�ς
ενισ�ύσεων για την κατάρτιση των ναυτικών ¥224¦. Ένα παρεµ!ερές καθεστώς ¥225¦ εγκρίθηκε για τη
Φινλανδία στις 11 Αυγ�ύστ�υ.

394. Στις 12 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρ�τειν�µενη απ� τ� Ηνωµέν� Βασίλει�
καθιέρωση ��ρ�υ επί της �ωρητικ�τητας ¥226¦, τ� �π�ί� είναι !�ρ�λ�γικ� µέτρ� για την πρ�ώθηση
της ανταγωνιστικ�τητας της ναυτιλιακής αγ�ράς τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ στη διεθνή
ναυτιλιακή αγ�ρά µέσω της δηµι�υργίας ευν�ϊκ�ύ !�ρ�λ�γικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς για τη ναυτιλία
της �ώρας, �πως συµ"αίνει και µε άλλες µεγάλες ναυτιλιακές δυνάµεις. Για �σες εταιρείες
υπάγ�νται σήµερα στ�ν "ρετανικ� !�ρ� εταιρειών και, ε!�σ�ν αυτές επιλέ��υν να εντα�θ�ύν
στ� καθεστώς, τα κέρδη απ� ναυτιλιακές δραστηρι�τητες π�υ µπ�ρ�ύν να υπα�θ�ύν σε αυτ� θα
υπ�λ�γί��νται µε "άση την καθαρή �ωρητικ�τητα καθεν�ς απ� τα πλ�ία π�υ εκµεταλλεύ�νται
�ι εν λ�γω εταιρείες. Τα κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� υπ�λ�γι��µενα κέρδη θα αντικαταστήσ�υν τ�
!�ρ�λ�γικ� µέτρ� π�υ ε!αρµ��εται καν�νικά επί εσ�δων απ� τέτ�ιες δραστηρι�τητες και εν
συνε�εία τα κέρδη αυτά θα !�ρ�λ�γ�ύνται σύµ!ωνα µε τ� καθεστώς !�ρ�υ εταιρειών π�υ
ισ�ύει στ� Ηνωµέν� Βασίλει� Αυτ� είναι τ� τέταρτ� καθεστώς αυτ�ύ τ�υ είδ�υς π�υ εισάγεται
στην Κ�ιν�τητα µετά απ� εκείνα της Ελλάδας, των Κάτω Uωρών και της Γερµανίας.

395. Την ίδια ηµερ�µηνία, η Επιτρ�πή διέτα�ε την Ιταλία να πρ�σκ�µίσει πληρ�!�ριακά
στ�ι�εία για τ� καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν λιµενικ� τ�µέα ¥227¦, και αυτ� για να είναι σε θέση
να εκτιµήσει τ� συµ"ι"άσιµ� αυτ�ύ τ�υ καθεστώτ�ς µε τη Συνθήκη.

396. Στις 19 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει τις διαδικασίες π�υ κινήθηκαν
"άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ για τη µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση υπέρ
της Compañía Trasmediterránea ¥228¦, καταλήγ�ντας στ� συµπέρασµα �τι η Ισπανία εί�ε ��ρηγήσει
παράν�µα αυτήν την κρατική ενίσ�υση η �π�ία ήταν αντίθετη µε τ� άρθρ� 88 παράγρα!�ς 3 της
Συνθήκης.

¥222¦ Υπ�θεση C 63/2000, πρώην NN 102/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥223¦ ΕΕ C 205 της 5.7.1997.
¥224¦ Υπ�θεση N 819/1999 (ΕΕ C 258 της 9.9.2000).
¥225¦ Υπ�θεση N 33/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥226¦ Υπ�θεση N 790/1999 (ΕΕ C 258 της 9.9.2000).
¥227¦ Υπ�θεση C 81/2000.
¥228¦ Υπ�θεση C 10/1998 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί, δι�ρθωτικ� σηµείωµα 21.12.2000).
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397. Στις 27 Ι�υλί�υ η Επιτρ�πή επέτρεψε στ� Βέλγι� να απαλλά�ει τις επι�ειρήσεις π�υ
δραστηρι�π�ι�ύνται στ�υς τ�µείς της εµπ�ρικής ναυτιλίας, της "υθ�κ�ρησης και της
ρυµ�ύλκησης απ� την υπ��ρέωση κατα"�λής της επαγγελµατικής εισ!�ράς π�υ
παρακρατείται απ� τ�υς µισθ�ύς των κ�ιν�τικών ναυτικών �ι �π�ί�ι απασ��λ�ύνται σε πλ�ία
π�υ !έρ�υν σηµαία κράτ�υς µέλ�υς ¥229¦.

398. Στις 14 Αυγ�ύστ�υ η Επιτρ�πή επέτρεψε στη Φινλανδία να ��ρηγήσει, µ�ν� για τ� έτ�ς
2000, ενίσ�υση π�υ ισ�δυναµεί µε τ� 40 % των συνεισ!�ρών π�υ �!είλ�υν �ι ναυτιλιακές
επι�ειρήσεις στ� συντα�ι�δ�τικ� καθεστώς των ναυτικών ¥230¦.

399. Στις 15 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µην εγείρει αντιρρήσεις στην πρ�τειν�µενη
τρ�π�π�ίηση και παράταση δανικ�ύ καθεστώτ�ς παρ��ής ενίσ�υσης για την κατάρτιση των
ναυτικών ¥231¦.

400. Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ, µετά απ� ακύρωση της απ�!ασης της Επιτρ�πής της 7ης Ι�υνί�υ
1995 εκ µέρ�υς τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική απ�!αση σ�ετικά µε τη
ναυτιλιακή εταιρεία Ferries Golfo de Vizcaya ¥232¦.

401. Στις 7 ∆εκεµ"ρί�υ η Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γαλλία να παρατείνει πέραν τ�υ 2000 την
ισ�ύ τ�υ καθεστώτ�ς επιστρ�!ής τ�υ «ναυτιλιακ�ύ» τµήµατ�ς τ�υ επαγγελµατικ�ύ !�ρ�υ ¥233¦,
τ�υ �π�ί�υ η καθιέρωση (1990) και �ι διαδ��ικές τ�υ ανανεώσεις εί�αν εγκριθεί απ� την
Επιτρ�πή.

402. Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή επέτρεψε στη Γαλλία να �ρηµατ�δ�τήσει την
εκπ�νηση µελετών σκ�πιµ�τητας για την έναρ�η νέων γραµµών θαλάσσιας µετα!�ράς µικρής
απ�στασης ¥234¦. Αντίθετα, απ�!άσισε να κινήσει τη διαδικασία ε�έτασης σ�ετικά µε τα µέτρα
π�υ απ�σκ�π�ύν στην κάλυψη των λειτ�υργικών δαπανών �ι �π�ίες συνδέ�νται µε τη
δηµι�υργία αυτών των γραµµών ¥235¦.

3.1.7. Γεωργία

403. Απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε!αρµ��ει τις «κ�ιν�τικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν γεωργικ� τ�µέα» ¥236¦, τ� �π�ί� εγκρίθηκε στις
24 Ν�εµ"ρί�υ 1999· τ� κ�ιν�τικ� αυτ� πλαίσι� ε!αρµ��εται στα µέτρα παρ��ής κρατικών
ενισ�ύσεων π�υ θεσπί��νται µετά απ� την ηµερ�µηνία αυτή. Επ�µένως, τα κράτη µέλη
�!είλ�υν κατά τη διάρκεια τ�υ τρέ��ντ�ς έτ�υς να πρ�σαρµ�σ�υν τα ισ�ύ�ντα εθνικά τ�υς
καθεστώτα παρ��ής ενισ�ύσεων πρ�κειµέν�υ αυτά να συµ"ι"ά��νται µε τ�υς νέ�υς καν�νες.

404. �ι νέες κατευθυντήριες γραµµές κωδικ�π�ι�ύν και απλ�υστεύ�υν τ�υς καν�νες π�υ
ε!άρµ��ε η Επιτρ�πή κατά τ� παρελθ�ν. Επιπλέ�ν, επήλθαν �ρισµένες σηµαντικές αλλαγές
ώστε να διασ!αλιστεί �τι �ι καν�νες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισ�ύσεις

¥229¦ Υπ�θεση N 142/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥230¦ Υπ�θεση N 33/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥231¦ Υπ�θεση N 441/2000 (ΕΕ C 380 της 30.12.2000).
¥232¦ Υπ�θεση C 32/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥233¦ Υπ�θεση N 593/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥234¦ Υπ�θεση N 697/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥235¦ Υπ�θεση C 65/2000 πρώην N 697/2000 (δεν έ�ει ακ�µη δηµ�σιευτεί).
¥236¦ ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2. Τρ�π�π�ιήθηκε απ� την ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 19.
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συµ"ι"ά��νται µε τη νέα π�λιτική αγρ�τικής ανάπτυ�ης ¥237¦ π�υ θεσπίστηκε ως µέρ�ς των
µεταρρυθµίσεων «Ατ�έντα 2000».

405. Τ� "ασικ� στ�ι�εί� των νέων κατευθυντήριων γραµµών είναι �τι κάθε κρατική
ενίσ�υση στ�ν γεωργικ� τ�µέα πρέπει να είναι συµ"ι"άσιµη µε την κ�ινή γεωργική π�λιτική
(ΚΓΠ) της ΕΕ και µε τις διεθνείς υπ��ρεώσεις της ΕΕ, ιδίως µε τη συµ!ωνία τ�υ Π�Ε στ�ν
γεωργικ� τ�µέα. ∆εδ�µέν�υ �τι τ� Συµ"�ύλι� απ�!άσισε να µην πρ�σ!έρει σε µεµ�νωµένα
κράτη µέλη τη δυνατ�τητα να διαταρά��υν τη λεπτή ισ�ρρ�πία στ� επίπεδ� της ΕΕ �σ�ν
α!�ρά τη στήρι�η των τιµών των πρ�ϊ�ντων ή τα καθεστώτα αγρ�τικής ανάπτυ�ης,
απαγ�ρεύεται η ��ρήγηση �π�ιασδήπ�τε κρατικής ενίσ�υσης π�υ παρεµπ�δί�ει τη λειτ�υργία
των κ�ινών �ργανώσεων αγ�ράς. Πέραν αυτών των νέων κατευθυντήριων γραµµών, η Επιτρ�πή
µελετά τη θέσπιση εν�ς νέ�υ πλαισί�υ για την πρ�ώθηση και τη δια!ήµιση των γεωργικών
πρ�ϊ�ντων.

406. Τ� 2000, δια"ι"άστηκαν στην Επιτρ�πή 250 περίπ�υ κ�ιν�π�ιήσεις για ��ρήγηση
κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν γεωργικ� τ�µέα και λή!θηκαν απ�!άσεις σε περίπ�υ 261
υπ�θέσεις, η πλει�ν�τητα των �π�ίων α!�ρ�ύσε την Ιταλία, τη Γερµανία, τις Κάτω Uώρες, την
Ισπανία και τη Γαλλία. Αντικείµεν� των απ�!άσεων αυτών ήταν κυρίως: i) επενδύσεις και άλλα
είδη παρεµ"άσεων, σε τ�µείς �πως η αναδάσωση στη Γαλλία, η κρίση της δι��ίνης στ� Βέλγι�,
η ��ιρ�τρ�!ία στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Π�ρτ�γαλία, στις Κάτω Uώρες και τ�
Ηνωµέν� Βασίλει�, και � τ�µέας της �ά�αρης, των εσπεριδ�ειδών και τ�υ καπν�ύ στην Ιταλία·
ii) !�ρ�λ�γικά µέτρα συνδε�µενα µε !ιλικές πρ�ς τ� περι"άλλ�ν πρωτ�"�υλίες στις Κάτω
Uώρες, και �ρισµένες υπ�θέσεις ιδιωτικ�π�ίησης, διάσωσης και αναδιάρθρωσης στη Γερµανία
και την Π�ρτ�γαλία.

3.1.8. Αλιεία

407. � τ�µέας της αλιείας, λ�γω των κ�ινωνικών και �ικ�ν�µικών τ�υ �αρακτηριστικών,
είναι ένας τ�µέας � �π�ί�ς απ�τελεί πάντ�τε τ� αντικείµεν� σηµαντικής δηµ�σιας
παρέµ"ασης, τ�σ� σε κ�ιν�τικ� �σ� και σε εθνικ� επίπεδ�.

408. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� συµ"ι"άσιµ� των εθνικών καθεστώτων ��ρήγησης ενισ�ύσεων
στ�ν εν λ�γω τ�µέα µε "άση τις κατευθυντήριες γραµµές για την ε�έταση των κρατικών
ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της αλιείας και της υδατ�καλλιέργειας ¥238¦. Με τη θέση σε ισ�ύ, τ�ν
Ιαν�υάρι�, τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 17ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999 για
τ�ν καθ�ρισµ� των λεπτ�µερών καν�νων και ρυθµίσεων σ�ετικά µε την κ�ιν�τική διαρθρωτική
"�ήθεια στ�ν τ�µέα της αλιείας ¥239¦, η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ίησε στη διάρκεια τ�υ έτ�υς τις
εργασίες αναθεώρησης των κ�ιν�τικών κατευθυντήριων γραµµών πρ�κειµέν�υ να διασ!αλίσει
τη συν��ή τ�υς µε τις νέες καν�νιστικές ρυθµίσεις διαρθρωτικ�ύ �αρακτήρα.

409. Στις νέες κατευθυντήριες γραµµές διευκρινί��νται περαιτέρω �ι καν�νες π�υ
ε!αρµ���νται σε �ρισµέν�υς τ�µείς. Συγκεκριµένα, υπ�γραµµί�εται �τι �ι κ�ιν�τικές
κατευθυντήριες γραµµές �σ�ν α!�ρά τις ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα δεν
ε!αρµ���νται στ�ν τ�µέα της αλιείας και �τι τα στ�ι�εία των καθεστώτων περι!ερειακών

¥237¦ Καν�νισµ�ς τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 της 17ης Μαΐ�υ 1999 για τη στήρι�η της αγρ�τικής
ανάπτυ�ης απ� τ� Ευρωπαϊκ� Γεωργικ� Ταµεί� Πρ�σανατ�λισµ�ύ και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (ΕΕ L 160 της
26.6.1999, σ. 80).

¥238¦ ΕΕ C 100 της 27.3.1997.
¥239¦ ΕΕ L 337 της 30.12.1999.
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ενισ�ύσεων π�υ ε!αρµ���νται στ�ν τ�µέα της αλιείας θα ε�ετά��νται µε "άση τις
κατευθυντήριες γραµµές για την αλιεία. Ε�άλλ�υ, περιλαµ"άν�υν περισσ�τερες λεπτ�µέρειες
για την εκτίµηση των ενισ�ύσεων υπέρ της κατάρτισης και της λήψης υπηρεσιών συµ"�ύλ�υ
καθώς και των ενισ�ύσεων στην πειραµατική αλιεία· παράλληλα, περιέ��υν καταλληλ�τερ�υς
�ρισµ�ύς των πρ�ϋπ�θέσεων ��ρήγησης ενισ�ύσεων στη διάσωση και στην αναδιάρθρωση
πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων. Επίσης, παρέ��νται περισσ�τερες λεπτ�µέρειες και
πρ�ϋπ�θέσεις �σ�ν α!�ρά τις ενισ�ύσεις π�υ πρ��ρί��νται για τη "ελτίωση της δια�είρισης και
τ�υ ελέγ��υ των αλιευτικών δραστηρι�τήτων και για τις περιπτώσεις αγ�ράς µετα�ειρισµένων
σκα!ών. #σ�ν α!�ρά τις ιδιαίτερες περιπτώσεις, καθ�ρί��νται µε λεπτ�µερέστερ� τρ�π� �ι
καν�νες για τις εισ�δηµατικές ενισ�ύσεις (τα µέτρα π�υ συνδέ�νται µε ε�αιρετικές περιστάσεις
θα πρέπει να αναλύ�νται κατά περίπτωση ενώ για την πρ�σωρινή διακ�πή αλιευτικής
δραστηρι�τητας ε!αρµ��εται τ� σ�ετικ� σηµεί� των κατευθυντήριων γραµµών), καταργήθηκε
τ� σηµεί� π�υ α!�ρ�ύσε τις πιστώσεις δια�είρισης και πρ�στέθηκαν ειδικά σηµεία για τις
ενισ�ύσεις υπέρ της απ�κατάστασης �ηµιών π�υ πρ�καλ�ύνται απ� !υσικές καταστρ�!ές ή απ�
άλλα έκτακτα γεγ�ν�τα, καθώς και ειδικά σηµεία για τα ασ!άλιστρα, τις ιδιαίτερα
απ�µακρυσµένες περι!έρειες και τις ενισ�ύσεις στην απασ��ληση. �ι νέες κατευθυντήριες
γραµµές περιλαµ"άν�υν επίσης δύ� παραρτήµατα —γεγ�ν�ς τ� �π�ί� συνεπάγεται αυ�ηµέν�
έλεγ�� των εγκεκριµένων καθεστώτων— εκ των �π�ίων τ� ένα α!�ρά τις πληρ�!�ρίες π�υ
πρέπει να παρέ��νται κατά τις κ�ιν�π�ιήσεις καθεστώτων ενισ�ύσεων και τ� άλλ� τις
πληρ�!�ρίες π�υ πρέπει να περιλαµ"άνει η ετήσια έκθεση π�υ κ�ιν�π�ιείται στην Επιτρ�πή
για �λα τα υ!ιστάµενα καθεστώτα ενισ�ύσεων ή �λες τις ιδιαίτερες ενισ�ύσεις π�υ
��ρηγ�ύνται εκτ�ς εγκεκριµέν�υ καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων και �ι �π�ίες δεν υπ�κεινται σε
ειδική υπ��ρέωση υπ�"�λής εκθέσεων "άσει απ�!ασης υπ� �ρ�υς. Αυτές �ι τρ�π�π�ιηµένες
κατευθυντήριες γραµµές απ�τέλεσαν τ� αντικείµεν� δια"�ύλευσης µε τα κράτη µέλη και
εγκρίθηκαν απ� την Επιτρ�πή τ�ν Ν�έµ"ρι�. Ε!αρµ���νται σε �λα τα καθεστώτα π�υ
κ�ιν�π�ι�ύνται απ� τ�ν Ιαν�υάρι� 2001.

410. Τέλ�ς, πρέπει να υπ�γραµµιστεί �τι, κατά τη διάρκεια κυρίως τ�υ δευτέρ�υ ε�αµήν�υ
τ�υ 2000, κ�ιν�π�ιήθηκε στην Επιτρ�πή µεγάλ�ς αριθµ�ς καθεστώτων·  αυτ� �!είλεται στ� �τι
κ�ιν�π�ιήθηκαν �λα τα εθνικά µέτρα συγ�ρηµατ�δ�τησης π�υ εγκρίθηκαν "άσει τ�υ
�ρηµατ�δ�τικ�ύ µέσ�υ πρ�σανατ�λισµ�ύ στ�ν τ�µέα της αλιείας και αυτ� στ� πλαίσι� της
πρ�ετ�ιµασίας των µέτρων ε!αρµ�γής τ�υ νέ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ στήρι�ης.

3.2. Ειδικ�ί τ�µείς µη υπ�κείµεν�ι σε ειδικ�ύς καν�νες

3.2.1. ∆ηµ�σια υγεία

411. Στ� πλαίσι� τ�υ ήδη εγκριθέντ�ς σ�υηδικ�ύ καθεστώτ�ς περι#αλλ�ντικών ενισ�ύσεων ¥240¦,
η Επιτρ�πή έκρινε �τι για τ� εν λ�γω καθεστώς δεν µπ�ρ�ύσαν να ε!αρµ�στ�ύν �ι κ�ιν�τικές
κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.
Επειδή �µως τ� καθεστώς αυτ� απ�σκ�π�ύσε στη "ελτίωση της δηµ�σιας υγείας γενικ�τερα,
συµπεριλαµ"αν�µένης της υγείας και της ασ!άλειας των εργα��µένων, η Επιτρ�πή ε�έδωσε
θετική απ�!αση "άσει των διατά�εων της Συνθήκης για την υγεία και την ασ!άλεια των
εργα��µένων καθώς και για τη δηµ�σια υγεία και την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς
γενικ�τερα (άρθρα 137, 152 και 174 της συνθήκης ΕΚ αντίστ�ι�α), τα �π�ία αναγνωρί��νται ως
κ�ιν�τικ�ί στ���ι.

¥240¦ Υπ�θεση C 2/2000 (πρώην N 718/99), απ�!αση της Επιτρ�πής της 12ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ L 295 της 23.11.2000).



132 XXX‹ ∂∫£∂™∏ ∂¶π ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À — SEC(2001) 694 ∆∂§π∫√

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

3.2.2. +ρηµατ�πιστωτικ�ς τ�µέας

412. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Επιτρ�πή συνέ�ισε τις πρ�σπάθειές της για αυστηρή
ε!αρµ�γή των καν�νων περί κρατικών ενισ�ύσεων στ� �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα. Για πρώτη
!�ρά απ� τ� 1994, η Επιτρ�πή δεν �ρειάστηκε να ε�ετάσει υπ�θέσεις παρ��ής ενίσ�υσης σε
πρ�"ληµατικά �ρηµατ�πιστωτικά ιδρύµατα και επικέντρωσε τις δραστηρι�τητές της σε
περιπτώσεις ενισ�ύσεων ��ρηγ�ύµενων σε τράπε�ες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της
Γερµανίας.

413. #σ�ν α!�ρά τη Γαλλία, η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ίησε σηµαντική πρ��δ� στ� �ήτηµα
της ιδιαίτερα περίπλ�κης �ικ�ν�µικής εκτίµησης της ενίσ�υσης π�υ πρ�κύπτει για την Crédit
Mutuel ¥241¦ απ� την άσκηση τ�υ µ�ν�πωλιακ�ύ δικαιώµατ�ς ��ρήγησης τ�υ Livret Bleu, εν�ς µη
υπ�κείµεν�υ σε !�ρ�λ�γία "ι"λιαρί�υ καταθέσεων. Στις υπηρεσίες της Επιτρ�πής έγινε
γνωστή η αναδιάρθρωση της Caisse des dépôts et consignations, µέσω τ�υ δια�ωρισµ�ύ
εµπ�ρικών δραστηρι�τήτων απ� εκείνες π�υ συνίστανται στην παρ��ή δηµ�σιας υπηρεσίας.
�ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής, ενώ εκτίµησαν τη µεγαλύτερη δια!άνεια της νέας �ργάνωσης,
θεώρησαν �τι δεν ήταν απαραίτητ� να λά"�υν θέση σ�ετικά µε τ� µη�ανισµ� εγγυήσεων,
δεδ�µέν�υ �τι � µη�ανισµ�ς αυτ�ς θα ε�ετα��ταν την κατάλληλη στιγµή στ� ευρύτερ� πλαίσι�
της ε�έτασης τ�υ ευρωπαϊκ�ύ τραπε�ικ�ύ τ�µέα.

414. #σ�ν α!�ρά την Ιταλία, η Επιτρ�πή απ�!άσισε στις 4 �κτω"ρί�υ 2000 να κινήσει την
τυπική διαδικασία τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 2 κατά της !�ρ�λ�γικής ενίσ�υσης πρ�ς ιταλικές
τράπε�ες και τραπε�ικά ιδρύµατα ¥242¦. Τα µέτρα ενίσ�υσης, π�υ εισάγ�νται µε τ� ν�µ� αριθ.
461/98 και τ� σ�ετικ� διάταγµα αριθ. 153/99 πρ�"λέπ�υν, µετα�ύ άλλων, !�ρ�λ�γικά �!έλη σε
τράπε�ες π�υ πραγµατ�π�ι�ύν συγ�ώνευση ή αναδιάρθρωση παρεµ!ερ�ύς απ�τελέσµατ�ς.

415. Σ�ετικά µε τη Γερµανία, η Επιτρ�πή ε�έτασε καταγγελία της Ευρωπαϊκής Τραπε�ικής
�µ�σπ�νδίας κατά τ�υ συστήµατ�ς κρατικών εγγυήσεων υπέρ των δηµ�σιων πιστωτικών
ιδρυµάτων, δηλαδή συγκεκριµένα των ταµιευτηρίων και των Landesbanken. Παρ�τι η
διαδικασία ε�έτασης συνε�ι��ταν στα τέλη τ�υ 2000, απ� την πρ�καταρκτική εκτίµηση
πρ�κύπτει �τι τ� σύστηµα εγγυήσεων συνιστά πράγµατι κρατική ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να λά"ει σύντ�µα
κατάλληλα µέτρα και συγκεκριµένα αµέσως µετά την �λ�κλήρωση της πρ�καταρκτικής
έρευνας.

3.2.3. Ε�αιρετικές περιστάσεις

416. Μετά την �ικ�λ�γική καταστρ�!ή π�υ πρ�κάλεσε τ� ναυάγι� τ�υ πετρελαι�!�ρ�υ
Erika ¥243¦, η γαλλική κυ"έρνηση πρ�τεινε την ε!αρµ�γή καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων υπέρ των µικρών
και µεσαίων επι�ειρήσεων π�υ υπέστησαν �ηµίες λ�γω της επέκτασης της πετρελαι�κηλίδας.
Επιλέ�ιµες για τις εν λ�γω ενισ�ύσεις θα είναι �ι δαπάνες για την αντικατάσταση ε��πλισµών
π�υ υπέστησαν �ηµίες, την καταστρ�!ή των απ�θεµάτων και την κάλυψη των έκτακτων
�ρηµατ��ικ�ν�µικών �ηµιών. Η ενίσ�υση α!�ρ�ύσε τ� µη ασ!αλισµέν� τµήµα των δαπανών
αυτών. ∆εδ�µέν�υ �τι η ενίσ�υση για την αντιµετώπιση των �ηµιών κρίθηκε αναλ�γική, η
Επιτρ�πή ενέκρινε τ� καθεστώς "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") καθ�τι �ι �ηµίες

¥241¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 16ης ∆εκεµ"ρί�υ 1997 (ΕΕ C 146 της 12.5.1998).
¥242¦ Υπ�θεση C 54/2000 (πρώην NN/70) (ΕΕ C 44 της 10.2.2001).
¥243¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 4ης �κτω"ρί�υ 2000 (ΕΕ C 380 της 30.12.2000).
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πρ�κλήθηκαν απ� !υσική καταστρ�!ή και η "ύθιση τ�υ πετρελαι�!�ρ�υ απ�τελ�ύσε ε�αιρετική
περίσταση µε "άση τα �ρι��µενα στην πρ�ανα!ερθείσα διάτα�η.

¢ — ¢È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·

417. Απ� την έκδ�ση τ�υ καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ¥244¦ για τ�ν
καθ�ρισµ� των διαδικαστικών καν�νων, η Επιτρ�πή και τ� ∆ικαστήρι� εί�αν σε διά!�ρες
περιπτώσεις την ευκαιρία να ε!αρµ�σ�υν και να διευκρινίσ�υν περαιτέρω τα διαδικαστικά
δικαιώµατα των ενδια!ερ�µενων µερών, την υπ��ρέωση ανάκτησης των κρατών µελών και την
υπ��ρέωση της Επιτρ�πής για διενέργεια ε�έτασης σε περίπτωση υπ�"�λής καταγγελιών.

1. ∆ικαιώµατα των τρίτων µερών

418. Τρίτα µέρη �ήτησαν σε διά!�ρες περιπτώσεις να έ��υν πρ�σ"αση σε συγκεκριµέν�
!άκελ� π�υ α!�ρ�ύσε υπ�θεση κρατικής ενίσ�υσης. Η Επιτρ�πή απέρριψε τ� αίτηµα αυτ�
υπ�στηρί��ντας �τι στις διαδικασίες αυτές συµµετέ��ν µέρ�ς είναι τ� κράτ�ς µέλ�ς. Η εν λ�γω
πρακτική επι"ε"αιώθηκε ρητώς απ� τ� Πρωτ�δικεί� στ� πλαίσι� της υπ�θεσης Ufex κατά
Επιτρ�πής ¥245¦.

419. Στην υπ�θεση Comité d’entreprises de la Société française de production κατά Επιτρ�πής ¥246¦,
τ� ∆ικαστήρι� απέρριψε την αίτηση αναίρεσης π�υ υπέ"αλαν τ�  εργατικ� συµ"�ύλι� και η
συνδικαλιστική ένωση τ�υ εν λ�γω τ�µέα κατά απ�!ασης της Επιτρ�πής, µε τ� σκεπτικ� �τι �ι
πρ�σ!εύγ�ντες ήταν πρ�σωπα άλλα απ� εκείνα στα �π�ία απευθύνεται η απ�!αση και
επ�µένως η τελευταία δεν τα α!�ρ�ύσε ατ�µικά κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 173 παράγρα!�ς 4
της συνθήκης ΕΚ. #σ�ν α!�ρά την κρατική ενίσ�υση, µία επι�είρηση δεν µπ�ρεί να
επικαλεστεί απ�κλειστικά και µ�ν� την ιδι�τητά της ως ανταγωνίστριας της δικαι�ύ��υ
επι�είρησης, αλλά �!είλει να απ�δεί�ει, επιπλέ�ν, εν�ψει τ�υ "αθµ�ύ της ενδε��µενης
συµµετ��ής της στη διαδικασία και τ�υ "αθµ�ύ στ�ν �π�ί� επηρεά�εται η θέση της στην
αγ�ρά, �τι "ρίσκεται σε µία πραγµατική κατάσταση η �π�ία την ε�ατ�µικεύει κατά τρ�π�
ανάλ�γ� πρ�ς αυτ�ν τ�υ απ�δέκτη της απ�!ασης. Η ιδι�τητα τ�υ διαπραγµατευτή των
κ�ινωνικής !ύσεως �ητηµάτων στ� πλαίσι� της εταιρείας, ελά�ιστα συνδέεται µε τ� ίδι� τ�
αντικείµεν� της εν λ�γω απ�!ασης.

2. Ανάκτηση των ενισ�ύσεων

420. Κατά τ� τρέ��ν έτ�ς, η Επιτρ�πή κλήθηκε να εκ!ράσει την άπ�ψή της για τ� εάν η
ανάκτηση των παράν�µων ενισ�ύσεων πρέπει να α!�ρά και τα περι�υσιακά στ�ι�εία π�υ
πώλησε η δικαι�ύ��ς επι�είρηση σε µία άλλη εταιρεία:

1) Η �ωριστή πώληση περι�υσιακών στ�ι�είων: η Επιτρ�πή θεωρεί �τι η υπ��ρέωση
επιστρ�!ής της κρατικής ενίσ�υσης ε�ακ�λ�υθεί να α!�ρά την πωλ�ύσα εταιρεία,
δεδ�µέν�υ �τι τα περι�υσιακά στ�ι�εία αντικαθίστανται απ� ρευστά διαθέσιµα π�υ

¥244¦ 22.3.1999 (ΕΕ L 83 της 27.3.1999).
¥245¦ Πρωτ�δικεί�, 14 Ν�εµ"ρί�υ 2000, T-613/97.
¥246¦ ∆ικαστήρι�, 23 Μαΐ�υ 2000, C-106/98 P.
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µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν για την ε��!ληση των πιστωτών, συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ
δηµ�σί�υ.

2) Περιπτώσεις στις �π�ίες τα περι�υσιακά στ�ι�εία πωλ�ύνται εν�ψει της συνέ�ισης της
δραστηρι�τητας: η δεύτερη αυτή �µάδα περιπτώσεων α!�ρά την πώληση περι�υσιακών
στ�ι�είων ως στ�ι�είων «λειτ�υργ�ύσας µ�νάδας» π�υ απ�σκ�πεί στη συνέ�ιση της
�ικ�ν�µικής της δραστηρι�τητας. ∆ιακρίν�νται δύ� περιπτώσεις: α) στ�ν αγ�ραστή
µετα"ι"ά��νται �ρισµένες απ� τις υπ��ρεώσεις της πρ�ηγ�ύµενης εταιρείας. Στ� πλαίσι�
αυτ�, �ι πιστωτές, των �π�ίων �ι απαιτήσεις µετα"ι"ά��νται, είναι σε πλε�νεκτική θέση
�σ�ν α!�ρά την ανάκτηση τ�υ �ρέ�υς· ") η περίπτωση της ταυτ�τητας των ιδι�κτητών π�υ
εµπλέκ�νται στη συναλλαγή, εάν δηλαδή τα περι�υσιακά στ�ι�εία της πτω�εύσασας
εταιρείας απ�κτώνται απ� θυγατρική της ή απ� άλλη εταιρεία ανήκ�υσα στ�ν ίδι� τελικ�
ιδι�κτήτη. Η Επιτρ�πή δεν θεωρεί �τι τ� �!ελ�ς της ενίσ�υσης µετα"ι"ά�εται στ�υς νέ�υς
ιδι�κτήτες, δεδ�µέν�υ �τι γενικά δεν µπ�ρεί να διαπιστωθεί µετα"ί"αση τ�υ �!έλ�υς της
ενίσ�υσης �ταν η πώληση των περι�υσιακών στ�ι�είων γίνεται σε συνθήκες αγ�ράς, αλλά
εκτιµά �τι η υπ��ρέωση ανάκτησης πρέπει να ακ�λ�υθεί τα περι�υσιακά στ�ι�εία,
αντιµετωπί��ντας έτσι τη συναλλαγή ως ανάλ�γη µε πώληση µεριδί�υ µετ��ικ�ύ
κε!αλαί�υ. Επ�µένως, η υπ��ρέωση επιστρ�!ής της κρατικής ενίσ�υσης συνδέεται µε την
εταιρεία π�υ απ�κτά τα περι�υσιακά στ�ι�εία. Ωστ�σ�, δεδ�µέν�υ �τι στην περίπτωση
ταυτ�τητας ιδι�κτησίας µετα�ύ αγ�ραστή και πωλητή —σε συνδυασµ� µε την αδυναµία
ανάκτησης της ενίσ�υσης απ� τη µητρική εταιρεία-δικαι�ύ��— δεν µπ�ρεί να ε!αρµ�στεί
καµία απ� τις δύ� πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την αντιµετώπιση της στρέ"λωσης τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (ανάκτηση ή απ�κατάσταση πρ�ηγ�ύµενων συνθηκών της αγ�ράς µέσω
ρευστ�π�ίησης και πώλησης των περι�υσιακών στ�ι�είων σε ανταγωνιστές), η Επιτρ�πή
δεν δέ�εται �τι �ι επιπτώσεις µιας αρνητικής απ�!ασης µπ�ρ�ύν να απ�!ευ�θ�ύν µε την
πρ�σ!υγή σε µία τέτ�ι�υ είδ�υς ρύθµιση εντ�ς τ�υ �µίλ�υ.

421. Η τελευταία αυτή πρ�σέγγιση ε!αρµ�στηκε στις υπ�θέσεις System Microelectronic
Innovation GmbH (SMI) ¥247¦ και CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ¥248¦ στ� πλαίσι� των
�π�ίων η Επιτρ�πή διέτα�ε τη γερµανική κυ"έρνηση να ανακτήσει την ενίσ�υση απ� τη
διάδ��� εταιρεία, θεωρώντας �τι η τελευταία είναι � πραγµατικ�ς δικαι�ύ��ς της ενίσ�υσης
καθ�τι �ρησιµ�π�ιεί τα περι�υσιακά στ�ι�εία της πτω�εύσασας εταιρείας και µε τ�ν τρ�π�
αυτ� ω!ελήθηκε απ� την ενίσ�υση (δευτερ�γενές απ�τέλεσµα). Η Γερµανία δεν πρέπει να
απ�!ύγει τις συνέπειες της απ�!ασης ανάκτησης. Επ�µένως, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να
επεκτείνει την απ�!ασή της στα µέτρα ενίσ�υσης υπέρ �π�ιασδήπ�τε άλλης επι�είρησης η
�π�ία συνε�ί�ει τις δραστηρι�τητες της αρ�ικής επι�είρησης �ρησιµ�π�ιώντας τα
περι�υσιακά στ�ι�εία ή/και την υπ�δ�µή της αρ�ικής εταιρείας.

422. Στην υπ�θεση Manufacture Corrézienne de Vêtements ¥249¦, η Επιτρ�πή κίνησε
αυτεπάγγελτη διαδικασία κατά ενίσ�υσης υπ� µ�ρ!ή επι��ρήγησης σε πρ�"ληµατική
εταιρεία. ∆εδ�µέν�υ �τι δεν υπ�"λήθηκε σ�έδι� υγι�ύς αναδιάρθρωσης της εταιρείας αυτής, η
Επιτρ�πή θεώρησε την ενίσ�υση ασυµ"ί"αστη µε τη συνθήκη ΕΚ και διέτα�ε τη Γαλλία να
την ανακτήσει απ� την πτω�εύσασα εταιρεία.

¥247¦ Υπ�θεση C 45/1997, απ�!αση της Επιτρ�πής της 11ης Απριλί�υ 2000 (ΕΕ L 238 της 22.9.2000).
¥248¦ Υπ�θεση C 42/1998, απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 318 της 22.11.2000).
¥249¦ Υπ�θεση C 29/99 (πρώην NN 20/99), απ�!αση της Επιτρ�πής της 21ης Ι�υνί�υ 2000 (ΕΕ L 293 της 22.11.2000).
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Ένθετ� 7: Κρατική ενίσ�υση στ�ν �µιλ� Magefesa — Ανάκτηση της ενίσ�υσης

Για πρώτη !�ρά τ� ∆ικαστήρι� (1) επι"ε"αίωσε την ανάλυση της Επιτρ�πής σύµ!ωνα µε
την �π�ία η συµπερι!�ρά των δηµ�σίων αρ�ών έναντι �ρεώστριας εταιρείας η �π�ία
έπαυσε να ανταπ�κρίνεται στις υπ��ρεώσεις της, και η �π�ία συνίσταται στην παρ��ή
δυνατ�τητας πρ�ς την εταιρεία αυτή να συνε�ίσει τις δραστηρι�τητές της, δύναται, υπ�
�ρισµένες περιστάσεις �πως στην υπ� ε�έταση υπ�θεση, να �δηγήσει στ� συµπέρασµα
�τι η ��ρηγ�ύµενη κρατική ενίσ�υση είναι παράν�µη.

Τ� 1987 υπ�"λήθηκε στην Επιτρ�πή καταγγελία σ�ετικά µε κρατική ενίσ�υση υπέρ τ�υ
ισπανικ�ύ �µίλ�υ Magefesa. Με απ�!αση της 20ής ∆εκεµ"ρί�υ 1989, η Επιτρ�πή κήρυ�ε
τα µέτρα ενίσ�υσης ασυµ"ί"αστα µε την κ�ινή αγ�ρά και διέτα�ε την ισπανική
κυ"έρνηση να ανακτήσει την ενίσ�υση. Μετά την υπ�"�λή π�λυάριθµων καταγγελιών
τ� 1997 σ�ετικά µε τ� πλε�νέκτηµα τ�υ �µίλ�υ Magefesa λ�γω µη επιστρ�!ής της
λη!θείσας ενίσ�υσης, η Επιτρ�πή κίνησε διαδικασία κατά τ�υ �µίλ�υ Magefesa και των
ν�µιµων διαδ��ων της.

Στις 14 �κτω"ρί�υ 1998, η Επιτρ�πή κήρυ�ε παράν�µη την ενίσ�υση η �π�ία συνίσταται
στη µη πληρωµή !�ρων και κ�ινωνικών εισ!�ρών, διατάσσ�ντας εκ νέ�υ την ισπανική
κυ"έρνηση να ανακτήσει την ενίσ�υση συµπεριλαµ"αν�µένων των τ�κων.

Εν�ψει αυτής της απ�!ασης ανάκτησης, η ισπανική κυ"έρνηση πρ�σέ!υγε στ�
∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων. Υπ�στήρι�ε �τι σύµ!ωνα µε την ισπανική
ν�µ�θεσία δεν υ!ίσταται υπ��ρέωση "άσει της �π�ίας ένας δηµ�σι�ς πιστωτής είναι
υπ��ρεωµέν�ς να �ητήσει τη δήλωση πτώ�ευσης ή εκκαθάρισης µιας επι�είρησης µε
σκ�π� την επιστρ�!ή των �!ειλ�µενων π�σών. Επιπλέ�ν, � �µιλ�ς Magefesa δεν
απ�κ�µισε κανένα �!ελ�ς απ� τη ��ρήγηση π�ρων τ�υ δηµ�σί�υ δεδ�µέν�υ �τι �ι
δηµ�σι�ι �ργανισµ�ί δεν διέγραψαν τα �ρέη και �ρησιµ�π�ίησαν �λα τα ν�µιµα µέσα
π�υ εί�αν στη διάθεσή τ�υς. Στις διαδικασίες ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ, η Επιτρ�πή
επέµεινε �τι �ι ισπανικές αρ�ές δεν εί�αν ε�αντλήσει �λα τα ν�µιµα µέσα για να
επιτύ��υν την ανάκτηση των �!ειλ�µενων π�σών. Παρ�τι η υπ� ε�έταση εθνική
ν�µ�θεσία ε!αρµ���ταν σε �λες τις επι�ειρήσεις, και επ�µένως επρ�κειτ� για γενικ�
µέτρ�, η Επιτρ�πή υπ�στήρι�ε �τι "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ
τ� πλε�νέκτηµα µπ�ρεί επίσης να συνίσταται στην απ�υσία λήψης µέτρων εκ µέρ�υς των
κρατικών αρ�ών σε �ρισµένες συγκεκριµένες περιστάσεις. Λ�γω τ�υ γεγ�ν�τ�ς αυτ�ύ,
�ι εταιρείες τ�υ �µίλ�υ Magefesa µπ�ρ�ύν να συνε�ί��υν τις δραστηρι�τητές τ�υς �ωρίς
να ανταπ�κρίν�νται �ύτε στις !�ρ�λ�γικές τ�υς υπ��ρεώσεις �ύτε στις υπ��ρεώσεις
τ�υς �σ�ν α!�ρά την κ�ινωνική ασ!άλιση.

Τ� ∆ικαστήρι� απέρριψε την ισπανική πρ�σ!υγή υπ�γραµµί��ντας �τι η µη λήψη εκ
µέρ�υς της ισπανικής κυ"έρνησης �λων των ν�µιµων µέσων για ανάκτηση της ενίσ�υσης
εί�ε ως απ�τέλεσµα την απ�κ�µιση �!έλ�υς εκ µέρ�υς της εταιρείας. Η µη κατα"�λή
!�ρων και εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης συνιστά παράν�µη ενίσ�υση ασυµ"ί"αστη
µε την κ�ινή αγ�ρά και η Ισπανία �!είλει να ανακτήσει την εν λ�γω ενίσ�υση.

(1) ∆ΕΚ C-480/98, Ηνωµέν� Βασίλει� κατά Επιτρ�πής, 12 �κτω"ρί�υ 2000.
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3. Πρ�στασία της εύλ�γης πρ�σδ�κίας

423. Στην υπ�θεση π�υ α!�ρά τ� ν�µ� αριθ. 95/79 ¥250¦, µε τ�ν �π�ί� εισάγεται καθεστώς
παρέκκλισης απ� τις συνήθεις διαδικασίες α!ερεγγυ�τητας, η Επιτρ�πή έκρινε �τι τ� καθεστώς
δεν ήταν συµ"ι"άσιµ� µε τη συνθήκη ΕΚ. #σ�ν α!�ρά την ανάκτηση της παράν�µης ενίσ�υσης
π�υ ��ρηγήθηκε σε 500 περίπ�υ επι�ειρήσεις σε διάστηµα 20 ετών, η Επιτρ�πή έλα"ε δε�ντως
υπ�ψη της τ� �τι η απ�!αση ανάκτησης πρέπει να είναι σύµ!ωνη µε τη γενική αρ�ή της κ�ιν�τικής
ν�µ�θεσίας η �π�ία εκ!ρά�εται στ� άρθρ� 14 παράγρα!�ς 1 τ�υ καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτί�υ 1999, και συγκεκριµένα µε την πρ�στασία της εύλ�γης
πρ�σδ�κίας π�υ δηµι�ύργησε η στάση της Επιτρ�πής κατά τα πρ�ηγ�ύµενα έτη τ�σ� στην ιταλική
κυ"έρνηση �σ� και στ�υς δικαι�ύ��υς. Επ�µένως, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µην �ητήσει την
ανάκτηση της ενίσ�υσης π�υ ��ρηγήθηκε παράν�µα κατά τα 20 έτη ε!αρµ�γής τ�υ υπ� ε�έταση
καθεστώτ�ς.

4. Μη εκτέλεση πρ�ηγ�ύµενης απ��ασης της Επιτρ�πής

424. Στην υπ�θεση Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB) ¥251¦, η Επιτρ�πή έκρινε
�τι η Γερµανία δεν εί�ε ε!αρµ�σει �ρθά την απ�!ασή της τής 8ης Ι�υλί�υ 1999 ¥252¦ για τις
εισ!�ρές κε!αλαί�υ µε ευν�ϊκ�ύς �ρ�υς. Η Επιτρ�πή διέτα�ε την άµεση επιστρ�!ή της
κρατικής ενίσ�υσης απ� τη WestLB. �ι γερµανικές αρ�ές υπέ"αλαν διά!�ρες πρ�τάσεις για
τ�ν τρ�π� ε!αρµ�γής της απ�!ασης, �ι �π�ίες κρίθηκαν ως µη ικαν�π�ιητικές.

425. #σ�ν α!�ρά την κρατική ενίσ�υση υπ� µ�ρ!ή ειδικών πιστώσεων !�ρ�υ σε εµπ�ρικά
ναυπηγεία κρατικής ιδι�κτησίας τ�υ κρατικ�ύ ��λντινγκ Sociedad Estátal de Participaciones
Industriales ¥253¦, παρά τις επανειληµµένες υπ�µνήσεις, η Ισπανία δεν συµ"ι"άστηκε µε την
απ�!αση περί ανάκτησης της ενίσ�υσης π�υ της κ�ιν�π�ιήθηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι� 1999. Και στις
δύ� περιπτώσεις, η Επιτρ�πή απ�!άσισε την παραπ�µπή των σ�ετικών υπ�θέσεων στ�
∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων.

5. Υπ��ρέωση της Επιτρ�πής για κίνηση διαδικασίας

426. Στην υπ�θεση SIC κατά Επιτρ�πής ¥254¦, τ� Πρωτ�δικεί� υπενθύµισε �τι η Επιτρ�πή, �ταν
εκδίδει ευν�ϊκή απ�!αση, µπ�ρεί να αρκεστεί στην πρ�καταρκτική ε�έταση τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ µ�ν� εάν είναι σε θέση να σ�ηµατίσει την πεπ�ίθηση, µετά
απ� µία πρώτη ε�έταση, �τι η εν λ�γω ενίσ�υση συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά. Ωστ�σ�,
στην υπ� ε�έταση υπ�θεση τ� ∆ικαστήρι� λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι η Επιτρ�πή στις
επιστ�λές της πρ�ς τ� κράτ�ς µέλ�ς ε�έ!ρασε επανειληµµένα τις σ�"αρές της αµ!ι"�λίες
σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης µε τη συνθήκη ΕΚ, κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η
Επιτρ�πή �!ειλε να κινήσει τη διαδικασία "άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 3 της συνθήκης
ΕΚ. Ως πρ�ς τη διάρκεια της πρ�καταρκτικής έρευνας για τη µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση, τ�
∆ικαστήρι� υπενθύµισε �τι παρ�τι η Επιτρ�πή δεν υπ��ρε�ύται να πρ�"εί σε πρ�καταρκτική

¥250¦ Υπ�θεση C 68/99 (πρώην NN 96/99), απ�!αση της Επιτρ�πής της 16ης Μαΐ�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη
δηµ�σιευτεί).

¥251¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 11ης Απριλί�υ 2000 (ΕΕ C 211 της 22.7.2000).
¥252¦ ΕΕ L 150 της 23.6.2000.
¥253¦ Υπ�θεση C-3/99.
¥254¦ Απ�!αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, T-46/97, 10 Μαΐ�υ 2000.
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ε�έταση των µέτρων αυτών εντ�ς της δίµηνης πρ�θεσµίας π�υ πρ�"λέπει η απ�!αση
Lorenz ¥255¦, ωστ�σ� �!είλει, �ταν ενδια!ερ�µενα µέρη υπ�"άλλ�υν καταγγελίες, να πρ�"εί σε
επιµελή και αµερ�ληπτη ε�έταση των καταγγελιών αυτών.

6. Υπ��ρέωση πρ�ηγ�ύµενης κ�ιν�π�ίησης

427. Στην υπ�θεση Γαλλική κυ#έρνηση κατά Επιτρ�πής ¥256¦, τ� ∆ικαστήρι� υπ�γράµµισε �τι τ�
άρθρ� 88 παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ δεν πρ�"λέπει απλή υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης αλλά
την υπ��ρέωση πρ�ηγ�ύµενης κ�ιν�π�ίησης. Τ� συµπέρασµα αυτ� ε�άγεται απ� τ�
ανασταλτικ� απ�τέλεσµα π�υ πρ�"λέπει η τελευταία !ράση της παραγρά!�υ αυτής. Επ�µένως,
η διάτα�η αυτή δεν επιτρέπει δια�ωρισµ� των υπ��ρεώσεων �ι �π�ίες περιλαµ"άν�υν απ�
κ�ιν�ύ την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης και την πρ�σωρινή αναστ�λή ε!αρµ�γής της ενίσ�υσης.

7. Άλλες διατάBεις της Συνθήκης

428. Τ� ∆ικαστήρι� υπενθύµισε �τι απ� τη γενική �ικ�ν�µία της Συνθήκης πρ�κύπτει �τι �ι
διαδικασίες τ�υ άρθρ�υ 88 της συνθήκης ΕΚ δεν πρέπει π�τέ να παράγ�υν απ�τέλεσµα
αντίθετ� µε τις ειδικές διατά�εις της Συνθήκης. Επ�µένως, τ� καθεστώς ενισ�ύσεων σ�ετικά
µε τ�ν γερµανικ� ��ρ� εισ�δήµατ�ς ¥257¦, �ρισµέν�ι �ρ�ι τ�υ �π�ί�υ ήταν αντίθετ�ι µε άλλες
διατά�εις της Συνθήκης, δεν µπ�ρ�ύσε να κηρυ�θεί συµ"ι"άσιµ� µε την κ�ινή αγ�ρά. Παρ�τι
τ� �ήτηµα της άµεσης !�ρ�λ�γίας εµπίπτει στη δικαι�δ�σία των κρατών µελών, τα τελευταία
�!είλ�υν ωστ�σ� να ασκ�ύν τις ε��υσίες τ�υς στ�ν τ�µέα αυτ�ν κατά τρ�π� συνεκτικ� µε την
κ�ιν�τική ν�µ�θεσία. Επ�µένως, τ� ∆ικαστήρι� κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι εάν ένα κράτ�ς
µέλ�ς ��ρηγεί, έστω και εµµέσως, !�ρ�λ�γικ� πλε�νέκτηµα σε επι�ειρήσεις π�υ έ��υν την
καταστατική τ�υς έδρα στ� έδα!�ς τ�υ, αρν�ύµεν� να επιτρέψει σε επι�ειρήσεις π�υ έ��υν
την καταστατική τ�υς έδρα σε άλλ� κράτ�ς µέλ�ς να επω!εληθ�ύν απ� τ� εν λ�γω
πλε�νέκτηµα, η δια!�ρετική µετα�είριση µετα�ύ των δύ� αυτών κατηγ�ριών απαγ�ρεύεται
καταρ�ήν απ� τ� άρθρ� 52 της συνθήκης ΕΚ, υπ� τ�ν �ρ� �τι δεν δια!έρει η αντικειµενική
κατάσταση των επι�ειρήσεων. #ντως δεν υπάρ�ει αντικειµενική δια!�ρά µετα�ύ µιας
εταιρείας εγκατεστηµένης σε κράτ�ς µέλ�ς άλλ� απ� την �µ�σπ�νδιακή ∆ηµ�κρατία της
Γερµανίας και η �π�ία ασκεί �ικ�ν�µική δραστηρι�τητα στα νέα �µ�σπ�νδα κράτη µέσω
υπ�καταστήµατ�ς, γρα!εί�υ ή σταθερής εγκατάστασης, είναι δηλαδή µία εταιρεία π�υ δεν
µπ�ρεί να επω!εληθεί απ� τ� επίµα�� µέτρ�, και µιας εταιρείας π�υ έ�ει την καταστατική της
έδρα στ� έδα!�ς της Γερµανίας, και η �π�ία µπ�ρεί να επω!εληθεί απ� τ� !�ρ�λ�γικ�
πλε�νέκτηµα π�υ εισάγ�υν τα µέτρα.

¥255¦ ∆ΕΚ της 11ης ∆εκεµ"ρί�υ 1973, υπ�θεση C-120/73, Συλλ�γή 1973, σ. 1471.
¥256¦ ∆ΕΚ της 22ας Ι�υνί�υ 2000, υπ�θεση C-332/98.
¥257¦ ∆ΕΚ της 19ης Σεπτεµ"ρί�υ 2000, υπ�θεση C-156/98.
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E — ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ¥258õ

¥258¦ Τα στ�ι�εία για τ� 1999 αναθεωρήθηκαν µετά τη δηµ�σίευση της XXIXης έκθεσης επί της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ 1999.
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IV —  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙ/ΤΗΤΕΣ

A — ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË

1. ∆ιαπραγµατεύσεις για την πρ�σ�ώρηση

429. Μετά τη σύν�δ� κ�ρυ!ής τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ τ�ν ∆εκέµ"ρι� 1997, διαπραγµατεύσεις
πρ�σ�ώρησης άρ�ισαν τ�ν Μάρτι� 1998 µε την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία, την Εσθ�νία, την
�υγγαρία, την Π�λωνία, τη Σλ�"ενία και την Κύπρ�. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 συνε�ίστηκαν
�ι διαπραγµατεύσεις επί θεµάτων ανταγωνισµ�ύ µε �λες αυτές τις υπ�ψή!ιες �ώρες.

430. Μετά απ� τη σύν�δ� κ�ρυ!ής τ�υ Ελσίνκι τ�ν ∆εκέµ"ρι� 1999, άρ�ισαν διαδικασίες
πρ�σ�ώρησης τ�ν Φε"ρ�υάρι� 2000 µε τη Μάλτα, τη Σλ�"ακία, τη Λεττ�νία, τη Λιθ�υανία, τη
Ρ�υµανία και τη Β�υλγαρία. �ι διαπραγµατεύσεις για τα θέµατα ανταγωνισµ�ύ άρ�ισαν αµέσως
µε τη Λεττ�νία, τη Λιθ�υανία και τη Σλ�"ακία. Για τη Μάλτα και τη Ρ�υµανία �ι αντίστ�ι�ες
διαπραγµατεύσεις άρ�ισαν τ� !θιν�πωρ� τ�υ 2000.

431. Απ� τις κ�ινές διαπραγµατευτικές θέσεις της ΕΕ πρ�κύπτει σα!ώς �τι, πριν απ� την
πρ�σωρινή �λ�κλήρωση των διαπραγµατεύσεων για τα θέµατα ανταγωνισµ�ύ, �ι υπ�ψή!ιες
�ώρες πρέπει να διαθέτ�υν τρία στ�ι�εία: i) τ� απαραίτητ� ν�µ�θετικ� πλαίσι� (περι�ριστικές
συµ!ωνίες και κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης, κρατικές ενισ�ύσεις)· ii) την αναγκαία
δι�ικητική ικαν�τητα· και iii) α�ι�πιστα στ�ι�εία ε!αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ κεκτηµέν�υ στ�ν
τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

�ι τρεις αυτές πρ�ϋπ�θέσεις πρέπει να πληρ�ύνται π�λύ πριν απ� την πρ�σ�ώρηση. �ι
υπ�ψή!ιες �ώρες �!είλ�υν να απ�δεί��υν �τι �ι εταιρείες τ�υς και �ι δι�ικητικές τ�υς αρ�ές
έ��υν ε��ικειωθεί µε τη λειτ�υργία περι"άλλ�ντ�ς �πως αυτ� της ΕΕ και θα είναι επ�µένως
έτ�ιµες να αντιµετωπίσ�υν τις ανταγωνιστικές συνθήκες π�υ επικρατ�ύν στην εσωτερική
αγ�ρά.

432. Τ� Συµ"�ύλι� «Γενικές Υπ�θέσεις» της 4ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 ε�έ!ρασε την
ικαν�π�ίησή τ�υ για τ� «�άρτη π�ρείας» π�υ περιγρά!εται στ� έγγρα!� στρατηγικής για τη
διεύρυνση π�υ παρ�υσίασε η Επιτρ�πή. Σύµ!ωνα µε τ� έγγρα!� αυτ�, πρ�τεραι�τητα της ΕΕ
πρέπει να είναι � καθ�ρισµ�ς κ�ινών θέσεων, ιδίως �σ�ν α!�ρά τις αιτήσεις ε!αρµ�γής
πρ�σωρινών µέτρων, κατά τ� δεύτερ� ε�άµην� τ�υ 2001 για �ρισµένα κε!άλαια στα �π�ία
περιλαµ"άνεται και εκείν� της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Τ� Συµ"�ύλι� θεώρησε τ� �ήτηµα
αυτ� ως: «… σηµαντικ� πλαίσι� ανα��ράς π�υ αντικατ�πτρί�ει τη δέσµευση της Ένωσης να
αντιµετωπίσει τα πρ�#λήµατα π�υ ανακύπτ�υν κατά τις διαπραγµατεύσεις, συµπεριλαµ#αν�µένων των
αιτήσεων για ε�αρµ�γή µετα#ατικών ρυθµίσεων, και να υι�θετήσει διαπραγµατευτικές θέσεις για
κε�άλαια τ�υ κεκτηµέν�υ #άσει συγκεκριµέν�υ �ρ�ν�διαγράµµατ�ς, µε πρ��πτική την πρ�σωρινή
�λ�κλήρωση των δια��ρων κε�αλαίων αµέσως µετά την πλήρωση των σ�ετικών πρ�ϋπ�θέσεων.»

2. Πρ��δ�ς �σ�ν α��ρά την ευθυγράµµιση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ

433. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπ�"άλλει περι�δικές εκθέσεις για την πρ��δ� π�υ
πραγµατ�π�ιεί κάθε υπ�ψή!ια �ώρα εν�ψει της πρ�σ�ώρησης. Η τρίτη σειρά τακτικών
εκθέσεων για τις δέκα UΚΑΕ, την Κύπρ�, τη Μάλτα και την Τ�υρκία εκδ�θηκαν απ� την
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Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή τ�ν Ν�έµ"ρι� 2000 και ε�ετά��υν την πρ��δ� π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε
κατά τ� διάστηµα π�υ µεσ�λά"ησε απ� την υπ�"�λή των πρ�ηγ�ύµενων εκθέσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής τ� 1999.

434. Τα επιτεύγµατα στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ και των συγκεντρώσεων είναι γενικώς
ικαν�π�ιητικά, τ�σ� απ� την άπ�ψη των ν�µ�θετικών ρυθµίσεων �σ� και της δηµι�υργίας της
αναγκαίας δι�ικητικής ικαν�τητας. #λες �ι υπ�ψή!ιες �ώρες ε�έδωσαν "ασικές ν�µ�θετικές
ρυθµίσεις για τ�ν ανταγωνισµ�, ενσωµατών�ντας στη ν�µ�θεσία τ�υς τα "ασικά στ�ι�εία των
άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ ενώ �ι περισσ�τερες απ� αυτές καθιέρωσαν επίσης
µη�ανισµ� ελέγ��υ των συγκεντρώσεων. Η θέσπιση αρ�ών ανταγωνισµ�ύ έγινε επίσης µε
σ�ετικά γρήγ�ρ�υς ρυθµ�ύς και �ωρίς ιδιαίτερα πρ�"λήµατα.

435. Η µεγαλύτερη πρ�κληση για τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψη!ίων �ωρών είναι
πλέ�ν η καταν�µή των π�ρων τ�υς ώστε να δ�θεί πρ�τεραι�τητα στην ε!αρµ�γή της
αντιµ�ν�πωλιακής ν�µ�θεσίας για την αντιµετώπιση συµπερι!�ρών π�υ περι�ρί��υν τ�ν
ανταγωνισµ� και θέτ�υν τα σ�"αρ�τερα εµπ�δια στην εύρυθµη λειτ�υργία των αγ�ρών, �πως �ι
συµπρά�εις, �ι ε�αγ�ρές π�υ �δηγ�ύν στη δηµι�υργία µ�ν�πωλιακών καταστάσεων, καθώς και
�ι ε!αρµ���µενες πρακτικές απ� κατέ��υσες δεσπ���υσα θέση επι�ειρήσεις και �ι �π�ίες
συνίστανται στ�ν απ�κλεισµ� άλλων ανταγωνιστριών επι�ειρήσεων.

436. Σε αντίθεση µε την πρ��δ� π�υ έ�ει επιτελεστεί στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ, η
καθιέρωση µη�ανισµ�ύ ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων στις υπ�ψή!ιες �ώρες απ�δεί�τηκε
περισσ�τερ� πρ�"ληµατική, "ραδύτερη και π�λιτικώς ευαίσθητη. Η έναρ�η των
διαπραγµατεύσεων πρ�σ�ώρησης συνέ"αλε στ� να επιτα�υνθεί η δηµι�υργία τ�σ� τ�υ ν�µικ�ύ
�σ� και τ�υ διαδικαστικ�ύ πλαισί�υ για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων. Πάντως, η
συγκεκριµένη ε!αρµ�γή των καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις απέ�ει, γενικά, π�λύ απ� τ�
να θεωρείται ικαν�π�ιητική.

437. �ι περισσ�τερες υπ�ψή!ιες �ώρες θέσπισαν αρ�ές παρακ�λ�ύθησης των εθνικών
κρατικών ενισ�ύσεων. Η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε µε έµ!αση �τι �ι αρ�ές αυτές πρέπει να
ελέγ��υν πραγµατικά τις νέες και τις ήδη υ!ιστάµενες κρατικές ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται
απ� �λ�υς τ�υς �ρηµατ�δ�τικ�ύς �ργανισµ�ύς. �ι επ�πτικές αρ�ές πρέπει να λαµ"άν�υν
πρ�ηγ�ύµενη κ�ιν�π�ίηση �λων των νέων µέτρων παρ��ής ενίσ�υσης. Πρέπει να έ��υν τη
δυνατ�τητα να συγκεντρών�υν τα απαραίτητα πληρ�!�ριακά στ�ι�εία για να ε�ετά��υν τις
κρατικές ενισ�ύσεις π�υ σ�εδιά��υν να ��ρηγήσ�υν �λ�ι �ι �ρηµατ�δ�τικ�ί �ργανισµ�ί.
Επιπλέ�ν, πρέπει να έ��υν τη δυνατ�τητα να διατυπών�υν ανε�άρτητη γνώµη σ�ετικά µε τ�
συµ"ι"άσιµ� �λων των νέων µέτρων ενισ�ύσεων µε τις ευρωπαϊκές συµ!ωνίες, πριν απ� τη
��ρήγηση των σ�ετικών π�σών. Πρ�κύπτει ωστ�σ� �τι �λες �ι επ�πτικές αρ�ές δεν
λαµ"άν�υν ακ�µη, σε συστηµατική "άση, πληρ�!�ρηση για �λες τις νέες ��ρηγ�ύµενες
ενισ�ύσεις γεγ�ν�ς τ� �π�ί� θα τ�υς επέτρεπε να ασκήσ�υν τα καθήκ�ντά τ�υς µε τ�ν δέ�ντα
τρ�π�.

438. Σε αρκετές υπ�ψή!ιες �ώρες ε�ακ�λ�υθεί να υπάρ�ει ανάγκη δηµι�υργίας αρ�είων για
τις κρατικές ενισ�ύσεις, τα �π�ία θα είναι πλήρη και θα ενηµερών�νται σε µ�νιµη "άση· τ�
στ�ι�εί� αυτ� είναι απαραίτητ� για τη διασ!άλιση της δια!άνειας. Επιπλέ�ν, η  Επιτρ�πή
συνεργά�εται µε τις επ�πτικές αρ�ές των υπ�ψή!ιων �ωρών ώστε �ι ετήσιες εκθέσεις τ�υς για
τις κρατικές ενισ�ύσεις να είναι σύµ!ωνες µε τη µεθ�δ�λ�γία π�υ ακ�λ�υθεί η Επιτρ�πή για
την εκπ�νηση της δικής της έκθεσης σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις.
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439. Η Επιτρ�πή τ�νισε σε π�λλές υπ�ψή!ιες �ώρες �τι π�λύ πριν απ� την πρ�σ�ώρησή
τ�υς πρέπει να έ��υν ευθυγραµµίσει µε τ� κ�ιν�τικ� κεκτηµέν� τα εθνικά τ�υς καθεστώτα
!�ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων, τα �π�ία συ�νά �ρησιµ�π�ι�ύνται για την πρ�σέλκυση �ένων
επενδύσεων, καθώς και τα εθνικά τ�υς µέτρα παρ��ής κρατικών ενισ�ύσεων στις �ν�µα��µενες
ειδικές �ικ�ν�µικές �ώνες.

3. Εκτελεστικ�ί καν�νες στ� πλαίσι� των ευρωπαϊκών συµ�ωνιών

440. Για την περαιτέρω �λ�κλήρωση τ�υ ν�µικ�ύ πλαισί�υ των σ�έσεων µετα�ύ της
Κ�ιν�τητας και δέκα υπ�ψή!ιων πρ�ς έντα�η �ωρών της Κεντρικής και Ανατ�λικής Ευρώπης
(UΚΑΕ) στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ, διε�άγ�νται µε τις πρ�ανα!ερθείσες �ώρες
διαπραγµατεύσεις µε αντικείµεν� δύ� δέσµες εκτελεστικών καν�νων. Η πρώτη δέσµη α!�ρά
την ε!αρµ�γή των διατά�εων για τ�ν ανταγωνισµ� π�υ περιλαµ"άν�νται στις ευρωπαϊκές
συµ!ωνίες και �ι �π�ίες ε!αρµ���νται σε επι�ειρήσεις (περι�ριστικές συµ!ωνίες και
κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης). Η δεύτερη δέσµη α!�ρά τ�υς καν�νες π�υ διέπ�υν τις
κρατικές ενισ�ύσεις.

441. Για εννέα UΚΑΕ έ��υν ήδη εκδ�θεί εκτελεστικ�ί καν�νες για τις διατά�εις
ανταγωνισµ�ύ π�υ ε!αρµ���νται στις επι�ειρήσεις. Συγκεκριµένα, έ��υν εκδ�θεί καν�νες για
τη Β�υλγαρία ¥259¦, την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία ¥260¦, την Εσθ�νία ¥261¦, την �υγγαρία ¥262¦, την
Π�λωνία ¥263¦, τη Ρ�υµανία ¥264¦, τη Σλ�"ακία ¥265¦, τη Λιθ�υανία ¥266¦ και τη Σλ�"ενία ¥267¦. #σ�ν
α!�ρά τη Λεττ�νία, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπέ"αλε την πρ�τασή της για τ�υς εκτελεστικ�ύς
καν�νες στ� Συµ"�ύλι�. Η διατύπωση των εκτελεστικών καν�νων είναι "ασικώς η ίδια για �λες
τις συνδεδεµένες �ώρες. Περιλαµ"άν�υν κυρίως διαδικαστικ�ύ �αρακτήρα καν�νες, δηλαδή
καν�νες σ�ετικ�ύς µε την αρµ�δι�τητα �ειρισµ�ύ υπ�θέσεων, τις διαδικασίες κ�ιν�π�ίησης
υπ�θέσεων στ� άλλ� µέρ�ς, καν�νες για τη δια"�ύλευση και τη θετική α"ρ�!ρ�σύνη, καθώς
και καν�νες για την ανταλλαγή πληρ�!�ριακών στ�ι�είων. #σ�ν α!�ρά �ρισµένα
συνταγµατικά πρ�"λήµατα ε!αρµ�γής των εκτελεστικών καν�νων στην �υγγαρία,
συνε�ίστηκαν �ι συ�ητήσεις για την ανα�ήτηση λύσης στα εναπ�µέν�ντα πρ�"λήµατα.

442. Η Τσε�ική ∆ηµ�κρατία είναι η µ�νη συνδεδεµένη �ώρα στην �π�ία ε!αρµ���νται ήδη
�ι εκτελεστικ�ί καν�νες για τις κρατικές ενισ�ύσεις ¥268¦. �ι εκτελεστικ�ί καν�νες απ�τελ�ύν
ένα σύστηµα δύ� πυλώνων για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων. Απ� την πλευρά της

¥259¦ Απ�!αση αριθ. 2/97 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Β�υλγαρία της 7ης �κτω"ρί�υ 1997 (ΕΕ L 15 της
21.1.1998).

¥260¦ Απ�!αση αριθ. 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Τσε�ική ∆ηµ�κρατία της 30ής Ιαν�υαρί�υ 1996 (ΕΕ L 31
της 9.2.1996).

¥261¦ Απ�!αση αριθ. 1/99 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Εσθ�νία της 28ης Απριλί�υ 1999 (ΕΕ L 144 της 9.6.1999).
¥262¦ Απ�!αση αριθ. 2/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–�υγγαρία της 6ης Ν�εµ"ρί�υ 1996 (ΕΕ L 295 της

20.11.1996).
¥263¦ Απ�!αση αριθ. 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Π�λωνία της 16ης Ι�υλί�υ 1996 (ΕΕ L 208 της 17.8.1996).
¥264¦ Απ�!αση αριθ. 1/99 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Ρ�υµανία της 16ης Μαρτί�υ 1999 (ΕΕ L 96 της 10.4.1999).
¥265¦ Απ�!αση αριθ. 1/96 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Σλ�"ακία της 15ης Αυγ�ύστ�υ 1996 (ΕΕ L 295 της

20.11.1996).
¥266¦ Απ�!αση αριθ. 4/99 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Λιθ�υανία της 26ης Μαΐ�υ 1999 (ΕΕ L 156 της 23.6.1999).
¥267¦ Απ�!αση αριθ. 4/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Σλ�"ενία της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 (δεν έ�ει ακ�µη

δηµ�σιευτεί).
¥268¦ Απ�!αση αριθ. 1/98 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Τσε�ική ∆ηµ�κρατία της 24ης Ι�υνί�υ 1998 (ΕΕ L 195 της

11.7.1998).
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Κ�ιν�τητας, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή εκτιµά τ� συµ"ι"άσιµ� των κρατικών ενισ�ύσεων π�υ
��ρηγ�ύν τα κράτη µέλη της ΕΕ µε "άση τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες περί κρατικών ενισ�ύσεων.
Απ� την πλευρά της Τσε�ικής ∆ηµ�κρατίας, η αρµ�δια εθνική επ�πτική αρ�ή επ�πτεύει και
ε�ετά�ει τα υ!ιστάµενα και τα νέα καθεστώτα παρ��ής κρατικών ενισ�ύσεων "άσει κριτηρίων
π�υ απ�ρρέ�υν απ� την ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων περί κρατικών ενισ�ύσεων. �ι
εκτελεστικ�ί καν�νες περιλαµ"άν�υν διαδικασίες δια"�ύλευσης και επίλυσης πρ�"ληµάτων,
καν�νες για τη δια!άνεια (η Τσε�ική ∆ηµ�κρατία πρέπει να καταρτίσει και στη συνέ�εια να
ενηµερώνει αρ�εί� µε τα εθνικά της πρ�γράµµατα ενισ�ύσεων καθώς και µε τις περιπτώσεις
��ρήγησης µεµ�νωµένων ενισ�ύσεων), και καν�νες για την αµ�ι"αία ανταλλαγή
πληρ�!�ριών. Μετά απ� την �λ�κλήρωση των πρ�παρασκευαστικών εργασιών στ� επίπεδ�
τ�υ Συµ"�υλί�υ κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, σ�έδια εκτελεστικών καν�νων για τις κρατικές
ενισ�ύσεις έ��υν υπ�"ληθεί πρ�ς έγκριση στα αρµ�δια συµ"�ύλια σύνδεσης µε τη Λεττ�νία,
τη Λιθ�υανία, την Εσθ�νία, τη Β�υλγαρία, τη Ρ�υµανία, την Π�λωνία και τη Σλ�"ενία. Η
Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή υπέ"αλε επίσης στ� Συµ"�ύλι� την πρ�τασή της για τ�υς εκτελεστικ�ύς
καν�νες π�υ α!�ρ�ύν τη Σλ�"ακία.

4. Παράταση της ε�αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 3 στ�ι�εί� α) 
δυνάµει των ευρωπαϊκών συµ�ωνιών

443. Στις ευρωπαϊκές συµ!ωνίες πρ�"λέπεται �τι �ι ��ρηγ�ύµενες απ� τις συνδεδεµένες
�ώρες κρατικές ενισ�ύσεις πρέπει να εκτιµώνται λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι για µία πενταετή
περί�δ� �ι �ώρες αυτές θα θεωρ�ύνται ως περι��ές παρεµ!ερείς µε τις περι��ές της
Κ�ιν�τητας π�υ περιγρά!�νται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας. Μετά απ� την �λ�κλήρωση των πρ�παρασκευαστικών
εργασιών στ� πλαίσι� τ�υ Συµ"�υλί�υ, τα συµ"�ύλια σύνδεσης Β�υλγαρίας–ΕΕ, Λιθ�υανίας–
ΕΕ, Ρ�υµανίας–ΕΕ και Εσθ�νίας–ΕΕ απ�!άσισαν να παρατείν�υν την ισ�ύ της διάτα�ης αυτής
για µία ακ�µη πενταετή περί�δ� ¥269¦. Παρεµ!ερείς απ�!άσεις αναµέν�νται απ� τα αντίστ�ι�α
συµ"�ύλια σύνδεσης µε τη Λεττ�νία, την Τσε�ική ∆ηµ�κρατία και την Π�λωνία. Η Ευρωπαϊκή
Επιτρ�πή υπέ"αλε επίσης στ� Συµ"�ύλι� την πρ�τασή της για παράταση ε!αρµ�γής τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) στην �υγγαρία και στη Σλ�"ακία. #σ�ν α!�ρά τη
Σλ�"ενία, έ�ει εκπ�νηθεί σ�έδι� πρ�τασης πρ�ς έγκριση απ� την Επιτρ�πή και εν συνε�εία
υπ�"�λή της στ� Συµ"�ύλι�.

444. Στην απ�!αση τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης πρ�"λέπεται επίσης �τι η συνδεδεµένη �ώρα
�!είλει να υπ�"άλει στ�ι�εία για τ� κατά κε!αλήν ΑΕΠ στ� επίπεδ� NUTS II. Η αρµ�δια για
τις κρατικές ενισ�ύσεις επ�πτική αρ�ή της συνδεδεµένης �ώρας και η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή
εκτιµ�ύν στη συνέ�εια απ� κ�ιν�ύ την επιλε�ιµ�τητα των περι!ερειών, καθώς και τις ανώτατες
εντάσεις των ενισ�ύσεων, πρ�κειµέν�υ να καταρτίσ�υν τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων
µε "άση τις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές περι!ερειακές ενισ�ύσεις. Στη
συνέ�εια υπ�"άλλεται κ�ινή πρ�ταση στ� συµ"�ύλι� σύνδεσης, τ� �π�ί� µε τη σειρά τ�υ
λαµ"άνει τη σ�ετική απ�!αση.

¥269¦ Απ�!αση 1/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Β�υλγαρία της 28ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000 (ΕΕ L 144 της
17.6.2000)· απ�!αση 2/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Ρ�υµανία της 17ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ L 230 της
12.9.2000)· απ�!αση 2/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Λιθ�υανία της 24ης Ι�υλί�υ 2000 (ΕΕ L 199 της
5.10.2000)· απ�!αση 3/2000 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΕ–Εσθ�νία της 1ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 21 της
23.1.2001).
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5. Τε�νική ,�ήθεια πρ�ς τις υπ�ψή�ιες �ώρες

445. Για την αντιµετώπιση των υ!ιστάµενων ακ�µη ελλείψεων, η παρ��ή τε�νικής "�ήθειας
στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ ε�ακ�λ�υθεί να απ�τελεί "ασικ� εργαλεί� για την
πρ�παρασκευή των υπ�ψή!ιων πρ�ς έντα�η �ωρών. Ειδικά µέτρα ε!αρµ���νται στ� πλαίσι�
τ�υ πρ�γράµµατ�ς Phare. Βάσει των πρ�γραµµάτων «αδελ!�π�ίησης», τα �π�ία απ�σκ�π�ύν
στην ενίσ�υση των θεσµικών �ργάνων των υπ�ψη!ίων �ωρών, εµπειρ�γνώµ�νες των κρατών
µελών της ΕΕ παρέ��υν πλέ�ν συµ"�υλευτικές υπηρεσίες σε µακρ�πρ�θεσµη "άση στις
αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� και τις κρατικές ενισ�ύσεις αρ�ές των UΚΑΕ.

446. Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή κατέ"αλε σηµαντικές πρ�σπάθειες για την περαιτέρω
εντατικ�π�ίηση των επα!ών της µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των υπ�ψή!ιων �ωρών. Στις 25 και
26 Σεπτεµ"ρί�υ, πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Ταλλίν της Εσθ�νίας η έκτη ετήσια διάσκεψη για
θέµατα ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ των υπ�ψή!ιων �ωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής. Στις
αντιπρ�σωπείες συµµετεί�αν ανώτατα στελέ�η των αρµ�διων για τ�ν ανταγωνισµ� και τις
κρατικές ενισ�ύσεις υπηρεσιών των υπ�ψή!ιων �ωρών και της Επιτρ�πής. Η ετήσια διάσκεψη
παρέ�ει την ευκαιρία για ανταλλαγή απ�ψεων και εµπειριών. Uρησιµεύει επίσης για την
�ικ�δ�µηση και ενίσ�υση επαγγελµατικών επα!ών µετα�ύ υπαλλήλων π�υ ασ��λ�ύνται µε
θέµατα ανταγωνισµ�ύ. Τ� ενδια!έρ�ν της ετήσιας διάσκεψης επικεντρώθηκε στις πρακτικές
ε!αρµ�γής των καν�νων ανταγωνισµ�ύ και στη σηµασία της πραγµατικής ενσωµάτωσης των εν
λ�γω καν�νων π�υ α!�ρ�ύν τ�σ� τις περι�ριστικές συµ!ωνίες και τις κατα�ρήσεις
δεσπ���υσας θέσης �σ� και τις κρατικές ενισ�ύσεις.

447. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς συνέ�ισε την πραγµατ�π�ίηση
διά!�ρων διµερών συναντήσεων µε τις αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� και τις κρατικές
ενισ�ύσεις αρ�ές των υπ�ψή!ιων �ωρών. ∆ιε�ή�θησαν τε�νικές συ�ητήσεις σε επίπεδ�
εµπειρ�γνωµ�νων, �ι �π�ίες α!�ρ�ύν την πρ�σέγγιση της ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ, τη
συγκρ�τηση θεσµικ�ύ πλαισί�υ και την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας. Παρεµ!ερείς συναντήσεις
πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης για την πρ�σέγγιση της ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων, για τη θέσπιση επ�πτικών αρ�ών στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων και για
ειδικά �ητήµατα κρατικών ενισ�ύσεων, �πως η σύντα�η της ετήσιας έκθεσης για τις κρατικές
ενισ�ύσεις, η εκπ�νηση τ�υ �άρτη των περι!ερειακών ενισ�ύσεων, τα στ�ι�εία κρατικής
ενίσ�υσης των επενδυτικών κινήτρων και �ι ειδικές �ικ�ν�µικές �ώνες, καθώς και η εκτίµηση
των µεµ�νωµένων περιπτώσεων κρατικής ενίσ�υσης σε ευαίσθητ�υς τ�µείς.

6. Τ�υρκία

448. Η απ�!αση 1/95 τ�υ συµ"�υλί�υ σύνδεσης ΕΚ–Τ�υρκίας σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή της
τελικής !άσης της τελωνειακής ένωσης µετα�ύ Κ�ιν�τητας και Τ�υρκίας και τ� άρθρ� 7 της
συµ!ωνίας ελεύθερων συναλλαγών Τ�υρκίας-ΕΚΑU πρ�"λέπ�υν την έκδ�ση καν�νων για την
ε!αρµ�γή των διατά�εων στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Μετά απ� δια"�ύλευση µε τα κράτη
µέλη, υπ�"λήθηκε στην τ�υρκική κυ"έρνηση τυπική πρ�ταση µε αυτ�ύς τ�υς εκτελεστικ�ύς
καν�νες και στη συνέ�εια πραγµατ�π�ιήθηκαν συ�ητήσεις σε επίπεδ� αντιπρ�σωπειών
εµπειρ�γνωµ�νων απ� τις δύ� πλευρές. Κατά την πρώτη κ�ινή ανάγνωση τ�υ σ�εδί�υ κειµέν�υ
επιτεύ�θηκε σηµαντική πρ��δ�ς και τα λίγα εναπ�µέν�ντα �ητήµατα αναµένεται να επιλυθ�ύν
π�λύ σύντ�µα, �ύτως ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έγκριση αυτών των καν�νων.
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B — ¢ÈÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. Ηνωµένες Π�λιτείες

449. Κάθε �ρ�ν�, η Επιτρ�πή υπ�"άλλει στ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι�
έκθεση πεπραγµένων για τη συνεργασία της µε τις ΗΠΑ "άσει της συµ!ωνίας τ�υ 1991 ¥270¦ και
της συµ!ωνίας σ�ετικά µε τη θετική α"ρ�!ρ�σύνη τ�υ 1998 ¥271¦. Η τελευταία έκθεση καλύπτει
την περί�δ� απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 1999 έως την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 1999 ¥272¦. Η έκθεση για τ�
2000 θα δηµ�σιευτεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

450. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, η Επιτρ�πή συνέ�ισε τη στενή της συνεργασία µε την
Αντιµ�ν�πωλιακή Υπηρεσία τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ (Υ∆) και µε την
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ (�ΕΕ) σε ακ�µη µεγαλύτερ� αριθµ� υπ�θέσεων.
Η τάση πρ�ς την παγκ�σµι�π�ίηση των αγ�ρών συνε�ίστηκε µε τα�ύ ρυθµ� κατά τη διάρκεια
τ�υ έτ�υς, �πως απεικ�νί�εται �αρακτηριστικά απ� τ�ν αριθµ�-ρεκ�ρ και την κλίµακα των
διεθνικών πρά�εων συγ�ώνευσης: τ� 2000 σηµειώθηκε αισθητή αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των
πρά�εων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν τ�σ� στην Επιτρ�πή �σ� και στην αντιµ�ν�πωλιακή υπηρεσία
των ΗΠΑ. Η διµερής συνεργασία ήταν ιδιαίτερα έντ�νη γι’ αυτές της παγκ�σµιας εµ"έλειας
υπ�θέσεις συγ�ώνευσης. �ι συ�ητήσεις µετα�ύ των πρ�ανα!ερθεισών υπηρεσιών τείν�υν να
επικεντρωθ�ύν σε �ητήµατα �πως � �ρισµ�ς της αγ�ράς, η πιθανή επίπτωση π�υ θα έ�ει για τ�ν
ανταγωνισµ� στις αγ�ρές αυτές µία πρά�η συγκέντρωσης, και η "ιωσιµ�τητα των λύσεων π�υ
πρ�τείν�υν τα συγ�ωνευ�µενα µέρη.

451. �ι έρευνες για υπ�θέσεις συγ�ώνευσης για τις �π�ίες υπήρ�ε στενή διατλαντική
συνεργασία περιέλα"αν µετα�ύ άλλων τις υπ�θέσεις Alcoa/Reynolds, MCI Worldcom/Sprint,
Novartis/AstraZeneca, Boeing/Hughes, AOL/Time Warner και Time Warner/EMI. �ι υπηρεσίες
της Επιτρ�πής συνεργάστηκαν επίσης στενά µε τις �µ�λ�γ�υς τ�υς των ΗΠΑ σε �ρισµένες
έρευνες π�υ δεν α!�ρ�ύσαν πρά�εις συγ�ώνευσης, �πως παραδείγµατ�ς �άρη στ� πλαίσι� των
ερευνών π�υ διε�ήγαγαν η Επιτρ�πή και η �ΕΕ των ΗΠΑ �σ�ν α!�ρά τη δηµι�υργία της
κ�ινής επι�είρησης Covisint για την πραγµατ�π�ίηση συναλλαγών µετα�ύ κατασκευαστών
συστατικών µερών αυτ�κινήτων (B2B). Η συνεργασία µετα�ύ ΕΕ και ΗΠΑ για τη διερεύνηση
υπ�θέσεων αναλύεται πι� εµπεριστατωµένα στ� κε!άλαι� της έκθεσης για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων, και στην έκτη έκθεση πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για
τ� 2000, η �π�ία θα δηµ�σιευτεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

452. Στ� πλαίσι� της συνεργασίας µετα�ύ των υπηρεσιών της Επιτρ�πής και τ�υ Υπ�υργεί�υ
∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ για την υπ�θεση MCI Worldcom/Sprint, υπάλληλ�ς της Επιτρ�πής
παρέστη για πρώτη !�ρά σε «pitch meeting» µετα�ύ τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης και των
συµµετε��ντων µερών στην πρά�η συγ�ώνευσης· �ι συναντήσεις αυτές πραγµατ�π�ι�ύνται γενικά
λίγ� πριν �ι αρµ�διες υπηρεσίες των ΗΠΑ απ�!ασίσ�υν για τη λήψη ή µη µέτρων µε σκ�π� την
παρεµπ�διση της πρ�τειν�µενης συγ�ώνευσης. Εκπρ�σωπ�ι τ�σ� απ� τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης

¥270¦ Συµ!ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 95 της 27.4.1995, �πως δι�ρθώθηκε
απ� την ΕΕ L 131 της 15.6.1995).

¥271¦ Συµ!ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των αρ�ών της θετικής διεθν�ύς α"ρ�!ρ�σύνης κατά την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας
τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 173 της 18.6.1998).

¥272¦ Εκδ�θηκε στις 4 Απριλί�υ 2000, COM(2000) 618 τελικ�· "λέπε έκθεση ανταγωνισµ�ύ 1999, σσ. 319 έως 332.
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των ΗΠΑ �σ� και απ� την �ΕΕ έ��υν ήδη παρευρεθεί σε ακρ�άσεις �ρισµένων υπ�θέσεων π�υ
ε�ετάστηκαν απ� την Επιτρ�πή και στις �π�ίες εµπλέκ�νταν σηµαντικά συµ!έρ�ντα των
ΗΠΑ ¥273¦. Τ� 1999, η Επιτρ�πή συµ!ώνησε στην ε!αρµ�γή δι�ικητικών ρυθµίσεων µε τ�
Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ και την �ΕΕ σ�ετικά µε την αµ�ι"αία παρ�υσία σε �ρισµένα
στάδια της διαδικασίας επί µεµ�νωµένων υπ�θέσεων π�υ συνεπάγ�νται την ε!αρµ�γή των �ικείων
τ�υς καν�νων ανταγωνισµ�ύ. �ι ρυθµίσεις πρ�"λέπ�υν �τι ένα αίτηµα παρ�υσίας σε ακρ�αση ή
συνεδρίαση µπ�ρεί να εγκριθεί σε κατάλληλες περιπτώσεις, ε!�σ�ν ε�ασ!αλιστ�ύν
ικαν�π�ιητικές δια"ε"αιώσεις ή ρυθµίσεις σ�ετικά µε την εµπιστευτικ�τητα και τη �ρήση των
πληρ�!�ριών. Η παρ�υσία θα είναι δυνατή µ�ν� µε τη ρητή συναίνεση των πρ�σώπων π�υ α!�ρά
η διαδικασία επι"�λής της ν�µ�θεσίας σε εκάστη ένν�µη τά�η και �ι ρυθµίσεις δεν περι�ρί��υν
κατ’  �υδένα τρ�π� τα δικαιώµατα π�υ απ�λαύ�υν τα πρ�σωπα αυτά.

453. Η πρώτη υπ�θεση π�υ κινήθηκε "άσει αίτησης θετικής α"ρ�!ρ�σύνης περατώθηκε
κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς. Τ�ν Ι�ύλι� 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει
την έρευνα ανα!�ρικά µε την Air France για εικα��µενη διάκριση κατά τ�υ SABRE, εν�ς
αµερικανικ�ύ ηλεκτρ�νικ�ύ συστήµατ�ς κρατήσεων (ΗΣΚ), α!�ύ πρ�ηγ�υµένως η γαλλική
αερ�π�ρική εταιρεία συµ!ώνησε για την ε!αρµ�γή κώδικα καλής συµπερι!�ράς στ� πλαίσι�
τ�υ �π�ί�υ πρ�σ!έρ�νται στ� SABRE ισ�δύναµ�ι �ρ�ι µε εκείν�υς π�υ πρ�σ!έρ�νται στ� απ�
την ίδια εν µέρει ελεγ��µεν� παρεµ!ερές σύστηµα Amadeus, καθώς και σε άλλα ηλεκτρ�νικά
συστήµατα κρατήσεων. Η έρευνα πραγµατ�π�ιήθηκε µετά απ� καταγγελία π�υ υπ�"λήθηκε
στ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ, και σύµ!ωνα µε την �π�ία �ρισµένες εταιρείες
συνδε�µενες µε τ� σύστηµα Amadeus (συµπεριλαµ"αν�µένης της Air France, της Iberia, της
Lufthansa και της SAS) εί�αν κατα�ραστεί τη δεσπ���υσα θέση π�υ κατεί�αν στις �ικείες τ�υς
αγ�ρές. Επικαλ�ύµεν� για πρώτη !�ρά τ� µη�ανισµ� «θετικής α"ρ�!ρ�σύνης» π�υ ανα!έρεται
στη συµ!ωνία τ�υ 1991 για τη συνεργασία σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ ΕΕ και ΗΠΑ ¥274¦

(µη�ανισµ�ς � �π�ί�ς στη συνέ�εια αναπτύ�θηκε περαιτέρω στη συµ!ωνία θετικής
α"ρ�!ρ�σύνης τ�υ 1998), τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης �ήτησε απ� την Επιτρ�πή να ερευνήσει
τις αιτιάσεις "άσει των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Η θετική α"ρ�!ρ�σύνη παρέ�ει τη
δυνατ�τητα στις αντιµ�ν�πωλιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να �ητήσ�υν �πως η Επιτρ�πή
διερευνήσει την εικα��µενη αντιανταγωνιστική συµπερι!�ρά π�υ λαµ"άνει �ώρα στην
Ευρώπη, και αντιστρ�!ως. Η πρ�ανα!ερθείσα περίπτωση ήταν η πρώτη (και µέ�ρι σήµερα η
µ�ναδική) για την �π�ία υπ�"λήθηκε σ�ετική αίτηση "άσει των πρ�ανα!ερθεισών συµ!ωνιών.

454. Πραγµατ�π�ιήθηκαν π�λυάριθµες διµερείς επα!ές µετα�ύ της Επιτρ�πής και των
αρµ�δίων αρ�ών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τ�υ 2000: � αρµ�δι�ς για θέµατα ανταγωνισµ�ύ
επίτρ�π�ς κ. Monti πραγµατ�π�ίησε τ�ν Ι�ύνι� π�λυήµερη επίσηµη επίσκεψη στην
�υάσινγκτ�ν και στ� πλαίσι� της επίσκεψης αυτής εί�ε συναντήσεις µετα�ύ άλλων µε επι!ανή
µέλη της ∆ι�ίκησης και τ�υ Κ�γκρέσ�υ· η ετήσια διµερής συνάντηση µετα�ύ Επιτρ�πής/
Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ/�ΕΕ των ΗΠΑ πραγµατ�π�ιήθηκε τ�ν Ι�ύλι� στην
�υάσιγκτ�ν· κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης συναντήσεις µετα�ύ της
Επιτρ�πής και τ�υ αµερικανικ�ύ Υπ�υργεί�υ Μετα!�ρών, της αµερικανικής �µ�σπ�νδιακής
Επιτρ�πής Επικ�ινωνιών και της αµερικανικής �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Θαλάσσιων
Μετα!�ρών (�λες αυτές �ι αρ�ές των ΗΠΑ διαθέτ�υν κάπ�ι�υ "αθµ�ύ αρµ�δι�τητες για τ�
�ειρισµ� θεµάτων ανταγωνισµ�ύ στ�υς τ�µείς ευθύνης τ�υς).

¥273¦ Εκπρ�σωπ�ι απ� τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης και την �ΕΕ παρευρέθηκαν σε π�λλές πρ�!�ρικές ακρ�άσεις
της ΕΕ κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, Worldcom MCI/Sprint, Alcoa/
Reynolds).

¥274¦ Βλέπε άρθρ� V.2.
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455. Τ� 1999, σε συνάντηση µετα�ύ της Επιτρ�πής, α!εν�ς, και τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης
και της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ, α!ετέρ�υ, συµ!ωνήθηκε η σύσταση
�µάδας εργασίας µε στ��� τη σύσ!ιγ�η της διατλαντικής συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ
των συγκεντρώσεων. Η �µάδα εργασίας έλα"ε την εντ�λή να επικεντρώσει τις πρ�σπάθειές της
στα ε�ής θέµατα: 1) εκπ�νηση εµπεριστατωµένης µελέτης �σ�ν α!�ρά τ�ν πρ�σδι�ρισµ� και την
ε!αρµ�γή µέτρων απ�κατάστασης (ιδίως, εκ�ωρήσεων) και την παρακ�λ�ύθηση της τήρησης
των δεσµεύσεων των µερών µετά τη συγκέντρωση· και 2) δυνατ�τητες περαιτέρω σύγκλισης της
ανάλυσης/µεθ�δ�λ�γίας π�υ ε!αρµ��εται σε υπ�θέσεις συγκέντρωσης �ι �π�ίες ε�ετά��νται σε
αµ!�τερες τις ένν�µες τά�εις, ιδίως σε �,τι α!�ρά την πρ�σέγγιση π�υ ε!αρµ���υν η ΕΕ και �ι
ΗΠΑ σε περιπτώσεις �λιγ�πωλιακών/συλλ�γικών δεσπ���υσών θέσεων. Κατά τη διάρκεια τ�υ
2000 η �µάδα εργασίας επικέντρωσε τις συ�ητήσεις στην ε�εύρεση µέτρων απ�κατάστασης· �ι
σ�ετικές εργασίες έ��υν σ�εδ�ν �λ�κληρωθεί. �ι συ�ητήσεις αυτές ήταν ιδιαιτέρως �ρήσιµες
στ� πλαίσι� της πρ�ετ�ιµασίας της ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής για τα µέτρα απ�κατάστασης σε
υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, η �π�ία εκδ�θηκε τ�ν ∆εκέµ"ρι� ¥275¦. Κατά τ� πρ�σε�ές έτ�ς, η
�µάδα εργασίας ΕΕ–ΗΠΑ θα µελετήσει �ητήµατα π�υ α!�ρ�ύν την �λιγ�πωλιακή δεσπ���υσα
θέση.

2. Καναδάς

456. Τ�ν Ι�ύνι� 1999 τέθηκε σε ισ�ύ συµ!ωνία συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ
µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της καναδικής κυ"έρνησης ¥276¦. Τ� 2000 ήταν τ�
πρώτ� έτ�ς πλήρ�υς λειτ�υργίας της συµ!ωνίας και µπ�ρεί να διατυπωθεί τ� συµπέρασµα �τι
διευκ�λυνε την ανα"άθµιση της συνεργασίας µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και τ�υ
Καναδά �σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή των �ικείων τ�υς καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ. � αριθµ�ς
των υπ�θέσεων αµ�ι"αί�υ ενδια!έρ�ντ�ς (ΕΕ και Καναδά), �ι �π�ίες ε�ετά��νται ταυτ��ρ�νως
και απ� τις δύ� αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, αυ�άνεται συνε�ώς. Κάθε έτ�ς, η Επιτρ�πή απ�στέλλει
λεπτ�µερή έκθεση στ� Συµ"�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για τις δραστηρι�τητες
συνεργασίας της µε τ�ν Καναδά. Η πρώτη έκθεση α!�ρ�ύσε την περί�δ� Ι�υνί�υ 1999–
∆εκεµ"ρί�υ 1999 ¥277¦. Η έκθεση για τ� 2000 θα δηµ�σιευτεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

457. �ι επα!ές µετα�ύ των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής και των καναδικών
�µ�λ�γων της, δηλαδή της καναδικής υπηρεσίας ανταγωνισµ�ύ ήταν συ�νές και καρπ�!�ρες. �ι
σ�ετικές συ�ητήσεις α!�ρ�ύσαν �ητήµατα σ�ετι��µενα µε υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ, και
γενικ�τερα µε �ητήµατα π�λιτικής στ�ν τ�µέα αυτ�ν. �ι δύ� αρ�ές ασ��λήθηκαν,
παραδείγµατ�ς �άρη, µε την ε�έταση των παγκ�σµιας εµ"έλειας πρά�εων συγκέντρωσης π�υ
τ�υς κ�ιν�π�ιήθηκαν, καθώς και µε π�λυάριθµες ν�µ�θετικές µεταρρυθµίσεις π�υ πρ�τάθηκαν
ή εισά�θηκαν στις δύ� εθνικές ένν�µες τά�εις.

458. Α�ί�ει να ανα!ερθεί η τριµερής τηλεδιάσκεψη ΕΕ–ΗΠΑ–Καναδά, π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε
για την υπ�θεση Dow Chemical/Union Carbide, και η τριµερής συνάντηση ΕΕ–ΗΠΑ–Καναδά, π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε στην �υάσιγκτ�ν στ� πλαίσι� των διαδικασιών στην υπ�θεση συγ�ώνευσης
Alcoa/Reynolds.

¥275¦ Βλέπε επίσης τµήµα II.Γ της παρ�ύσας έκθεσης.
¥276¦ Συµ!ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή

τ�υ δικαί�υ τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σσ. 50-60).
¥277¦ Έκθεση COM(2000) 645 τελικ�, εγκριθείσα στις 13 �κτω"ρί�υ 2000. Βλέπε επίσης έκθεση ανταγωνισµ�ύ

1999, σσ. 333-335.
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3. Ιαπωνία

459. Στην ετήσια διµερή σύσκεψη µετα�ύ της Επιτρ�πής και της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ
της Ιαπωνίας π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Τ�κι� στις 28 και 29 �κτω"ρί�υ 1999, η
αντιπρ�σωπεία της Επιτρ�πής υπ�γράµµισε τ� ενδια!έρ�ν της για τη σύσ!ιγ�η των διµερών
σ�έσεων µε την Ιαπωνία στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ. �ι δύ� πλευρές διερεύνησαν τη
δυνατ�τητα σύναψης συµ!ωνίας συνεργασίας παρεµ!ερ�ύς µ�ρ!ής µε τις συµ!ωνίες π�υ έ�ει
συνάψει η ΕΕ µε τις ΗΠΑ (1991) και τ�ν Καναδά (1998), καθώς και µε τη συµ!ωνία ΗΠΑ–
Ιαπωνίας (1999).

460. Η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ίησε εντατικές, άτυπες διερευνητικές συν�µιλίες µε την
Ιαπωνία και κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι υπήρ�ε αµ�ι"αί� ενδια!έρ�ν για την ανάπτυ�η
στεν�τερης διµερ�ύς συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Στις 8 Ι�υνί�υ η Επιτρ�πή
έλα"ε εντ�λή διαπραγµάτευσης απ� τ� Συµ"�ύλι�, η �π�ία της έδωσε τη δυνατ�τητα να
διε�αγάγει δύ� εκτεταµέν�υς γύρ�υς διαπραγµατεύσεων µε τις ιαπωνικές αρ�ές στις 13 και
14 Ι�υνί�υ και στις 3 και 4 Ι�υλί�υ 2000. �ι δύ� αντιπρ�σωπείες επέλυσαν �λα τα πρ�"λήµατα
και ιδίως τ� �ήτηµα των ρητρών για τη �ρήση, τη γνωστ�π�ίηση και την πρ�στασία των
εµπιστευτικών πληρ�!�ριών καθώς και για την κ�ιν�π�ίηση πληρ�!�ριών απ� την Επιτρ�πή
στις αρµ�διες αρ�ές κρατών µελών π�υ κρίν�υν �τι τις α!�ρ�ύν �ρισµένες πτυ�ές της
συνεργασίας µετα�ύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

461. Στις 11 Ι�υλί�υ η �µάδα εργασίας τ�υ Συµ"�υλί�υ διατύπωσε ευν�ϊκή γνώµη σ�ετικά µε
τ� διαπραγµατευθέν κείµεν�. Κατέστη επ�µένως δυνατ� να ανακ�ινωθεί κατά τη σύν�δ�
κ�ρυ!ής ΕΕ–Ιαπωνίας, π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις 19 Ι�υλί�υ στ� Τ�κι�, �τι �ι δύ� πλευρές
κατέλη�αν «σε αµ�ι"αία συµ!ωνία επί �υσιαστικών στ�ι�είων της πρ�"λεπ�µενης συµ!ωνίας
συνεργασίας τ�υς στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ». Αναµένεται �τι η συµ!ωνία αυτή θα
συνα!θεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

462. Ειδικ�τερα, τ� σ�έδι� συµ!ωνίας καλύπτει την ανταλλαγή πληρ�!�ριών �ωρίς �µως να
παρεκκλίνει απ� τ�υς καν�νες περί εµπιστευτικ�τητας π�υ �ρί��νται στ�υς καν�νισµ�ύς
ε!αρµ�γής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Περιλαµ"άνει διατά�εις σ�ετικές µε τις
ανακ�ινώσεις της Επιτρ�πής πρ�ς τις αρµ�διες αρ�ές των ενδια!ερ�µένων κρατών µελών. �ι
ανακ�ινώσεις απ�σκ�π�ύν στην ενηµέρωση των εν λ�γω αρ�ών σ�ετικά µε κ�ιν�π�ιήσεις και
άλλα πληρ�!�ριακά στ�ι�εία π�υ α!�ρ�ύν τη συνεργασία και τ� συντ�νισµ� των
δραστηρι�τήτων ε!αρµ�γής και τα �π�ία θα ανταλλάσσ�νται στ� πλαίσι� της πρ�"λεπ�µενης
συµ!ωνίας µετα�ύ Επιτρ�πής και Ιαπωνίας. Περιλαµ"άνει επίσης διατά�εις για την �ργάνωση
των πρακτικών πτυ�ών της συνεργασίας µετα�ύ των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ της Ιαπωνίας και της
Επιτρ�πής, καθώς και για τ� συντ�νισµ� των αντίστ�ι�ων δραστηρι�τήτων ε!αρµ�γής. Τέλ�ς,
η συµ!ωνία περιλαµ"άνει διατά�εις στις �π�ίες �ρί��νται �ι αρ�ές της αρνητικής και θετικής
α"ρ�!ρ�σύνης.

463. Εκτ�ς απ� τις π�λυάριθµες συναντήσεις και επίσηµες επα!ές µετα�ύ της Επιτρ�πής και
των ιαπωνικών αρ�ών στ� πλαίσι� των διαπραγµατεύσεων για την πρ�ανα!ερθείσα συµ!ωνία,
στις Βρυ�έλλες έλα"ε �ώρα στις 24 Ν�εµ"ρί�υ η ετήσια διµερής σύσκεψη µετα�ύ της
Επιτρ�πής και της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ της Ιαπωνίας.

464. Η Επιτρ�πή �ριστικ�π�ίησε ένα νέ� κατάλ�γ� πρ�τάσεων για την περαιτέρω πρ�ώθηση
της απ�ρύθµισης στην Ιαπωνία. � κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει δέσµη πρ�τάσεων στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ. �ι πρ�τάσεις υπ�"λήθηκαν στ� πλαίσι� τ�υ διµερ�ύς διαλ�γ�υ ΕΕ–Ιαπωνίας για
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τη µεταρρύθµιση τ�υ καν�νιστικ�ύ πλαισί�υ, και σύµ!ωνα µε την πρ�σκληση για τη διατύπωση
σ��λίων π�υ απευθύνθηκε στις �ένες κυ"ερνήσεις στ� πλαίσι� της αναθεώρησης, στις
30 Μαρτί�υ 1999, τ�υ τριετ�ύς πρ�γράµµατ�ς πρ�ώθησης της απ�ρρύθµισης.

4. Άλλες �ώρες //ΣΑ και Ε/>

465. Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Επιτρ�πή συνεργάστηκε µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
�ρισµένων άλλων �ωρών µελών τ�υ ��ΣΑ, και κυρίως µε την Αυστραλία, την Ελ"ετία, τη
Ν�ρ"ηγία και την Κ�ρέα. �ι επα!ές αυτές α!�ρ�ύσαν τ�σ� συγκεκριµένες περιπτώσεις
υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ �σ� και θέµατα γενικ�τερης π�λιτικής στ�ν εν λ�γω τ�µέα.

466. Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς, η Επιτρ�πή συνέ�ισε επίσης τη στενή της συνεργασία µε
την επ�πτεύ�υσα αρ�ή ΕBΕΣ, δηλαδή την υπηρεσία π�υ είναι αρµ�δια σ�ετικά µε την
ε!αρµ�γή της συµ!ωνίας για τ�ν Ευρωπαϊκ� �ικ�ν�µικ� Uώρ� εκ µέρ�υς της Ν�ρ"ηγίας, της
Ισλανδίας και τ�υ Λι�τενστάιν.

5. Μεσ�γειακές �ώρες

467. Μ�ν� �ι ευρωµεσ�γειακές συµ!ωνίες π�υ συνά!θηκαν µετα�ύ της ΕΕ και τ�υ
Μαρ�κ�υ, της Τυνησίας και τ�υ Ισραήλ ε�ακ�λ�υθ�ύν να ισ�ύ�υν. #σ�ν α!�ρά τις υπ�λ�ιπες
ευρωµεσ�γειακές συµ!ωνίες, η συµ!ωνία µε την Ι�ρδανία δεν έ�ει ακ�µη επικυρωθεί. �ι
διαπραγµατεύσεις µε την Αίγυπτ� �λ�κληρώθηκαν και η συµ!ωνία µ�ν�γρά!τηκε τ�ν
Ιαν�υάρι� 2001. Η ενδιάµεση συµ!ωνία µε την εθνική παλαιστινιακή αρ�ή θα απ�τελέσει τ�
αντικείµεν� τελικής αναδιαπραγµάτευσης. Εν�ψει της νέας ώθησης της µεσ�γειακής
π�λιτικής πραγµατ�π�ιήθηκαν συνεδριάσεις διαπραγµάτευσης µε τ�ν Λί"αν� και τη Συρία. �ι
σ�ετικές µε τ�ν ανταγωνισµ� διατά�εις, �ι �π�ίες περιλαµ"άν�νται ή πρ�κειται να
περιλη!θ�ύν σε �λες αυτές τις συµ!ωνίες, πρ�"λέπ�υν την ανάληψη δεσµεύσεων για την
πρ�σέγγιση των π�λιτικών ανταγωνισµ�ύ των �ωρών αυτών µε τ� κ�ιν�τικ� καθεστώς. Η Γ∆
Ανταγωνισµ�ύ συµµετεί�ε επίσης σε ένα πρώτ� σεµινάρι� µε θέµα τ�ν ανταγωνισµ�, τ� �π�ί�
πραγµατ�π�ιήθηκε στ� Μαρ�κ�.

6. Ν�τια Αµερική

468. Τ�ν Ι�ύλι�, τέθηκε σε ισ�ύ � µη�ανισµ�ς συνεργασίας µετα�ύ αρ�ών ανταγωνισµ�ύ, �
�π�ί�ς πρ�"λέπεται στη συµ!ωνία µετα�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τ�υ Με�ικ�ύ. �
µη�ανισµ�ς αυτ�ς επιτρέπει την ανταλλαγή πληρ�!�ριών, τ� συντ�νισµ� �ρισµένων
δραστηρι�τήτων, την ε�έταση των περι�ρισµών ανταγωνισµ�ύ στ� έδα!�ς εν�ς µέρ�υς �ταν �ι
περι�ρισµ�ί αυτ�ί επηρεά��υν αρνητικά τα συµ!έρ�ντα τ�υ άλλ�υ µέρ�υς, καθώς και διάτα�η
για την τε�νική συνεργασία. � εν λ�γω µη�ανισµ�ς διασ!αλί�ει έτσι τη µεγαλύτερη δια!άνεια
των υπ�θέσεων π�υ α!�ρ�ύν συµ!ωνίες µετα�ύ επι�ειρήσεων, τις κατα�ρήσεις δεσπ���υσας
θέσης ή τις συγκεντρώσεις.

469. Πραγµατ�π�ιήθηκαν διαπραγµατεύσεις µετα�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Mercosur
και της Uιλής µε αντικείµεν� την ελευθέρωση των συναλλαγών. Α!�ύ καθ�ρίστηκαν �ι στ���ι
των διαπραγµατεύσεων και η �ργάνωση των εργασιών, τα θέµατα τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ�τέλεσαν
τ� αντικείµεν� ε�έτασης απ� την τε�νική �µάδα 3. Η ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ των
µερών πρέπει να διασ!αλί�ει ισ�τιµη µετα�είριση των επι�ειρήσεων στην κάθε επικράτεια·
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αυτ�ς είναι � στ���ς των διε�αγ�µενων εργασιών. Θα είναι έτσι δυνατ� να θεσπιστ�ύν
µη�ανισµ�ί συνεργασίας και συντ�νισµ�ύ µετα�ύ των αρµ�διων αρ�ών ανταγωνισµ�ύ.

470. #σ�ν α!�ρά την Κ�ιν�τητα των Άνδεων, η Γ∆ Ε�ωτερικές σ�έσεις κατάρτισε σ�έδι�
µε πρ�τάσεις τε�νικής συνεργασίας. Τ� σ�έδι� αυτ� ε�ετά�εται απ� την Κ�ινή Υπηρεσία
Ε�ωτερικών Σ�έσεων (SCR) και την �µάδα PVDALA τ�υ Συµ"�υλί�υ, εν�ψει της έναρ�ης της
διαδικασίας τ� 2001, στην πρ�ετ�ιµασία της �π�ίας συνεισέ!ερε και η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς.

471. Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς συνε�ίστηκαν δραστηρι�τητες ενηµέρωσης σ�ετικά µε την
κ�ιν�τική πρ�σέγγιση σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ, καθώς και µέσω τ�υ Boletín Latinoamericano
de Competencia και της παρ��ής στήρι�ης στ� λατιν�αµερικανικ� σεµινάρι� ανταγωνισµ�ύ
π�υ �ργάνωσε η Cnuced στην Κ�στα Ρίκα.

7. Ρωσία, /υκρανία, Μ�λδα,ία και λ�ιπά ΝΑΚ

472. �ι συµ!ωνίες εταιρικής σ�έσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) π�υ έ�ει συνάψει η ΕΕ µε τη
Ρωσία, την �υκρανία, τη Μ�λδα"ία και µε τις περισσ�τερες απ� τις άλλες πρώην σ�"ιετικές
δηµ�κρατίες περιλαµ"άν�υν —σε µικρ�τερ� ή µεγαλύτερ� "αθµ�— δέσµευση αυτών των �ωρών
�τι θα πρ�"�ύν σε ενέργειες πρ�κειµέν�υ η ν�µ�θεσία τ�υς για τ�ν ανταγωνισµ� και τις κρατικές
ενισ�ύσεις να πρ�σεγγίσει την αντίστ�ι�η ν�µ�θεσία της Κ�ιν�τητας. Κατά τ� πρ�ηγ�ύµεν�
έτ�ς σηµειώθηκε �ρισµένη πρ��δ�ς σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των συµ!ωνιών ΕΕ–Ρωσίας, ΕΕ–
�υκρανίας και ΕΕ-Μ�λδα"ίας. Ειδικ�τερα, η �υκρανία και η Μ�λδα"ία ενηµέρωσαν την
Επιτρ�πή για τα µέτρα π�υ έλα"αν πρ�κειµέν�υ να ανταπ�κριθ�ύν στις υπ��ρεώσεις τις �π�ίες
υπέ��υν "άσει των συµ!ωνιών. Αρκετά σ�έδια στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς Tacis "ρίσκ�νται
υπ� υλ�π�ίηση ή σ�εδιά�εται να υλ�π�ιηθ�ύν κατά τ� επ�µεν� έτ�ς µε στ��� την παρ��ή
εµπειρ�γνωµ�σύνης στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα. Η Επιτρ�πή συµµετεί�ε ενεργά σε διεθνείς
διασκέψεις π�υ �ργάνωσαν η �υκρανική και η ρωσική επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ και �ι �π�ίες
έλα"αν αντίστ�ι�α �ώρα στ� Κίε"� και στη Μ�σ�α.

473. �ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής εί�αν εντατικές επα!ές µε εκπρ�σώπ�υς της ρωσικής
�µ�σπ�νδίας, και ιδίως µε τ� Υπ�υργεί� Αντιµ�ν�πωλιακής Π�λιτικής, µε αντικείµεν� την
εκπλήρωση των υπ��ρεώσεων π�υ υπέ�ει η τελευταία "άσει της ΣΕΣΣ στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ
των κρατικών ενισ�ύσεων. Κατά τις επ�ικ�δ�µητικές αυτές συναντήσεις, η ρωσική πλευρά
ενηµέρωσε την Επιτρ�πή για την π�ρεία τ�υ ρωσικ�ύ σ�εδί�υ ν�µ�υ µε τ� �π�ί� θεσπί�εται
δι�ικητική αρ�ή για τ�ν έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων. � ν�µ�ς αυτ�ς απ�σκ�πεί στην
εκπλήρωση της υπ��ρέωσης π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 53 της ΣΕΣΣ, σύµ!ωνα µε την �π�ία
τα µέρη πρέπει να πρ�σδι�ρίσ�υν απ� κ�ιν�ύ κατηγ�ρίες και καν�νες για τις κρατικές
ενισ�ύσεις �ι �π�ίες στρε"λών�υν τ� εµπ�ρι� και τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων και της Ρωσικής �µ�σπ�νδίας.

° — ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. Π/Ε: Εµπ�ρι� και π�λιτική ανταγωνισµ�ύ

474. Η �µάδα εργασίας τ�υ Π�Ε σ�ετικά µε την αλληλεπίδραση µετα�ύ εµπ�ρί�υ και π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ πραγµατ�π�ίησε τρεις συνεδριάσεις τ� 2000 (15 και 16 Ι�υνί�υ, 2 και 3 �κτω"ρί�υ
και 21 Ν�εµ"ρί�υ). Στη συνεδρίαση τ�υ Ι�υνί�υ, η Επιτρ�πή παρ�υσίασε λεπτ�µερώς τα
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πλε�νεκτήµατα τ�υ µελλ�ντικ�ύ πλαισί�υ για τις αναπτυσσ�µενες �ώρες (αναµένεται να
συµπληρώσει τις �ικ�ν�µικές και καν�νιστικές τ�υς µεταρρυθµίσεις και να παράσ�ει στις �ώρες
αυτές τη δυνατ�τητα να αντιµετωπί��υν διεθνείς αντιανταγωνιστικές πρακτικές π�υ παρεµπ�δί��υν
την ανάπτυ�ή τ�υς) και ασ��λήθηκε µε τ�υς κυρι�τερ�υς πρ�"ληµατισµ�ύς τ�υς (τ� εν λ�γω
πλαίσι� πρέπει να θεσπισθεί πρ��δευτικά και κατά τρ�π� ευέλικτ�, ανάγκη για ενισ�υµένη και
συντ�νισµένη τε�νική "�ήθεια, καθώς και παρ��ή ενίσ�υσης για την απ�κτηση της απαιτ�ύµενης
ικαν�τητας ώστε να µπ�ρ�ύν �ι �ώρες αυτές να συµµετέ��υν �υσιαστικά σε διεθνείς
δραστηρι�τητες συνεργασίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ).

475. Στη συνεδρίαση τ�υ �κτω"ρί�υ, η Επιτρ�πή παρ�υσίασε τη θέση της κατά τρ�π�
περισσ�τερ� απ�δεκτ� για τ�υς εµπ�ρικ�ύς της εταίρ�υς, και ιδίως τις ΗΠΑ και τις
αναπτυσσ�µενες �ώρες, πρ�κειµέν�υ να δηµι�υργηθ�ύν �ι απαραίτητες συµµα�ίες και να
εντατικ�π�ιηθ�ύν �ι πρ�σπάθειες για τη θέσπιση πλαισί�υ καν�νων ανταγωνισµ�ύ στ�ν Π�Ε.

476. �ι διαπραγµατεύσεις τ�υ Π�Ε για τ� εµπ�ρι� και τ�ν ανταγωνισµ� πρέπει να
�αρακτηρί��νται απ� ρεαλισµ� και να εστιαστ�ύν αρ�ικά σε �ητήµατα για τα �π�ία µπ�ρεί να
επιτευ�θεί συµ!ωνία στ� πλαίσι� εν�ς σύντ�µ�υ γύρ�υ παγκ�σµιων διαπραγµατεύσεων.
Επ�µένως, τ� αντικείµεν� των διαπραγµατεύσεων αυτών πρέπει να περι�ριστεί σε τρία
�ητήµατα τα �π�ία σήµερα θεωρ�ύνται έτ�ιµα για επίλυση: θεµελιώδεις αρ�ές π�υ πρέπει να
ε!αρµ���νται στις εθνικές ν�µ�θεσίες και π�λιτικές περί ανταγωνισµ�ύ, "ασικές λεπτ�µέρειες
για τη συνεργασία και εισαγωγή της αναπτυ�ιακής διάστασης ως αναπ�σπαστ�υ τµήµατ�ς εν�ς
π�λυµερ�ύς πλαισί�υ για τ�ν ανταγωνισµ�. Η επιτρ�πή π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ π�υ θα
συσταθεί στ� πλαίσι� τ�υ Π�Ε θα αναλά"ει τη δια�είριση τ�υ "ασικ�ύ αυτ�ύ πλαισί�υ.
Απαιτείται η κατα"�λή περαιτέρω πρ�σπαθειών για την πρ�ώθηση των εργασιών εκπαίδευσης
και ανάλυσης για πι� περίπλ�κα �ητήµατα ανταγωνισµ�ύ, σε µία µακρ�πρ�θεσµη πρ��πτική.

477. Στη συνεδρίαση τ�υ Ν�εµ"ρί�υ, η �µάδα εργασίας ε�έτασε και ενέκρινε την έκθεση
της �µάδας (2000) πρ�ς τ� Γενικ� Συµ"�ύλι� ¥278¦.

2. //ΣΑ

478. Η Επιτρ�πή συνέ�ισε να συµµετέ�ει ενεργά στις εργασίες της επιτρ�πής για τη
ν�µ�θεσία και την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ τ�υ ��ΣΑ, ιδίως στ� πλαίσι� των στρ�γγυλών
τραπε�ών και των συνεδριάσεων των �µάδων εργασίας π�υ �ργανώθηκαν τ� 2000 (ανταγωνισµ�ς
στη !αρµακ�"ι�µη�ανία, συγ�ωνεύσεις στ�ν τ�µέα των �ρηµατ�πιστωτικών υπηρεσιών,
συγ�ωνεύσεις και συµµα�ίες στ�ν τ�µέα των αερ�µετα!�ρών, επιεικής αντιµετώπιση
επι�ειρήσεων, ανταγωνισµ�ς στ�ν τ�µέα τ�υ !υσικ�ύ αερί�υ, κ�ινές επι�ειρήσεις, ηλεκτρ�νικ�
εµπ�ρι�, ιδιωτικ�ί και δηµ�σι�ι µη�ανισµ�ί επίλυσης δια!�ρών, ανταγωνισµ�ς στ�ν τ�µέα των
�δικών µετα!�ρών).

3. Unctad

479. Η Επιτρ�πή διαδραµάτισε ενεργ� ρ�λ� στην τέταρτη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών
για τ�ν καθ�ρισµ� αρ�ών συµ!ωνηµένων σε π�λυµερή "άση και �ι �π�ίες α!�ρ�ύν τις δίκαιες
επι�ειρηµατικές πρακτικές και τ�υς καν�νες για τ�ν έλεγ�� των περι�ριστικών πρακτικών των

¥278¦ Έκθεση (2000) της �µάδας εργασίας για την αλληλε�άρτηση µετα�ύ εµπ�ρί�υ και π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ,
υπ�"ληθείσα στ� γενικ� συµ"�ύλι�, WT/WGTCP/4 (30.11.2000).
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επι�ειρήσεων (RBP Review)· η διάσκεψη αυτή πραγµατ�π�ιήθηκε στη Γενεύη απ� 24 έως
29 Σεπτεµ"ρί�υ. Τ� ψή!ισµα π�υ εγκρίθηκε πρ�"λέπει τη συνέ�ιση των ετήσιων συνεδριάσεων
της διακυ"ερνητικής �µάδας εµπειρ�γνωµ�νων στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ (IGE) και �ητεί
την ε�έταση �ρισµένων �ητηµάτων, �πως η συνεργασία για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων και
η αλληλεπίδραση µετα�ύ π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και δικαιωµάτων διαν�ητικής ιδι�κτησίας.
Τ� ψή!ισµα αυτ� �ητεί επίσης απ� τη γραµµατεία της Unctad να συνε�ίσει την ε�έταση
�ρισµένων �ητηµάτων, �πως � έλεγ��ς των συγκεντρώσεων, τα �!έλη π�υ πρ�κύπτ�υν για τ�υς
καταναλωτές απ� την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ και η συµ"�λή της
τελευταίας στην καταπ�λέµηση της !τώ�ειας, καθώς και �ι σ�έσεις µετα�ύ ανταγωνισµ�ύ και
�ένων επενδύσεων. Τέλ�ς, τ� ψή!ισµα καλεί την Unctad να απ�σα!ηνίσει τ�υς τρ�π�υς µε τ�υς
�π�ί�υς τυ��ν διεθνείς συµ!ωνίες για θέµατα ανταγωνισµ�ύ µπ�ρ�ύν να ε!αρµ�στ�ύν σε
αναπτυσσ�µενες �ώρες.

480. Η Unctad συµµερί�εται γενικά τη στάση της ΕΚ στα θέµατα εµπ�ρί�υ και ανταγωνισµ�ύ
στ� πλαίσι� τ�υ Π�Ε. Τ�νί�ει επίσης �τι � τρέ�ων πρ�"ληµατισµ�ς της ΕΚ σ�ετικά µε τ�
�ήτηµα της ευέλικτης και πρ��δευτικής ε!αρµ�γής τ�υ πλαισί�υ για τις αναπτυσσ�µενες �ώρες
µπ�ρεί να απ�τελέσει ένα "ήµα πρ��δ�υ, ε!�σ�ν συνεργασθ�ύν και άλλες �ώρες.

4. ∆ιεθνές ��ρ�υµ για τ�ν ανταγωνισµ�

481. Η αυ�ηµένη διεθν�π�ίηση των �ικ�ν�µιών µας συνιστά σηµαντικ�τατη πρ�κληση για τις
αρ�ές ανταγωνισµ�ύ σε �λ�κληρ� τ�ν κ�σµ�. Για την αντιµετώπιση αυτών των πρ�κλήσεων, η
Επιτρ�πή εντατικ�π�ίησε τις διµερείς της σ�έσεις µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των κυρι�τέρων
εµπ�ρικών εταίρων της ΕΕ. #πως �µως έ��υν ήδη αναγνωρίσει τ�σ� η ΕΕ �σ� και τα κράτη µέλη
της, �ι διµερείς σ�έσεις έ��υν τα �ριά τ�υς: είναι παράλληλα απαραίτητ� να συνε�ιστ�ύν �ι
π�λυµερείς πρ�σεγγίσεις στα κρίσιµα �ητήµατα. Μία απ� αυτές τις πρ�σεγγίσεις συνίσταται
στη θέσπιση π�λυµερ�ύς πλαισί�υ για τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ στ� επίπεδ� τ�υ Π�Ε.

482. Ταυτ��ρ�να, � επίτρ�π�ς κ. Monti πρ�τεινε, κατά τη διάρκεια �µιλίας τ�υ στ�
πανεπιστηµιακ� ινστιτ�ύτ� τ�υ Fiesole ¥279¦, τη δηµι�υργία π�λυµερ�ύς «∆ιεθν�ύς !�ρ�υµ
ανταγωνισµ�ύ», τ� �π�ί� θα ανταπ�κριθεί στην ανάγκη καθιέρωσης εν�ς κεντρικ�ύ "ήµατ�ς
για τη διε�αγωγή συ�ητήσεων µετα�ύ των αρ�ών �ι �π�ίες είναι αρµ�διες για την ανάπτυ�η και
τη δια�είριση της π�λιτικής τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε παγκ�σµι� επίπεδ�. Σήµερα υπάρ��υν
περισσ�τερες απ� 80 �ώρες π�υ διαθέτ�υν κάπ�ιας µ�ρ!ής ν�µ�θεσία στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, �ι περισσ�τερες απ� τις �π�ίες θεσπίστηκαν µ�λις κατά την τελευταία δεκαετία,
ενώ π�λλές άλλες "ρίσκ�νται στ� στάδι� της εκπ�νησης. Υ!ίσταται σα!ής ανάγκη για τη
θέσπιση παγκ�σµι�υ !�ρ�υµ µε σκ�π� την ανταλλαγή και τη συ�ήτηση εµπειριών �σ�ν α!�ρά
την αντιµετώπιση �λων των �ητηµάτων π�υ α!�ρ�ύν την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ (�ητήµατα
�υσιαστικά, διαδικαστικά και �ητήµατα συνδε�µενα µε την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας).

483. � τελικ�ς στ���ς πρέπει να είναι η επίτευ�η τ�υ υψηλ�τερ�υ δυνατ�ύ "αθµ�ύ
σύγκλισης και συναίνεσης µετα�ύ των συµµετε��ντων, µέσω διαλ�γ�υ και ανταλλαγής
εµπειριών για �ητήµατα ε!αρµ�γής της π�λιτικής και για άλλα πρακτικ�ύ �αρακτήρα θέµατα.
Η συναίνεση πρέπει να είναι τ� απ�τέλεσµα κ�ινής αντίληψης σ�ετικά µε τ�ν καταλληλ�τερ�
τρ�π� αντιµετώπισης των σηµαντικών �ικ�ν�µικών πρ�"ληµάτων �σ� και των θεµάτων π�υ
συνδέ�νται µε την ε!αρµ�γή τ�υ δικαί�υ. � επίτρ�π�ς κ. Monti ε�έ!ρασε την πρ�θεσή τ�υ να
πρ�ωθήσει αυτήν την καιν�τ�µ� πρωτ�"�υλία κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

¥279¦ Βλέπε ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής στ�ν τύπ� IP/00/1230 της 27.10.2000.
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V — ΠΡ//ΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Τ/ 2001

1. Ν�µ�θετική και καν�νιστική δραστηρι�τητα

484. #σ� πρ��ωρεί η �λ�κλήρωση των αγ�ρών, τ�σ� στ� επίπεδ� της ΕΕ �σ� και παγκ�σµίως,
τ�σ� καθίσταται πι� επιτακτική η ανάγκη να απεικ�νιστεί η ε�έλι�η αυτή στ�υς διαδικαστικ�ύς
και �υσιαστικ�ύς καν�νες της Κ�ιν�τητας. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς θα συνε�ίσει επ�µένως την
αναθεώρηση των διαδικαστικών και �υσιαστικών καν�νων για την ε!αρµ�γή των άρθρων 81 και 82.

Πρ�ταση έκδ�σης νέ�υ καν�νισµ�ύ για την ε�αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ

485. Τ� 2001 θα συνε�ιστ�ύν �ι εργασίες στ� επίπεδ� τ�υ Συµ"�υλί�υ (σ�υηδική και "ελγική
πρ�εδρία) σ�ετικά µε την πρ�ταση της Επιτρ�πής για την έκδ�ση νέ�υ καν�νισµ�ύ ε!αρµ�γής
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ ¥280¦. Αναµένεται �τι η λεπτ�µερής εργασία π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε σε επίπεδ� εµπειρ�γνωµ�νων θα παράσ�ει τη δυνατ�τητα να υπ�"ληθεί
�υσιαστική έκθεση πρ��δ�υ στ� συµ"�ύλι� "ι�µη�ανικών υπ�θέσεων κατά τ� δεύτερ� ήµισυ
της σ�υηδικής πρ�εδρίας. Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� και η �ικ�ν�µική και Κ�ινωνική
Επιτρ�πή θα ε�ετάσ�υν την πρ�ταση κατά τ� πρώτ� ε�άµην� τ�υ 2001. Για τη συµπλήρωση των
σ�ετικών µε τ�ν πρ�τειν�µεν� καν�νισµ� εργασιών π�υ διε�άγ�νται στα άλλα θεσµικά �ργανα,
η Επιτρ�πή θα εκπ�νήσει τα αρ�ικά σ�έδια δια!�ρων ανακ�ινώσεων π�υ θα εκδ�θ�ύν
µελλ�ντικά και θα συν�δεύσ�υν τ�ν νέ� καν�νισµ�.

Συµ�ωνίες κάθετων περι�ρισµών

486. Στ�ν καν�νισµ� αριθ. 240/96 καθ�ρί��νται �ι πρ�ϋπ�θέσεις για την απαλλαγή κατά
κατηγ�ρία των συµ!ωνιών µετα!�ράς τε�ν�λ�γίας π�υ περιλαµ"άν�υν άδειες εκµετάλλευσης
διπλώµατ�ς ευρεσιτε�νίας και τε�ν�γνωσίας. Σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 12, η Επιτρ�πή �!είλει να
συντά�ει πρ�σωρινή έκθεση για την ε!αρµ�γή αυτ�ύ τ�υ καν�νισµ�ύ πριν απ� τ� τέλ�ς τ�υ
τέταρτ�υ έτ�υς απ� την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ. Βάσει της έκθεσης αυτής, η Επιτρ�πή πρέπει να
εκτιµήσει τη σκ�πιµ�τητα ενδε��µενης τρ�π�π�ίησης τ�υ εν λ�γω καν�νισµ�ύ, λαµ"άν�ντας
ιδίως υπ�ψη τις πρ�σ!ατες µεταρρυθµίσεις �σ�ν α!�ρά την ακ�λ�υθ�ύµενη π�λιτική στ�ν
τ�µέα των συµ!ωνιών για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς και την �ρι��ντια συνεργασία. Η
Επιτρ�πή πρ�τίθεται να δηµ�σιεύσει την έκθεση α�ι�λ�γησης πριν απ� τα τέλη τ�υ 2001.

Ε�αρµ�γή τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία στη διαν�µή αυτ�κινήτων

487. Η ισ�ύς τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία (ΕΚ) αριθ. 1475/95 �σ�ν α!�ρά τη
διαν�µή αυτ�κινήτων λήγει στις 30 Σεπτεµ"ρί�υ 2002. Η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει τις εργασίες
της για την πρ�ετ�ιµασία τ�υ καθεστώτ�ς π�υ θα διέπει τη διαν�µή αυτ�κινήτων ��ηµάτων,
"ασι��µενη στην έκθεση α�ι�λ�γησης τ�υ Ν�εµ"ρί�υ 2000 καθώς και στις αντιδράσεις π�υ
πρ�κάλεσε η εν λ�γω έκθεση.

Ανακ�ίνωση «De Minimis»

488. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να αναθεωρήσει την ισ�ύ�υσα ανακ�ίνωσή της σ�ετικά µε τ�ν
καν�να «De Minimis» ¥281¦ πριν απ� τ� τέλ�ς τ�υ 2001. Η ανακ�ίνωση De Minimis περιγρά!ει τις

¥280¦ COM(2000) 582 (ΕΕ C 365 Ε της 19.12.2000, σσ. 284-296).
¥281¦ ΕΕ C 372 της 9.12.1997.
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συµ!ωνίες π�υ η Επιτρ�πή θεωρεί ήσσ�ν�ς σηµασίας και µη εµπίπτ�υσες στ� άρθρ� 81
παράγρα!�ς 1. Σκ�π�ς της αναθεώρησης είναι να διασ!αλιστεί η συν��ή µετα�ύ της
ανακ�ίνωσης «De Minimis» και τ�υ πρ�σ!ατα εκδ�θέντ�ς καν�νισµ�ύ για τις απαλλαγές κατά
κατηγ�ρία στις κάθετες και �ρι��ντιες συµ!ωνίες ¥282¦. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να δηµ�σιεύσει
σ�έδι� κειµέν�υ στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα για τη δηµ�σια δια"�ύλευση πριν απ� τ�
καλ�καίρι.

Υπεύθυν�ς ακρ�άσεων

489. Πρ�"λέπεται �τι κατά τ� πρώτ� ε�άµην� τ�υ 2001 η Επιτρ�πή θα εγκρίνει τ�
αναθεωρηµέν� κείµεν� της εντ�λής τ�υ υπεύθυν�υ ακρ�άσεων.

2. Ελεγκτικ� έργ�

490. Τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς της δραστηρι�τητας της Επιτρ�πής �σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή
των καν�νων ανταγωνισµ�ύ σε περιπτώσεις συµπρά�εων θα ε�ακ�λ�υθήσει να συνίσταται στην
αντιµετώπιση συγκεκριµένων υπ�θέσεων. Αυτ� συνεπάγεται αδιάλειπτη πρ�σπάθεια
περαιτέρω ενίσ�υσης της ήδη καλής συνεργασίας µε τις εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ και µε τις
εθνικές καν�νιστικές αρ�ές. Μετα�ύ των "ασικών πρ�τεραι�τήτων θα είναι η αντιµετώπιση
των περιπτώσεων σ�"αρής παρα"ίασης της ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ, και ιδίως �ι
κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης και �ι συµπρά�εις µετα�ύ επι�ειρήσεων. Επιπλέ�ν, η
Επιτρ�πή θα εστιάσει την πρ�σ��ή της στις πρ�σ!ατα ελευθερωθείσες ή υπ� ελευθέρωση
αγ�ρές, �πως η αγ�ρά της ενέργειας, των αερ�µετα!�ρών, των τηλεπικ�ινωνιών και των
τα�υδρ�µικών υπηρεσιών πρ�κειµέν�υ να διασ!αλιστεί �τι τα µέ�ρι πρ�τιν�ς αυτά µ�ν�πώλια
δεν κατα�ρώνται τις παραδ�σιακά δεσπ���υσες θέσεις τ�υς ή δεν ενεργ�ύν απ� κ�ιν�ύ για να
διατηρήσ�υν ή να ενισ�ύσ�υν τη θέση αυτή.

ΣυµπράBεις

491. Για να αυ�ηθεί η απ�τελεσµατικ�τητα τ�σ� τ�υ εντ�πισµ�ύ �σ� και της αντιµετώπισης
των συµπρά�εων, η Επιτρ�πή ε�έδωσε τ� 1996 ανακ�ίνωση «περί επιείκειας» [«ανακ�ίνωση
σ�ετικά µε τη µη επι"�λή ή τη µείωση των πρ�στίµων σε περιπτώσεις συµπρά�εων» ¥283¦]. Απ�
την εµπειρία πρ�κύπτει �τι η πρακτική αυτή έ�ει ως απ�τέλεσµα την �υσιαστική αύ�ηση τ�υ
αριθµ�ύ των συµπρά�εων π�υ δεν εί�αν απ�καλυ!θεί και στις �π�ίες δεν εί�αν επι"ληθεί
κυρώσεις. Τ� πρ�γραµµα «περί επιείκειας» θα αναπτυ�θεί περαιτέρω ώστε να αυ�ηθεί η
απ�τελεσµατικ�τητά τ�υ και, εάν κριθεί απαραίτητ�, η ανακ�ίνωση τ�υ 1996 θα ενηµερωθεί
και θα αναθεωρηθεί κατά τη διάρκεια τ�υ 2001.

492. Η πρ�σ"αση στ� !άκελ� της υπ�θεσης απ�τελεί µία απ� τις κυρι�τερες διαδικαστικές
εγγυήσεις για την πρ�στασία τ�υ δικαιώµατ�ς της υπεράσπισης. Για να λη!θεί υπ�ψη η µέ�ρι
σήµερα απ�κτηθείσα εµπειρία απ� την ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�υς καν�νες
εσωτερικής διαδικασίας για την ε�έταση των αιτήσεων πρ�σ"ασης στ� !άκελ� ¥284¦ —καθώς
και για την πρ�σαρµ�γή της ανακ�ίνωσης αυτής στην πρ�σ!ατη ν�µ�λ�γία τ�υ
Πρωτ�δικεί�υ— τ� 2001 θα αρ�ίσ�υν εργασίες για την αναθεώρηση της εν λ�γω ανακ�ίνωσης.

¥282¦ BER 2790/1999, BER 2658/2000 και BER 2659/2000.
¥283¦ ΕΕ C 207 της 18.7.1996.
¥284¦ ΕΕ C 23 της 23.1.1997.
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Ελευθέρωση

493. Η ελευθέρωση απ�τελεί έναν �υσιαστικ� στ��� της κ�ιν�τικής π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ. Η ελευθέρωση πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µία ευρεία ένν�ια, δηλαδή ως η
καθιέρωση και διασ!άλιση δίκαιης και απερι�ριστης πρ�σ"ασης στην αγ�ρά σε
υπερρυθµι��µεν�υς τ�µείς ή σε τ�µείς στ�υς �π�ί�υς έ��υν ��ρηγηθεί ειδικά ή απ�κλειστικά
δικαιώµατα. Γενικά, κάθε πρ�σπάθεια επι"�λής της ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ πρέπει να
υπ�στηρί�ει τις ειδικές πρ�σπάθειες ελευθέρωσης κατά τρ�π� ώστε �ι πρ�σπάθειες αυτές να
απ�"�ύν επω!ελείς για τ�ν καταναλωτή.

494. Στ�ν τηλεπικ�ινωνιακ� τ�µέα έ��υν πλέ�ν ελευθερωθεί �λες �ι εθνικές αγ�ρές.
Ωστ�σ�, � ρυθµ�ς µε τ�ν �π�ί� πραγµατ�π�ιείται η καθιέρωση συνθηκών πραγµατικ�ύ
ανταγωνισµ�ύ ε�ακ�λ�υθεί να παρ�υσιά�ει σηµαντικές απ�κλίσεις µετα�ύ κρατών µελών και
αγ�ρών. Τρία καθ�ριστικής σηµασίας �ητήµατα θα πρ�σδι�ρίσ�υν την ε�έλι�η τ�υ εν λ�γω
τ�µέα:

— �ι καθιερωµέν�ι τηλεπικ�ινωνιακ�ί !�ρείς ε�ακ�λ�υθ�ύν να κατέ��υν εκ των πραγµάτων
µ�ν�πωλιακή θέση στην αγ�ρά τ�πικών κλήσεων, µε µερίδι� αγ�ράς π�υ πρ�σεγγί�ει τ� 100 %
σε �λα τα κράτη µέλη. Η Επιτρ�πή θα κατα"άλει επ�µένως πρ�σπάθειες για την απ�δέσµευση
τ�υ τ�πικ�ύ "ρ���υ, διασ!αλί��ντας πρ�σ"αση, απ�τρέπ�ντας την ε!αρµ�γή παρελκυστικών
τακτικών απ� τ�υς καθιερωµέν�υς !�ρείς καθώς και την εµ!άνιση καταστάσεων π�υ
�αρακτηρί��νται απ� στρέ"λωση των τιµών·

— � ανταγωνισµ�ς στην αγ�ρά κινητής τηλε!ωνίας περι�ρίστηκε κυρίως στην εθνική αγ�ρά
λιανικής και παρά τ� γεγ�ν�ς �τι πρ�σ!ατα άρ�ισαν να δραστηρι�π�ι�ύνται νέ�ι !�ρείς σε
πανευρωπαϊκή κλίµακα. Ε�ακ�λ�υθ�ύν να παραµέν�υν πρ�"λήµατα �σ�ν α!�ρά την
πρ�σ"αση και τ�ν τερµατισµ� κλήσης σε κινητά δίκτυα καθώς και τις επι"αρύνσεις για την
περιαγωγή. Η Επιτρ�πή ενδέ�εται επ�µένως να κινήσει διαδικασίες κατά µεµ�νωµένων
επι�ειρήσεων·

— η διάδ�ση τ�υ ∆ιαδικτύ�υ στην Ένωση θα επιτα�υνθεί. Αυτ� µπ�ρεί να επιτευ�θεί µε την
�υσιαστική µείωση, σε �λ�κληρη την Ευρώπη, των τιµών για τις µισθωµένες γραµµές
καθώς και µε τη δια!ύλα�η τ�υ �αρακτήρα τ�υ ∆ιαδικτύ�υ ως «αν�ικτ�ύ µέσ�υ».

495. Στ�ν τα�υδρ�µικ� τ�µέα έ��υν υπ�"ληθεί αρκετές καταγγελίες σύµ!ωνα µε τις
�π�ίες καθιερωµέν�ι !�ρείς επω!ελ�ύµεν�ι απ� τ�µείς απ�κλειστικής τ�υς αρµ�δι�τητας
δραστηρι�π�ι�ύνται σε αν�ικτές στ�ν ανταγωνισµ� αγ�ρές �ωρίς να καλύπτ�υν τ�
πρ�σθετ� κ�στ�ς π�υ συνεπάγεται η παρ��ή ανταγωνιστικών υπηρεσιών. �ι ιδιωτικές
εταιρείες διατυπών�υν επι!υλά�εις και ανησυ�ίες για τ� �τι �ι καθιερωµέν�ι τα�υδρ�µικ�ί
!�ρείς ανταγωνί��νται µα�ί τ�υς �ωρίς να κατανέµ�υν µε τ�ν κατάλληλ� τρ�π� τ� κ�στ�ς
στις υπ�κείµενες στ�ν ανταγωνισµ� αγ�ρές (διασταυρ�ύµενη επιδ�τηση). Η Επιτρ�πή θα
πρ�σπαθήσει να επιλύσει τα πρ�"λήµατα αυτά ιδίως µέσω τ�υ πρ�σδι�ρισµ�ύ τ�υ
κατάλληλ�υ κ�στ�υς π�υ ένας καθιερωµέν�ς !�ρέας �!είλει να καλύπτει κατά την είσ�δ�
τ�υ σε ανταγωνιστικές αγ�ρές (πρ�κειται για την «ελά�ιστη τιµή»). Ε!�σ�ν αυτ� τ� ύψ�ς
τ�υ κ�στ�υς δεν καλύπτεται απ� τα έσ�δα τ�υ καθιερωµέν�υ !�ρέα στην ανταγωνιστική
αγ�ρά, η Επιτρ�πή θα επι"άλει την ε!αρµ�γή των κατάλληλων µέτρων απ�κατάστασης. Στ�
πλαίσι� αυτ� ενδέ�εται, σε µεµ�νωµένες περιπτώσεις, να καταστεί απαραίτητη η ε�έταση
των τιµών π�υ ε!αρµ���νται στ�υς τ�µείς απ�κλειστικής αρµ�δι�τητας.
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496. #σ�ν α!�ρά τις αερ�µετα!�ρές, η Επιτρ�πή θα λά"ει τελική θέση για σηµαντικές
συµµα�ίες τ�σ� εντ�ς της ΕΕ �σ� και σε διατλαντικ� επίπεδ�. Η Επιτρ�πή θα πραγµατ�π�ιήσει
επίσης µία ευρεία και αν�ικτή δια"�ύλευση για τις πιθανές αρνητικές για τ�ν ανταγωνισµ�
συνέπειες π�υ ενδέ�εται να έ��υν �ι διε�αγ�µενες στ� πλαίσι� της IATA δια"�υλεύσεις
σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� των τιµ�λ�γίων µετα!�ράς επι"ατών. Αυτ�ύ τ�υ είδ�υς �ι τ�µεακής
εµ"έλειας ρυθµίσεις καλύπτ�νται απ� τ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1617/93 της Επιτρ�πής
σ�ετικά µε τις απαλλαγές κατά κατηγ�ρία, τ�υ �π�ί�υ η ισ�ύς λήγει στις 30 Ι�υνί�υ 2001.

497. Πέρα απ� την απαιτ�ύµενη περαιτέρω ελευθέρωση στ�υς παραδ�σιακά απ�κλειστικ�ύς
τ�µείς, ένας παρεµ!ερής στ���ς είναι να διασ!αλιστεί �τι η εγκαθίδρυση της ενιαίας αγ�ράς σε
�ρισµέν�υς αναδυ�µεν�υς τ�µείς, �ι �π�ί�ι κατά παράδ�ση δεν ήταν αν�ικτ�ί στ�ν ανταγωνισµ�,
δεν θα υπ�ν�µευτεί απ� αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Παραδείγµατα αυτ�ύ τ�υ είδ�υς απ�τελεί
η δια�είριση των απ�"λήτων καθώς και η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Η ε!αρµ�γή των
καν�νων ανταγωνισµ�ύ σε αυτές τις νέες αγ�ρές απ�σκ�πεί στ� να διασ!αλίσει �τι �ι εν λ�γω
αγ�ρές θα παραµείν�υν αν�ικτές και �τι � ανταγωνισµ�ς θα υ!ίσταται και θα λειτ�υργεί
παράλληλα µε τη διατήρηση υψηλών επιπέδων πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.

3. Συγκεντρώσεις

498. Στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, πρ�τεραι�τητα της Επιτρ�πής για τ� 2001
θα είναι η συνέ�ιση των εργασιών αναθεώρησης τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, µετά
την έκθεση π�υ υπέ"αλε η Επιτρ�πή πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� για τ� �ήτηµα αυτ� τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2000.
Τα απ�τελέσµατα της εµπεριστατωµένης έρευνας για τα κατώτατα �ρια και τις παραπ�µπές, η
�π�ία �εκίνησε µετά την υπ�"�λή αυτής της έκθεσης, θα αναλυθ�ύν απ� κ�ιν�ύ µε άλλα τυ��ν
�ητήµατα αναθεώρησης, κατά τη διάρκεια τ�υ 2001. Σκ�π�ς είναι να καταρτιστεί, κατά τ�
τρέ��ν έτ�ς, ένα επίσηµ� έγγρα!� δια"�ύλευσης �π�υ θα ανα!έρ�νται τα συµπεράσµατα της
Επιτρ�πής και �ι συστάσεις της �σ�ν α!�ρά τις µεταρρυθµίσεις.

499. Επίσης κατά τ� έτ�ς αυτ�, η Επιτρ�πή αναµένει �τι θα �λ�κληρώσει τις εργασίες της
για την αναθεώρηση της ισ�ύ�υσας ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε τ�υς δευτερεύ�ντες περι�ρισµ�ύς
(ΕΕ C 203 της 14.8.1990), ώστε να αυ�ηθεί η δια!άνεια της εν λ�γω ανακ�ίνωσης και να
διευκρινισθ�ύν τ�σ� η ένν�ιά της �σ� και τ� πεδί� ε!αρµ�γής της. Η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει
επίσης τις εργασίες εκπ�νησης νέας ανακ�ίνωσης π�υ θα περιέ�ει διευκρινίσεις για τ�ν
πρ�σδι�ρισµ� και την αντιµετώπιση των περιπτώσεων συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης "άσει
τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων. �ι συ�ητήσεις µε τις ΗΠΑ θα συνε�ιστ�ύν "άσει δύ�
σ�εδίων συνεργασίας, εκ των �π�ίων τ� ένα α!�ρά τα µέτρα απ�κατάστασης και τ� άλλ� τη
συλλ�γική δεσπ���υσα θέση, ενώ θα διερευνηθ�ύν και νέα πεδία συνεργασίας στ� πλαίσι� της
παγκ�σµιας πρωτ�"�υλίας για τ�ν ανταγωνισµ�.

500. Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται επίσης να ε�ετάσει τις εσωτερικές της µεθ�δ�υς εργασίας. Στα
σ�ετικά µέτρα θα περιλη!θεί η θέσπιση εσωτερικών κατευθυντήριων γραµµών µε τις �π�ίες θα
διασ!αλί�εται η απ�τελεσµατικ�τητα των δεσµεύσεων, καθώς και η εκπ�νηση τυπ�π�ιηµέν�υ
κειµέν�υ για πληρε��ύσι�υς και η θέσπιση συστήµατ�ς ηλεκτρ�νικής παρακ�λ�ύθησης της
συµµ�ρ!ωσης των µερών µε τις αναλη!θείσες δεσµεύσεις τ�υς. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή θα
πρ�σπαθήσει να "ελτιώσει τη µεθ�δ�λ�γία συγκέντρωσης στ�ι�είων την �π�ία �ρησιµ�π�ιεί
στ� πλαίσι� των ερευνών για τις συγκεντρώσεις, µέσω της εκπ�νησης εσωτερικών
κατευθυντήριων γραµµών σ�ετικά µε τις αιτήσεις παρ��ής πληρ�!�ριακών στ�ι�είων και
τυπ�π�ιηµένων επιστ�λών "άσει τ�υ άρθρ�υ 11 τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων.
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4. Κρατικές ενισ�ύσεις

501. �ι κρατικές ενισ�ύσεις ε�ακ�λ�υθ�ύν να µειών�νται ως π�σ�στ� τ�υ ΑΕΠ, αλλά �ι
ενισ�ύσεις υπέρ µεµ�νωµένων τ�µέων και επι�ειρήσεων παραµέν�υν σε ιδιαίτερα υψηλά
επίπεδα. Θα συνε�ιστ�ύν �ι πρ�σπάθειες για τ�ν περι�ρισµ� των στρε"λώσεων ανταγωνισµ�ύ
π�υ πρ�καλ�ύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εθνικά µέτρα παρ��ής ενισ�ύσεων· συγκεκριµένα,
θα συνε�ιστεί η ε!αρµ�γή αυστηρής π�λιτικής �σ�ν α!�ρά την επιστρ�!ή των παράν�µων και
ασυµ"ί"αστων ενισ�ύσεων καθώς και � απ�τελεσµατικ�τερ�ς έλεγ��ς για την τήρηση των
�ρων και υπ��ρεώσεων π�υ επι"άλλει η Επιτρ�πή στ� πλαίσι� των απ�!άσεών της για
υπ�θέσεις κρατικών ενισ�ύσεων. Η Επιτρ�πή θα δώσει ιδιαίτερη έµ!αση στη "ελτίωση της
δια!άνειας, η �π�ία µπ�ρεί να επιτευ�θεί µε την πρ��δευτική καθιέρωση µητρώ�υ και πίνακα
επιδ�σεων στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων, τα �π�ία θα είναι πρ�σπελάσιµα για τ�
κ�ιν�. Αναµένεται �τι η αυ�ηµένη αυτή δια!άνεια θα έ�ει ως απ�τέλεσµα την αύ�ηση των
πιέσεων, µετα�ύ των κρατών µελών, για µείωση τ�υ �γκ�υ των κρατικών ενισ�ύσεων.

502. #σ�ν α!�ρά τα �ρι��ντια �ητήµατα, η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει τις πρ�σπάθειές της για
µεταρρύθµιση τ�υ ν�µ�θετικ�ύ πλαισί�υ, µε στ��� την απλ�ύστευση των διαδικασιών της και
τη �ρησιµ�π�ίηση των π�ρων της µ�ν� για τα �υσιαστικής σηµασίας �ητήµατα. Η
µεταρρύθµιση αυτή περιλαµ"άνει ιδίως την αναθεώρηση π�λλών πλαισίων καν�νων και
κατευθυντήριων γραµµών, των �π�ίων η διάρκεια ισ�ύ�ς λήγει τ� 2001 ή τα �π�ία πρέπει να
ενηµερωθ�ύν, και ιδίως τ� κ�ιν�τικ� πλαίσι� καν�νων για τις ενισ�ύσεις στην έρευνα και
ανάπτυ�η, τ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι� καν�νων για τις ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα
υπέρ µεγάλων επενδυτικών σ�εδίων και �ι κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισ�ύσεις στην
απασ��ληση. Μετά απ� σ�ετικ� αίτηµα των κρατών µελών, τ� �π�ί� διατυπώθηκε κατά την
άτυπη σύν�δ� τ�υ Συµ"�υλί�υ Ecofin π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε στις Βερσαλλίες τ�ν Σεπτέµ"ρι�
2000, η Επιτρ�πή πρ�τίθεται επίσης να διευκρινίσει �ητήµατα ε!αρµ�γής των καν�νων για τις
κρατικές ενισ�ύσεις στα µέτρα �ρηµατ�δ�τησης επι�ειρηµατικών κε!αλαίων.

5. ∆ιεθνείς δραστηρι�τητες

503. Στ�ν διεθνή �ώρ�, η Επιτρ�πή θα ε�ακ�λ�υθήσει να ε!αρµ��ει την π�λιτική της η
�π�ία συνίσταται α!εν�ς στη "ελτίωση της διµερ�ύς συνεργασίας µε τ�υς µη κ�ιν�τικ�ύς
�µ�λ�γ�υς της και α!ετέρ�υ στη διερεύνηση των δυνατ�τήτων ανάπτυ�ης της π�λυµερ�ύς
συνεργασίας. #σ�ν α!�ρά τ� πρώτ� �ήτηµα, η Επιτρ�πή θα κατα"άλει πρ�σπάθειες ώστε να
υπ�γρα!εί κατά τ� 2001 η συµ!ωνία συνεργασίας µετα�ύ της Ένωσης και της Ιαπωνίας, η
�π�ία πρ�"λέπει συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και της ιαπωνικής επιτρ�πής
ανταγωνισµ�ύ· παράλληλα η Επιτρ�πή θα µελετήσει τη δυνατ�τητα διαπραγµάτευσης και
σύναψης νέων συµ!ωνιών συνεργασίας µε τρίτες �ώρες. #σ�ν α!�ρά τις π�λυµερείς
πρωτ�"�υλίες, η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει τις πρ�σπάθειές της για τη δηµι�υργία ν�µικ�ύ
πλαισί�υ τ�υ Π�Ε σε �ητήµατα ανταγωνισµ�ύ, και στ� πλαίσι� αυτ� θα επικεντρώσει αρ�ικά
τις πρ�σπάθειές της στ� να εγγρα!εί τ� εν λ�γω �ήτηµα στην ηµερήσια διάτα�η τ�υ πρ�σε��ύς
κύκλ�υ εµπ�ρικών διαπραγµατεύσεων. Εν τω µετα�ύ, η σύσταση διεθν�ύς !�ρ�υµ για τ�ν
ανταγωνισµ�, �πως τ� πρ�τεινε � επίτρ�π�ς κ. Monti τ� 2000, θα περιλη!θεί µετα�ύ των
"ασικών πρ�τεραι�τήτων.

504. Με την έγκριση τ�υ εγγρά!�υ στρατηγικής για τη διεύρυνση και τ�υ �ν�µα��µεν�υ
«�άρτη π�ρείας» απ� τ� Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� της Νίκαιας, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εισέρ�εται σε µία κρίσιµη !άση. Βασική πρ�τεραι�τητα της Επιτρ�πής για τ� 2001
είναι να πρ�"εί σε εκτίµηση της ε!αρµ�γής της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στις υπ�ψή!ιες �ώρες,
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ε�ετά��ντας ιδίως �ρισµένες υπ�θέσεις «τεστ», �ι �π�ίες α!�ρ�ύν τ�σ� την π�λιτική κατά των
συµπρά�εων και των δεσπ���υσών θέσεων �σ� και τις κρατικές ενισ�ύσεις, πρ�κειµέν�υ να
διαπιστωθεί εάν είναι δυνατ� να κλείσει πρ�σωρινά τ� κε!άλαι� «ανταγωνισµ�ς» στις
διαπραγµατεύσεις µε τις υπ�ψή!ιες �ώρες πριν απ� τα τέλη τ�υ 2001.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ΥΠ/ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥ/ΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

1. Άρθρα 81, 82 και 86

2. Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

Υπ�θεση ∆ηµ�σίευση Σηµεί�
Aéroports de Paris (ADP) ΕΕ L 230 της 18.8.1998 188
B &W Loudspeaker Ltd IP/00/1418 της 6.12.2000 215
Callahan Invest Limited Baden Württemberg IP/00/905 της 2.8.2000 164
Callahan Invest Limited Nordrhein Westfalen IP/00/637 της 20.6.2000 164
CECED ΕΕ L 187 της 26.7.2000 96
Κώδικας συµπερι!�ράς της ΙΜΑ ΕΕ L 106 της 23.4.1999 22
Deutsche Post AG – Interception 
of Cross-border Mail IP/00/562 της 31.5.2000 174
FEFC ΕΕ L 268 της 20.10.2000 74
FETTCSA ΕΕ L 268 της 20.10.2000 74
Groupement des Cartes Bancaires 205
JCB Service IP/00/1526 της 21.12.2000 94
Κ�ινές υπ�θέσεις UPS/Deutsche Post AG 
και DVPT/Deutsche Post AG IP/00/919 της 8.8.2000 175
Kirch /BSkyB ΕΕ C 110 της 15.4.2000 217
Τέλη πρ�σγείωσης IP/00/874 της 27.7.2000 185
Lufthansa και SAS IP/00/1159 της 13.10.2000 181
Λυσίνη IP/00/589 της 7.6.2000 78
Microsoft /Telewest ΕΕ C 94 της 1.4.2000 217
Νέες τα�υδρ�µικές υπηρεσίες στην Ιταλία IP/00/1522 της 21.12.2000 177
Opel IP/00/1028 της 20.9.2000 106
Qualiflyer 180
SABRE IP/00/835 της 25.7.2000 191 και 453
Soda Ash καρτέλ IP/00/1449 της 13.12.2000 88
Solvay και ICI ΕΕ L 187 της 26.7.2000 101
Telefonica/Sogecable/Audiovisual Sport IP/00/1352 της 23.11.2000 220
Unisource ΕΕ L 52 της 22.2.2001 161
Vodafone, Vivendi and Canal+ IP/00/821 της 24.7.2000 167

Υπ�θεση ∆ηµ�σίευση Σηµεί�
Air Liquide/BOC IP/00/46 της 18.1.2000 266
Alcoa/Reynolds IP/00/424 της 4.5.2000 265, 451 και 458 
America Online Inc (AOL)/Time Warner IP/00/1145 της 11.10.2000 251 και 451 
AstraZeneca and Novartis IP/00/844 της 26.7.2000 247 και 451
Boeing/Hughes IP/00/1067 της 27.9.2000 451
Bosch/Rexroth IP/00/1457 της 13.12.2000 274
BSCH/A. Champalimaud IP/99/533 της 20.7.1999

IP/99/610 της 3.8.1999
288
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3. Κρατικές ενισ�ύσεις

IP/99/669 της 9.9.1999
IP/99/749 της 13.10.1999
IP/99/773 της 20.10.1999
IP99/774 της 20.10.1999
IP/99/818 της 3.11.1999
IP/00/21 της 12.1.2000
IP/00/296 της 27.3.2000

Framatome SA/Siemens/Cogema/JV IP/00/1414 της 6.12.2000 246
Generali/INA IP/00/29 της 13.1.2000 278
MCI WorldCom/Sprint IP/00/668 της 28.6.2000 Ένθετ� 6 και 451
Mitsubishi Heavy Industries ΕΕ L 4 της 9.1.2001 287
Outokumpu/Avesta Sheffield IP/00/613 της 13.6.2000 262
Rexam/American National Can IP/00/814 της 20.7.2000 265
Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA 
και τη Holderbank/Cimpo IP/00/1338 της 22.11.2000 288
TotalFina IP/00/135 της 9.2.2000 257
VEBA/VIAG IP/00/613 της 13.6.2000 261
Vivendi/Canal +/Seagram IP/00/1162 της 16.10.2000 254
Vodafone Airtouch/Mannesmann IP/00/373 της 12.4.2000 276
Vodafone/Mannesman IP/00/373 της 12.4.2000 250
Volvo/Renault VI IP/00/962 της 4.9.2000 278
Volvo/Scania IP/00/257 της 14.3.2000 245

Υπ�θεση ∆ηµ�σίευση Σηµεί�
Aero Transport Internacional SA 379
ASETRA ΕΕ C 184 της 1.7.2000 385
Babcock Wilcox SA ΕΕ C 232 της 12.8.2000 342
Bau Union Ost Group ΕΕ C 121 της 29.4.2000 343
Καθεστώς «Business Infrastructure 
Development» στ� Ηνωµέν� Βασίλει� 317
CDA Compact Disc Albrechts GmbH (CDA) ΕΕ L 318 της 22.11.2000 421
Cockerill Sambre SA ΕΕ C 71 της 13.3.2001 358
Compañía Trasmediterránea IP/00/808 της 19.7.2000 396
Eκµετάλλευση εγκαταστάσεων 
των γαλλικών αυτ�κινητ�δρ�µων ΕΕ C 354 της 9.12.2000 386
Crédit Mutuel ΕΕ C 146 της 12.5.1998 413
∆ανικ� καθεστώς παρ��ής ενισ�ύσεων 
για την κατάρτιση των ναυτικών ΕΕ C 380 της 30.12.2000 399
∆ανικ� καθεστώς για την ε!αρµ�γή 
�αµηλ�τερ�υ κατ’ απ�κ�πή συντελεστή 
!�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς ΕΕ C 284 της 7.10.2000 321
Delon Filament GmbH ΕΕ C 134 της 13.5.2000 371
Deutsche Bahn ΕΕ C 52 της 17.2.2001 391
�λλανδική ενίσ�υση στη NS Cargo ΕΕ L 38 της 8.2.2001 38
�λλανδικ� καθεστώς παρ��ής ενίσ�υσης 
στην κατασκευή �ερσαίων τερµατικών 
σταθµών ΕΕ C 315 της 4.11.2000 389
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�ικ�λ�γική !�ρ�λ�γική µεταρρύθµιση στη 
Γερµανία ΕΕ C 322 της 11.11.2000 338
Électricité de France IP/00/370 της 11.4.2000 306
∆εσµεύσεις για ανάπτυ�η της κατάρτισης στη 
Γαλλία 

ΕΕ C 284 της 7.10.2000 334

Erika ΕΕ C 380 της 30.12.2000 416
Exporplás 372
Ferries Golfo de Vizcaya 400
Fiat Rivalta ΕΕ L 117 της 18.5.2000 365
Φινλανδία: Καθεστώς κρατικών ενισ�ύσεων 
για την κατάρτιση των ναυτικών ΕΕ C 258 της 9.9.2000 393
Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca 
Technologica IP/00/1517 της 21.12.2000 330
Ganzliner Beschichtungspulver GmbH 313
Georgsmarienhütte (GMH) und Gröditzer ΕΕ C 310 της 28.10.2000 309
Γερµανία: Ερευνητικ� πρ�γραµµα για την 
κινητικ�τητα και την επίγεια κυκλ�!�ρία ΕΕ C 232 της 12.8.2000 327
Graf von Henneberg Porzellan GmbH ΕΕ C 272 της 23.9.2000 341
Υψηλής απ�τελεσµατικ�τητας σταθµ�ί 
ηλεκτρ�παραγωγής συνδυασµέν�υ κύκλ�υ ΕΕ C 37 της 3.2.2001 339
Hirschfelder Leinen und Textil GmbH ΕΕ C 272 της 23.9.2000 343
Holzmann ΕΕ C 110 της 14.11.2000 343
Κ�ρσική 378
Ινδ�νησία: αναπτυ�ιακή ενίσ�υση ΕΕ C 101 της 8.4.2000 356
Ιταλικές τράπε�ες και τραπε�ικά ιδρύµατα ΕΕ C 44 της 10.2.2001 414
Ιταλική επαρ�ία τ�υ Bolzano 390
Ιταλική περι!έρεια τ�υ Πεδεµ�ντί�υ 390
Πρ�γραµµα ΙΤΕΑ ΕΕ C 284 της 7.10.2000 327
Kahla Porzellan GmbH στη Γερµανία IP/00/1305 της 15.11.2000 311 και 341
Kali und Salz GmbH ΕΕ L 44 της 15.2.2001 318
Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) ΕΕ C 134 της 13.5.2000, 

ΕΕ L 120 της 20.5.2000, 
ΕΕ L 156 της 29.6.2000

355

Landesbanken 415
Lenzing Lyozell (LLG) ΕΕ L 38 της 8.2.2001 316
Lintra ΕΕ C 278 της 30.9.2000 342
Magefesa ΕΕ L 198 της 30.7.1999 Ένθετ� 7
Manufacture Corrézienne de Vêtements ΕΕ L 293 της 22.11.2000 422
Nissan Motor Manufacturing Ltd ΕΕ C 354 της 9.12.2000 366
Océ IP/00/1176 της 18.10.2000 329
�λυµπιακή Αερ�π�ρία IP/00/1113 της 4.10.2000 381
Parco Navi SpA ΕΕ C 162 της 10.6.2000 305
Pilkington Glass France SAS and Interpane 
Glass Coating France SAS ΕΕ C 293 της 14.10.2000 352
Σιδηρ�δρ�µικ� τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� ΕΕ C 272 της 23.9.2000 327
Λιµένας τ�υ Ρ�τερνταµ ΕΕ C 354 της 9.12.2000 39
Π�ρτ�γαλία: καθεστώς !�ρ�λ�γικών 
ενισ�ύσεων υπέρ της περι!έρειας 
της Madeira ΕΕ C 266 της 16.9.2000 322
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Π�ρτ�γαλικ� καθεστώς !�ρ�λ�γικής 
ενίσ�υσης στη �ώνη ελεύθερων συναλλαγών 
της Μαδέρα ΕΕ C 301 της 21.10.2000 348
Πρ�τειν�µεν� απ� τη ∆ανία καθεστώς για τις 
διαπραγµατεύσιµες άδειες εκπ�µπής CO2 ΕΕ C 322 της 11.11.2000 337
Siciliana Acque Minerali Srl ΕΕ L 272 της 25.10.2000 307
SKL-Motoren and Systmetechnnik GmbH ΕΕ C 27 της 27.1.2001 343
Sociedad Estátal de Participaciones Industriales 
(SEPI) ΕΕ C 328 της 18.11.2000. 310 και 354
Solar Tech IP/00/1304 της 15.11.2000 325 και 351
Σ�υηδικ� καθεστώς ενισ�ύσεων για τη 
"ελτίωση των περι"αλλ�ντικών συνθηκών 
εντ�ς των κτιρίων ΕΕ L 295 της 23.11.2000 336 και 411
Σ�υηδικ� καθεστώς ενισ�ύσεων 
για τις εισ!�ρές κ�ινωνικής ασ!άλισης IP/00/1510 της 21.12.2000 348
Σ�υηδικ� καθεστώς ενισ�ύσεων για τη 
µείωση της "άσης τ�υ !�ρ�υ εισ�δήµατ�ς 
υπέρ εµπειρ�γνωµ�νων πρ�σλαµ"αν�µένων 
στ� ε�ωτερικ� ΕΕ C 284 της 7.10.2000 321
Σ�υηδικ� καθεστώς ενισ�ύσεων 
για την κατάρτιση των ναυτικών ΕΕ C 258 της 9.9.2000 393
System Microelectronic Innovation GmbH 
(SMI) ΕΕ L 238 της 22.9.2000 421
Tasq ΕΕ L 272 της 25.10.2000 308
Πίστωση !�ρ�υ στ� ΗΒ ΕΕ C 162 της 10.6.2000 327
Transportes Aéreos Portugueses SA (TAP) 380
Tubacex ΕΕ L 52 της 22.2.2001 312
ΗΒ: Φ�ρ�λ�γικ� καθεστώς σ�ετικ� 
µε τη �ωρητικ�τητα ΕΕ C 258 της 9.9.2000 394
Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
(WestLB) ΕΕ C 211 της 22.7.2000 424
Wildauer Kurbelwelle ΕΕ L 287 της 14.11.2000 343
Zonenrandförderungsgesetz ZonRFG ΕΕ L 323 της 20.12.2000 359
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I — ΣΥΜΠΡΑbΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ>ΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΣΠ/?/ΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ: 
ΑΡΘΡΑ 81, 82 ΚΑΙ 86 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΑΡΘΡ/ 65 
ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚΑ>

A — ™˘ÓÔÙÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

1. Απαγ�ρεύσεις

1.1. /ρι��ντιες συµ�ωνίες

Τ	 καρτέλ της λυσίνης (υπ�θεση COMP/F3/36.545)

Στις 7 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση µε την �π�ία επέ"αλε πρ�στιµα συν�λικ�ύ
ύψ�υς 110 εκατ. ευρώ σε πέντε παραγωγ�ύς συνθετικής λυσίνης δι�τι εί�αν συστήσει ένα
παγκ�σµι� καρτέλ µε σκ�π� τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών πώλησης και π�σ�στώσεων καθώς και
την ανταλλαγή πληρ�!�ριών σ�ετικά µε τ�ν �γκ� των πωλήσεών τ�υς ("λέπε επίσης πρώτ�
µέρ�ς, σηµεία 78 έως 87).

FETTCSA (υπ�θεση IV/34.018)

Η συµ!ωνία τελών και πρ�σθετων τελών δρ�µ�λ�γίων Άπω Ανατ�λής [Far East Trade Tariff
Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] ήταν µια συµ!ωνία π�υ θεσπίστηκε στις
5 Μαρτί�υ 1991 και τέθηκε σε ε!αρµ�γή στις 4 Ι�υνί�υ 1991. Η FETTCSA καταργήθηκε τ�
1994. Η FETTCSA α!�ρ�ύσε την επι"�λή των τελών εκτ�ς τ�υ "ασικ�ύ θαλάσσι�υ ναύλ�υ. Τα
τέλη και τα συµπληρωµατικά τέλη µπ�ρ�ύν να αντιπρ�σωπεύ�υν ένα σηµαντικ� µερίδι� τ�υ
συν�λικ�ύ κ�στ�υς µετα!�ράς για τ�υς !�ρτωτές.

Τα µέρη της συµ!ωνίας FETTCSA ήταν µέλη της ναυτιλιακής διάσκεψης εµπ�ρευµατικών
µετα!�ρών Άπω Ανατ�λής [Far Eastern Freight Conference (FEFC)] καθώς και �ι "ασικ�ί
ανταγωνιστές τ�υς π�υ δεν συµµετεί�αν στη διάσκεψη. Τα µέρη της FETTCSA είναι
�υσιαστικά τα ίδια �πως και εκείνα της συµ!ωνίας δρ�µ�λ�γίων Ευρώπης-Ασίας [Europe Asia
Trades Agreement (ΕΑΤΑ)], η �π�ία απαγ�ρεύθηκε µε απ�!αση της Επιτρ�πής τ� 1999 (1). Τα
µέρη της FETTCSA κατεί�αν συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 80 %.

Στ� πλαίσι� της FETTCSA, �ι εταιρείες ε�έτα�αν πιθαν�ύς τρ�π�υς για την ε��µ�ίωση των
εµπ�ρικών πρακτικών τ�υς σ�ετικά µε τέλη και τα πρ�σθετα τέλη. �ι συ�ητήσεις αυτές
�δήγησαν στη συµ!ωνία µη ��ρήγησης εκπτώσεων επί των δηµ�σιευµένων τιµ�λ�γίων τ�υς
�σ�ν α!�ρά τα τέλη και τα πρ�σθετα τέλη. Η συµ!ωνία αυτή απ�τελεί παρα"ίαση της
απαγ�ρευσης συµπρά�εων π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.
Στην απ�!ασή της η Επιτρ�πή απ�ρρίπτει τ�ν ισ�υρισµ� των εταιρειών �τι η FETTCSA
απ�τελ�ύσε απλώς µια «τε�νική συµ!ωνία» π�υ επιτρεπ�ταν "άσει των καν�νων ανταγωνισµ�ύ
π�υ ε!αρµ���νται στις ναυτιλιακές υπηρεσίες (2).

¥1¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 30ής Απριλί�υ 1999 (συµ!ωνία δρ�µ�λ�γίων Ευρώπης-Ασίας), ΕΕ L 193 της
26.7.1999, σ. 23· δελτί� τύπ�υ ΙΡ/99/313 της 10ης Μαΐ�υ 1999.

¥2¦ Άρθρ� 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 4056/86.
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Σύµ!ωνα µε τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ π�υ ε!αρµ���νται στις ναυτιλιακές υπηρεσίες, �ι
ναυτιλιακές διασκέψεις µπ�ρ�ύν να τύ��υν ε�αίρεσης απ� την απαγ�ρευση των συµπρά�εων
π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 (3). Σύµ!ωνα µε την ε�αίρεση αυτή, τα µέλη των
ναυτιλιακών διασκέψεων µπ�ρ�ύν να καθ�ρίσ�υν τιµ�λ�για θαλάσσιας µετα!�ράς µε την
πρ�ϋπ�θεση �τι πληρ�ύν �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις και τηρ�ύν �ρισµένες υπ��ρεώσεις. Ως
ναυτιλιακή διάσκεψη, τα µέλη της FEFC συµ!ων�ύν επίσης για επίπεδ� των τελών και
πρ�σθετων τελών π�υ απ�τελ�ύσαν τ� αντικείµεν� της FETTCSA. Η απ�!αση της Επιτρ�πής
στην υπ�θεση FETTCSA α!�ρά την επέκταση στις ναυτιλιακές εταιρείες π�υ δεν είναι µέλη
της διάσκεψης των δραστηρι�τήτων καθ�ρισµ�ύ τιµών των ναυτιλιακών εταιρειών της FEFC.

Η Επιτρ�πή υπ�λ�γισε τα πρ�στιµα µε "άση τις κατευθυντήριες γραµµές π�υ έ�ει δηµ�σιεύσει
σ�ετικά µε τα πρ�στιµα (4). Μια �ρι��ντια συµ!ωνία για τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών µετα�ύ
ανταγωνι��µενων εταιρειών π�υ κατέ��υν µεγάλ� µερίδι� αγ�ράς θα έπρεπε καν�νικά να
θεωρηθεί ως «π�λύ σ�"αρή» παρά"αση π�υ επισύρει πρ�στιµα άνω των 20 εκατ. ευρώ για κάθε
εταιρεία. Ωστ�σ�, στην παρ�ύσα υπ�θεση κρίθηκε �τι ήταν σκ�πιµ� η παρά"αση να θεωρηθεί
«σ�"αρή» και να επι"ληθεί τ� "ασικ� επίπεδ� τ�υ πρ�στίµ�υ (για τη µεγαλύτερη εταιρεία) στ�
�αµηλ�τερ� άκρ� της καν�νικής κλίµακας απ� 1 έως 20 εκατ. ευρώ για τα «σ�"αρά» πρ�στιµα.
� λ�γ�ς ήταν �τι µια συµ!ωνία για τη µη ��ρήγηση εκπτώσεων είναι λιγ�τερ� σ�"αρή απ� τ�ν
καθ�ρισµ� των ίδιων των τιµών και η Επιτρ�πή δεν εί�ε στ�ι�εία �σ�ν α!�ρά τις επιπτώσεις
της παρά"ασης στα πραγµατικά επίπεδα των τιµών και, σε κάθε περίπτωση, �ι ενδε��µενες
επι�ήµιες επιπτώσεις της παρά"ασης είναι πιθαν�ν να είναι "ρα�υπρ�θεσµες.

Σύµ!ωνα µε πρ�ηγ�ύµενες απ�!άσεις επι"�λής πρ�στίµων, η Επιτρ�πή �ώρισε τις εταιρείες
σε τέσσερις κατηγ�ρίες ανάλ�γα µε τ� µέγεθ�ς τ�υς, και επι"λήθηκε τ� ίδι� επίπεδ�
πρ�στίµων στις εταιρείες π�υ εντά�θηκαν στην ίδια κατηγ�ρία.

Η Επιτρ�πή µείωσε τ� επίπεδ� των πρ�στίµων για τ�υς ακ�λ�υθ�υς λ�γ�υς. Πρώτ�ν, παρ�λ�
π�υ η συµ!ωνία FETTCSA εγκαταλεί!θηκε µ�ν� α!�ύ �ι εταιρείες έλα"αν κ�ιν�π�ίηση
αιτιάσεων τ� 1994, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι δεν πραγµατ�π�ιήθηκαν άλλες
συσκέψεις µετά την απ�στ�λή στις εταιρείες πρ�ειδ�π�ιητικής επιστ�λής απ� τη Γενική
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ τ� 1992. ∆εύτερ�ν, η Επιτρ�πή εί�ε κάπ�ια συνεργασία µε τα µέρη η
�π�ία, παρ�λ� π�υ ήταν περι�ρισµένη, δικαι�λ�γεί τη µείωση των πρ�στίµων σύµ!ωνα µε την
ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για τη µη επι"�λή ή µείωση των πρ�στίµων σε περιπτώσεις
συµπρά�εων. Τρίτ�ν, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ καθώς και τη
διάρκεια της διαδικασίας κατά τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ ύψ�υς των πρ�στίµων.

Τα πρ�στιµα π�υ πρ�έκυψαν για τις εταιρείες σε καθεµία απ� τις τέσσερις κατηγ�ρίες ήταν
134 000 ευρώ, 368 000 ευρώ, 620 000 ευρώ και 836 000 ευρώ. Εν συνε�εία δύ� απ� τις εταιρείες
π�υ συµµετεί�αν στην παρα"ίαση συγ�ωνεύθηκαν. Στην εταιρεία π�υ πρ�έκυψε απ� τη
συγ�ώνευση επι"λήθηκε πρ�στιµ� ύψ�υς 1 240 000 ευρώ π�υ αντιπρ�σωπεύει τ� άθρ�ισµα των
πρ�στίµων π�υ εί�αν επι"ληθεί στ�υς πρ�κατ���υς της.

1.2. Κάθετες συµ�ωνίες

Opel (υπ�θεση COMP/36.653)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ�!άσισε να επι"άλει πρ�στιµ� 43 εκατ.
ευρώ στην Opel Nederland BV, την �λλανδική εταιρεία εισαγωγής αυτ�κινήτων ��ηµάτων της

¥3¦ Άρθρ� 3 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 4056/86.
¥4¦ Κατευθυντήριες γραµµές για τ�ν υπ�λ�γισµ� των πρ�στίµων (ΕΕ C 9 της 14.1.1998).
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µάρκας Opel, και στη µητρική εταιρεία της General Motors Nederland BV, επειδή παρεµπ�δι�αν,
απ� τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 1996 έως τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1998, τις ε�αγωγές καιν�ύργιων
αυτ�κινήτων πρ�ς τελικ�ύς καταναλωτές π�υ κατ�ικ�ύσαν σε άλλα κράτη µέλη (5).

Η διαδικασία κατά της Opel Nederland BV άρ�ισε τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1996, �ταν η Επιτρ�πή
πραγµατ�π�ίησε επιθεωρήσεις µε "άση πληρ�!�ρίες π�υ της δια"ι"άστηκαν απ� πελάτες π�υ
επιθυµ�ύσαν να αγ�ράσ�υν αυτ�κίνητα σε �αµηλ�τερες τιµές απ� τις Κάτω Uώρες. Στ� πλαίσι�
των επιθεωρήσεων αυτών, π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν στα γρα!εία της Opel Nederland BV και στ�
κατάστηµα εν�ς απ� τ�υς αντιπρ�σώπ�υς της, διαπιστώθηκε �τι λ�γω της υψηλής �ήτησης για
ε�αγωγές απ� πελάτες άλλων κρατών µελών, η Opel Nederland BV σ�εδίασε και ακ�λ�ύθησε, απ�
τέλη Αυγ�ύστ�υ/Σεπτεµ"ρί�υ τ�υ 1996, µια γενική στρατηγική π�υ υι�θετήθηκε επίσηµα απ� τη
διεύθυνση της Opel Nederland BV τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 1996. Η στρατηγική αυτή περιελάµ"ανε
τρία στ�ι�εία και εί�ε σκ�π� να δυσ�εράνει ή να παρεµπ�δίσει τη δραστηρι�τητα των
αντιπρ�σώπων της �σ�ν α!�ρά την πώληση αυτ�κινήτων σε πελάτες απ� άλλες �ώρες,
συµπεριλαµ"αν�µένων και των τελικών καταναλωτών. Πρέπει να σηµειωθεί �τι �ι τιµές �ωρίς
!�ρ�υς των καιν�ύργιων αυτ�κινήτων είναι εν γένει αισθητά �αµηλ�τερες στις Κάτω Uώρες απ�
�,τι σε κράτη µέλη �πως η Γερµανία, η Γαλλία και τ� Ηνωµέν� Βασίλει� (6).

Πρώτ�ν, επρ�κειτ� για �δηγίες π�υ έδιναν άµεσα �ι πρ�ϊστάµεν�ι περι!ερειών της Opel
Nederland BV σε �ρισµέν�υς αντιπρ�σώπ�υς π�υ πραγµατ�π�ι�ύσαν ε�αγωγές, καθώς και για
υπ��ρεώσεις π�υ επι"λήθηκαν τελικά σε �ρισµέν�υς απ� αυτ�ύς τ�υς διαν�µείς και �ι �π�ίες
πρ�έ"λεπαν �τι θα έπρεπε να σταµατήσ�υν κάθε δραστηρι�τητα ε�αγωγής. Με τ�ν τρ�π� αυτ�,
� εισαγωγέας θα µπ�ρ�ύσε να ε�ασ!αλίσει µια αισθητή µείωση των ε�αγωγών.

∆εύτερ�ν, γνωστ�π�ιήθηκε στ�υς αντιπρ�σώπ�υς π�υ πραγµατ�π�ι�ύσαν ε�αγωγές �τι θα
ελάµ"αναν έναν περι�ρισµέν� µ�ν� αριθµ� αυτ�κινήτων. Σκ�π�ς τ�υ περι�ρισµ�ύ αυτ�ύ ήταν
να απ�τελέσει κίνητρ� για τη µείωση των πωλήσεων πρ�ς ε�αγωγή στις Κάτω Uώρες.

Τέλ�ς, απ� τ�ν �κτώ"ρι� τ�υ 1996 έως τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 1998, η Opel Nederland BV
πραγµατ�π�ίησε �ρισµένες εκστρατείες για την πρ�ώθηση των πωλήσεων, �ι �π�ίες πρ�έ"λεπαν
�τι δεν θα ��ρηγ�ύνταν πριµ�δ�τήσεις πωλήσεων στ�υς αντιπρ�σώπ�υς π�υ πωλ�ύσαν τα ��ήµατά
τ�υς σε τελικ�ύς καταναλωτές π�υ ήταν κάτ�ικ�ι ε�ωτερικ�ύ. �ι πριµ�δ�τήσεις αυτές
αντιπρ�σωπεύ�υν εν γένει ένα σηµαντικ� µέρ�ς των κερδών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν �ι αντιπρ�σωπ�ι
επί των πωλήσεων καιν�ύργιων αυτ�κινήτων.

Τ� σύν�λ� των µέτρων π�υ θεσπίστηκαν απ� την Opel Nederland BV παρα"ιά��υν τις διατά�εις
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, τ� �π�ί� απαγ�ρεύει �λες τις συµ!ωνίες
µετα�ύ επι�ειρήσεων �ι �π�ίες είναι πιθαν� να επηρεάσ�υν τις συναλλαγές µετα�ύ των κρατών
µελών και �ι �π�ίες έ��υν ως αντικείµεν� ή ως απ�τέλεσµα την παρεµπ�διση, τ�ν περι�ρισµ�
ή τη ν�θευση τ�υ ανταγωνισµ�ύ εντ�ς της ενιαίας αγ�ράς. Συνεπώς, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι τα
µέτρα αυτά συνιστ�ύν π�λύ σ�"αρή παρα"ίαση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ, η �π�ία
πραγµατ�π�ιήθηκε ηθεληµένα για µια περί�δ� 17 µηνών. � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95 της
Επιτρ�πής σ�ετικά µε τη διαν�µή αυτ�κινήτων ��ηµάτων (7) απαγ�ρεύει στ�υς κατασκευαστές

¥5¦ Απ�!αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000 (ΕΕ L 59 της 28.2.2001)· δελτί� τύπ�υ ΙΡ/00/1028 της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ
2000. Την 1η ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Opel κατέθεσε πρ�σ!υγή στ� Πρωτ�δικεί� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων
κατά της απ�!ασης της Επιτρ�πής (υπ�θεση Τ-368/00).

¥6¦ Βλέπε, παραδείγµατ�ς �άρη, τ� δελτί� τύπ�υ της Επιτρ�πής (ΙΡ/00/781) της 13ης Ι�υλί�υ 2000 σ�ετικά µε τη
σ�έση των τιµών των αυτ�κινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

¥7¦ ΕΕ L 145 της 29.6.1995. Βλέπε επίσης την έκθεση α�ι�λ�γησης για την ε!αρµ�γή τ�υ εν λ�γω καν�νισµ�ύ,
π�υ εκδ�θηκε απ� την Επιτρ�πή στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, και διατίθεται στην ιστ�σελίδα της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ στ� ∆ιαδίκτυ� (http://europa.eu.int/comm/competition/car).
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αυτ�κινήτων και στ�υς εισαγωγείς τ�υς να περι�ρί��υν, άµεσα ή έµµεσα, την ελευθερία των
τελικών καταναλωτών, των εντεταλµένων µεσα��ντων ή των αντιπρ�σώπων τ�υ δικ�ύ τ�υς
δικτύ�υ διαν�µής, να αγ�ρά��υν καιν�υργή αυτ�κίνητα σε κράτη µέλη της επιλ�γής τ�υς. �
καν�νισµ�ς αυτ�ς εγγυάται επίσης στ�υς ευρωπαί�υς καταναλωτές τη δυνατ�τητα να
αγ�ρά��υν αυτ�κίνητα εκεί �π�υ τ�υς συµ!έρει περισσ�τερ�. Για τ� σκ�π� αυτ�, �ι
καταναλωτές µπ�ρ�ύν επίσης να πρ�σ!ύγ�υν στις υπηρεσίες εν�ς εντεταλµέν�υ µεσά��ντα.

Κατά τ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ�υ π�σ�ύ τ�υ πρ�στίµ�υ, η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι τα
µέτρα π�υ θεσπίστηκαν απ� την Opel Nederland BV σκ�π� εί�αν να εµπ�δίσ�υν τ�υς
καταναλωτές να α�ι�π�ιήσ�υν τα πλε�νεκτήµατα της ενιαίας αγ�ράς.

JCB (υπ�θεση COMP/F1/35.918)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση µε την �π�ία έκρινε �τι η JCB Service,
η �π�ία ελέγ�ει τις εταιρείες τ�υ �µίλ�υ JC Bamford, παρα"ίασε τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ
και της επέ"αλε πρ�στιµ� σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 15 παράγρα!�ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 τ�υ
Συµ"�υλί�υ (8). �ι παρα"ιάσεις πρ�κύπτ�υν απ� την ε!αρµ�γή συµ!ωνιών και πρακτικών π�υ
έ��υν ως αντικείµεν� τ�ν καταµερισµ� των εθνικών αγ�ρών σε αρκετά κράτη µέλη (Γαλλία,
Ηνωµέν� Βασίλει�, Ιρλανδία, Ιταλία) εντ�ς τ�υ επίσηµ�υ δικτύ�υ διαν�µής των �ικ�δ�µικών
µη�ανηµάτων και µη�ανηµάτων εκσκα!ής της JCB. Αυτ� τ� δίκτυ� περιλαµ"άνει περίπ�υ
140 εγκεκριµέν�υς διαν�µείς εντ�ς της ΕΚ. Τ� µερίδι� αγ�ράς τ�υ �µίλ�υ της JCB στην ΕΚ
ανέρ�εται σε 13 % �σ�ν α!�ρά �λα τα µη�ανήµατα και περίπ�υ 45 % �σ�ν α!�ρά τ�υς
τρ���!�ρ�υς !�ρτωτές.

�ι περι�ριστικές συµ!ωνίες και πρακτικές π�υ ε!αρµ�στηκαν �ωριστά ή απ� κ�ιν�ύ απ� τ�
1988 έως τ� 1998 περιλαµ"άν�υν �δηγίες πρ�ς τ�υς εγκεκριµέν�υς διαν�µείς για τ�ν
περι�ρισµ� των πωλήσεων εκτ�ς των περι!ερειών π�υ τ�υς έ��υν παρα�ωρηθεί, περι�ρισµ�ύς
για τις αγ�ρές µη�ανηµάτων µετα�ύ των διαν�µέων σε δια!�ρετικά κράτη µέλη, συστήµατα
πριµ�δ�τήσεων και τελών π�υ λειτ�υργ�ύν ως αντικίνητρ� για τις πωλήσεις εκτ�ς των
συγκεκριµένων περι!ερειών και απ� κ�ιν�ύ καθ�ρισµ� τιµών και �ρων µεταπώλησης. Είναι
σα!ές �τι �ι �ρ�ι για τη ��ρήγηση απαλλαγής δεν πληρ�ύνται, είτε µε την ε!αρµ�γή των
σ�ετικών καν�νισµών απαλλαγής κατά κατηγ�ρία της Επιτρ�πής [(Ε�Κ) αριθ. 1983/83 για την
απ�κλειστική διαν�µή ή (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 για τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς π�υ
αντικατέστησε τ�ν πρ�ηγ�ύµεν�] είτε για ατ�µική απαλλαγή. Ειδικ�τερα, α!αιρέθηκε η
δυνατ�τητα στ�υς αγ�ραστές να α�ι�π�ιήσ�υν τις σηµαντικές δια!�ρές τιµών για τ�ν ίδι�
ε��πλισµ� π�υ υπάρ��υν µετα�ύ των δια!�ρων κρατών µελών. Για τ�ν υπ�λ�γισµ� τ�υ
επι"ληθέντ�ς πρ�στίµ�υ ύψ�υς 36,6 εκατ. ευρώ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι παρα"άσεις αυτές
ήταν π�λύ σ�"αρές και η διάρκειά τ�υς µεγάλη. Η απ�!αση αυτή υπ�γραµµί�ει �τι η Επιτρ�πή
θα τηρήσει αυστηρή στάση �σ�ν α!�ρά παρα"ιάσεις στ� πλαίσι� κάθετων συµ!ωνιών π�υ
απ�σκ�π�ύν στ�ν κατακερµατισµ� της εσωτερικής αγ�ράς εις "άρ�ς των διαν�µέων και,
τελικά, των καταναλωτών.

¥8¦ ∆ελτί� τύπ�υ ΙΡ/00/1526 της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000.
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Nathan (υπ�θεση COMP/F1/36.516)

Στις 5 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση σ�ετικά µε παρά"αση στ� πλαίσι� µιας
διαδικασίας ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ (9). Στην απ�!αση διαπιστώνεται �τι η
γαλλική επι�είρηση Éditions Nathan και η "ελγική εταιρεία διαν�µής της Bricolux SA
παρα"ίασαν τ� άρθρ� 81 µε συµ!ωνίες σ�ετικά µε τη διαν�µή στην Κ�ιν�τητα εκπαιδευτικ�ύ
υλικ�ύ π�υ παράγεται απ� τις Éditions Nathan και αγ�ρά�εται απ� νηπιακ�ύς σταθµ�ύς,
σ��λεία και κέντρα ψυ�αγωγίας. Η Επιτρ�πή εί�ε αναλά"ει έρευνα µετά απ� αίτηµα των
γαλλικών αρ�ών, �ι �π�ίες εί�αν την υπ�ν�ια �τι υπάρ��υν περι�ριστικές συµ!ωνίες στ�ν
τ�µέα αυτ�. Η παρά"αση συνίσταται �υσιαστικά στη δηµι�υργία εµπ�δίων για τ� παράλληλ�
εµπ�ρι� µετα�ύ των κρατών µελών, και ιδίως τ�υ Βελγί�υ, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της
Σ�υηδίας, και στ�ν καθ�ρισµ� επιπέδων τιµών και εµπ�ρικών �ρων µεταπώλησης. Τα µέτρα
αυτά εί�αν θί�ει τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και, έµµεσα, τ�υς γ�νείς των παιδιών και τ�υς
!�ρ�λ�γ�ύµεν�υς στ� µέτρ� π�υ δεν ήταν σε θέση να πρ�µηθευτ�ύν τα ίδια πρ�ϊ�ντα λιγ�τερ�
ακρι"ά απ� άλλα κράτη µέλη.

Επι"λήθηκαν πρ�στιµα στις Éditions Nathan και Bricolux SA λ�γω της απ�δεδειγµένης
ε!αρµ�γής της περι�ριστικής συµ!ωνίας. Παρ�λ� π�υ τ� ύψ�ς των πρ�στίµων ήταν �αµηλ�
λ�γω τ�υ πνεύµατ�ς συνεργασίας π�υ επέδει�αν τα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η
απ�!αση δεί�νει �τι η Επιτρ�πή, στ� πλαίσι� της ε!αρµ�γής της νέας π�λιτικής της στ�ν
τ�µέα των κάθετων περι�ρισµών, δεν θα ανε�θεί περι�ριστικές συµ!ωνίες µε ιδιαίτερα
επι�ήµιες επιπτώσεις για την εσωτερική αγ�ρά και τ�υς καταναλωτές.

2. Εγκρίσεις

2.1. /ρι��ντιες συµ�ωνίες

2.1.1. Κ�ινές επι�ειρήσεις και άλλες µ�ρ�ές συνεργασίας

Jigsaw (υπ�θεση COMP/D/37.259)

Τ� σ�έδι� Jigsaw συνίσταται στη δηµι�υργία εκ µέρ�υς των Cadbury Schweppes plc, Kimberly-
Clark Ltd και Unilever µιας κ�ινής "άσης δεδ�µένων καταναλωτών στ� Ηνωµέν� Βασίλει� µε
σκ�π� την απ� κ�ιν�ύ ανάληψη δραστηρι�τήτων µάρκετινγκ και επικ�ινωνίας για τ�υς
καταναλωτές. Τα µέρη έλα"αν �λα τα µέτρα πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλιστεί �τι τ� σ�έδι� Jigsaw
δεν περιελάµ"ανε ανταγωνιστικές δραστηρι�τητες �ύτε ανταλλαγή ευαίσθητων εµπ�ρικών
δεδ�µένων (�πως τιµές, κ�στ�ς ή �ρ�ι και πρ�ϋπ�θέσεις).

Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η συµ!ωνία αυτή καλύπτεται απ� την ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής για
τη συνεργασία µετα�ύ επι�ειρήσεων (10) και την ανακ�ίνωση (11) σ�ετικά µε την εκτίµηση των
κ�ινών επι�ειρήσεων µε �αρακτήρα συνεργασίας σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 85 της συνθήκης ΕΚ.
Στις 13 Απριλί�υ 2000 απευθύνθηκε δι�ικητική επιστ�λή στα µέρη.

¥9¦ ΕΕ L 54 της 23.2.2001, σ. 1.
¥10¦ ΕΕ 75 της 27.3.1968.
¥11¦ ΕΕ C 43 της 16.2.1993, σ. 2. 



176  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Κ	ιν	π	ίηση Ogilvy/Acxiom (υπ�θεση COMP/D/37.840)

Η Ogilvy Group Inc. και η Acxiom Corporation κ�ιν�π�ίησαν συµ!ωνία π�υ πρ�"λέπει τη
δηµι�υργία µιας κ�ινής επι�είρησης (µε την επωνυµία Levante) µε σκ�π� την παρ��ή, σε
παγκ�σµια κλίµακα, δια�ειριστικών λύσεων �σ�ν α!�ρά τις σ�έσεις µε τ�υς πελάτες. Η
κ�ιν�π�ίηση παραλή!θηκε στις 23 Μαρτί�υ 2000. Η υπ�θεση περατώθηκε µε δι�ικητική
επιστ�λή της 13ης �κτω"ρί�υ 2000.

Η επι�είρηση Levante θα �ργανωθεί ως κέντρ� κέρδ�υς �ωρίς να απ�τελεί αυτ�ν�µη ν�µική
�ντ�τητα. Κάθε µέρ�ς θα παρέ�ει �ρισµένες υπηρεσίες για τ� σ�έδι� Levante. #ταν και τα δύ�
µέρη συµ!ων�ύν γραπτώς να αντιµετωπίσ�υν µία επι�ειρηµατική δραστηρι�τητα ως
πρωτ�"�υλία π�υ θα πρέπει να αναλη!θεί µε µία µετα�ύ τ�υς συνεργασία, τ�τε κάθε µέρ�ς
αναλαµ"άνει τη δέσµευση να µη θέσει σε ε!αρµ�γή την επι�ειρηµατική αυτή δραστηρι�τητα
κατά τρ�π� ανε�άρτητ�. Κατά τη διάρκεια της συµ!ωνίας και για µία περί�δ� δώδεκα µηνών
µετά τη λή�η της, στ� πλαίσι� της Levante κάθε µέρ�ς αναλαµ"άνει να µη συνεργαστεί µε
�ρισµέν�υς "ασικ�ύς ανταγωνιστές τ�υ αντίστ�ι��υ άλλ�υ µέρ�υς.

Η αγ�ρά �ρίστηκε �πως και στην απ�!αση στην υπ�θεση συγκέντρωσης WPP/Young &
Rubicam της 24ης Αυγ�ύστ�υ 2000. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι �λες �ι
υπηρεσίες επικ�ινωνίας µάρκετινγκ, �πως η δια!ήµιση, η πληρ�!�ρηση και η παρ��ή
συµ"�υλών, �ι δηµ�σιες σ�έσεις και η δια�είριση σ�έσεων µε τ�υς πελάτες, τ� άµεσ�
µάρκετινγκ και η δια�είριση εκδηλώσεων ανήκ�υν σε µία ενιαία σ�ετική αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς. �ι
διεθνείς υπηρεσίες επικ�ινωνίας (π.�. διεθνείς ή παγκ�σµιες δια!ηµιστικές εκστρατείες) θα
µπ�ρ�ύσαν να απ�τελ�ύν �ωριστή αγ�ρά.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι, ανε�άρτητα απ� τ�ν ακρι"ή �ρισµ� της αγ�ράς, �ύτε η δηµι�υργία
της κ�ινής επι�είρησης �ύτε �ι συµπληρωµατικές συµ!ωνίες µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν ως
περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

OM Stockholm & SOM Helsinki (υπ�θεση COMP/D/36.408)

Η κ�ιν�π�ίηση α!�ρ�ύσε µία συµ!ωνία για την απ� κ�ιν�ύ α�ι�π�ίηση της αγ�ράς µετα�ύ τ�υ
OM και τ�υ SOM, δύ� �ρηµατιστήρια παραγώγων εγκατεστηµένα στη Σ�υηδία (OM) και τη
Φινλανδία (SOM). Η συµ!ωνία απ�σκ�π�ύσε στη δηµι�υργία µιας κ�ινής αγ�ράς για την
εµπ�ρία παραγώγων των �π�ίων τα υπ�κείµενα περι�υσιακά στ�ι�εία θα ήταν µετ��ές, δείκτες
µετ��ών και τίτλ�ι σταθερ�ύ εισ�δήµατ�ς στις αγ�ρές τ�υ OM και τ�υ SOM και στην
εισαγωγή εν�ς συστήµατ�ς αµ�ι"αί�υ συµψη!ισµ�ύ µετα�ύ των µελών τ�υ OM και τ�υ SOM.

Η σ�ετική αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς θεωρήθηκε �τι είναι εκείνη π�υ α!�ρά την παρ��ή παραγώγων
π�υ στηρί��νται σε µετ��ές και δείκτες µετ��ών π�υ απ�τελ�ύν αντικείµεν� διαπραγµάτευσης
στα «εθνικά» �ρηµατιστήρια των µερών. Επιπλέ�ν, στη σ�ετική αγ�ρά πρ�ϊ�ντ�ς θα
µπ�ρ�ύσαν να πρ�στεθ�ύν και τα παράγωγα π�υ στηρί��νται σε τίτλ�υς σταθερ�ύ εισ�δήµατ�ς
µε την ίδια επι�ειρηµατ�λ�γία �πως και για τα πρ�ϊ�ντα π�υ στηρί��νται σε µετ��ές και
δείκτες µετ��ών, δηλαδή �τι τα πρ�ϊ�ντα σταθερ�ύ εισ�δήµατ�ς δεν είναι ανταλλά�ιµα µε
άλλα πρ�ϊ�ντα για τ�υλά�ιστ�ν µία �µάδα επενδυτών (πελατών), τ�υς επενδυτές π�υ επιθυµ�ύν
να καλυ!θ�ύν έναντι των κινδύνων. Η σ�ετική γεωγρα!ική αγ�ρά ανα!�ράς θεωρήθηκε �τι
είναι παγκ�σµια, ή �τι καλύπτει τ�υλά�ιστ�ν τ�ν Ε�U.
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Μετά τη λύση της συµ!ωνίας, τα µέρη, η OM Stockholmsbörsen AB (διάδ���ς τ�υ OM
Stockholm AB) και η Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd (διάδ���ς
τ�υ SOM), ενηµέρωσαν την Επιτρ�πή µε επιστ�λή τ�υς της 7ης Αυγ�ύστ�υ 2000 �τι
απ�σύρ�νταν �µ�!ωνα απ� την κ�ιν�π�ίηση. Με "άση την πληρ�!�ρία αυτή, � !άκελ�ς της
υπ�θεσης έκλεισε.

2.1.2. Άλλες �ρι-�ντιες συµ�ωνίες

CECED (υπ�θεση COMP/F1/36.718)

Στις 24 Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση για τη ��ρήγηση απαλλαγής σύµ!ωνα µε
τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε συµ!ωνία π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε απ� τ� Ευρωπαϊκ�
Συµ"�ύλι� Κατασκευαστών �ικιακών Συσκευών (CECED), µετα�ύ τ�υ συν�λ�υ σ�εδ�ν των
κατασκευαστών και εισαγωγέων πλυντηρίων �ικιακής �ρήσης στην Κ�ιν�τητα (12). Η συµ!ωνία
πρ�"λέπει τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας των πλυντηρίων �ικιακής �ρήσης. Τα µέρη,
π�υ κατέ��υν µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 95 %, αναλαµ"άν�υν τη δέσµευση να σταµατήσ�υν την
παραγωγή και την εισαγωγή πλυντηρίων �αµηλής ενεργειακής απ�δ�σης, π�υ αντιπρ�σώπευαν
11 % της αγ�ράς πριν απ� τη συµ!ωνία. Εν γένει, �σ� µεγαλύτερη ε��ικ�ν�µηση ενέργειας
ε�ασ!αλί��υν τα πλυντήρια τ�σ� ακρι"�τερα είναι. Αντίθετα µε άλλες δεσµεύσεις, �πως η
πρ�σπάθεια επίτευ�ης εν�ς κ�ιν�ύ π�σ�τικ�ύ στ���υ ενεργειακής απ�δ�τικ�τητας, η πρ�ώθηση
πι� πρ�ηγµένων τε�ν�λ�γιών και η "ελτίωση της πληρ�!�ρησης τ�υ καταναλωτή π�υ
αναλή!θηκαν επίσης απ� τα µέρη, η δέσµευση παύσης της παραγωγής και της εισαγωγής
περι�ρί�ει τ�ν ανταγωνισµ� κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1.

Εντ�ύτ�ις, πληρ�ύνται �ι �ρ�ι για τη ��ρήγηση απαλλαγής: τα πλυντήρια πι� πρ�ηγµένης
τε�ν�λ�γίας µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν εκείνα π�υ απαγ�ρεύ�νται απ� τη συµ!ωνία. Αυτ�
µειώνει έµµεσα τις εκπ�µπές ρύπων π�υ πρ�έρ��νται απ� την παραγωγή ηλεκτρισµ�ύ, πράγµα π�υ
είναι επω!ελές για την κ�ινωνία στ� σύν�λ� της· τ� πιθαν� πρ�σθετ� κ�στ�ς για την αγ�ρά
απ�δ�τικ�τερων πλυντηρίων υπερκαλύπτεται απ� την ε��ικ�ν�µηση ηλεκτρισµ�ύ π�υ
πραγµατ�π�ιεί � καταναλωτής· τέλ�ς, η συµ!ωνία δεν ε�αλεί!ει τ�ν ανταγωνισµ� σε επίπεδ�
τιµών και τε�νικών επιδ�σεων. Πρ�κειται για την πρώτη επίσηµη απ�!αση της Επιτρ�πής για µία
συµ!ωνία παύσης της παραγωγής π�υ απ�"λέπει (13) στη "ελτίωση της περι"αλλ�ντικής απ�δ�σης
των πρ�ϊ�ντων. Απ�τελεί παράδειγµα της ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 στις �ρι��ντιες συµ!ωνίες π�υ
συµ"άλλ�υν στην επίτευ�η των κ�ιν�τικών στ��ων στ�ν τ�µέα τ�υ περι"άλλ�ντ�ς π�υ
ανα!έρ�νται στ� άρθρ� 174 της συνθήκης ΕΚ.

Eurovision (EBU) (υπ�θεση COMP/C2/32.150)

Σύµ!ωνα µε τ�ν καν�νισµ� αριθ. 17, η EBU κ�ιν�π�ίησε τ� επ�ν�µα��µεν� «σύστηµα Eurovision»,
π�υ διέπει ειδικ�τερα την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών
εκδηλώσεων.

¥12¦ ΕΕ L 187 της 26.7.2000.
¥13¦ Βλέπε επίσης απ�!αση αριθ. 2179/98/ΕΚ τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ και τ�υ Συµ"�υλί�υ της 24ης

Σεπτεµ"ρί�υ 1998 σ�ετικά µε την αναθεώρηση τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πρ�γράµµατ�ς �σ�ν α!�ρά την π�λιτική και τη
δράση για τ� περι"άλλ�ν και τη "ιώσιµη ανάπτυ�η «Στ���ς η αει!�ρία», άρθρ� 3 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� στ)
και άρθρ� 7 (ΕΕ L 275 της 10.10.1998).
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Στις 10 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση απαλλαγής υπ� �ρ�υς για τ� σύστηµα
Eurovision "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ απ� τις 26 Φε"ρ�υαρί�υ 1993
έως την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2005.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδι�τηλε�πτικών Εκπ�µπών (EBU) είναι µια ένωση ραδι�!ωνικών
και τηλε�πτικών �ργανισµών η �π�ία συντ�νί�ει ειδικ�τερα την ανταλλαγή τηλε�πτικών
πρ�γραµµάτων µετα�ύ των ενεργών µελών της. Επιπλέ�ν, στ� ίδι� πλαίσι� της Eurovision,
τα ενεργά µέλη της EBU συµµετέ��υν στην απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση και ανταλλαγή
δικαιωµάτων µετάδ�σης των αθλητικών εκδηλώσεων.

Η απαλλαγή π�υ ��ρήγησε η Επιτρ�πή στηρί�εται "ασικά στην �ικ�ν�µική πρ�σέγγιση της
ανάλυσης των επιπτώσεων τ�υ συστήµατ�ς Eurovision στην κ�ινή αγ�ρά. Τ� συµπέρασµα στ�
�π�ί� κατέλη�ε ήταν �τι η Eurovision �άνει µε τα�ύ ρυθµ� την ισ�ύ της στην αγ�ρά σε
σύγκριση µε άλλ�υς µεγάλ�υς ευρωπαϊκ�ύς �µίλ�υς ΜΜΕ (Kirch, Murdoch, Mediaset,
Canal +). Επίσης διαπιστώθηκε �τι στ�υς τ�µείς �π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύν να υπάρ��υν αισθητ�ί
περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ, �πως η απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση των δικαιωµάτων µετάδ�σης των
�λυµπιακών Αγώνων, τα συστήµατα ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης π�υ υι�θετήθηκαν απ�
την EBU τ� 1993 και τ� 1999 επέτρεπαν την απαλλαγή τ�υ συστήµατ�ς Eurovision σύµ!ωνα µε
τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3.

Η εκτίµηση της Επιτρ�πής �σ�ν α!�ρά τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς είναι ιδιαίτερα ενδια!έρ�υσα,
δεδ�µέν�υ �τι µπ�ρεί να απ�τελέσει πρ�ηγ�ύµεν� για µελλ�ντικές υπ�θέσεις στ�ν τ�µέα των
δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων. Η µέθ�δ�ς επαλήθευσης π�υ
ε!αρµ��ει η Επιτρ�πή είναι η δυνατ�τητα υπ�κατάστασης, �πως �ρί�εται στην ανακ�ίνωση
της Επιτρ�πής για τ�ν �ρισµ� της σ�ετικής αγ�ράς και για τ�υς σκ�π�ύς της κ�ιν�τικής
ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ (14).

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι είναι π�λύ πιθαν� να υπάρ��υν �ωριστές αγ�ρές για την απ�κτηση
�ρισµένων δικαιωµάτων σηµαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, �ι περισσ�τερες απ� τις �π�ίες
είναι διεθνείς.

Η Επιτρ�πή πρ�έ"η στη διαπίστωση �τι τα αθλητικά πρ�γράµµατα έ��υν ιδιαίτερα �αρακτηριστικά·
µπ�ρ�ύν να επιτύ��υν π�λύ υψηλά π�σ�στά ακρ�αµατικ�τητας και απευθύν�νται σε συγκεκριµέν�
κ�ιν� π�υ απ�τελεί ειδικ� στ��� για �ρισµέν�υς σηµαντικ�ύς δια!ηµιστές.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι η ελκυστικ�τητα των αθλητικών πρ�γραµµάτων και κατά
συνέπεια � "αθµ�ς ανταγωνισµ�ύ για τα τηλε�πτικά δικαιώµατα π�ικίλλει ανάλ�γα µε τ� είδ�ς
τ�υ αθλήµατ�ς και τ� είδ�ς της εκδήλωσης. Τα «µα�ικά» αθλήµατα �πως τ� π�δ�σ!αιρ�, τ�
τένις και �ι αγώνες αυτ�κινήτων και µ�τ�σικλετών γενικά πρ�σελκύ�υν µεγάλα ακρ�ατήρια,
αλλά �ι πρ�τιµήσεις π�ικίλλ�υν απ� �ώρα σε �ώρα. Αντίθετα, τα αθλήµατα «ελάσσ�ν�ς
σηµασίας» παρ�υσιά��υν π�λύ �αµηλή ακρ�αµατικ�τητα. �ι διεθνείς εκδηλώσεις τείν�υν να
είναι ελκυστικ�τερες απ� τις εθνικές για τ� ακρ�ατήρι� µιας �ώρας �ταν συµµετέ�ει κάπ�ια
εθνική �µάδα ή ένας εθνικ�ς πρωταθλητής, ενώ για διεθνείς εκδηλώσεις στις �π�ίες δεν
συµµετέ�ει εθνικ�ς πρωταθλητής ή �µάδα τ� κ�ιν� δεν εκδηλώνει µεγάλ� ενδια!έρ�ν. Την
τελευταία δεκαετία, µε την αύ�ηση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις τηλε�πτικές αγ�ρές, παρατηρείται
σηµαντική αύ�ηση των τιµών των τηλε�πτικών δικαιωµάτων για αθλητικές εκδηλώσεις, και
ειδικ�τερα για ε�έ��υσες ή διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις �πως τ� Παγκ�σµι� Κύπελλ�
Π�δ�σ!αίρ�υ ή �ι �λυµπιακ�ί Αγώνες.

¥14¦ ΕΕC C 372 της 9.12.1997, σ. 3.
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�ι πρ�τιµήσεις των τηλεθεατών καθ�ρί��υν την α�ία εν�ς πρ�γράµµατ�ς για τ�υς δια!ηµιστές και
τ�υς !�ρείς συνδρ�µητικής τηλε�ρασης. Στην τηλε�ραση ελεύθερης πρ�σ"ασης δεν είναι
δυνατ�ν να παρατηρηθ�ύν �ι αντιδράσεις των τηλεθεατών στη µετα"�λή της τιµής των εκπ�µπών
και ως εκ τ�ύτ�υ δεν είναι δυνατ�ν να συγκεντρωθ�ύν άµεσα στ�ι�εία �σ�ν α!�ρά την
ελαστικ�τητα της �ήτησης στις τιµές. Αυτ� ισ�ύει και για τη συνδρ�µητική τηλε�ραση δεδ�µέν�υ
�τι �ι τηλε�πτικές συµ"άσεις συνήθως περιλαµ"άν�υν µηνιαίες ή ετήσιες πληρωµές για δέσµες
καναλιών �ωρίς να ανα!έρ�νται σε µεµ�νωµένες τιµές για κάθε πρ�γραµµα. Ωστ�σ�, τ� γεγ�ν�ς
�τι �ι αθλητικές εκπ�µπές επιτυγ�άν�υν την ίδια ή παρ�µ�ια ακρ�αµατικ�τητα, ανε�άρτητα µε τ�
αν ανταγωνί��νται µε άλλες παράλληλα µεταδιδ�µενες αθλητικές εκδηλώσεις, απ�δεικνύει σε
µεγάλ� "αθµ� �τι �ι εκδηλώσεις αυτές µπ�ρ�ύν να επηρεάσ�υν την επιλ�γή εν�ς συγκεκριµέν�υ
ραδι�τηλε�πτικ�ύ !�ρέα απ� συνδρ�µητές και δια!ηµιστές.

#ντως, τα στ�ι�εία π�υ συγκεντρών�νται σ�ετικά µε τη συµπερι!�ρά των τηλεθεατών �σ�ν
α!�ρά τις σηµαντικές αθλητικές εκδηλώσεις, απ�δεικνύ�υν �τι για �ρισµένες τ�υλά�ιστ�ν
αθλητικές εκδηλώσεις π�υ έ��υν αναλυθεί �πως �ι θεριν�ί �λυµπιακ�ί Αγώνες, �ι �ειµεριν�ί
�λυµπιακ�ί Αγώνες, �ι τελικ�ί τ�υ Wimbledon και τ� Παγκ�σµι� Κύπελλ� Π�δ�σ!αίρ�υ, η
συµπερι!�ρά των τηλεθεατών δεν θα µετριά�εται απ� τ� εάν η µετάδ�ση των εκδηλώσεων αυτών
συµπίπτει µε άλλες σηµαντικές αθλητικές εκδηλώσεις µεταδιδ�µενες ταυτ��ρ�να ή σ�εδ�ν
ταυτ��ρ�να. ∆ηλαδή, τα στ�ι�εία π�υ α!�ρ�ύν την ακρ�αµατικ�τητα των σηµαντικών αθλητικών
εκδηλώσεων !αίνεται �τι δεν επηρεά��νται απ� άλλες µεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις π�υ
µεταδίδ�νται περίπ�υ τ�ν ίδι� �ρ�ν�. Επ�µένως, η πρ�σ!�ρά αθλητικών εκδηλώσεων τ�υ τύπ�υ
αυτ�ύ µπ�ρεί να επηρεάσει τ�υς συνδρ�µητές και τ�υς δια!ηµιστές σε τέτ�ι� "αθµ� ώστε �
ραδι�τηλε�πτικ�ς !�ρέας είναι διατεθειµέν�ς να κατα"άλει π�λύ µεγαλύτερες τιµές.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή δεν έκρινε �τι είναι απαραίτητ� για τ�υς σκ�π�ύς της υπ�θεσης αυτής να
πρ�σδι�ρισθ�ύν επακρι"ώς �ι σ�ετικές αγ�ρές πρ�ϊ�ντ�ς. Λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη σηµερινή
διάρθρωση της αγ�ράς για τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νες ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης µε τ�υς
�π�ί�υς παρέ�εται πρ�σ"αση σε �ργανισµ�ύς µη µέλη της EBU σε αθλητικά πρ�γράµµατα
Eurovision, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ι συµ!ωνίες αυτές δεν δηµι�υργ�ύν ανησυ�ίες ως
πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ� ακ�µη και για τις αγ�ρές π�υ περιστρέ!�νται γύρω απ� την
απ�κτηση δικαιωµάτων για συγκεκριµένες αθλητικές εκδηλώσεις �πως �ι θεριν�ί �λυµπιακ�ί
Αγώνες.

Πρ�γραµµα �	ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης διπλωµάτων 
ευρεσιτε�νίας DVD (υπ�θεση COMP/C3/37.506)

Στις 3 �κτω"ρί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε συµ!ωνία µε την �π�ία �ρισµένες εταιρείες
π�υ εί�αν αναπτύ�ει την τε�ν�λ�γία DVD (ψη!ιακ�ύ "ιντε�δίσκ�υ) θα εκµεταλλεύ�νται απ� κ�ιν�ύ
τα αντίστ�ι�α διπλώµατα ευρεσιτε�νίας τ�υς. Η συµ!ωνία θα επιτρέψει στ�υς ενδια!ερ�µεν�υς
κατασκευαστές να απ�κτ�ύν γρήγ�ρα άδεια εκµετάλλευσης για �λα τα απαιτ�ύµενα διπλώµατα
ευρεσιτε�νίας DVD. Αυτ� συνεπάγεται µείωση των διατυπώσεων και των αναγκαίων πρά�εων,
πράγµα επω!ελές και για τ�ν καταναλωτή. Τα µέρη της συµ!ωνίας είναι η Hitachi Ltd, η Matsushita
Electric Industrial Co. Ltd, η Mitsubishi Electric Corp., η Time Warner Inc. και η Toshiba Corp. Η
συµ!ωνία συνίσταται στη «συνένωση των διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας» για τα διπλώµατα
ευρεσιτε�νίας π�υ καλύπτ�υν ε!αρµ�γές της τε�ν�λ�γίας DVD.

Ένας ψη!ιακ�ς "ιντε�δίσκ�ς DVD έ�ει τ� ίδι� µέγεθ�ς �πως και ένας δίσκ�ς CD, αλλά η
�ωρητικ�τητά τ�υ είναι τ�υλά�ιστ�ν επταπλάσια. Με τη �ρησιµ�π�ίηση µιας τε�ν�λ�γίας
συµπίεσης, ένας δίσκ�ς DVD µπ�ρεί να απ�θηκεύσει σήµατα "ίντε� και η�ητικά σήµατα,
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καθώς και στ�ι�εία πληρ�!�ρικής και λ�γισµικ�, πράγµα π�υ επιτρέπει σε έναν και µ�ν�
ψη!ιακ� δίσκ� DVD να εγγράψει µία κινηµατ�γρα!ική ταινία δύ� ωρών. �ρισµέν�ι κάτ���ι
"ασικών διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας (15) συµ!ώνησαν να ��ρηγήσ�υν άδειες εκµετάλλευσης
των διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας τ�υς µέσω εν�ς ενιαί�υ µη απ�κλειστικ�ύ και µη διακριτικ�ύ
πρ�γράµµατ�ς ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης, τη δια�είριση τ�υ �π�ί�υ θα έ�ει η Toshiba
Corporation τ�υ Τ�κι�, Ιαπωνία.

�ι εταιρείες υπέ"αλαν τη συµ!ωνία στην Επιτρ�πή τ�ν Μάι� τ�υ 1999. Κατά την έρευνα π�υ
πραγµατ�π�ιήθηκε απ� τις αρµ�διες υπηρεσίες της Επιτρ�πής, διαπιστώθηκε �τι αυτ� τ�
σύστηµα αυτ� θα συνέ"αλλε στην πρ�ώθηση της τε�νικής και �ικ�ν�µικής πρ��δ�υ
επιτρέπ�ντας την τα�εία και απ�τελεσµατική εισαγωγή της τε�ν�λ�γίας DVD. Επίσης
διαπιστώθηκε �τι η συµ!ωνία δεν περιέ�ει µη απαραίτητ�υς ή υπερ"�λικ�ύς περι�ρισµ�ύς τ�υ
ανταγωνισµ�ύ. Συνεπώς, η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ θεωρεί �τι τ� σύστηµα αυτ� έ�ει
ευν�ϊκά απ�τελέσµατα για τ�ν καταναλωτή. Τ� πρ�γραµµα εγκρίθηκε µε δι�ικητική επιστ�λή
σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ.

Μία κ�ιν�πρα�ία δέκα εταιρειών, στις �π�ίες περιλαµ"άν�νται �ι Philips, Sony, Pioneer και
Thomson, ανέπτυ�αν απ� κ�ιν�ύ την τε�ν�λ�γία DVD. �ι τρεις πρώτες θα εκµεταλλευτ�ύν
απ� κ�ιν�ύ τα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας τ�υς, ενώ η Thomson απ�!άσισε να εκµεταλλευθεί σε
ατ�µική "άση τα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας της.

Περαιτέρω λεπτ�µέρειες της κ�ιν�π�ίησης τ�υ συστήµατ�ς ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης
διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας DVD δηµ�σιεύθηκαν στην Επίσηµη Ε�ηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων της 28ης Αυγ�ύστ�υ 1999 (ΕΕ C 242 της 27.8.1999, σ. 5).

Biffpack, Difpak και Wastepack (υπ	θέσεις COMP/36.557, 
36.562 και 36.712)

Στις 14 ∆εκεµ"ρί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε µε δι�ικητική επιστ�λή τις συµ!ωνίες συµµετ��ής σε
τρία συστήµατα συµµ�ρ!ωσης (Biffpack, Difpak και Wastepack) για την α�ι�π�ίηση απ�ρριµµάτων
π�υ πρ�έρ��νται απ� συσκευασίες, τα �π�ία θεσπίστηκαν στ� Ηνωµέν� Βασίλει� µε σκ�π� να
αναλά"�υν τις υπ��ρεώσεις των µελών τ�υς �σ�ν α!�ρά την ανάκτηση και την ανακύκλωση. �ι
υπ��ρεώσεις επι"άλλ�νται απ� τη ν�µ�θεσία τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ σύµ!ωνα µε τις απαιτήσεις
της �δηγίας της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απ�ρρίµµατα συσκευασίας (94/62/ΕΚ).

Παρά τα σ�ετικά µικρά µερίδια αγ�ράς των κ�ιν�π�ιηθέντων συστηµάτων, η Επιτρ�πή κατέλη�ε
στ� συµπέρασµα �τι, λ�γω των απ�τελεσµάτων δικτύ�υ, �ι συµ!ωνίες συµµετ��ής στα
συστήµατα αυτά περι�ρί��υν τ�ν ανταγωνισµ� σε σηµαντικ� "αθµ� δι�τι υπ��ρεών�υν τα µέλη
τ�υς να µετα"ι"άσ�υν στ� εν λ�γω σύστηµα τ� σύν�λ� των υπ��ρεώσεων για �λα τα υλικά. Η
στρατηγική αυτή π�υ πρ�"λέπει τη µετα"ί"αση τ�υ συν�λ�υ και ��ι απλώς εν�ς µέρ�υς των
υπ��ρεώσεων �ι �π�ίες επι"άλλ�νται απ� τη σ�ετική ν�µ�θεσία εµπ�δί�ει τ�ν ανταγωνισµ�
µετα�ύ �λων των συστηµάτων συµµ�ρ!ωσης µε "άση τα συγκεκριµένα υλικά, ενώ παράλληλα
περι�ρί�ει την ελευθερία επιλ�γής των επι�ειρήσεων π�υ �!είλ�υν να συµµ�ρ!ωθ�ύν µε τις
απαιτήσεις της ν�µ�θεσίας.

¥15¦ Hitachi Ltd, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner Inc., Toshiba
Corporation και Victor Company of Japan Ltd.
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Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή έκρινε �τι µια τέτ�ια πρ�σέγγιση για τη µετα"ί"αση τ�υ συν�λ�υ των
υπ��ρεώσεων ε�ακ�λ�υθ�ύσε να ήταν αναγκαία στ� Ηνωµέν� Βασίλει� πρ�κειµέν�υ να
ε�ασ!αλισθεί µια ικαν�π�ιητική �ρηµατ�δ�τηση των συστηµάτων συµµ�ρ!ωσης, έτσι ώστε να
επενδύσ�υν περαιτέρω στην υπ�δ�µή συγκέντρωσης ή/και επανεπε�εργασίας απ�ρριµµάτων
τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ. Αυτ� θεωρείται απαραίτητ� πρ�κειµέν�υ να τηρηθ�ύν στ� µέλλ�ν �ι
υπ��ρεώσεις των µελών. Συνεπώς, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι τηρ�ύνται �ι
�ρ�ι π�υ πρ�"λέπ�νται στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3. Αντίστ�ι�η γραµµή εί�ε υι�θετηθεί απ�
την Επιτρ�πή και τ� 1998, �ταν ενέκρινε τις συµ!ωνίες συµµετ��ής στη Valpak, τ� µεγαλύτερ�
πρ�γραµµα συµµ�ρ!ωσης π�υ λειτ�υργεί σήµερα στην αγ�ρά τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ.

2.2. Κάθετες συµ�ωνίες

BIAC+BSS (υπ�θεση COMP/D/37.544)

Πρ�κειται για µία συµ!ωνία π�υ συνά!θηκε µετα�ύ της εταιρείας δια�είρισης τ�υ αερ�δρ�µί�υ
Bruxelles National, BIAC, και τ�υ !�ρέα εκµετάλλευσης �ρισµένων καταστηµάτων στα
αερ�δρ�µια Bruxelles National και Deurne, Belgian Sky Shops (BSS), µετά την κατάργηση, την 1η
Ι�υλί�υ 1999, της απαλλαγής απ� !�ρ�υς και δασµ�ύς �σ�ν α!�ρά τ�υς τα�ιδιώτες π�υ
διακιν�ύνται εντ�ς της Κ�ιν�τητας.

Η συµ!ωνία αυτή σκ�π� έ�ει τη θέσπιση νέ�υ συστήµατ�ς «ενιαίας τιµής» για την πώληση των
πρ�ϊ�ντων π�υ δεν υπ�κεινται σε ειδικ�ύς !�ρ�υς κατανάλωσης (δηλαδή εκτ�ς απ�
µεταπ�ιηµένα καπνά, �ίν�υς και αλκ��λ�ύ�α π�τά). Η BSS δεσµεύεται να πωλεί στη �ώνη
διαµετακ�µισης τα πρ�ϊ�ντα της στ�υς τα�ιδιώτες π�υ µετα"αίν�υν σε άλλες �ώρες της
Ένωσης στις ίδιες τιµές �πως και στ�υς άλλ�υς τα�ιδιώτες, αναλαµ"άν�ντας η ίδια τ� π�σ� τ�υ
ΦΠΑ. Σε αντάλλαγµα, η BIAC θα µειώσει την εισ!�ρά π�υ κατα"άλλεται απ� την BSS για τη
�ρησιµ�π�ίηση των υπ�δ�µών στα αερ�δρ�µια και τ� δικαίωµα παρα�ώρησης, αναλ�γικά µε
τ�ν ισ�ύ�ντα ΦΠΑ. Σύµ!ωνα µε τα µέρη, η συµ!ωνία αυτή σκ�π� έ�ει να διατηρήσει την
�ικ�ν�µική "ιωσιµ�τητα των πωλήσεων στη �ώνη διαµετακ�µισης τ�υ αερ�δρ�µί�υ των
Βρυ�ελλών, �ωρίς να θίγεται η κατάργηση των πωλήσεων α!�ρ�λ�γητων ειδών για τ�υς
τα�ιδιώτες εντ�ς της Ένωσης στ�υς �π�ί�υς παρέ�εται η δυνατ�τητα να επω!ελ�ύνται απ� τα
ίδια πλε�νεκτήµατα �πως και στ� παρελθ�ν.

Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η συµ!ωνία αυτή συνίσταται, κατά τρ�π� άµεσ� ή έµµεσ�, στ�ν
καθ�ρισµ� τιµών κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, αλλά µπ�ρεί
να τύ�ει απαλλαγής. Στις 15 ∆εκεµ"ρί�υ 1999, απευθύνθηκε δι�ικητική επιστ�λή στα µέρη.

Inntrepreneur και Spring (υπ	θέσεις COMP/F3/36.456 και 36.492)

Στις 29 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση αρνητικής πιστ�π�ίησης �σ�ν α!�ρά την
επι�είρηση The Grand Pub Company («GPC»), µια εταιρεία εκµετάλλευσης παµπ τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ π�υ δεν είναι η ίδια παραγωγ�ς µπίρας, �σ�ν α!�ρά τις στερε�τυπες
συµ"άσεις µίσθωσης («µισθωτήρια») µετα�ύ της GPC και των καταστηµάτων λιανικής
πώλησης π�υ διαθέτ�υν αλκ��λ�ύ�α π�τά για επιτ�πια και µη επιτ�πια κατανάλωση (κατά
κύρι� λ�γ� παµπ) (16).

¥16¦ ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 49.
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Κατά τ� �ρ�ν� της κ�ιν�π�ίησης, η GPC συγκαταλεγ�ταν µετα�ύ των µεγαλύτερων εταιρειών
εκµετάλλευσης παµπ π�υ δεν ασ��λ�ύνται µε την παραγωγή µπίρας στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Σε
αυτές τις εταιρείες εκµετάλλευσης παµπ, λαµ"αν�µενες απ� κ�ιν�ύ, αντιστ�ι��ύσε π�σ�στ�
περίπ�υ 11 % της συν�λικής επιτ�πιας κατανάλωσης µπίρας στ� Ηνωµέν� Βασίλει� τ� 1997.
Τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 1998, η GPC κ�ιν�π�ίησε στην Επιτρ�πή τις «ανάντη» συµ!ωνίες
πρ�µήθειας µπίρας µε 15 δια!�ρετικ�ύς παραγωγ�ύς µπίρας. Η Επιτρ�πή ε�έδωσε εµµέσως
δι�ικητική επιστ�λή αρνητικής πιστ�π�ίησης δι�τι �ι συµ!ωνίες αυτές δεν περιεί�αν κανέναν
περι�ρισµ� �σ�ν α!�ρά την π�λιτική πρ�µήθειας της GPC. Επίσης, η GPC κ�ιν�π�ίησε τα
«κατάντη» µισθωτήρια µετα�ύ της ίδιας και των ανε�άρτητων επι�ειρηµατιών π�υ εί�αν τη
δια�είριση των παµπ της εταιρείας. Η απ�!αση τ�υ Ι�υνί�υ 2000 α!�ρ�ύσε απ�κλειστικά αυτά
τα µισθωτήρια.

Η Επιτρ�πή δεν διαπίστωσε την ύπαρ�η �π�ιωνδήπ�τε λ�γων για την ανάληψη ενεργειών "άσει
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ �σ�ν α!�ρά αυτά τα κατάντη µισθωτήρια, ιδίως
λ�γω τ�υ καθεστώτ�ς της GPC ως ανε�άρτητ�υ ενδιάµεσ�υ !�ρέα µετα�ύ των παραγωγών µπίρας
και των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, σε συνδυασµ� µε τ�ν µη περι�ριστικ� �αρακτήρα των
ανάντη συµ!ωνιών της GPC µε τ�υς παραγωγ�ύς µπίρας. Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς, η ανάλυση της
Επιτρ�πής διέ!ερε απ� τις πρ�ηγ�ύµενες απ�!άσεις της σ�ετικά µε τα µισθωτήρια παµπ των
παραγωγών µπίρας τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ (17).

Τα µισθωτήρια της GPC περιλαµ"άν�υν δύ� "ασικ�ύς περι�ρισµ�ύς. Πρώτ�ν, µία ρήτρα
απ�κλειστικής πρ�µήθειας και µη άσκησης ανταγωνισµ�ύ, π�υ έ�ει ως απ�τέλεσµα να
υπ��ρεώνει τ� δια�ειριστή της παµπ να αγ�ρά�ει �λη την π�σ�τητα της µπίρας απ� την GPC
(«συµ"ατική δέσµευση για την πρ�µήθεια µπίρας»). Πρ�"λέπεται επίσης ρήτρα για την
πώληση µπίρας άλλ�υ πρ�µηθευτή, η �π�ία επιτρέπει στ� δια�ειριστή της παµπ να αγ�ράσει
ένα είδ�ς "αρελίσιας µπίρας απ� τρίτ� πρ�µηθευτή. ∆εύτερ�ν, � δια�ειριστής της παµπ
αναλαµ"άνει να µη δια!ηµί�ει αγαθά π�υ τ�υ πρ�µηθεύ�υν τρίτ�ι σε αναλ�γία υψηλ�τερη απ�
τ� µερίδι� των πωλήσεων των αγαθών αυτών σε σ�έση µε τ�ν συν�λικ� κύκλ� εργασιών της
παµπ («ρήτρα δια!ήµισης»).

Τ� σκεπτικ� της Επιτρ�πής για τη ��ρήγηση απαλλαγής στη συµ"ατική δέσµευση για την
πρ�µήθεια µπίρας "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 στηρι��ταν στην άµεση ε!αρµ�γή της
απ�!ασης τ�υ ∆ικαστηρί�υ στην υπ�θεση ∆ηλιµίτης (18). Στην πρ�δικαστική τ�υ απ�!αση, τ�
∆ικαστήρι� διευκρίνισε τ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 �σ�ν α!�ρά τις
συµ"άσεις των παραγωγών µπίρας, σύµ!ωνα µε τις �π�ίες �ι παµπ συνεργά��νται απ�κλειστικά
µε έναν και µ�ν� παραγωγ� µπίρας. Τ� ∆ικαστήρι� απ�!άνθηκε �τι µια συµ!ωνία πρ�µήθειας
µπίρας απαγ�ρεύεται "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 εάν πληρ�ύνται σωρευτικά δύ�
πρ�ϋπ�θέσεις: πρώτ�ν, η σ�ετική αγ�ρά θα πρέπει να είναι απ�κλεισµένη, γεγ�ν�ς π�υ
δυσ�εραίνει την είσ�δ� ανταγωνι��µενων παραγωγών µπίρας ή την αύ�ηση τ�υ µεριδί�υ π�υ
κατέ��υν στην αγ�ρά· δεύτερ�ν, �ι εν λ�γω συµ!ωνίες θα πρέπει να συµ"άλλ�υν σηµαντικά σε
αυτ�ν τ�ν απ�κλεισµ�. ∆εδ�µέν�υ �τι �ι δύ� αυτ�ί �ρ�ι είναι σωρευτικ�ί, �ι συµ!ωνίες δεν
εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 εάν ικαν�π�ιείται απλώς ένας µ�ν� �ρ�ς.

Η απ�!αση εστιάστηκε στ�ν δεύτερ� �ρ� π�υ θεσπί�εται σύµ!ωνα µε την υπ�θεση ∆ηλιµίτης.
Ανε�άρτητα απ� τ� αν η αγ�ρά επιτ�πιας κατανάλωσης στ� Ηνωµέν� Βασίλει� είναι απ�κλεισµένη
(� πρώτ�ς �ρ�ς), τα µισθωτήρια δεν εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 εάν δεν συµ"άλλ�υν

¥17¦ Για λ�γ�υς σύγκρισης, "λέπε απαλλακτικές απ�!άσεις της Επιτρ�πής π�υ απευθύνθηκαν στη Scottish &
Newcastle (ΕΕ L 189 της 19.7.1999), Bass (ΕΕ L 186 της 19.7.1999) και Whitbread (ΕΕ L 88 της 31.3.1999).

¥18¦ Υπ�θεση C-234/89, Στέργι�ς ∆ηλιµίτης κατά Henninger Bräu, Συλλ�γή 1991, σ. I-935.
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αισθητά στ�ν απ�κλεισµ� αυτ�. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι δεν συµ"αίνει αυτ�. Απ� την άπ�ψη
αυτή, στην απ�!αση τ�νίστηκε �τι πρώτ�ν �ι παµπ της GPC ήταν δεσµευµένες µε έναν έµπ�ρ�
��νδρικής πώλησης π�υ δεν παρήγαγε µπίρα, και � �π�ί�ς πρ�µηθευ�ταν απ� διά!�ρες πηγές µε
περι�δική π�λιτική πρ�µήθειας "άσει διαγωνισµών. Μέ�ρι τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 1999, η GPC εί�ε
συµ"άσεις πρ�µήθειας µε 18 παραγωγ�ύς µπίρας, καµία απ� τις �π�ίες δεν περιεί�ε υπ��ρεώσεις
ελά�ιστης πρ�µήθειας. Με άλλα λ�για, η GPC δεν εί�ε καµία απ�λύτως δέσµευση έναντι των
πρ�µηθευτών της. Κατά συνέπεια, η GPC ενεργ�ύσε ως µέσ� διέλευσης στην αγ�ρά επιτ�πιας
κατανάλωσης τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ για σηµαντικ� αριθµ� παραγωγών µπίρας και, θεωρητικά,
για �λ�υς τ�υς άλλ�υς εθνικ�ύς και �έν�υς παραγωγ�ύς µπίρας µε την επι!ύλα�η, "ε"αίως, των
πρακτικών περι�ρισµών �σ�ν α!�ρά τ�ν αριθµ� των σειρών πρ�ϊ�ντων π�υ µια εταιρεία
εκµετάλλευσης παµπ είναι σε θέση να απ�θηκεύσει και να διανείµει στα δεσµευµένα πρατήριά της.
Η Επιτρ�πή παρατήρησε �τι στην πραγµατικ�τητα ήταν ευκ�λ�τερ� για τ�υς παραγωγ�ύς µπίρας να
συνάψ�υν συµ!ωνία µε έναν και µ�ν� έµπ�ρ� ��νδρικής πώλησης και να απ�κτήσ�υν έτσι
πρ�σ"αση σε �λα τα δεσµευµένα πρατήρια αυτ�ύ τ�υ εµπ�ρ�υ ��νδρικής πώλησης, απ� �,τι να
συνάψ�υν �ωριστές συµ!ωνίες µε κάθε µεµ�νωµέν� πρατήρι� λιανικής πώλησης. Σε γενικές
γραµµές, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι τα δεσµευµένα µισθωτήρια µιας εταιρείας εκµετάλλευσης παµπ
τα �π�ία δεν πρ�έ"λεπαν «ανάντη» δέσµευση µε �π�ι�δήπ�τε παραγωγ� µπίρας ήταν πιθαν�τερ� να
πρ�ωθήσ�υν την ανταγωνιστική διάρθρωση της αγ�ράς παρά να συµ"άλ�υν —π�λύ δε περισσ�τερ�
να συµ"άλ�υν αισθητά— στ�ν τυ��ν απ�κλεισµ� της.

#σ�ν α!�ρά τη ρήτρα δια!ήµισης, η Επιτρ�πή αναγνώρισε �τι αυτή εί�ε δυσµενείς επιπτώσεις
στις πωλήσεις µπίρας εκτ�ς απ� εκείνες π�υ πρ�µήθευε η GPC (µπίρες άλλων πρ�µηθευτών).
Πράγµατι, σύµ!ωνα µε τη διατύπωση της ρήτρας αυτής θα ήταν αδύνατη η δια!ήµιση µπίρας
άλλων πρ�µηθευτών, δεδ�µέν�υ �τι η ρήτρα απαιτεί η δια!ήµιση να είναι ανάλ�γη µε τ� µερίδι�
των πρ�ϊ�ντων τ�υς στ�ν κύκλ� εργασιών της παµπ, τ� �π�ί� ε� �ρισµ�ύ είναι αρ�ικά µηδενικ�,
δεδ�µέν�υ �τι �ι µπίρες αυτές είναι νέες. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι �ρ�ι της
συµ"ατικής δέσµευσης π�υ ίσ�υαν για την πρ�µήθεια µπίρας επέτρεπαν ήδη στην GPC να
απ�κλείσει µπίρες τρίτων παραγωγών (πρ�σθέτ�ντας τις µπίρες αυτές στ�ν τιµ�κατάλ�γ� της
GPC ως πρ�καθ�ρισµένες µπίρες). ∆εδ�µέν�υ �τι η εν λ�γω συµ"ατική δέσµευση για την
πρ�µήθεια µπίρας διαπιστώθηκε �τι δεν ενέπιπτε στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 1, συνεπάγεται �τι η ρήτρα δια!ήµισης π�υ καθιστ�ύσε αδύνατη τη δια!ήµιση της
µπίρας τρίτων παραγωγών δεν ενέπιπτε �ύτε και αυτή στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1.

2.3. ∆εσπ���υσες θέσεις

Τέλη πρ	σγείωσης στην Ισπανία (υπ�θεση IV/35.737)

Η ισπανική αερ�π�ρική αρ�ή, η AENA, π�υ είναι δηµ�σια επι�είρηση, έ�ει τ� απ�κλειστικ�
δικαίωµα να δια�ειρί�εται την αερ�λιµενική υπ�δ�µή 41 αερ�δρ�µίων στην επικράτεια της
Ισπανίας. Η AENA εισπράττει ανταπ�δ�τικά τέλη απ� τις αερ�π�ρικές εταιρείες για τις
υπηρεσίες π�υ παρέ�ει στ� πλαίσι� της πρ�σγείωσης και της απ�γείωσης των αερ�σκα!ών. Τα
τέλη πρ�σγείωσης καθώς και �ι διακρίσεις τ�υς καθ�ρί��νται απ� "ασιλικά διατάγµατα και απ�
ν�µ�υς. Η ισπανική ν�µ�θεσία κάνει διάκριση µετα�ύ εσωτερικών, ενδ�κ�ιν�τικών και
ε�ωκ�ιν�τικών πτήσεων. Για κάθε κατηγ�ρία αερ�λιµένα και για κάθε κατηγ�ρία "άρ�υς
αερ�σκά!�υς, τα τέλη πρ�σγείωσης είναι υψηλ�τερα για τις ενδ�κ�ιν�τικές πτήσεις απ� �,τι
για τις εσωτερικές πτήσεις. Σύµ!ωνα µε µια δεύτερη ν�µ�θετική διάτα�η, παρέ��νται εκπτώσεις
ανάλ�γα µε τ�ν αριθµ� των πρ�σγειώσεων ανά µήνα σε έναν συγκεκριµέν� αερ�λιµένα. �ι
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σηµαντικ�τερες εκπτώσεις διατίθενται µ�ν� για αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ πραγµατ�π�ι�ύν
άνω των 200 πρ�σγειώσεις ανά µήνα.

�ι εκπτώσεις απ�τελ�ύν µια συνηθισµένη επι�ειρηµατική πρακτική εάν πρ�σ!έρ�νται απ�
εταιρεία η �π�ία δεν κατέ�ει δεσπ���υσα θέση. Πρ�"ληµα δηµι�υργείται εάν παρέ��νται απ�
επι�είρηση π�υ κατέ�ει δεσπ���υσα θέση. Η επι�είρηση αυτή µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιήσει τις
εκπτώσεις για τη στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά. Μια επι�είρηση µε δεσπ���υσα
θέση πρέπει να αντιµετωπί�ει τ�υς πελάτες της µε ίσ�υς �ρ�υς, ε!�σ�ν �ι συναλλαγές είναι
συγκρίσιµες. Κατά συνέπεια, πρέπει να υπάρ�ει αντικειµενική αιτι�λ�γία για τη δια!�ρετική
µετα�είριση των δια!�ρων πελατών απ� µια επι�είρηση π�υ κατέ�ει δεσπ���υσα θέση.

Παρ�λ� π�υ �ι εκπτώσεις π�υ πρ�σ!έρ�νται απ� την AENA ισ�ύ�υν για �λες τις αερ�π�ρικές
εταιρείες, εκ των πραγµάτων �ι εγ�ώριες αερ�π�ρικές εταιρείες επω!ελ�ύνται αισθητά
περισσ�τερ� απ� �,τι �ι �ένες. Μ�ν� �ι ισπανικές αερ�π�ρικές εταιρείες, �πως η Iberia, η
Binter Canarias, η Spanair, η Air Europa ή η Air Nostrum επω!ελ�ύνται απ� την κατηγ�ρία των
υψηλ�τερων διαθέσιµων εκπτώσεων. Τ� 1999, η Iberia και µ�ν� έλα"ε π�σ�στ� περίπ�υ 62 %
�λων των εκπτώσεων για τα τέλη πρ�σγείωσης π�υ ��ρηγήθηκαν απ� την AENA.

∆εν υπάρ�ει αντικειµενική αιτι�λ�γία για αυτή τη δια!�ρετική µετα�είριση. �ι υπηρεσίες π�υ
παρέ��νται απ� την AENA, �πως � έλεγ��ς πρ�σέγγισης και η �ρησιµ�π�ίηση πεδίων
στάθµευσης και ελιγµών, απαιτ�ύν τις ίδιες εργασίες ανε�άρτητα απ� την επιµέρ�υς αερ�π�ρική
εταιρεία. Στην περίπτωση των υπηρεσιών πρ�σγείωσης και απ�γείωσης δεν υ!ίστανται
�ικ�ν�µίες κλίµακας. Συνεπώς, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι µε την ε!αρµ�γή
εκπτώσεων µε τ�ν πρ�ανα!ερθέντα τρ�π�, η AENA επι!υλάσσει δια!�ρετική µετα�είριση στις
αερ�π�ρικές εταιρείες �ωρίς να υπάρ�ει αντικειµενική αιτι�λ�γία. Επ�µένως, θέτει �ρισµένες
απ� αυτές σε πι� µει�νεκτική θέση απ� απ�ψεως ανταγωνισµ�ύ, γεγ�ν�ς π�υ απ�τελεί κατά�ρηση
δεσπ���υσας θέσης. Ανάλ�γ� σκεπτικ� ισ�ύει και για τη δια!�ρ�π�ίηση των τιµ�λ�γίων ανάλ�γα
µε τ� αν η πτήση είναι εσωτερική ή ενδ�κ�ιν�τική. Και στην περίπτωση αυτή υπάρ�ει
δια!�ρετική αντιµετώπιση των αερ�π�ρικών εταιρειών για την παρ��ή ισ�δύναµων υπηρεσιών
πρ�σγείωσης και απ�γείωσης. Τ� γεγ�ν�ς αυτ� θέτει σε µει�νεκτική θέση απ� πλευράς
ανταγωνισµ�ύ τις αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ ασκ�ύν δραστηρι�τητες εντ�ς τ�υ Ε�U σε σύγκριση
µε τις αερ�π�ρικές εταιρείες π�υ παρέ��υν εσωτερικές υπηρεσίες.

Κατά συνέπεια, στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση κατά τ�υ
συστήµατ�ς τελών πρ�σγείωσης π�υ ε!αρµ���νται στα ισπανικά αερ�δρ�µια, καθώς διαπίστωσε
�τι εισάγει διακρίσεις υπέρ των εθνικών αερ�π�ρικών εταιρειών.

3. Απ�ρριψη καταγγελιών

IW/Skandia (υπ�θεση COMP/D/37.552)

H καταγγελία α!�ρ�ύσε τ�υς �ρ�υς της ασ!άλισης εισαγ�µενων αυτ�κινήτων. �ι ιδι�κτήτες
�ρισµένων τύπων εισαγ�µενων αυτ�κινήτων πρέπει να εγκαταστήσ�υν στα αυτ�κίνητά τ�υς
πρ�σθετα µέτρα ασ!άλειας, εάν δεν υπάρ��υν ήδη, πρ�κειµέν�υ να πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις
για �ρισµένες ασ!αλίσεις αυτ�κινήτων εκτ�ς απ� την υπ��ρεωτική ασ!άλιση.
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Σύµ!ωνα µε τις πληρ�!�ρίες π�υ �ητήθηκαν, η Skandia και άλλες εταιρείες συνεργάστηκαν στ�
πλαίσι� εν�ς κ�ιν�ύ σ�εδί�υ για την ε�εύρεση µέτρων µε σκ�π� τη µείωση των κλ�πών
αυτ�κινήτων και ε�έτασαν στατιστικές απ� τις Rikspolisstyrelsen και Det Centrala Bilregistret για
να πρ�σδι�ριστ�ύν �ι τύπ�ι αυτ�κινήτων π�υ παρ�υσιά��υν υψηλ�τερ� π�σ�στ� κινδύν�υ. Τ�
σ�έδι� εί�ε επισηµάνει τα πρ�"λήµατα π�υ συνδέ�νται µε �ρισµένα εισαγ�µενα αυτ�κίνητα.
Συνεπώς, σύµ!ωνα µε τ�υς ασ!αλιστές, αυτές �ι συµπληρωµατικές απαιτήσεις ήταν απαραίτητες.

�ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής δεν έ��υν λ�γ�υς να πιστεύ�υν �τι αυτ� δεν ισ�ύει. Φαίνεται �τι �ι
απαιτήσεις αυτές θεσπίστηκαν ως αντισταθµιστικά µέτρα για την αντιµετώπιση των κλ�πών
αυτ�κινήτων. �ι επίσηµες στατιστικές δεί�ν�υν �τι �ι τύπ�ι των άµεσα εισαγ�µενων αυτ�κινήτων
διατρέ��υν υψηλ�τερ� κίνδυν� κλ�πής απ� �,τι τα άλλα αυτ�κίνητα. Επίσης, κατά τα τελευταία
�ρ�νια παρ�υσιάστηκε αισθητή αύ�ηση των άµεσα εισαγ�µενων αυτ�κινήτων στη Σ�υηδία.

Uωρίς περαιτέρω στ�ι�εία �τι �ι επι�ειρήσεις εί�αν συµ!ωνήσει να περι�ρίσ�υν τ�ν
ανταγωνισµ� κατά τρ�π� π�υ θα ενέπιπτε στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, η
συνεργασία αυτή δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί ως παρα"ίαση των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ.
Με "άση τις πληρ�!�ρίες π�υ ��ρηγήθηκαν και µετά απ� µια πρώτη ε�έταση της αγ�ράς, δεν
διαπιστώθηκε η ύπαρ�η περαιτέρω λ�γων για τη διε�αγωγή έρευνας.

Elonex/Microsoft (υπ�θεση COMP/C3/37.753)

Η υπ�θεση αυτή �εκίνησε στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ 1999 µετά απ� επίσηµη καταγγελία της Elonex plc
τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ κατά της Microsoft Corporation. Η Elonex είναι κατασκευαστής
πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών (PC) η �π�ία πραγµατ�π�ιεί πωλήσεις σε αρκετές �ώρες της ΕΕ και τ�
Ισραήλ. Η Elonex ισ�υρίστηκε �τι η Microsoft εκµεταλλευ�ταν κατα�ρηστικά τη δεσπ���υσα
θέση της στην αγ�ρά λειτ�υργικών συστηµάτων πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών µε την επι"�λή
αθέµιτων �ρων για τις συµ!ωνίες αδειών εκµετάλλευσης π�υ συνάπτει µε τ�υς κατασκευαστές
πρωτ�τυπ�υ ε��πλισµ�ύ, συµπεριλαµ"αν�µένης της Elonex. Επιπλέ�ν, ισ�υρί�εται �τι αυτές �ι
συµ!ωνίες λαµ"αν�µενες απ� κ�ιν�ύ σ�ηµατί��υν µια κ�ιν�πρα�ία διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας η
�π�ία στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά πρ�ϊ�ντων για πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές.

T� µεγαλύτερ� µέρ�ς των πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών αγ�ρά��νται απ� καταναλωτές µε
πρ�εγκατεστηµέν� λ�γισµικ� λειτ�υργικ�ύ συστήµατ�ς. Αυτ� σηµαίνει �τι είναι απαραίτητ�
για τ�υς κατασκευαστές πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών να συνάψ�υν συµ!ωνίες ��ρήγησης αδειών
εκµετάλλευσης µε !�ρείς παρ��ής λ�γισµικ�ύ λειτ�υργίας συστήµατ�ς για πρ�σωπικ�ύς
υπ�λ�γιστές. Στην αγ�ρά αυτή, η Microsoft κατέ�ει ε�αιρετικά ισ�υρή θέση και τ� µερίδι� της
εκτιµάται απ� 80 έως 95 %.

Η Elonex ισ�υρί�εται �τι η Microsoft παρα"ίασε τα άρθρα 81 και 82. Ισ�υρί�εται �τι η
Microsoft επέ"αλε στην Elonex µια συµ!ωνία ��ρήγησης άδειας εκµετάλλευσης για
κατασκευαστή πρωτ�τυπ�υ ε��πλισµ�ύ η �π�ία υπ��ρεώνει την Elonex να παρα�ωρήσει τα
δικαιώµατα πνευµατικής ιδι�κτησίας της στη Microsoft, τις θυγατρικές της και �λ�υς τ�υς
άλλ�υς δικαι�δ���υς της �ωρίς να λαµ"άνει �π�ιαδήπ�τε ανταπ�δ�τικά δικαιώµατα.
Ισ�υρί�εται �τι η συµ!ωνία αυτή επιτρέπει στ�υς άλλ�υς δικαι�δ���υς της Microsoft (π�λλ�ί
απ� τ�υς �π�ί�υς είναι άµεσ�ι ανταγωνιστές της Elonex) να �ικει�π�ιηθ�ύν δωρεάν την
τε�ν�λ�γία της Elonex π�υ κατ��υρώνεται µε διπλώµατα ευρεσιτε�νίας (συστήµατα
ε��ικ�ν�µησης ενέργειας για �θ�νες πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών). Επιπλέ�ν, διατείνεται �τι
µια τέτ�ια κ�ιν�πρα�ία διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας, ενισ�υ�µενη λ�γω της ισ�ύ�ς της
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Microsoft στην αγ�ρά, συµ"άλλει στην ακ�µη µεγαλύτερη ισ�υρ�π�ίηση της θέσης της
Microsoft στην αγ�ρά µε τη δηµι�υργία πρ�τιµησιακών δεσµών µετα�ύ της Microsoft και τ�υ
δικτύ�υ των δικαι�δ��ων της, απ�κλεί�ντας τ�υς άλλ�υς !�ρείς της αγ�ράς.

Μετά την παραλα"ή της καταγγελίας, απεστάλη στη Microsoft επιστ�λή "άσει τ�υ άρθρ�υ 11
µε την �π�ία της �ητήθηκαν περαιτέρω πληρ�!�ρίες για τις συµ!ωνίες ��ρήγησης αδειών
εκµετάλλευσης σε κατασκευαστές πρωτ�τυπ�υ ε��πλισµ�ύ. Στην απάντησή της η Microsoft
επεσήµανε �τι �ι συµ!ωνίες ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης δεν έ��υν τ� απ�τέλεσµα π�υ
διατείνεται η Elonex και �τι καλύπτ�υν µ�ν� τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδι�κτησίας π�υ
µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν στ� λ�γισµικ� για τ� �π�ί� ��ρηγείται άδεια εκµετάλλευσης
(δηλαδή Windows) και ��ι τα πρ�ϊ�ντα π�υ µπ�ρ�ύν να παράγ�νται απ� άλλ�υς δικαι�δ���υς
της Μicrosoft. ∆εδ�µέν�υ �τι η Elonex δεν ��ρήγησε �π�ιαδήπ�τε περαιτέρω στ�ι�εία για να
αντικρ�ύσει την ερµηνεία της Microsoft, η υπ�θεση έκλεισε.

DSF/European Broadcasting Union (EBU) (υπ�θεση COMP/C2/35.629) 
και Telecinco/European Broadcasting Union (EBU) 
(υπ�θεση COMP/C2/36.174)

� γερµανικ�ς τηλε�πτικ�ς �ργανισµ�ς DeutschesSportFernsehen (DSF), � �π�ί�ς λειτ�υργεί
ως αθλητικ� θεµατικ� κανάλι, κατέθεσε καταγγελία κατά της EBU στις 28 Ι�υνί�υ 1995, η
�π�ία α!�ρ�ύσε την απ� κ�ιν�ύ αγ�ρά δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών
εκδηλώσεων στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς Eurovision. Επιπλέ�ν, � καταγγέλλων ισ�υρίστηκε
�τι τα µέλη της EBU στη Γερµανία εί�αν πρ�"εί σε κατα�ρηστική εκµετάλλευση δεσπ���υσας
θέσης κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ �ταν ��ρήγησαν άδειες εκµετάλλευσης
για δικαιώµατα τηλε�πτικής µετάδ�σης π�υ απ�κτήθηκαν στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς
Eurovision �ητώντας την κατα"�λή υπερ"�λικά υψηλών τιµών για τα δικαιώµατα αυτά.

� ισπανικ�ς εµπ�ρικ�ς τηλε�πτικ�ς �ργανισµ�ς Telecinco κατέθεσε καταγγελία στις 23 Ι�υλί�υ
1996 κατά της απ� κ�ιν�ύ αγ�ράς δικαιωµάτων τηλε�πτικής µετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων
απ� τα µέλη της EBU στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς Eurovision.

Πρ�ηγ�υµένως, η Επιτρ�πή εί�ε απαλλά�ει τ� σύστηµα Eurovision στις 11 Ι�υνί�υ 1993 (19). Τ�
Πρωτ�δικεί� ακύρωσε την εν λ�γω απ�!αση στις 11 Ι�υλί�υ 1996 (20).

Και �ι δύ� καταγγέλλ�ντες ισ�υρίστηκαν �τι τ� σύστηµα Eurovision παρα"ία�ε τ� άρθρ� 81
παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ και δεν µπ�ρ�ύσε να τύ�ει απαλλαγής σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 81
παράγρα!�ς 3.

∆εδ�µέν�υ �τι η Επιτρ�πή εί�ε καταλή�ει στ� συµπέρασµα �τι τ� σύστηµα Eurovision πληρ�ύσε
τις πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3, ε�έδωσε νέα απ�!αση απαλλαγής στις 10 Μαΐ�υ
2000. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή απέρριψε τις καταγγελίες της DSF και της Telecinco µε
επίσηµες απ�!άσεις της 7ης Ι�υλί�υ 2000.

Επίσης, απέρριψε την καταγγελία της DSF �σ�ν α!�ρά και την εικα��µενη παρα"ίαση τ�υ
άρθρ�υ 82, ιδίως επειδή �ι καν�νες για τη ��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης, π�υ απ�τελ�ύν

¥19¦ ΕΕ L 179 της 22.7.1993, σ. 23.
¥20¦ Συνεκδικασθείσες υπ�θέσεις T-528/93, T-542/93, T-543/93 και T-546/93, Métropole Télévision SA και Reti

Televisive Italiane SpA και Gestevisión Telecinco SA και Antena 3 de Televisión κατά Επιτρ�πής των
Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, Συλλ�γή 1996, σ. II-649.
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πρ�ϋπ�θεση για την απαλλαγή τ�υ συστήµατ�ς Eurovision, ε�ασ!αλί��υν µια διαδικασία
διαιτησίας σε περίπτωση δια!ωνίας σ�ετικά µε τις τιµές των δικαιωµάτων τηλε�πτικής
µετάδ�σης και η DSF δεν �ήτησε την έκδ�ση µιας τέτ�ιας διαιτητικής απ�!ασης.

Κ	ιν	π	ίηση της UEFA σ�ετικά µε τις συµ�ωνίες πώλησης εισιτηρίων 
για τ	 Ευρωπαϊκ� Πρωτάθληµα Π	δ	σ�αίρ	υ 2000 
(υπ�θεση COMP/37.424)

Στις 7 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε µε δι�ικητική επιστ�λή τις συµ!ωνίες π�υ εί�ε
κ�ιν�π�ιήσει η UEFA σ�ετικά µε την πώληση εισιτηρίων για τ� Ευρωπαϊκ� Πρωτάθληµα
Π�δ�σ!αίρ�υ στ� Βέλγι� και τις Κάτω Uώρες («Euro 2000»).

Κατά την α�ι�λ�γηση των ρυθµίσεων π�υ κ�ιν�π�ίησε η UEFA, και λαµ"άν�ντας υπ�ψη την
πρ�σ!ατη απ�!ασή της κατά της τ�πικής �ργανωτικής επιτρ�πής τ�υ Παγκ�σµί�υ Κυπέλλ�υ
Π�δ�σ!αίρ�υ στη Γαλλία τ� 1998 (21), η Επιτρ�πή επιθυµ�ύσε να λά"ει κάθε µέριµνα έτσι ώστε
να ε�ασ!αλιστεί �τι �ι πρ�τάσεις της UEFA πρ�σ!εραν στ�υς καταναλωτές σε �λη την
Ευρώπη τη δυνατ�τητα να αγ�ράσ�υν εισιτήρια µε δίκαι�υς και ισ�τιµ�υς �ρ�υς. Σ�ετικά µε τ�
θέµα αυτ�, η Επιτρ�πή σηµείωσε �τι �ι πρ�τάσεις της UEFA πρ�έ"λεπαν την πώληση
εισιτηρίων σε ευρωπαί�υς καταναλωτές µε �ρ�υς π�υ δεν εισήγαγαν καµία απ�λύτως διάκριση
και ενέκρινε τις σ�ετικές ρυθµίσεις.

Κατά την α�ι�λ�γηση της κ�ιν�π�ίησης, η Επιτρ�πή έλα"ε καταγγελία σ�ετικά µε µια
εικα��µενη κατά�ρηση της δεσπ���υσας θέσης π�υ κατέ�ει η UEFA κατά παρά"αση τ�υ
άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ, λ�γω της άρνησής της να επιτρέψει στην τ�πική �ργανωτική
επιτρ�πή της εκδήλωσης να ��ρηγήσει πακέτα εισιτηρίων σε τρίτα πρακτ�ρεία πρ�κειµέν�υ
να τα µεταπωλήσ�υν σε εταιρείες. Ε!αρµ���ντας τη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ (22), η
Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι ακ�µη και αν η UEFA κατεί�ε δεσπ���υσα θέση στην
αγ�ρά εισιτηρίων π�υ πρ��ρί��νται για εταιρείες, πράγµα τ� �π�ί� δεν είναι "έ"αι�, η άρνηση
της UEFA να πραγµατ�π�ιήσει συναλλαγές µε τρίτα πρακτ�ρεία θα µπ�ρ�ύσε να απ�τελεί
κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης µ�ν� εάν η πρ�µήθεια πακέτων εισιτηρίων για εταιρείες ήταν
απαραίτητη για τη συνέ�ιση των επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων των εν λ�γω πρακτ�ρείων.
∆εδ�µέν�υ �τι δεν ικαν�π�ιείται αυτή η "ασική πρ�ϋπ�θεση, η καταγγελία απ�ρρί!θηκε.

4. ∆ιακαν�νισµ�ς

Gas Natural-Endesa (υπ�θεση 37.542)

Στις 27 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ανακ�ίνωσε την απ�!ασή της να περατώσει την έρευνά της
σ�ετικά µε τη συµ!ωνία µακρ�πρ�θεσµης πρ�µήθειας !υσικ�ύ αερί�υ π�υ συνά!θηκε απ� την
ισπανική εταιρεία !υσικ�ύ αερί�υ Gas Natural, η �π�ία ανήκει στ�ν �µιλ� εταιρειών Repsol-
YPF, και την ισπανική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Endesa, α!�ύ και τα δύ�
µέρη τρ�π�π�ίησαν τ�υς �ρ�υς της συµ!ωνίας σύµ!ωνα µε τις αντιρρήσεις π�υ διατύπωσε η
Επιτρ�πή σ�ετικά µε �ρισµένες πτυ�ές τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή (23).

¥21¦ ΕΕ L 5 της 8.1.2000.
¥22¦ Oscar Bronner GmbH & Co. KG κατά Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG,

Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG και Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG,
Συλλ�γή 1998, σ. I-7791.

¥23¦ Βλέπε δελτί� τύπ�υ IP/00/297 της 27ης Μαρτί�υ 2000.
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Στην εν λ�γω πρ�ειδ�π�ιητική επιστ�λή, η Επιτρ�πή πληρ�!�ρησε τις εταιρείες �τι η αρ�ική
συµ!ωνία πρ�µήθειας θα µπ�ρ�ύσε να συνιστά παρα"ίαση τ�υ άρθρ�υ 82 της Συνθήκης,
δεδ�µέν�υ �τι εί�ε ως απ�τέλεσµα την ενίσ�υση της ήδη υπάρ��υσας δεσπ���υσας θέσης της
Gas Natural στην ισπανική αγ�ρά !υσικ�ύ αερί�υ. �ι αντιρρήσεις της Επιτρ�πής σ�ετικά µε
τη σύµ"αση ήταν "ασικά �ι ε�ής:

— η δηµι�υργία !ραγµών εισ�δ�υ στην ισπανική αγ�ρά !υσικ�ύ αερί�υ π�υ έ�ει
ελευθερωθεί. Η Endesa, µέσω της σύµ"ασης, κάλυπτε "ασικά �λες τις ανάγκες της σε
!υσικ� αέρι� για τ� άµεσ� µέλλ�ν. Συγ�ρ�νως, �ι νέες επι�ειρήσεις π�υ θα µπ�ρ�ύσαν
ενδε��µένως να εισέλθ�υν στην αγ�ρά έ�αναν έναν ελκυστικ� πελάτη απ� απ�ψεως
�γκ�υ, δεδ�µέν�υ �τι �ι επι�ειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συγκαταλέγ�νται
µετα�ύ των µεγαλύτερων πελατών !υσικ�ύ αερί�υ. Συνεπώς, η είσ�δ�ς νέων ανταγωνιστών
θα καθίστατ� δυσ�ερέστερη. Τ� επακ�λ�υθ� απ�τέλεσµα απ�κλεισµ�ύ της ισπανικής
αγ�ράς θα εµπ�δι�ε αισθητά τη συνέ�ιση της διαδικασίας ελευθέρωσης της ευρωπαϊκής
αγ�ράς !υσικ�ύ αερί�υ·

— � περι�ρισµ�ς για τη µεταπώληση τ�υ !υσικ�ύ αερί�υ π�υ πρ�"λέπεται στη σύµ"αση �δηγεί
σε κατακερµατισµ� της ισπανικής αγ�ράς !υσικ�ύ αερί�υ. Η αρ�ική συµ!ωνία εί�ε επίσης
ως απ�τέλεσµα τ�ν περι�ρισµ� της ανταγωνιστικής θέσης της Endesa στην αγ�ρά !υσικ�ύ
αερί�υ �π�υ επί τ�υ παρ�ντ�ς έ�ει µικρή παρ�υσία, δεδ�µέν�υ �τι δεν της επέτρεπε να
µεταπωλεί !υσικ� αέρι� π�υ θα αγ�ρα�ε απ� την Gas Natural για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, ενώ η Gas Natural ανέλα"ε τη δέσµευση σε �ωριστή συµ!ωνία να πρ�µηθεύει
!υσικ� αέρι� για µεταπώληση σε δια!�ρετική τιµή. Η δια!�ρ�π�ίηση των τιµών ανάλ�γα µε
την τελική �ρήση τ�υ !υσικ�ύ αερί�υ και η απαγ�ρευση µεταπώλησης είναι η κλασική
συµπερι!�ρά των πρώην µ�ν�πωλιακών επι�ειρήσεων �ταν αρ�ί�ει η ελευθέρωση της
αγ�ράς. Η µείωση των τιµών για τ�υς πελάτες π�υ είναι πιθαν�ν να πρ�σελκύσ�υν την
είσ�δ� νέων !�ρέων, µε την παράλληλη διατήρηση εν�ς υψηλ�τερ�υ επιπέδ�υ τιµών στα
άλλα τµήµατα της αγ�ράς (κατακερµατισµ�ς της αγ�ράς), συµ"άλλ�υν αναµ!ί"�λα στην
ενίσ�υση της θέσης π�υ κατέ��υν στην αγ�ρά �ι πρώην µ�ν�πωλιακές επι�ειρήσεις (�πως η
Gas Natural) και ενισ�ύ�υν τε�νητά τη θέση τ�υς·

— η άσκηση διακρίσεων έναντι των άλλων ισπανών αγ�ραστών !υσικ�ύ αερί�υ. �ρισµένες
απ� τις ρήτρες της αρ�ικής συµ!ωνίας θα µπ�ρ�ύσε να θεωρηθεί �τι �δηγ�ύν στην
ε�ασ!άλιση καλύτερης µετα�είρισης της Endesa έναντι των άλλων µελλ�ντικών πελατών
της Gas Natural.

Α!�ύ η Επιτρ�πή γνωστ�π�ίησε τις αντιρρήσεις της, η Gas Natural και η Endesa έδει�αν
πνεύµα συνεργασίας και πρ�τειναν �ρισµένες τρ�π�π�ιήσεις της σύµ"ασης πρ�µήθειας
!υσικ�ύ αερί�υ έτσι ώστε να αρθ�ύν �ι αντιρρήσεις της Επιτρ�πής και να απ�!ευ�θεί η
κίνηση επίσηµης διαδικασίας παρά"ασης. �ι πρ�τάσεις ήταν "ασικά �ι ε�ής:

— αισθητή µείωση (περίπ�υ 25 %) τ�υ �γκ�υ τ�υ αερί�υ π�υ καλύπτεται απ� τη σύµ"αση έτσι
ώστε να ελευθερωθεί ένα µέρ�ς της αγ�ραστικής ικαν�τητας της Endesa και να ε�ασ!αλισθεί
η διατήρησή της ως πελάτη στην αγ�ρά !υσικ�ύ αερί�υ. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, η Endesa θα
�ρειά�εται να αγ�ρά�ει περισσ�τερ� αέρι� στ� µέλλ�ν, πρ�σελκύ�ντας νέ�υς πρ�µηθευτές
και εντείν�ντας τ�ν ανταγωνισµ� στην ισπανική αγ�ρά. Σε αυτήν την υπ�θεση, η Επιτρ�πή
θεώρησε �τι �ι �γκ�ι π�υ θα ελευθερωθ�ύν είναι αρκετά µεγάλ�ι ώστε να πρ�σελκύσ�υν την
είσ�δ� νέων !�ρέων·
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— µείωση της µακρ��ρ�νιας διάρκειας της σύµ"ασης πρ�µήθειας κατά ένα τρίτ� έτσι ώστε
να απ�!ευ�θεί η υπερ"�λική µακρ��ρ�νια ε�άρτηση τ�υ πελάτη απ� τ�ν πρ�µηθευτή.
Έτσι, η διάρκεια της σύµ"ασης δεν θα υπερ"αίνει τα δώδεκα έτη κατά τη !άση
σταθερ�π�ίησης τ�υ επιπέδ�υ των πρ�µηθειών·

— η Gas Natural δεν θα απαιτήσει απ� την Endesa (ή απ� �π�ιαδήπ�τε άλλη επι�είρηση
παραγωγής ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς σε µελλ�ντικές συµ"άσεις) να �ρησιµ�π�ιεί τ� !υσικ�
αέρι� µ�ν� για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α!’ ης στιγµής σταθερ�π�ιηθεί τ�
επίπεδ� των πρ�µηθειών. Έτσι, η Endesa θα έ�ει τη δυνατ�τητα µεταπώλησης τ�υ !υσικ�ύ
αερί�υ·

— τρ�π�π�ίηση των άλλων ρητρών της συµ!ωνίας π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να �δηγήσ�υν στην
άσκηση διακρίσεων υπέρ της Endesa σε σύγκριση µε τ�υς άλλ�υς πελάτες !υσικ�ύ αερί�υ.

Λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις δεσµεύσεις π�υ αναλή!θηκαν απ� τα µέρη, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να
µην αναλά"ει αυτεπάγγελτη δράση κατά της Gas Natural.

Statkraft/Elsam — >ωρητικ�τητα αγωγών διασύνδεσης 
(υπ�θεση COMP/E/37.125)

�ι εισαγωγές απ�τελ�ύν µια σηµαντική πηγή ανταγωνισµ�ύ στ�ν ελευθερωµέν� τ�µέα της
ενέργειας και καθίστανται δυνατές µ�ν� µέσω αγωγών διασύνδεσης π�υ συνδέ�υν τα δίκτυα των
γειτ�νικών δικτύων ηλεκτρισµ�ύ υψηλής τάσης. Κατά συνέπεια, η πρ�σ"αση σε διασυν�ριακ�ύς
αγωγ�ύς διασύνδεσης απ�τελεί πρ�ϋπ�θεση για τη δηµι�υργία και τη λειτ�υργία µιας εσωτερικής
αγ�ράς στ�ν ηλεκτρισµ� (24). T� άν�ιγµα των αγ�ρών ηλεκτρισµ�ύ σε ανταγωνι��µεν�υς !�ρείς
απ� άλλα κράτη µέλη συµ"άλλει �λ� και περισσ�τερ� στη µετα"�λή της διάρθρωσης των
εµπ�ρικών συναλλαγών ηλεκτρισµ�ύ µετα�ύ των δια!�ρων �ωρών. Απ�τέλεσµα είναι �τι
�ρισµέν�ι απ� τ�υς αγωγ�ύς διασύνδεσης µετα�ύ των κρατών µελών παρ�υσιά��υν ήδη
συµ!�ρηση.

Σ�ετικά µε τ� θέµα αυτ�, στη Β�ρεια Ευρώπη διευρύνθηκαν τα περιθώρια ανάπτυ�ης τ�υ
ανταγωνισµ�ύ �σ�ν α!�ρά τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτ� επιτεύ�θηκε στ�
πλαίσι� της ε�έτασης εκ µέρ�υς της Επιτρ�πής συµ!ωνιών για τη διάθεση �ωρητικ�τητας
στ�υς αγωγ�ύς διασύνδεσης π�υ συνδέ�υν τη Ν�ρ"ηγία, τη δυτική ∆ανία και τη "�ρεια
Γερµανία. Α!�ύ η Επιτρ�πή διατύπωσε τις αντιρρήσεις της, η Statkraft, η E.ON και η Elsam
συµ!ώνησαν να ελευθερώσ�υν �ωρητικ�τητα σε "ασικ�ύς αγωγ�ύς ηλεκτρισµ�ύ π�υ
συνδέ�υν τα δίκτυα ηλεκτρισµ�ύ υψηλής τάσης των σκανδινα"ικών �ωρών µε τη Γερµανία.

Αρ�ικά, η Επιτρ�πή έλα"ε κ�ιν�π�ίηση για µια µακρ�πρ�θεσµη συµ!ωνία διάθεσης τ�υ 60 %
της συν�λικής �ωρητικ�τητας τ�υ µ�ν�υ αγωγ�ύ π�υ συνδέει τη δυτική ∆ανία και τη Ν�ρ"ηγία
(«αγωγ�ς Skagerrak») υπέρ της Statkraft, της ν�ρ"ηγικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, και της Εlsam, της µεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της
δυτικής ∆ανίας. Η συµ!ωνία αυτή επρ�κειτ� να διαρκέσει για µια περί�δ� 20 ετών.

Επιπλέ�ν, τ� υπ�λ�ιπ� 40 % της �ωρητικ�τητας τ�υ αγωγ�ύ Skagerrak θα υπ�κειτ� επίσης σε
µια άλλη µακρ�πρ�θεσµη συµ!ωνία µετα�ύ της Statkraft και της E.ON, της γερµανικής

¥24¦ Βλέπε επίσης την XXVIIIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, 1998, σ. 51, σηµεί� 127, �π�υ
αναπτύσσεται � ρ�λ�ς π�υ διαδραµατί��υν �ι αγωγ�ί διασύνδεσης για τ�ν ανταγωνισµ�.
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εταιρείας παραγωγής και διαν�µής ηλεκτρικής ενέργειας. Η συµ!ωνία αυτή πρ�έ"λεπε επίσης
τη διάθεση της δια"ι"αστικής �ωρητικ�τητας µέσω τ�υ δικτύ�υ της δυτικής ∆ανίας και
περίπ�υ 34 % της �ωρητικ�τητας τ�υ αγωγ�ύ διασύνδεσης ∆ανίας/Γερµανίας πρ�ς τη
Γερµανία. Η απ�κλειστική αυτή διάθεση επρ�κειτ� να διαρκέσει 25 έτη απ� τ� 1998.

Απ� κ�ιν�ύ, �ι συµ!ωνίες αυτές δέσµευαν τ� 100 % της διαθέσιµης �ωρητικ�τητας µετάδ�σης
µετα�ύ της Ν�ρ"ηγίας και της ∆ανίας, και περίπ�υ 34 % της �ωρητικ�τητας στα σύν�ρα
∆ανίας/Γερµανίας. �ι δύ� αγ�ραστές, E.ON και Elsam, κατέ��υν π�λύ ισ�υρές θέσεις στις
αντίστ�ι�ες αγ�ρές.

Η Επιτρ�πή εί�ε ενδεί�εις �τι η έλλειψη διαθέσιµης �ωρητικ�τητας τ�σ� στ�ν αγωγ� Skagerrak
�σ� και στ�υς αγωγ�ύς διασύνδεσης ∆ανίας/Γερµανίας θα �δηγ�ύσαν σε στρε"λώσεις των
εµπ�ρικών συναλλαγών µετα�ύ της Ν�ρ"ηγίας, της δυτικής ∆ανίας και της Γερµανίας.

Η Επιτρ�πή γνωστ�π�ίησε στα µέρη τις επι!υλά�εις της σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� µε την
κ�ιν�τική ν�µ�θεσία των µακρ�πρ�θεσµων συµ!ωνιών διάθεσης �ωρητικ�τητας στ�ν αγωγ�
Skagerrak και στα σύν�ρα ∆ανίας/Γερµανίας. �ι ίδιες επι!υλά�εις σε επίπεδ� ανταγωνισµ�ύ
εί�αν επίσης επισηµανθεί στ� πλαίσι� της διαδικασίας συγ�ώνευσης VEBA/VIAG, µε
απ�τέλεσµα η E.ON να εγκαταλείψει τη �ωρητικ�τητα π�υ της εί�ε διατεθεί στ�ν αγωγ�
Skagerrak και στ�ν αγωγ� διασύνδεσης ∆ανίας/Γερµανίας.

Κατ�πιν τ�ύτ�υ, η συµ!ωνία Statkraft/Elsam για τ� 60 % της �ωρητικ�τητας στ�ν αγωγ�
Skagerrak τρ�π�π�ιήθηκε έτσι ώστε να ελευθερωθεί τ� σύν�λ� της �ωρητικ�τητας στ�ν αγωγ�
Skagerrak απ� τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2001.

�ι τρ�π�π�ιήσεις π�υ ανέλα"αν τα µέρη εγκρίθηκαν απ� τις καν�νιστικές αρ�ές και τέθηκαν
σε ισ�ύ τ�ν Ιαν�υάρι� τ�υ 2001.

Telefónica/Sogecable/AVS II (υπ�θεση COMP/C2/37.652)

Στις 17 Ι�υνί�υ 1999, �ι εταιρείες Sogecable SA, Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos
SA (Gestsport) και Canalsatélite Digital SL (Canalsatélite), α!εν�ς, και Telefónica Media SA,
Gestora de Medios Audiovisuales Fútbol SL (GMAF) και Distribuidora de Televisión Digital SA
(Vía Digital), α!ετέρ�υ, συνήψαν συµ!ωνία για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων µετάδ�σης
των π�δ�σ!αιρικών αγώνων τ�υ πρωταθλήµατ�ς «Liga española» και «Copa del Rey». Η
Canalsatélite και η Gestsport ελέγ��νται απ� τη Sogecable, ενώ η GMAF και η Vía Digital
ελέγ��νται απ� την Telefónica Media, η �π�ία ανήκει στ�ν �µιλ� Telefónica.

Στις 30 Σεπτεµ"ρί�υ 1999, η ανωτέρω συµ!ωνία κ�ιν�π�ιήθηκε σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 4 τ�υ
καν�νισµ�ύ αριθ. 17 τ�υ Συµ"�υλί�υ.

Η συµ!ωνία α!�ρά την ισπανική αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης και την κ�ινή στρατηγική
µετα�ύ της Telefónica και της Sogecable (Canal + Spain) να α�ι�π�ιήσ�υν τα σηµαντικ�τερα
εθνικά δικαιώµατα µετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών αγώνων στ� πλαίσι� της κ�ινής επι�είρησής
τ�υς Audiovisual Sport.

Εν συντ�µία, σύµ!ωνα µε τη συµ!ωνία π�υ υπ�γρά!ηκε στις 17 Ι�υνί�υ 1999, η Sogecable
παρα�ωρ�ύσε στην Telefónica και στις θυγατρικές καλωδιακής τηλε�ρασης της Telefónica τη
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δυνατ�τητα να εκµεταλλεύ�νται τα ισπανικά δικαιώµατα �ρέωσης ανά θέαση αγώνων της
Α΄ Εθνικής τα �π�ία κατεί�ε απ�κλειστικά η Sogecable. Σε αντάλλαγµα, η Sogecable απ�κτ�ύσε
τ� δικαίωµα της απ� κ�ιν�ύ εκµετάλλευσης µε την Telefónica των δικαιωµάτων µετάδ�σης των
αγώνων της Champions League τα �π�ία εί�ε απ�κτήσει πρ�σ!ατα η Telefónica.

Η Sogecable και η Telefónica επι"ε"αίωσαν �τι θα συνεργά��νται στην εκµετάλλευση των
δικαιωµάτων µετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών αγώνων µέσω της κ�ινής επι�είρησής τ�υς
Audiovisual Sport. Η Audiovisual Sport πρ�σδι�ρί�ει τ�υς �ρ�υς για την εκµετάλλευση των
δικαιωµάτων και συγκεκριµένα τις τιµές της �ρέωσης ανά θέαση των π�δ�σ!αιρικών αγώνων
π�υ θα µεταδίδ�νται απ� τη Sogecable, την Telefónica, καθώς και απ� τρίτ�υς �ργανισµ�ύς
τηλε�πτικής µετάδ�σης.

Σ�εδ�ν �λ�ι �ι ισπανικ�ί �ργανισµ�ί συνδρ�µητικής τηλε�ρασης, π�υ είναι ανταγωνιστές της
Telefónica και της Sogecable, υπέ"αλαν καταγγελίες σύµ!ωνα µε τα άρθρα 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε τα απ�τελέσµατα απ�κλεισµ�ύ στα �π�ία �δηγεί η συµ!ωνία µετα�ύ
της Telefónica και της Sogecable καθώς και µε εικα��µεν� καθ�ρισµ� τιµών. Επίσης, µια
ισπανική π�δ�σ!αιρική λέσ�η υπέ"αλε καταγγελία σ�ετικά µε την απ� κ�ιν�ύ αγ�ρά των
π�δ�σ!αιρικών δικαιωµάτων εκ µέρ�υς της Telefónica και της Sogecable.

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απηύθυνε στα µέρη κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων, σύµ!ωνα µε τ�
άρθρ� 15 παράγρα!�ς 6 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17, µε σκ�π� την άρση της απαλλαγής απ�
πρ�στιµα π�υ εί�αν η Telefónica και η Sogecable.

Μετά την κ�ιν�π�ίηση των αιτιάσεων, τα µέρη ��ρήγησαν πρ�σ"αση στα σ�ετικά π�δ�σ!αιρικά
δικαιώµατα στ�υς νέ�υς !�ρείς καλωδιακής και ερτ�ιανής ψη!ιακής τηλε�ρασης π�υ
εισέρ��νται στην ισπανική αγ�ρά, µε τη σύναψη συµ"άσεων ��ρήγησης αδειών εκµετάλλευσης.
Ε�ίσ�υ σηµαντικ� είναι τ� γεγ�ν�ς �τι τα µέρη τρ�π�π�ίησαν τις κ�ιν�π�ιηθείσες συµ!ωνίες
και εγγυήθηκαν επίσηµα στις συµ"άσεις π�υ υπ�γρά!�νται µε ανταγωνιστές �τι �ι �ργανισµ�ί
τηλε�πτικής µετάδ�σης θα είναι ελεύθερ�ι να καθ�ρίσ�υν τις τιµές της �ρέωσης ανά θέαση των
π�δ�σ!αιρικών αγώνων π�υ θα πρ�σ!έρ�νται στ�υς ισπαν�ύς τηλεθεατές.

�ι νέ�ι !�ρείς π�υ εισέρ��νται στην ισπανική αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης έ��υν
απ�κτήσει πρ�σ"αση σε σ�εδ�ν �λ� τ� πακέτ� των δικαιωµάτων �ρέωσης ανά θέαση για τ�υς
π�δ�σ!αιρικ�ύς αγώνες της Α΄ Εθνικής της Ισπανίας. Συνεπώς, θα έ��υν π�λύ µεγαλύτερες
πιθαν�τητες να ανταγωνί��νται απ�τελεσµατικά µε την Τelefónica και τη Sogecable. Απ� τ�ν
Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000, µε την έναρ�η της νέας π�δ�σ!αιρικής περι�δ�υ, θα υπάρ�ει πρ�σ!�ρά
µετάδ�σης των π�δ�σ!αιρικών αγώνων ��ι µ�ν� απ� τ� δ�ρυ!�ρικ� τµήµα (Telefónica και
Sogecable) αλλά και απ� τ� ερτ�ιαν� ψη!ιακ� τµήµα (Quiero Televisi�n) και τ� καλωδιακ�
τµήµα (AOC και Cableuropa). Η Quiero Televisi�n και η AOC απέσυραν τις καταγγελίες τ�υς.

�ι ισπαν�ί τηλεθεατές απ�κτ�ύν καλύτερη κάλυψη των π�δ�σ!αιρικών εκδηλώσεων («fútbol
para todos»). #λ�ι �ι ανταγωνιστές και τα συστήµατα µετάδ�σης πρ�σ!έρ�υν τώρα �λ�υς
σ�εδ�ν τ�υς αγώνες της Α΄ Εθνικής της Ισπανίας µε �ρέωση ανά θέαση.

Τις πρώτες µέρες τ�υ Σεπτεµ"ρί�υ τ�υ 2000 παρατηρήθηκε στην Ισπανία έντ�ν�ς ανταγωνισµ�ς
µετα�ύ των δια!�ρων !�ρέων συνδρ�µητικής τηλε�ρασης για την καλύτερη πρ�σ!�ρά
π�δ�σ!αιρικών αγώνων και, συνεπώς, για την απ�κτηση περισσ�τερων συνδρ�µητών. Ωστ�σ�,
για να α�ι�λ�γηθεί κατά π�σ� �ι παρα�ωρήσεις των µερών �δήγησαν σε πραγµατικ� ανταγωνισµ�
τιµών και εν τέλει σε µια µ�νιµη µείωση των τιµών π�υ κατα"άλλ�νται απ� τ�υς τηλεθεατές, είναι
σηµαντικ� να ε�εταστ�ύν ��ι µ�ν� �ι δια!ηµιστικές πρ�σ!�ρές για την απ�κτηση νέων
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συνδρ�µητών, αλλά και �ι τιµές π�υ �ρεών�νται στ�υς υ!ιστάµεν�υς συνδρ�µητές. Ως πρ�ς την
πτυ�ή αυτή, υπάρ��υν ήδη ενδεί�εις �τι �ι τιµές πράγµατι µειών�νται αισθητά. Τ�ν Σεπτέµ"ρι�
τ�υ 2000, η Vía Digital µείωσε τις τιµές για τ�υς συνδρ�µητές τ�υ πακέτ�υ «Vía Total» κατά 20 %,
εάν η συνδρ�µή υ!ίσταται για �ρ�νικ� διάστηµα µεγαλύτερ� τ�υ εν�ς έτ�υς, και κατά 10 % για
συνδρ�µές µικρ�τερες τ�υ εν�ς έτ�υς. Τ�ν �κτώ"ρι� τ�υ 2000, η QuieroTV εισήγαγε ένα νέ�
σύστηµα π�ντων για την αγ�ρά µιας �µάδας π�δ�σ!αιρικών αγώνων µε �ρέωση ανά θέαση. Τ�
σύστηµα αυτ� �δήγησε σε µείωση κατά σ�εδ�ν 50 % έναντι των πρ�ηγ�ύµενων τιµών π�υ
επικρατ�ύσαν στην ισπανική αγ�ρά.

Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 2000, η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία "άσει τ�υ άρθρ�υ 15 παράγρα!�ς
6, αλλά συνε�ί�ει την α�ι�λ�γηση τ�υ συστήµατ�ς Audiovisual Sport "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 της
συνθήκης ΕΚ.

∆ιαν	µή κ	νσ	λών και πρ	ϊ�ντων Nintendo (υπ�θεση COMP/C3/36.321)

Στις 25 Απριλί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει επίσηµη διαδικασία κατά της
Nintendo Co. και επτά άλλων εταιρειών π�υ διανέµ�υν πρ�ϊ�ντα Nintendo, και συγκεκριµένα των
εταιρειών Linea GIG SpA, Itochu Corporation, Concentra Ld.a, Bergsala AB, Nortec SA, CD-
Contact Data GmbH και John Menzies plc.

�ι αντιρρήσεις της Επιτρ�πής α!�ρ�ύν τη διαν�µή των πρ�ϊ�ντων Nintendo εκ µέρ�υς της
Nintendo. Η Nintendo παράγει διά!�ρα είδη κ�νσ�λών και παι�νιδιών π�υ είναι συµ"ατά µε τις
κ�νσ�λες αυτές. Τα σ�ετικά πρ�ϊ�ντα είναι «στατικές» κ�νσ�λες NES και SNES, π�υ έ��υν
πλέ�ν αντικατασταθεί απ� την κ�νσ�λα N64 και τη !�ρητή κ�νσ�λα Game Boy. Η Νintendo
έ�ει αναπτύ�ει και διαθέτει στ� εµπ�ρι� διά!�ρα παι�νίδια για καθεµία απ� τις κ�νσ�λες
αυτές.

Η Επιτρ�πή πιστεύει �τι �ι εταιρείες έ��υν πρ�"εί σε καταµερισµ� της ενιαίας αγ�ράς. Σε
κάθε εταιρεία έ�ει παρα�ωρηθεί µια �ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαν�µή των
πρ�ϊ�ντων Nintendo µε την υπ��ρέωση να απ�!εύγει τις παράλληλες ε�αγωγές απ� την
επικράτειά της, κυρίως µε την επι"�λή απαγ�ρεύσεων ε�αγωγών και ελέγ��υ στ�υς πελάτες
λιανικής και ��νδρικής πώλησης. �ι εταιρείες εί�αν στενή συνεργασία για την ε�εύρεση της
πηγής �π�ι�δήπ�τε παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ. Επι"άλλ�νταν κυρώσεις στις εταιρείες π�υ
επέτρεπαν τη διε�αγωγή παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ.

Η Επιτρ�πή κατηγ�ρεί επίσης τη Nintendo για περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ τιµών και για
παρεµπ�διση των εµπ�ρων λιανικής πώλησης να αναπτύ��υν ανταγωνισµ� τιµών στη Γαλλία
αλλά και στ� Βέλγι�. � περι�ρισµ�ς αυτ�ς συνίσταται επίσης στη �ρήση εθνικών ν�µων
σ�ετικά µε πρ�ϊ�ντα π�υ πωλ�ύνται µε �ηµία για την πρ�σέλκυση πελατών και αναδρ�µικές
εκπτώσεις �ι �π�ίες, σε αντίθεση µε τις εκπτώσεις για πληρωµή σε µετρητά, δεν λαµ"άν�νται
υπ�ψη �ταν πρ�σδι�ρί�εται κατά π�σ� τα πρ�ϊ�ντα πωλήθηκαν σε τιµές κάτω τ�υ κ�στ�υς. Τ�
σύστηµα αυτ� ήταν δυνατ� δι�τι �ι έµπ�ρ�ι λιανικής πώλησης, λ�γω τ�υ περι�ρισµ�ύ τ�υ
παράλληλ�υ εµπ�ρί�υ αλλά και λ�γω των πρακτικών δέσµευσης, δεν εί�αν άλλες πηγές
πρ�µήθειας π�υ θα πρ�σέ!εραν ενδε��µένως δια!�ρετικ�ύς εµπ�ρικ�ύς �ρ�υς, �πως
εκπτώσεις για διακαν�νισµ� σε µετρητά, εκτ�ς απ� τις θυγατρικές διαν�µής της Nintendo στις
περι!έρειες αυτές.
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Η έρευνα σ�ετικά µε τις πρακτικές διαν�µής της Nintendo άρ�ισε τ� 1995. Σύµ!ωνα µε την
Επιτρ�πή, �ι παρα"ιάσεις συνε�ίστηκαν παρά τ� γεγ�ν�ς �τι η Nintendo γνώρι�ε �τι διε�αγ�ταν
έρευνα. Τελικά, η έρευνα επιτα�ύνθηκε �ταν �ρισµένες εταιρείες άρ�ισαν να συνεργά��νται µε
την Επιτρ�πή και ��ρήγησαν σηµαντικά απ�δεικτικά στ�ι�εία.

Η Επιτρ�πή, µετά την παραλα"ή της απάντησης στην κ�ιν�π�ίηση των αιτιάσεων, πρ�ετ�ιµά�ει
την τελική της απ�!αση, π�υ αναµένεται να εκδ�θεί εντ�ς τ�υ 2001.

Sun/Microsoft (υπ�θεση COMP/C3/37.345)

Στις 3 Αυγ�ύστ�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή, µε πρωτ�"�υλία τ�υ επιτρ�π�υ Mario Monti,
απέστειλε κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων στη Microsoft µε την κατηγ�ρία �τι εκµεταλλεύεται
κατα�ρηστικά τη δεσπ���υσα θέση της στην αγ�ρά λειτ�υργικών συστηµάτων λ�γισµικ�ύ για
πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές έτσι ώστε να επεκτείνει τη θέση αυτή στην αγ�ρά λ�γισµικ�ύ για
ε�υπηρετητές. Η Επιτρ�πή ανέλα"ε τις ενέργειες αυτές µετά απ� καταγγελία της αµερικανικής
εταιρείας λ�γισµικ�ύ Sun Microsystems, σύµ!ωνα µε την �π�ία η Microsoft παρα"ία�ε τ�υς
καν�νες σ�ετικά µε τις περι�ριστικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την άσκηση
διακρίσεων �σ�ν α!�ρά τη ��ρήγηση αδειών εκµετάλλευσης και µε την άρνηση παρ��ής
"ασικών πληρ�!�ριών σ�ετικά µε τα λειτ�υργικά της συστήµατα Windows.

Η Microsoft έ�ει µερίδι� αγ�ράς περίπ�υ 95 % στην αγ�ρά λειτ�υργικών συστηµάτων για
πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές και, συνεπώς, κατέ�ει αδια!ιλ�νίκητα δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά.
Σήµερα, �ι περισσ�τερ�ι πρ�σωπικ�ί υπ�λ�γιστές είναι συνδεδεµέν�ι µέσω δικτύων, π�υ
ελέγ��νται απ� ε�υπηρετητές. Η διαλειτ�υργικ�τητα, δηλαδή η ικαν�τητα τ�υ πρ�σωπικ�ύ
υπ�λ�γιστή να επικ�ινωνεί µε τ�ν ε�υπηρετητή, είναι η "άση της πληρ�!�ρικής δικτύ�υ.
∆ιαλειτ�υργικ�τητα υπάρ�ει µ�ν� αν τα λειτ�υργικά συστήµατα τ�υ πρ�σωπικ�ύ υπ�λ�γιστή
και τ�υ ε�υπηρετητή µπ�ρ�ύν να επικ�ινων�ύν µετα�ύ τ�υς µέσω συνδέσµων π�υ καλ�ύνται
διεπα!ές. Η Sun Microsystems ισ�υρί�εται �τι η σ�εδ�ν µ�ν�πωλιακή θέση της Microsoft στην
αγ�ρά λειτ�υργικών συστηµάτων πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών επισύρει την υπ��ρέωση εκ µέρ�υς
της Microsoft να παρέ�ει πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις διεπα!ές της έτσι ώστε να επιτρέπει τη
διαλειτ�υργικ�τητα µε λ�γισµικ� ε�υπηρετητών π�υ δεν είναι Microsoft. Η Επιτρ�πή εί�ε
στ�ι�εία �τι η Microsoft δεν τήρησε την υπ��ρέωσή της να παρέ�ει επαρκείς πληρ�!�ρίες
σ�ετικά µε τις διεπα!ές τ�υ λειτ�υργικ�ύ συστήµατ�ς της για πρ�σωπικ�ύς υπ�λ�γιστές. Η
Επιτρ�πή πιστεύει �τι η Microsoft ��ρήγησε απ�σπασµατικές µ�ν� πληρ�!�ρίες και σε
διακριτική "άση σε �ρισµέν�υς απ� τ�υς ανταγωνιστές της. Αρνήθηκε να ��ρηγήσει
πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις διεπα!ές σε ανταγωνιστές της �πως η Sun Microsystems (25).

Η Microsoft απέστειλε την απάντησή της στην κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων στις 17 Ν�εµ"ρί�υ 2000. Η
απάντησή της αριθµεί περίπ�υ 12 000 σελίδες τα�ιν�µηµένες σε 25 µεγάλ�υς !ακέλ�υς. Στην
�υσία η Microsoft δήλωσε �τι �ι ισ�υρισµ�ί για την παρα"ίαση τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ
ανταγωνισµ�ύ µπ�ρ�ύν να αντικρ�υστ�ύν απ� τ� γεγ�ν�ς �τι διά!�ρες επι�ειρήσεις στην Ευρώπη
διαθέτ�υν δίκτυα στα �π�ία �ι πελάτες τ�υ λ�γισµικ�ύ Windows εργά��νται �ωρίς πρ�"ληµα µε
ε�υπηρετητές π�υ δεν είναι Windows, συµπεριλαµ"αν�µένων και των ε�υπηρετητών Solaris της
Sun. Η διαλειτ�υργικ�τητα µετα�ύ των πελατών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν λ�γισµικ� Windows και των
ε�υπηρετητών π�υ δεν είναι Windows και π�υ ανταλλάσσ�υν πληρ�!�ρίες και �ρησιµ�π�ι�ύν τις
πληρ�!�ρίες αυτές, απ�τελεί σήµερα µια καθηµερινή πραγµατικ�τητα στα δίκτυα εταιρειών τ�υ

¥25¦ Για περισσ�τερες πληρ�!�ρίες "λέπε δελτί� τύπ�υ της Επιτρ�πής της 3ης Αυγ�ύστ�υ 2000, IP/00/906
(http://europa.eu.int/rapid/start/).
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ευρωπαϊκ�ύ �ώρ�υ. Κατά τη Microsoft, η κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων στηρί�εται σε �ρισµ� της
διαλειτ�υργικ�τητας � �π�ί�ς πρ��ωρεί πέρα απ� τ�ν �ρισµ� π�υ παρέ�εται στην �δηγία τ�υ 1991
περί λ�γισµικ�ύ (91/250/E�Κ). Τα µέτρα π�υ πρ�τείν�νται στην κ�ιν�π�ίηση των αιτιάσεων θα
δηµι�υργ�ύσαν κινδύν�υς για την π�λιτική τε�ν�λ�γίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτρ�πή, κατά την πρ�καταρκτική ε�έταση της απάντησης, δεν συµ!ωνεί µε την
επι�ειρηµατ�λ�γία της Microsoft, αλλά θεωρεί �τι ερµηνεύει σωστά τ� πεδί� ε!αρµ�γής της
κ�ιν�τικής �δηγίας για τ� λ�γισµικ�. Η Επιτρ�πή είναι αντίθετη µε τη στενή ερµηνεία της
Microsoft ως πρ�ς την ελά�ιστη διαλειτ�υργικ�τητα. Πιστεύει �τι µια εταιρεία µε δεσπ���υσα
θέση και τέτ�ι� "αθµ� ελέγ��υ της αγ�ράς λ�γισµικ�ύ λειτ�υργίας πρ�σωπικών υπ�λ�γιστών
έ�ει ν�µική υπ��ρέωση να παρέ�ει επαρκείς πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις διεπα!ές στ�υς
ανταγωνιστές της έτσι ώστε να υπάρ��υν ισ�τιµ�ι �ρ�ι στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας των
πληρ�!�ριών.

Η απ�!αση της Επιτρ�πής αναµένεται να εκδ�θεί τ� 2001.

Groupement des Cartes Bancaires (υπ	θέσεις COMP/32.746, 35.700, 
35.859 και 37.260)

Στις 30 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απέστειλε δι�ικητική επιστ�λή θέσης στ� αρ�εί� στην
Groupement des Cartes Bancaires σ�ετικά µε µια σειρά κ�ιν�π�ιήσεων καν�νων και εσωτερικών
ρυθµίσεων τ�υ εν λ�γω �µίλ�υ, η πρώτη απ� τις �π�ίες πραγµατ�π�ιήθηκε τ� 1988 και η
τελευταία τ� 1998 (για περισσ�τερες πληρ�!�ρίες "λέπε πρώτ� µέρ�ς, σηµεία 205 έως 208).

5. ∆ιεθνής συνεργασία

Air France/Sabre (υπ�θεση IV/36.488)

Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2000, η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε την έρευνα π�υ διε�ήγαγε στην Air France για
εικα��µενη άσκηση διακρίσεων κατά της Sabre, ένα αµερικανικ� σύστηµα ηλεκτρ�νικών
κρατήσεων (CRS), α!�ύ η γαλλική αερ�π�ρική εταιρεία συµ!ώνησε σ�ετικά µε έναν κώδικα
καλής συµπερι!�ράς π�υ πρ�σέ!ερε στη Sabre ισ�τιµ�υς �ρ�υς µε εκείν�υς π�υ ε!άρµ��ε στ�
σύστηµα ηλεκτρ�νικών κρατήσεων Amadeus, ένα τµήµα τ�υ �π�ί�υ ανήκει στην Air France,
καθώς και σε άλλα συστήµατα ηλεκτρ�νικών κρατήσεων. Η έρευνα αυτή π�υ �λ�κληρώθηκε
µε επιτυ�ία �εκίνησε µετά απ� αίτηµα τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των Ηνωµένων Π�λιτειών
π�υ υπ�"λήθηκε σύµ!ωνα µε τη συµ!ωνία διµερ�ύς συνεργασίας µετα�ύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των ΗΠΑ.

Τα συστήµατα Sabre και Amadeus είναι συστήµατα ηλεκτρ�νικών κρατήσεων π�υ διευκ�λύν�υν
την πώληση αερ�π�ρικών εισιτηρίων και συνα!ών υπηρεσιών. Η Sabre ελεγ��ταν µέ�ρι
πρ�σ!ατα απ� την αερ�π�ρική εταιρεία των ΗΠΑ American Airlines, ενώ η Amadeus ανήκει στην
Air France, στη Lufthansa της Γερµανίας, στην Iberia της Ισπανίας και στην Continental Airlines
των ΗΠΑ.

Η έρευνα �εκίνησε µετά απ� καταγγελία π�υ υπ�"λήθηκε στ� αµερικανικ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης, σύµ!ωνα µε την �π�ία �ρισµένες εταιρείες π�υ ήταν συνδεδεµένες µε τ� σύστηµα
Amadeus (συµπεριλαµ"αν�µένων της Air France, της Iberia, της Lufthansa και της SAS)
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εκµεταλλεύ�νταν κατα�ρηστικά τη δεσπ���υσα θέση π�υ εί�αν στις αντίστ�ι�ες αγ�ρές τ�υς. �ι
ισ�υρισµ�ί α!�ρ�ύσαν κυρίως την άρνηση των εταιρειών να ��ρηγήσ�υν στη Sabre τις ίδιες
πλήρεις και έγκαιρες πληρ�!�ρίες για τις πτήσεις π�υ ��ρηγ�ύσαν στην Amadeus, και την
άρνησή τ�υς να πρ�σ!έρ�υν στη Sabre τις ίδιες τε�νικές δυνατ�τητες �πως την επι"ε"αίωση των
κρατήσεων σε απευθείας σύνδεση.

Επικαλ�ύµεν� για πρώτη !�ρά τ� µη�ανισµ� «θετικής α"ρ�!ρ�σύνης» π�υ πρ�"λέπεται στη
συµ!ωνία συνεργασίας µετα�ύ των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, τ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ �ήτησε απ� την Επιτρ�πή να ερευνήσει τ�υς ισ�υρισµ�ύς αυτ�ύς "άσει
των καν�νων ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ. Uάρη στη «θετική α"ρ�!ρ�σύνη», �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ
των ΗΠΑ µπ�ρ�ύν να �ητήσ�υν απ� την Επιτρ�πή να ερευνήσει µια αντιανταγωνιστική
συµπερι!�ρά π�υ εικά�εται �τι λαµ"άνει �ώρα στην Ευρώπη, και αντιστρ�!ως.

Μετά απ� πρ�καταρκτική ε�έταση, η Επιτρ�πή κίνησε επίσηµη διαδικασία κατά της Air
France τ�ν Μάρτι� τ�υ 1999. Ωστ�σ�, στη συνέ�εια η Sabre συµ!ώνησε να υπ�γράψει µε την
Air France έναν «κώδικα καλής συµπερι!�ράς». Στ� πλαίσι� τ�υ κώδικα αυτ�ύ, π�υ συνίσταται
σε αµ�ι"αίες δεσµεύσεις, τα µέρη �!είλ�υν να ε�ασ!αλί��υν ισ�τιµη αντιµετώπιση στα
συστήµατα ηλεκτρ�νικών κρατήσεων και τις αερ�π�ρικές εταιρείες, γεγ�ν�ς π�υ �δήγησε
στην άρση των επι!υλά�εων της Επιτρ�πής. Επίσης, � κώδικας πρ�"λέπει την τακτική
ανταλλαγή πληρ�!�ριών και την κ�ιν�π�ίηση των τε�νικών ε�ελί�εων.

Στ� πλαίσι� της έρευνας της Επιτρ�πής δεν πρ�έκυψαν στ�ι�εία π�υ να υπ�δηλών�υν την
άσκηση διακρίσεων εκ µέρ�υς της Lufthansa, της Iberia και της SAS. Ωστ�σ�, συνά!θηκαν
παρ�µ�ιες συµ!ωνίες για «κώδικες καλής συµπερι!�ράς» µετα�ύ της Sabre και της Lufthansa και
SAS αντίστ�ι�α. �ι κώδικες αυτ�ί πρ�"λέπ�υν επίσης τη συνεργασία στην αντιµετώπιση και
άλλων πρ�"ληµάτων, �πως κατα�ρηστικών πρακτικών κρατήσεων π�υ ε!αρµ���νται απ�
�ρισµένα πρακτ�ρεία τα�ιδίων. #λες �ι αερ�π�ρικές εταιρείες δήλωσαν �τι είναι πρ�θυµες να
συναλλάσσ�νται µε ισ�τιµ�υς �ρ�υς µε �π�ιαδήπ�τε άλλα συστήµατα ηλεκτρ�νικών κρατήσεων.
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B — ¡¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÍ¤‰ˆÛÂ 
‹ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹

° — ∂›ÛËÌÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 
82 Î·È 86 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫

1. ∆ηµ�σιευθείσες απ��άσεις

Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
Ανακ�ίνωση για την απ�δεσµ�π�ιηµένη πρ�σ"αση 
στ�ν τ�πικ� "ρ���

26.4.2000 ΕΕ C 272 της 23.9.2000, σ. 55

Καθεστώς των !ωνητικών επικ�ινωνιών µέσω τ�υ 
Internet 

20.12.2000 ΕΕ C 369 της 22.12.2000, σ. 3

Σ�έδι� �δηγίας σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� στις 
αγ�ρές υπηρεσιών ηλεκτρ�νικής επικ�ινωνίας 

12.7.2000 ΕΕ C 96 της 27.3.2001, σ. 2

Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτρ�πής 
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 
3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών 
ε�ειδίκευσης

29.11.2000 ΕΕ L 304 της 5.12.2000, σ. 3

Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτρ�πής 
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 
3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών έρευνας 
και ανάπτυ�ης

29.11.2000 ΕΕ L 304 της 5.12.2000, σ. 7

Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής — Κατευθυντήριες 
γραµµές για την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 της 
συνθήκης ΕΚ στις συµ!ωνίες �ρι��ντιας συνεργασίας

29.11.2000 ΕΕ C 3 της 6.1.2001, σ. 2

∆ηµ�σιευθείσες απ��άσεις Ηµερ�µηνία 
απ��ασης

∆ηµ�σίευση

CECED (υπ�θεση 36.718) 24.1.2000 ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 47
Eurovision (υπ�θεση 32.150) 10.5.2000 ΕΕ L 151 της 24.6.2000, σ. 18
FETTCSA (υπ�θεση 34.108) 16.5.200 EE L 268 της 20.10.2000, σ. 1
Aminoacids (υπ�θεση 36.545) 7.6.2000
Inntrepreneur (υπ�θεση 36.456) και Spring
(υπ�θεση 36.492)

29.6.2000 ΕΕ L 195 της 1.8.2000, σ. 49

Nathan/Bricolux (υπ�θεση 36.516) 5.7.2000 ΕΕ L 54 της 23.2.2001, σ. 1
Ισπανικά αερoδρ�µια (υπ�θεση 35.737) 26.7.2000 EE L 208 της 18.8.2000, σ. 36
Opel Nederland (υπ�θεση 36.653) 20.9.2000 ΕΕ L 59 της 28.2.2001, σ. 1
Soda Ash — Solvay-CFK 13.12.2000 IP/00/1449 της 13.12.2000
Soda Ash —Solvay 13.12.2000 IP/00/1449 της 13.12.2000
Soda Ash — ICI 13.12.2000 IP/00/1449 της 13.12.2000
JCB (υπ�θεση 35.918) 21.12.2000 IP/00/1526 της 21.12.2000
Ιταλία — Νέες τα�υδρ�µικές υπηρεσίες 21.12.2000 ΕΕ L 63 της 3.3.2001, σ. 59
Unisource (υπ�θεση 36.841) 29.12.2000 ΕΕ L 52 της 22.2.2001, σ. 30
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2. ΆΆΆΆλλλλλλλλεεεεςςςς    εεεεππππίίίίσσσσηηηηµµµµεεεεςςςς    ααααππππ����!!!!άάάάσσσσεεεειιιιςςςς    (26)

Απ�ρριψη καταγγελιών µε έκδ�ση απ��ασης

¢ — ÀÔı¤ÛÂÈ˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ 27

Î·Ù¿ ÙÔ 2000 

¥26¦ ∆εν δηµ�σιεύτηκαν στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα.

Απ��αση COMP Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία απ��ασης
35.855 Moreno/Landis & Gyr 5.1.2000
36.648 Elsimet/Lava 7.1.2000
35.979 ESAT 18.1.2000
37.281 Alile/OUP 19.1.2000
35.266 WFSGI/FIFA 29.2.2000
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 7.3.2000
36.174 Telecinco/EBU 11.7.2000
35.629 DeutschesSportFernsehen/EBU 11.7.2000
36.060 Röwe/Audi 21.12.2000

¥27¦ 1 = Αρνητική πιστ�π�ίηση, άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 ή άρθρ� 82.
2 = Ατ�µική απαλλαγή, άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3.
3 = Συµµ�ρ!ωση µε ανακ�ίνωση/απαλλαγή κατά κατηγ�ρία.

Υπ�θεση COMP Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία 
θέσης στ� αρ�εί�

Είδ�ς δι�ικητικής 
επιστ�λής (27)

36.447 SweFerry+DSB 4.1.2000 1
36.340 Α.∆./ICWP 5.1.2000 1
36.535 CIA 6.1.2000 1
36.325 Α.∆./Γερµανία (άρθρ� 90, �δηγία 96/19/ΕΚ) 7.1.2000 1
37.139 Α.∆./APB+SMC 7.1.2000 1
35.956 Equiform/APB 10.1.2000 1
37.566 Medical Systems+Dräger+1 10.1.2000 2
37.618 SCH+GDM 10.1.2000 1
36.648 Elsimet/Lava 12.1.2000 1
36.590 Hewlett-Packard 14.1.2000 1
37.698 APB 14.1.2000 1
37.089 Α.∆./ORF 17.1.2000 1
36.794 Α.∆./Ιρλανδία 21.1.2000 1
35.979 ESAT/Telecom Eireann 24.1.2000 1
37.281 Alile/OUP 24.1.2000 1
36.502 Α.∆./Τέλη πρ�σγείωσης στην Αυστρία 28.1.2000 1
35.325 Aero Lloyd/Deutsche Flughäfen 31.1.2000 1
35.491 La Poste+Générale de Banque 4.2.2000 1
37.770 Α.∆./DTE 4.2.2000 1
37.538 BBCW+Discovery+11 8.2.2000 1
35.449 Allied Domecq 10.2.2000 2
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37.426 Control Budget/Marantz 10.2.2000 1
37.659 LG Electronics+Philips+1 10.2.2000 3
33.386 Retel 1988 11.2.2000 1
36.378 Teabag 11.2.2000 1
36.701 FSB/Ukasta+NFU 12.2.2000 1
36.814 NFU Retailer Partnership+9 14.2.2000 1
37.460 Ferring+1/Serono 14.2.2000 1
35.472 Austria-Collegialität, KV-

DirektverrechungÜek (πρώην Ε�U 0017)
15.2.2000 1

36.909 PSINet+1/DT+1 (άρθρ� 90, αριθ. 98/4371) 15.2.2000 1
36.910 ACC/DT+1 (άρθρ� 90, αριθ. 98/4321) 15.2.2000 1
37.312 TriCoTel/Austria+1 (διαδικασία αριθ. 

98/4459)
15.2.2000 1

37.612 Techjet Aerofoils+Rolls-Royce+Rolls-Royce 
Overseas H.+Blades Technology 
Intern.+Wertheimer Cy+Blades

15.2.2000 2

36.107 Α.∆./Π�ρτ�γαλία 17.2.2000 1
36.117 Α.∆./Π�ρτ�γαλία 17.2.2000 1
36.118 Α.∆./Λ�υ�εµ"�ύργ� 17.2.2000 1
36.119 Α.∆./Ελλάδα 17.2.2000 1
37.324 User Point/EPOX 23.2.2000 1
37.148 Promoway+4/SGAE+4 28.2.2000 1
34.237 Anheuser-Busch+S&N 29.2.2000 1
37.716 Α.∆./Joico Laboratoires 29.2.2000 1
37.728 GCA+2 1.3.2000 1
36.796 Lamesch/OEKO 2.3.2000 1
37.255 Esselte+Beiersdorf 6.3.2000 2
37.782 Eneco Shell+4 6.3.2000 1
37.262 Sigurdardottir/Dell 8.3.2000 1
34.811 SIC/Radiotelevisão Portuguesa 14.3.2000 1
37.276 HDI+Postbank 15.3.2000 1
36.732 Solvay+Sisecam+6 16.3.2000 1
37.570 Cyberzic/Yamaha Music+5 16.3.2000 1
37.695 Seagram+Moulins de Champagne+2 16.3.2000 1
37.383 Α.∆./CML+Capitol Vial 17.3.2000 1
37.779 BASF+Sonatrach+3 17.3.2000 1
36.387 Gradenegger/Autriche 28.3.2000 1
36.306 Endemol+HMG 30.3.2000 1
37.682 E-Crossnet+2 30.3.2000 1
37.796 Law Society of England and Wales 30.3.2000 1
35.899 Lladro Comercial SA 31.3.2000 3
36.718 CECED 31.3.2000 2
37.542 Α.∆./Gas Natural+Endesa 31.3.2000 1
37.623 Electranatura/España 31.3.2000 1
37.650 Solvay+Elf Atochem+Viniclor 4.4.2000 2
37.727 EP Sistemi+ENEL 10.4.2000 2
36.445 CCC/Αυστρία (P99/5250) 11.4.2000 1
36.631 Novomatic/Αυστρία (P99/5249) 11.4.2000 1
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36.709 Charity/Αυστρία (P99/5248) 11.4.2000 1
36.918 Zeller/Αυστρία (P99/5147) 11.4.2000 1
37.705 Πυρσ�ς/Ελλάδα (P99/5245) 11.4.2000 1
37.259 Jigsaw Consortium+3 13.4.2000 1
37.720 IVPC 4+ENEL+1 13.4.2000 2
36.880 BT+Verisign 14.4.2000 1
37.755 Termica+ENEL 26.4.2000 2
32.150 EBU (Eurovision) 13.5.2000 1
35.266 FIFA 15.5.2000 2
37.802 Dynamit Nobel+Orica+1 15.5.2000 2
36.473 Α.∆./Aer Rianta (εκπτώσεις στα τέλη 

πρ�σγείωσης στην Ιρλανδία)
16.5.2000 1

37.217 Scottish Electricity Settlements Ltd 23.5.2000 1
37.416 Parke Davis+Suchard+2 23.5.2000 1
37.775 Cemep+20 23.5.2000 1
33.302 Stork/Serac 24.5.2000 2
35.547 Direct Line+ICI 24.5.2000 1
37.362 Scottish Power+Scottish Hydro-

Electric+Office of Electricity Regulation
26.5.2000 1

33.539 Α.∆./SEP+Gasunie 29.5.2000 1
36.472 Α.∆./Τέλη πρ�σγείωσης στη Γαλλία 

(97/2106)
29.5.2000 1

37.658 BEF 29.5.2000 1
37.769 Bayer+Lyondell+1 29.5.2000 1
37.679 Airbus/Boeing 30.5.2000 2
37.737 Ineos+Barlo 14.6.2000 1
35.428 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
35.848 The Society of Lloyd’s 16.6.2000 1
37.241 Α.∆./Boeing+Airbus 19.6.2000 1
37.424 UEFA Euro 2000 26.6.2000 1
37.601 CHA/Euro 2000 26.6.2000 1
37.627 Α.∆./BSkyB 27.6.2000 1
37.552 Wernersson/Skadia+Wasa 29.6.2000 1
37.654 Shell+Statoil 4.7.2000 1
37.226 Connect/Austria+Mobilkom 6.7.2000 1
37.862 UBOS 

(Union of Broadcasting Organizations 
Sweden)

11.7.2000 2

37.863 Copyswede+IFPI+FRF+UBOS 11.7.2000 2
37.795 DCFR+8 17.7.2000 1
37.765 LDV 19.7.2000 2
37.619 Α.∆./Electra Italia 27.7.2000 1
36.770 Stihl 28.7.2000 1
37.379 Dana+Glacier (πρώην IV/M.1335) 31.7.2000 1
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 31.7.2000 2
37.814 Consumenten Electronica/TDK 7.8.2000 1
36.844 Polfin Conference 11.8.2000 2
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37.854 Pilkington Glass France SAS & Interpane 
Glass Coating France SAS

11.8.2000 2

35.629 DeutschesSportFernsehen/EBU 21.8.2000 1
36.174 Telecinco/EBU 21.8.2000 1
37.901 Eurofer 28.8.2000 1
37.334 National Power+Powergen+14 5.9.2000 1
37.889 Fiat+GM 5.9.2000 2
36.024 Meilland+5 8.9.2000 1
36.456 Inntrepreneur standard pub leases 8.9.2000 2
36.492 Spring Inns 8.9.2000 2
37.344 National Grid Cy+24 8.9.2000 1
37.828 Fournier+Takeda 8.9.2000 1
37.005 EK/Saeco+1 15.9.2000 1
37.718 France Télécom+Global One 19.9.2000 1
36.883 Α.∆./Edrasco 21.9.2000 1
36.100 IOC+EBU 22.9.2000 2
37.717 Tilak 29.9.2000 1
37.930 SCPP+SPPF+1 29.9.2000 1
36.939 Sydkraft/Sweden+1 2.10.2000 1
34.824 Goldstein/General Medical Council (GMC) 4.10.2000 1
37.950 Α.∆./Concours Eurovision de la Chanson 5.10.2000 1
37.813 Kappa+Saica+1 6.10.2000 2
36.136 Iveco (UK)+Securicor+2 8.10.2000 1
35.925 Citibank+2/Deutsche Post 9.10.2000 1
35.978 GZS/Deutsche Post 9.10.2000 1
36.764 Α.∆./Γερµανία 9.10.2000 1
37.848 Nordic Terminal Dues+6 9.10.2000 2
37.744 Unipart Yanagawa+6 17.10.2000 1
37.745 Unipart Yachiyo+6 17.10.2000 1
37.746 Unipart Yutaka+6 17.10.2000 1
37.900 Tele Danemark+Canal Digital+1 18.10.2000 2
37.577 Sirona 24.10.2000 3
37.171 Daewoo+LDV+9 27.10.2000 1
37.738 United Distillers 27.10.2000 1
37.946 BVR+4 6.11.2000 1
36.827 Cannes Agreement+18 13.11.2000 2
37.569 MesserNippon+4 14.11.2000 1
37.793 Pirelli+Trelleborg 14.11.2000 1
37.864 Michelin+Pirelli 14.11.2000 1
37.090 Α.∆./Reuters+FT 16.11.2000 1
37.215 Isuzu Motors Ltd+Isuzu Motors Europe 20.11.2000 1
37.908 Société Générale+Dexia 23.11.2000 1
32.746 Α.∆./Groupement des Cartes Bancaires 24.11.2000 1
35.700 Cartes Bancaires «CB» 24.11.2000 2
35.859 Cartes Bancaires «CB» 24.11.2000 1
37.260 Cartes Bancaires «CB» 24.11.2000 1
37.949 DuPont de Nemours+Borealis 1.12.2000 1
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E — ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81 Î·È 82 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫

1. ∆ηµ�σίευση σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 19 παράγρα��ς 3 
τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 τ�υ Συµ,�υλί�υ

2. Ανακ�ινώσεις µε τις �π�ίες καλ�ύνται τρίτ�ι ενδια�ερ�µεν�ι να υπ�,άλ�υν 
τις παρατηρήσεις τ�υς σ�ετικά µε σ�εδια��µενες πράBεις

36.941 BIEM 4.12.2000 1
36.303 ENEX+13 11.12.2000 1
37.742 BMS+IVAX+2 13.12.2000 1
36.661 Α.∆./Brussels Stock Exchange+2 14.12.2000 1
36.662 Α.∆./DTB+Matif+Soffex 14.12.2000 1
37.951 ∆BΓΤΜ+E.T.+Κ�ιν�πρα�ία Γέ!υρα + ΣΕΠ 

Γέ!υρα + 5
15.12.2000 3

37.199 Α.∆./Austria retention 18.12.2000 1
37.423 Α.∆./Statuts des sociétés de droits d’auteur 18.12.2000 1
37.001 Debonair/GO 19.12.2000 1
37.952 VKG 21.12.2000 1
36.852 SAirGroup+AOM Minerve 22.12.2000 1
36.969 Grand Alliance Consortum+8 22.12.2000 3
37.846 Neles+VIB 22.12.2000 2

Υπ�θεση 
COMP

Τίτλ�ς ∆ηµ�σίευση

37.576 UEFA Broadcasting Regulations ΕΕ C 121 της 29.4.2000, σ. 14
34.657 Manzsche Verlag+Nomos+Droemersche ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.245 Mairs Geographischer Verlag Kurt Mair ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.246 Cornelsen Verlag ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.247 Fink-Kümmerly & Frey ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.248 Springer-Verlag ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.249 Klett ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.250 Verlagsgruppe Bertelsmann ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
35.251 Weka Firmengruppe ΕΕ C 162 της 10.6.2000, σ. 25
36.841 Unisource ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 35
37.462 Identrus ΕΕ C 231 της 11.8.2000, σ. 5
37.557 Eurex ΕΕ C 231 της 11.8.2000, σ. 2

Υπ�θεση 
COMP

Τίτλ�ς ∆ηµ�σίευση

37.711 Marine Mastic ΕΕ C 12 της 15.1.2000, σ. 10
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 ΕΕ C 112 της 19.4.2000, σ. 7
37.920 3G Patent Platform ΕΕ C 227 της 9.8.2000, σ. 16
37.949 DuPont de Nemours+Borealis ΕΕ C 255 της 6.9.2000, σ. 7
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3. Ανακ�ινώσεις τύπ�υ «Carlsberg» σ�ετικά µε κ�ινές επι�ειρήσεις συνεργασίας 
διαρθρωτικ�ύ �αρακτήρα

™∆ — ∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ù‡Ô˘

Υπ�θεση 
COMP

Τίτλ�ς ∆ηµ�σίευση

37.747 Stockhausen/Rohm & Haas ΕΕ C 9 της 13.1.2000, σ. 9
37.711 Marine Mastic ΕΕ C 12 της 15.1.2000, σ. 10
37.769 Bayer/Lyondell+1 ΕΕ C 21 της 25.1.2000, σ. 23
37.779 BASF+Sonatrach+3 ΕΕ C 31 της 3.2.2000, σ. 3
37.741 NEC/Siemens ΕΕ C 73 της 14.3.2000, σ. 6
37.802 Dynamit Nobel/Orica ΕΕ C 73 της 14.3.2000, σ. 6
37.775 CEMEP ΕΕ C 74 της 15.3.2000, σ. 5
37.841 Elf Atochem+Solvay+2 ΕΕ C 112 της 19.4.2000, σ. 7
37.854 Pilkington/Interpane ΕΕ C 112 της 19.4.2000, σ. 7
37.846 Neles+VIB ΕΕ C 114 της 20.4.2000, σ. 3
37.889 Fiat+GM ΕΕ C 170 της 20.6.2000, σ. 8
37.949 DuPont de Nemours+Borealis ΕΕ C 255 της 6.9.2000, σ. 7
37.732 Synergen ΕΕ C 255 της 6.9.2000, σ. 8
37.592 EPS+5 ΕΕ C 345 της 2.12.2000, σ. 8

Αριθ. ανα��ράς Ηµερ�µηνία Θέµα
IP/00/2 5.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει κ�ινή επι�είρηση στ�ν τηλεπικ�ινωνιακ� 

τ�µέα στην Ιταλία
IP/00/111 4.2.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή της δεύτερης !άσης της 

έρευνας "άσει των καν�νων ανταγωνισµ�ύ: περιαγωγή στ�ν τ�µέα 
της κινητής τηλε!ωνίας

IP/00/121 7.2.2000 Τιµές αυτ�κινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ελα!ρά µείωση των 
δια!�ρών µετα�ύ των κρατών µελών της �ώνης ευρώ

IP/00/141 10.2.2000 Η Επιτρ�πή ε�ετά�ει την επίπτωση των Windows 2000 στ�ν 
ανταγωνισµ�

IP/00/148 11.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει συµ!ωνία για "ελτίωση της ενεργειακής 
απ�τελεσµατικ�τητας των πλυντηρίων

IP/00/173 21.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της E-Plus 
απ� την KPN και την BellSouth

IP/00/183 23.2.2000 Αντίδραση τ�υ επιτρ�π�υ Mario Monti στη συµ!ωνία για τ�ν 
καθ�ρισµ� σταθερών τιµών πώλησης των "ι"λίων (Αυστρία και 
Γερµανία)

IP/00/297 27.3.2000 Η Επιτρ�πή περατώνει την έρευνα για την ισπανική εταιρεία Gas 
Natural

IP/00/372 12.4.2000 Η Επιτρ�πή ενδέ�εται να επι"άλει πρ�στιµα στην Telefónica Media 
και στη Sogecable για τα δικαιώµατα αναµετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών 
αγώνων στην Ισπανία (υπ�θεση 37.652)

IP/00/409 27.4.2000 Η Επιτρ�πή παραπέµπει τη Γαλλία στ� ∆ικαστήρι� για τις 
καθ�λικές υπηρεσίες

IP/00/419 28.4.2000 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία κατά των πρακτικών π�υ ε!αρµ��ει η 
Nintendo στ�ν τ�µέα της διαν�µής
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IP/00/447 8.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της 
Dynamit Nobel GmbH Explosivstoff- und Systemtechnik και της 
Orica Europe Ltd

IP/00/472 12.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τ� σύστηµα EBU-Eurovision (υπ�θεση 32.150)
IP/00/98 15.5.2000 Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή πραγµατ�π�ιεί έρευνα στη γαλλική αγ�ρά 

ηλεκτρικής ενέργειας για τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ της Electricité de 
France και της Compagnie Nationale du Rhône

IP/00/508 23.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συµ!ωνία µετα�ύ ευρωπαίων 
κατασκευαστών για τη "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας των 
ηλεκτρικών κινητήρων

IP/00/562 31.5.2000 Η Επιτρ�πή κινεί τυπική διαδικασία κατά της Deutsche Post AG για 
διατάρα�η της διεθν�ύς τα�υδρ�µικής κίνησης

IP/00/589 7.6.2000 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµ� για τ� καρτέλ π�υ εί�αν 
σ�ηµατίσει στ�ν τ�µέα της λυσίνης �ι εταιρείες ADM, Ajinomoto 
και λ�ιπ�ί

IP/00/637 20.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Deutsche Telekom πώληση 
εν�ς πρώτ�υ περι!ερειακ�ύ καλωδιακ�ύ τηλε�πτικ�ύ δικτύ�υ στη 
Γερµανία

IP/00/651 22.6.2000 Τ� νέ� γερµανικ� σύστηµα για τ�ν καθ�ρισµ� σταθερών τιµών 
πώλησης των "ι"λίων δεν παρα"ιά�ει τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ 
της ΕΕ ε!�σ�ν πληρ�ύνται �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις (Sammelrevers)

IP/00/713 5.7.2000 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία κατά των Éditions Nathan µε σκ�π� τη 
δια!ύλα�η τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα τ�υ παιδαγωγικ�ύ υλικ�ύ

IP/00/725 6.7.2000 Η απ�!αση της Επιτρ�πής τ�υ Ιαν�υαρί�υ 1998 κατά της 
Volkswagen επι"ε"αιώνεται απ� τ� Πρωτ�δικεί�

IP/00/766 12.7.2000 Σ�έδι� �δηγίας για τ�ν ανταγωνισµ�
IP/00/765 12.7.2000 Η Επιτρ�πή �ητεί απ� τ�υς καθιερωµέν�υς τηλεπικ�ινωνιακ�ύς 

!�ρείς να την ενηµερώσ�υν για την πρ�σ"αση των ανταγωνιστών 
τ�υς στ�ν τ�πικ� "ρ��� 

IP/00/781 13.7.2000 Τιµές αυτ�κινήτων στην ΕΕ: �ι δια!�ρές των τιµών παραµέν�υν 
υψηλές

IP/00/784 14.7.2000 Η Επιτρ�πή δηµ�σι�π�ιεί κατάλ�γ� τραπε�ών στ� πλαίσι� της 
έρευνάς της για σ�ηµατισµ� καρτέλ

IP/00/821 24.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη σύσταση της κ�ινής 
επι�είρησης Vizzavi (πύλη στ� ∆ιαδίκτυ�) απ� τις εταιρείες 
Vodafone, Vivendi και Canal + 

IP/00/905 2.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση απ� την Callahan εν�ς 
δεύτερ�υ περι!ερειακ�ύ τηλε�πτικ�ύ καλωδιακ�ύ δικτύ�υ της 
Deutsche Telekom 

IP/00/906 3.8.2000 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία κατά της Microsoft για ε!αρµ�γή 
διακριτικής πρακτικής �σ�ν α!�ρά τη ��ρήγηση αδειών 
εκµετάλλευσης και για την άρνησή της να παράσ�ει πληρ�!�ρίες 
σ�ετικά µε τ� λ�γισµικ� της

IP/00/908 7.8.2000 Η Επιτρ�πή απευθύνει πρ�ειδ�π�ίηση σε τράπε�ες της Γερµανίας 
και των Κάτω Uωρών στ� πλαίσι� έρευνας για τις εισπραττ�µενες 
πρ�µήθειες κατά την αγ�ραπωλησία ν�µισµάτων της �ώνης ευρώ

IP/00/919 8.8.2000 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία κατά της Deutsche Post AG για 
κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης

IP/00/923 11.8.2000 Η Επιτρ�πή απ�στέλλει αιτι�λ�γηµένη γνώµη στ� Λ�υ�εµ"�ύργ� 
για τα «δικαιώµατα διέλευσης» στ�ν τηλεπικ�ινωνιακ� τ�µέα

IP/00/924 11.8.2000 Η Επιτρ�πή �ητεί περαιτέρω σ��λιασµ� τ�υ �ητήµατ�ς της 
παρ��ής !ωνητικών υπηρεσιών µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ

IP/00/925 11.8.2000 GTO — Identrus
IP/00/932 16.8.2000 Η Επιτρ�πή ενέκρινε συµ!ωνία συνεργασίας µετα�ύ της General 

Motors και της Fiat στ�υς τ�µείς των ηλεκτρικών τρένων, της απ� 
κ�ιν�ύ αγ�ράς συστατικών µερών αυτ�κινήτων και για �ρισµένες 
άλλες κ�ινές δραστηρι�τητες
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IP/00/1014 15.9.2000 Η εκ µέρ�υς της Triumph απαγ�ρευση ε�αγωγής µ�τ�σικλετών 
έλη�ε µε παρέµ"αση της Επιτρ�πής

IP/00/1028 20.9.2000 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµ� ύψ�υς 43 εκατ. ευρώ στην Opel 
Nederland BV για παρεµπ�διση ε�αγωγών νέων αυτ�κινήτων στις 
Κάτω Uώρες

MEMO/00/55 20.9.2000 Π�λιτική ανταγωνισµ�ύ της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας και τ�µέας 
των καυσίµων για κινητήρες

IP/00/1043 22.9.2000 �ι τιµές των µισθωµένων τηλεπικ�ινωνιακών γραµµών 
ε�ακ�λ�υθ�ύν να απ�τελ�ύν εµπ�δι� στη δηµι�υργία της eEurope 
(ηλεκτρ�νική Ευρώπη)

IP/00/1090 29.9.2000 Η Επιτρ�πή και τα κράτη µέλη συ�ητ�ύν την π�λιτική 
ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα των καυσίµων για κινητήρες

IP/00/1092 2.10.2000 Η Επιτρ�πή εκδίδει κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων για τα καρτέλ στ�ν 
τ�µέα της �υθ�π�ιίας στ� Βέλγι� και τ� Λ�υ�εµ"�ύργ�

IP/00/1108 4.10.2000 Η Επιτρ�πή επεκτείνει τη διαδικασία κατά της Deutsche Post AG 
για κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης

IP/00/1135 9.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει πρ�γραµµα εκµετάλλευσης αδειών 
ευρεσιτε�νίας µε σκ�π� την ε!αρµ�γή τ�υ πρ�τύπ�υ DVD

IP/00/1306 15.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την έκθεση α�ι�λ�γησης για τη διαν�µή 
αυτ�κινήτων ��ηµάτων µε κινητήρα και την ε�υπηρέτηση µετά την 
πώληση "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95

IP/00/1347 22.11.2000 Η Επιτρ�πή επι"ε"αιώνει τις επιτ�πιες έρευνες σε ιταλικές 
επι�ειρήσεις παραγωγής �άλυ"α

IP/00/1351 23.11.2000 Η Επιτρ�πή περατώνει την υπ�θεση για την COBAT, η �π�ία είναι 
ιταλική κ�ιν�πρα�ία ασ��λ�ύµενη µε τη συγκέντρωση, 
απ�θήκευση και πώληση �ρησιµ�π�ιηµένων µπαταριών µ�λύ"δ�υ

IP/00/1352 23.11.2000 Η Επιτρ�πή απ�σύρει την απειλή επι"�λής πρ�στίµων στην 
Telefónica και στη Sogecable, αλλά συνε�ί�ει την ε�έταση των 
κ�ινών τ�υς δικαιωµάτων αναµετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών 
συναντήσεων

IP/00/1358 24.11.2000 Η Επιτρ�πή διατηρεί υπ�ν�ιες �τι τ� αυστριακ� καρτέλ «Lombard 
Club» έ�ει επίσης καθ�ρίσει τις πρ�µήθειες για την αγ�ραπωλησία 
ν�µισµάτων της �ώνης ευρώ

IP/00/1360 27.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την αναδιάρθρωση της Eutelsat
IP/00/1391 30.11.2000 � επίτρ�π�ς κ. Monti και �ι γενικ�ί διευθυντές των εθνικών αρ�ών 

ανταγωνισµ�ύ συ�ητ�ύν για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα 
των καυσίµων για κινητήρες

IP/00/1418 6.12.2000 Η Επιτρ�πή κινεί διαδικασία κατά των πρακτικών π�υ ε!αρµ��ει η 
B&W Loudspeakers στ�ν τ�µέα της διαν�µής

IP/00/1449 13.12.2000 Η Επιτρ�πή επανεκδίδει τρεις απ�!άσεις επι"�λής πρ�στίµων στη 
Solvay και στην ICI στην υπ�θεση Soda Ash

IP/00/1526 21.12.2000 Η Επιτρ�πή επι"άλλει πρ�στιµ� στην JCB για παράν�µες 
συµ!ωνίες και πρακτικές στ�ν τ�µέα της διαν�µής

IP/01/1 3.1.2001 Unisource
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∑ — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ

1. Πρωτ�δικεί�

Υπ�θεση ∆ιάδικ�ι Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
T-241/97 Stork Amsterdam BV κατά Επιτρ�πής 17.2.2000 ΕΕ C 102 της 8.4.2000, σ. 20
T-25/95
T-26/95
T-30/95
T-31/95
T-32/95
T-34/95
T-35/95
T-36/95
T-37/95
T-38/95
T-39/95
T-42/95
T-43/95
T-44/95
T-45/95 και
T-46/95
T-48/95
T-50/95
T-51/95
T-52/95
T-53/95
T-54/95
T-55/95
T-56/95
T-57/95
T-58/95
T-59/95

T-60/95
T-61/95
T-62/95
T-63/95

T-64/95
T-65/95
T-68/95
T-69/95
T-70/95
T-71/95
T-87/95
T-88/95
T-103/95
T-104/95

Cimenteries CBR SA
Cembureau-Association Européenne du Ciment
Fédération de l’Industrie Cimentière Belge ASBL
Eerste Nederlandse Cementindustrie NV (ENCI)
Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC)
Ciments Luxembourgeois SA
Dyckerhoff AG
Syndicat National de l’Industrie Cimentière (SFIC)
Vicat SA
Groupe Origny SA
Ciments Français SA
Heidelberger Zement AG
Lafarge Coppée SA
Aalborg Portland A/S
Alsen AG

Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV
Unicem SpA
Fratelli Buzzi SpA
Compaρia Valenciana de Cementos Portland SA
The Rugby Group plc
British Cement Association
Asland SA
Castle Cement Ltd
ΑΓΕΤ Ηρακλής
Corporación Uniland SA
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 
(Oficimen)
Irish Cement Ltd
Cimpor (Cimentos de Portugal SA)
Secil (Companhia Geral de Cal e Cimento SA)
Associação Técnica da Indústria de Cimento 
(ATIC)
Ανώνυµ�ς Εταιρεία Τσιµέντων Τιτάν
Italcementi (Fabbriche Riunite Cemento SpA)
Holderbank Financière Glarus AG
Hornos Ibéricos Alba SA (Hisalba)
Aker RGI ASA
Scancem (publ) AB
Cementir (Cementerie del Tirreno SpA)
Blue Circle Industries plc
Ένωση Τσιµεντ�"ι�µη�ανιών Ελλάδ�ς
Τσιµέντα Uαλκίδ�ς ΑΕ κατά Επιτρ�πής

15.3.2000 ΕΕ C 122 της 29.4.2000, 
σσ. 18-30<

T-513/93 Consiglio Nazionale degli Spedizionieri 
Doganali κατά Επιτρ�πής 

30.3.2000 ΕΕ C 149 της 27.5.2000, σ. 29

T-65/96 Kish Glass & Co. Ltd κατά Επιτρ�πής 30.3.2000 ΕΕ C 149 της 27.5.2000, σ. 29
T-77/95 Union française de l’express (UFEX), DHL 

International, Service CRIE, May Courier 
κατά Επιτρ�πής

25.5.2000 ΕΕ C 211 της 22.7.2000, σ. 17

T-62/98 Volkswagen AG κατά Επιτρ�πής 6.7.2000 ΕΕ C 273 της 23.9.2000, σ. 11
T-41/96 Bayer AG κατά Επιτρ�πής 26.10.2000 ΕΕ C 95 της 24.3.2001, σ. 8
T-154/98 Asia Motor France SA, Jean-Michel Cesbron, 

Monin Automobiles SA, Europe Auto Service 
(EAS) SA κατά Επιτρ�πής

26.10.2000
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2. ∆ικαστήρι�

T-5/97 Industrie des poudres sphériques κατά 
Επιτρ�πής

30.11.2000

T-128/98 Aéroports de Paris κατά Επιτρ�πής 30.12.2000

Υπ�θεση ∆ιάδικ�ι Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
C-147/97 και 
C-148/97

Deutsche Post AG και Gesellschaft für 
Zahlunssysteme mbH (GZS) (C-147/97) και 
Citicorp Kartenservice GmbH (C148/97) — 
Παραπ�µπή "άσει τ�υ άρθρ�υ 234 ΕΚ απ� 
τ� Oberlandesgericht Frankfurt am Main 
(Γερµανία)

10.2.2000 ΕΕ C 122 της 29.4.2000, 
σ. 2

C-395/96P και 
C-396/96P

Επιτρ�πή κατά Compagnie Maritime Belge 
Transports SA (C-395/96P) και Pand Dafra-
Lines A/S (C-396/96P) κατά Επιτρ�πής και 
λ�ιπών

16.3.2000 ΕΕ C 149 της 27.5.2000, 
σ. 3

C-265/97P και 
C-266/97P

Coöperatieve Verening De Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer BA (VBA) κατά 
Florimex BV και λ�ιπών

30.3.2000 ΕΕ C 163 της 10.6.2000, 
σ. 30

C-286/95P Επιτρ�πή κατά Imperial Chemical Industries 
plc (ICI)

6.4.2000 ΕΕ C 192 της 8.7.2000, 
σ. 1

C-287/95P και 
C-288/95P

Επιτρ�πή κατά Solvay SA 6.4.2000 ΕΕ C 192 της 8.7.2000, 
σ. 1

C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus ApS και Københavns 
Kommune — Παραπ�µπή "άσει τ�υ άρθρ�υ 
234 ΕΚ απ� τ� Østre Landsret (∆ανία)

23.5.2000 ΕΕ C 247 της 26.8.2000, 
σ. 1

C-258/98 Giovanni Carra και λ�ιπ�ί — Παραπ�µπή 
"άσει τ�υ άρθρ�υ 234 ΕΚ απ� τ� Pretore di 
Firenze (Ιταλία)

8.6.2000 ΕΕ C 273 της 23.9.2000, 
σ. 1

C-180/98 έως 
C-184/98

Pavel Pavlov και λ�ιπ�ί και Stichting 
Pensioenfonds Medische Specialisten — 
Παραπ�µπή "άσει τ�υ άρθρ�υ 234 ΕΚ απ� 
τ� Kantongerecht te Nijmegen (Κάτω Uώρες)

12.9.2000 ΕΕ C 335 της 25.11.2000, 
σ. 2

C-222/98 Hendrik van der Woude και Stichting 
Beatrixoord — Παραπ�µπή "άσει τ�υ 
άρθρ�υ 234 ΕΚ απ� τ� Kantongerecht te 
Groningen (Κάτω Uώρες)

21.9.2000

C-298/98P Metsä-Serla Sales Oy κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-297/98P SCA Holding Ltd κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-294/98P Metsä-Serla Oy κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-291/98P Sarrió SA κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-286/98P Stora Kopparbergs Bergslags AB κατά 

Επιτρ�πής
16.11.2000

C-283/98P MO OCH Domsjö AB κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C/282/98P Enso Española SA κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C/280/98P Moritz J. Weig GmbH & Co. KG κατά 

Επιτρ�πής
16.11.2000

C-279/98P Cascades SA κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-248/98P NV Koninklijke KNP BP κατά Επιτρ�πής 16.11.2000
C-214/99 Neste Markkinointi Oy κατά Yötuuli Ky και 

λ�ιπών
6.12.2000

C-344/98 Masterfoods Ltd κατά HB Ice Cream Ltd και 
HB Ice Cream Ltd κατά Masterfoods Ltd

14.12.2000
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II — ΕΛΕΓ>/Σ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ: ΚΑΝ/ΝΙΣΜ/Σ (EOK) αριθ . 4064/89 
Τ/Υ ΣΥΜΒ/ΥΛΙ/Υ ΚΑΙ ΑΡΘΡ/ 66 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚΑ>

A — ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ 
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 
ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂√∫) ·ÚÈı. 4064/89 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

1. Σ�έδια συγκεντρώσεων π�υ εγκρίθηκαν υπ� �ρ�υς δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 6 
παράγρα��ς 2 τ�υ ΚΣΕΚ (καν�νισµ�ς για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων)

Generali/INA

Η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά εκ µέρ�υς της Generali, µιας επι�είρησης η �π�ία
δραστηρι�π�ιείται στ�ν τ�µέα των ασ!αλειών στην Ιταλία και τ� ε�ωτερικ�, της INA, µιας απ�
τις µεγαλύτερες ιταλικές ασ!αλιστικές επι�ειρήσεις µε την επι!ύλα�η της ανάληψης
�ρισµένων δεσµεύσεων. Επίσης, η Generali ανέλα"ε την υπ��ρέωση να εκ�ωρήσει τις
ελέγ��υσες συµµετ��ές της σε τρεις θυγατρικές, �ι �π�ίες αναπτύσσ�υν δραστηρι�τητες στ�ν
τ�µέα των ασ!αλειών �ωής, καθώς και τη συµµετ��ή της στην ασ!αλιστική εταιρεία Fondiaria.
Η INA δεσµεύτηκε να εκ�ωρήσει τις ελέγ��υσες συµµετ��ές της στην επι�είρηση τραπε�ικών
ασ!αλειών BNL Vita και στην τράπε�α Banco di Napoli. �ι ανησυ�ίες π�υ ήγειρε η συναλλαγή
�σ�ν α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ� επιδεινώθηκαν απ� τη συσσώρευση σηµαντικών αρµ�δι�τήτων
σε επίπεδ� διευθυντών, καθώς �ι διευθυντές της Generali και της INA ήταν επίσης µέλη των
συµ"�υλίων ή/και των εκτελεστικών επιτρ�πών �ρισµένων απ� τ�υς ανταγωνιστές τ�υς στ�ν
τ�µέα των ασ!αλειών �ωής. Αµ!�τερες η Generali και η INA δεσµεύτηκαν να ε�αλείψ�υν
παρ�µ�ια συσσώρευση αρµ�δι�τήτων σε επίπεδ� διευθυντών πρ�κειµέν�υ να απ�τρέψ�υν τ�
συντ�νισµ� της ανταγωνιστικής συµπερι!�ράς των ε�ετα��µενων επι�ειρήσεων.

Shell/BASF

Η υπ�θεση Shell/BASF (28) (σ�έδι� Nicole) α!�ρ�ύσε µία κ�ινή επι�είρηση στην �π�ία τα
µέρη σ�εδία�αν να συνενώσ�υν �λες τις συµµετ��ές τις �π�ίες κατεί�αν η Montell, η Targor
και η Elenac �σ�ν α!�ρά τ� π�λυπρ�πυλένι� («PP») και τ� π�λυαιθυλένι� σε παγκ�σµια
κλίµακα. Η κ�ινή επι�είρηση εγκρίθηκε στ� πλαίσι� της έρευνας !άσης I "άσει πακέτ�υ
δεσµεύσεων π�υ πρ�σέ!εραν τα µέρη.

� συνδυασµ�ς των επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων των δύ� εταιρειών ήγειρε �ρι��ντια
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές εκµετάλλευσης των διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας της
τε�ν�λ�γίας PP, των ρητινών PP και των ενώσεων PP τα �π�ία αντιµετωπίστηκαν µε την
ανάληψη δεσµεύσεων για εκ�ώρηση σηµαντικ�ύ µέρ�υς της παραγωγικής ικαν�τητας ρητινών
και ενώσεων, καθώς και των δραστηρι�τήτων της BASF στ�ν τ�µέα εκµετάλλευσης των
διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας της τε�ν�λ�γίας ΡΡ (Novolen).

Επιπλέ�ν, η BASF κατέ�ει σειρά διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας για την επ�µενη γενιά καταλυτών
PP (µεταλλ�κενί�υ) π�υ θα παρεµπ�δι�αν άλλ�υς ανταγωνιστές να πρ�ωθήσ�υν καταλύτες
µεταλλ�κενί�υ στην αγ�ρά. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι � συνδυασµ�ς της ισ�υρής αυτής θέσης απ�
την άπ�ψη των ευρεσιτε�νιών µε τη θέση π�υ θα διατηρ�ύσε η κ�ινή επι�είρηση �σ�ν α!�ρά

¥28¦ M.1751.
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τ�υς παραδ�σιακ�ύς (Ziegler-Natta) καταλύτες και την παραδ�σιακή τε�ν�λ�γία θα ενίσ�υε
περαιτέρω τη δεσπ���υσα θέση των µερών. Για την επίλυση των πρ�"ληµάτων αυτών, τα µέρη
πρ�τειναν πακέτ� δι�ρθωτικών µέτρων π�υ περιλαµ"άνει την εκ�ώρηση αδειών εκµετάλλευσης
και τη µη διεκδίκηση αυτών των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας, µε
απ�τέλεσµα να απαλει!θεί κάθε δυνατ�τητα της κ�ινής επι�είρησης να αντιτα�θεί στη
δηµι�υργία καταλυτών µεταλλ�κενί�υ.

Τα µέρη πρ�τειναν µία ιδιαίτερη µ�ρ!ή διαιτησίας η �π�ία, σύµ!ωνα µε την Επιτρ�πή,
δηµι�υργεί κίνητρα στ�υς συµ"αλλ�µέν�υς να υπ�"άλ�υν δίκαιες και λ�γικές πρ�σ!�ρές και
παρέ�ει ένα ν�µιµ� τρ�π� επίλυσης σύνθετων διαπραγµατευτικών πρ�"ληµάτων και �ωρίς
πρ�σ!υγή στ�υς π�ρ�υς της Επιτρ�πής.

Vodafone/Mannesmann (29)

Η έρευνα της Επιτρ�πής στην υπ�θεση αυτή κατέδει�ε �τι παρατηρείται αυ�αν�µενη �ήτηση
πρ�ηγµένων πανευρωπαϊκών συνε�ών υπηρεσιών εκ µέρ�υς πελατών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν
συ�νές διεθνείς µετακινήσεις. Συγκεκριµένα, µεγαλύτερη �ήτηση για παρ�µ�ιες πρ�ηγµένες
υπηρεσίες εκδηλώνεται απ� µεγάλες επι�ειρήσεις µε σηµαντικές ευρωπαϊκές διασυν�ριακές
επι�ειρηµατικές δραστηρι�τητες σε σ�έση µε άλλες κατηγ�ρίες συνδρ�µητών. �ι νέες αυτές
υπηρεσίες περιλαµ"άν�υν κυρίως πανευρωπαϊκές πρ�σ!�ρές υπηρεσιών κινητής τηλε!ωνίας
µέσω ∆ιαδικτύ�υ, καθώς και µη καλωδιακές υπηρεσίες εντ�πισµ�ύ· η πρ�σ"αση στις υπηρεσίες
αυτές θα επιτευ�θεί σε σηµαντικ� "αθµ� µέσω πυλών κινητής τηλε!ωνίας τ�υ ∆ιαδικτύ�υ.

�ι πρ�ηγµένες πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ε�αρτώνται σε καθ�ριστικ� "αθµ� απ� τη δυνατ�τητα
των επι�ειρήσεων κινητής τηλε!ωνίας να εντ�πί��υν µε ακρί"εια τ�υς πελάτες τ�υς, �ταν αυτ�ί
"ρίσκ�νται εκτ�ς της εµ"έλειας τ�υ δικτύ�υ τ�υς. Τ�ύτ� δεν είναι δυνατ� µε τα υπάρ��ντα δίκτυα
GSM, αλλά µέσω νέων τε�ν�λ�γιών, �πως �ι GPRS, EDGE και CAMEL, �ι επι�ειρήσεις
κινητής τηλε!ωνίας θα έ��υν τη δυνατ�τητα να ενσωµατών�υν η µία τα δίκτυα της άλλης
πρ�κειµέν�υ να παρέ��υν µε συνε�ή τρ�π� τις υπηρεσίες αυτές. �ι εν λ�γω τε�ν�λ�γίες
επιτρέπ�υν επίσης α�ι�σηµείωτη "ελτίωση �σ�ν α!�ρά την τα�εία ενηµέρωση, ενώ τα δεδ�µένα
(περιλαµ"αν�µέν�υ τ�υ περιε��µέν�υ) µπ�ρ�ύν να µετα!έρ�νται µέσω των δια!�ρων δικτύων.
Εντ�ύτ�ις, για να παρέ��υν συνε�είς υπηρεσίες, �ι επι�ειρήσεις κινητής τηλε!ωνίας πρέπει να
συµ!ωνήσ�υν σε τρ�π�π�ιήσεις στις πρ�διαγρα!ές τ�υ υ!ιστάµεν�υ δικτύ�υ, σε λύσεις
κεντρικής δια�είρισης και στην καταν�µή δαπανών και κερδών. Μετά τη συγκέντρωση, � νέ�ς
!�ρέας θα έ�ει ε�αιρετική θέση στην κ�ινή αγ�ρά, κατέ��ντας τ�ν απ�κλειστικ� έλεγ�� των
!�ρέων εκµετάλλευσης κινητής τηλε!ωνίας σε �κτώ κράτη µέλη και τ�ν απ� κ�ιν�ύ έλεγ�� σε
τρία. Επιπλέ�ν, διαθέτει µ�ναδική πελατειακή "άση (σ�εδ�ν διπλάσια σε σ�έση µε τ�ν
πλησιέστερ� ανταγωνιστή τ�υ µ�ν� στην Ευρώπη). Μέσω της µεγάλης εµ"έλειας, διαπιστώθηκε
�τι � συνδυασµέν�ς !�ρέας θα "ρίσκεται στη µ�ναδική θέση να �ικ�δ�µήσει ένα �λ�κληρωµέν�
δίκτυ� π�υ θα τ�υ επέτρεπε να πρ�"εί σε σύντ�µ� �ρ�νικ� διάστηµα στην παρ��ή πρ�ηγµένων
συνε�ών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, τ�υλά�ιστ�ν στα κράτη µέλη �π�υ ασκεί απ�κλειστικ�
έλεγ��. Ε�άλλ�υ, �ι ανταγωνιστές τ�υ συνδυασµέν�υ !�ρέα, λ�γω της κατάτµησης των µεριδίων
αγ�ράς τ�υς και των πρ�"ληµάτων π�υ αντιµετωπί��υν στην πρ�σπάθειά τ�υς να απ�κτήσ�υν
�λ�κληρωµέν� δίκτυ� συνε�ών υπηρεσιών, δεν θα ήταν σε θέση να πρ�σ!έρ�υν τις ίδιες
υπηρεσίες µε τ�ν νέ� !�ρέα "ρα�υπρ�θεσµα ή µεσ�πρ�θεσµα (κατά µέσ� �ρ� σε τρία έως πέντε
έτη). Τα παραπάνω στ�ι�εία εγείρ�υν σ�"αρές αµ!ι"�λίες κατά π�σ� η συγκέντρωση
συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά.

¥29¦ M.1795.
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Τα µέτρα π�υ έγιναν απ�δεκτά συνίστανται: i) στην εκ�ώρηση της Orange plc, η �π�ία µα�ί µε
�λες τις θυγατρικές της θα �αναγίνει ανε�άρτητη επι�είρηση, πρ�κειµέν�υ να επιλυθ�ύν τα
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά κινητής τηλε!ωνίας τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ και τ�υ
Βελγί�υ, ii) στη ��ρήγηση σε άλλες επι�ειρήσεις κινητής τηλε!ωνίας της δυνατ�τητας να
παρέ��υν πανευρωπαϊκές πρ�ηγµένες συνε�είς υπηρεσίες στ�υς πελάτες τ�υς µέσω τ�υ
�λ�κληρωµέν�υ δικτύ�υ τ�υ συνδυασµέν�υ !�ρέα. Λ�γω, ωστ�σ�, των ραγδαίων ε�ελί�εων
στ�ν τ�µέα, της ��ρήγησης αδειών UMTS τρίτης γενιάς, καθώς και τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι �ι
ανταγωνιστές θα επι�ειρήσ�υν κατά πάσα πιθαν�τητα να αναπτύ��υν εναλλακτική υπ�δ�µή, η
διάρκεια ισ�ύ�ς των δεσµεύσεων περι�ρί�εται σε τρία έτη.

Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham και Pfizer/Warner-Lambert

� !�ρέας π�υ θα πρ�κύψει απ� τη συγκέντρωση µετα�ύ της Glaxo Wellcome και της
SmithKline Beecham θα είναι η µεγαλύτερη !αρµακευτική επι�είρηση στ�ν κ�σµ� µε π�σ�στ�
7,3 % επί των παγκ�σµιων πωλήσεων. Η συναλλαγή ήγειρε ανησυ�ίες για δηµι�υργία
δεσπ���υσας θέσης σε διά!�ρ�υς τ�µείς ε!αρµ�γής, αλλά τα µέρη πρ�σέ!εραν πλήρες πακέτ�
δεσµεύσεων. Σ�"αρές αµ!ι"�λίες δηµι�υργήθηκαν σε �ρισµέν�υς "ασικ�ύς τ�µείς ε!αρµ�γών
!αρµάκων για ανθρώπινη �ρήση �π�υ � νέ�ς !�ρέας θα επιτύγ�ανε υψηλ�τατα µερίδια αγ�ράς,
τα �π�ία ενδέ�εται να ανέλθ�υν στ� 100 %, σε τρεις αγ�ρές: αντιικά !άρµακα, ε�αιρ�υµένων
των !αρµάκων κατά τ�υ HIV (J5B), αντιικά !άρµακα για τ�πική �ρήση (D6D) και αντιεµετικά
(A4A). Υπάρ��υν επίσης σ�"αρές ανησυ�ίες �σ�ν α!�ρά τις κε!αλ�σπ�ρίνες (J1D) στην
Ισπανία. Επιπλέ�ν, η έρευνα της Επιτρ�πής κατέδει�ε �τι η θέση των µερών στην αγ�ρά
θεραπείας τ�υ άσθµατ�ς (COPD) θα µπ�ρ�ύσε να ενισ�υθεί ακ�µη περισσ�τερ� µέσω των
σκευασµάτων π�υ αναπτύσσ�υν σήµερα. Τα µέτρα π�υ ε�αλεί!�υν ή µειών�υν σηµαντικά την
επικάλυψη π�υ δηµι�υργεί η πρ�τειν�µενη πρά�η στις εν λ�γω αγ�ρές συνίστανται σε
εκπ�ιήσεις µέσω συµ!ωνίας εκ�ώρησης αδειών εκµετάλλευσης.

Η έγκριση της συγκέντρωσης µετα�ύ των !αρµακευτικών εταιρειών Pfizer Inc. και Warner-
Lambert Inc. π�υ έ��υν έδρα τις Ηνωµένες Π�λιτείες και µε την �π�ία δηµι�υργείται µία απ�
τις µεγαλύτερες !αρµακευτικές εταιρείες σε παγκ�σµια κλίµακα µε συν�λικά έσ�δα 27,7 δισ.
USD κατέστη επίσης δυνατή, δεδ�µέν�υ �τι �ι επι�ειρήσεις έλα"αν µέτρα για να ε�αλείψ�υν
τις ανησυ�ίες της Επιτρ�πής �σ�ν α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ� σε �ρισµέν�υς τ�µείς ε!αρµ�γών.
Τρεις ήταν �ι αγ�ρές !αρµάκων για ανθρώπινη �ρήση �π�υ � συνδυασµέν�ς !�ρέας, η Pfizer
Inc., θα επιτύγ�ανε π�λύ υψηλά µερίδια αγ�ράς. Πρ�κειται για τα !άρµακα κατά της ν�σ�υ
Alzheimer (N7D) στην Αυστρία, στ� Βέλγι�, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στ� Λ�υ�εµ"�ύργ�,
στη Σ�υηδία και στη Φινλανδία· τ�υς ανταγωνιστές τ�υ ασ"εστί�υ (C8A) στην Αυστρία· και τα
ανθελµινθικά !άρµακα, ε�αιρ�υµένων των σ�ιστ��ωιδι�κτ�νων (P1B), στην Αυστρία και στη
Γερµανία. Για καθένα απ� τα πρ�ϊ�ντα αυτά τα µέρη ανέλα"αν τη δέσµευση να εκ�ωρήσ�υν
στ�ι�εία τ�υ ενεργητικ�ύ και να παρα�ωρήσ�υν άδειες εκµετάλλευσης ε�αλεί!�ντας τη
συν�λική επικάλυψη.

European Aeronautic, Space and Defence Company (EADS)

Η Επιτρ�πή ενέκρινε υπ� �ρ�υς την πρ�τειν�µενη σύσταση της EADS, στην �π�ία η
γερµανική εταιρεία DaimlerChrysler AG, η γαλλική Lagardère SCA, τ� γαλλικ� κράτ�ς και η
ισπανική επι�είρηση Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) συνένωσαν τις
δραστηρι�τητές τ�υς στην αερ�ναυπηγική, στις τηλεπικ�ινωνίες και στ�υς τ�µείς τ�υ
διαστήµατ�ς και της άµυνας.
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#σ�ν α!�ρά τις αγ�ρές µεγάλων εµπ�ρικών αερ�σκα!ών και άµυνας, η πρά�η δεν εγείρει
ανησυ�ίες. Στ�ν τ�µέα των µεγάλων εµπ�ρικών αερ�σκα!ών, στ� επίπεδ� π�υ η επι�είρηση θα
ενεργήσει ως κύρι�ς αντισυµ"αλλ�µεν�ς, �ι �ρ�ι ανταγωνισµ�ύ παραµέν�υν αµετά"λητ�ι, καθώς
η BAe Systems διατηρεί τα δικαιώµατα αρνησικυρίας έναντι �λων των στρατηγικών απ�!άσεων
της ευρωπαϊκής κ�ιν�πρα�ίας Airbus, ενώ δεν υπάρ�ει ένδει�η �τι η πρά�η θα δηµι�υργήσει
δεσπ���υσα θέση στις αγ�ρές ε!�διασµ�ύ τ�υ πρ�γενέστερ�υ σταδί�υ. Στις αγ�ρές αµυντικ�ύ
πρ�γράµµατ�ς τα µέρη θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να αντιµετωπί��υν τη σηµαντική αντισταθµιστική
αγ�ραστική ισ�ύ των εθνικών υπ�υργείων άµυνας, ενώ στις ε�αγωγικές αµυντικές αγ�ρές
εµ!ανί�εται ανταγωνισµ�ς σε παγκ�σµι� επίπεδ� �π�υ τα µέρη θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να
αντιµετωπί��υν τ�ν ανταγωνισµ� µεγάλων επι�ειρήσεων τ�υ τ�µέα της άµυνας, κυρίως
αµερικανικών επι�ειρήσεων, �πως η Lockheed-Martin, η Raytheon ή η Boeing. Αντιθέτως, η
συνεισ!�ρά των δραστηρι�τήτων της CASA στ�ν τ�µέα τ�υ διαστήµατ�ς ήγειρε πρ�"λήµατα
ανταγωνισµ�ύ σε δύ� αγ�ρές δ�ρυ!�ρικ�ύ ε��πλισµ�ύ: στην αγ�ρά των κεντρικών σωλήνων πέρι�
των �π�ίων συναρµ�λ�γ�ύνται �ι δ�ρυ!�ρ�ι, και των ανακλαστήρων κεραίας, εν�ς ε�αρτήµατ�ς
των κεραιών π�υ �ρησιµ�π�ιείται κυρίως στ�υς επικ�ινωνιακ�ύς δ�ρυ!�ρ�υς για εµπ�ρική και
στρατιωτική �ρήση. Η Aérospatiale-Matra Lanceurs («AML»), θυγατρική της Aérospatiale Matra,
είναι � "ασικ�ς ευρωπαί�ς παραγωγ�ς των εν λ�γω πρ�ϊ�ντων, µε µερίδι� αγ�ράς της τά�ης τ�υ
70 % σε �ρισµένα τµήµατα, ενώ υπάρ��υν ενδεί�εις �τι η CASA είναι � πλησιέστερ�ς
ανταγωνιστής της AML. Υπάρ�ει, συνεπώς, � κίνδυν�ς η πρά�η να δηµι�υργήσει δεσπ���υσα
θέση στις δύ� αυτές αγ�ρές. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή εντ�πισε πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ και στην
πρ�µήθεια στρατιωτικών επικ�ινωνιακών δ�ρυ!�ρων στη Γαλλία. Τ�ύτ� συµ"αίνει δι�τι στ�ν εν
λ�γω τ�µέα: i) � ανταγωνισµ�ς περι�ρί�εται στη Matra Marconi Space, θυγατρική της Matra και
της Marconi, καθώς και στην Alcatel Space Industries· ii) η Alcatel Space Industries πρ�µηθεύεται
κεντρικ�ύς σωλήνες και ανακλαστήρες κεραιών απ� τα µέρη· και iii) λ�γω των επιπτώσεων της
συναλλαγής στ�υς κεντρικ�ύς σωλήνες και τ�υς ανακλαστήρες κεραιών, δια!αιν�ταν � κίνδυν�ς
η Alcatel Space να µην µπ�ρεί να πρ�µηθεύεται πλέ�ν τα πρ�ϊ�ντα αυτά µε ανταγωνιστικ�ύς �ρ�υς.
Υπήρ�ε επ�µένως � !�"�ς να απ�κλείσει � συνδυασµέν�ς !�ρέας απ� την αγ�ρά την Alcatel Space
Industries και κατά συνέπεια να καταστεί � µ�ναδικ�ς πρ�µηθευτής τ�υ γαλλικ�ύ Υπ�υργεί�υ
Άµυνας.

Για την επίλυση των πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ, τα µέρη πρ�σέ!εραν δεσµεύσεις π�υ
συνίστανται στην εκ�ώρηση εκ µέρ�υς της Aérospatiale-Matra Lanceurs δύ� πακέτων τα �π�ία
θα διευκ�λύν�υν τ�ν αγ�ραστή (τ�υς αγ�ραστές) τ�υς να σ�εδιά��υν, κατασκευά��υν και
πωλ�ύν µε ανε�άρτητ� και "ιώσιµ� τρ�π� ανακλαστήρες κεραιών και κεντρικ�ύς σωλήνες για
δ�ρυ!�ρ�υς. Αυτ� τ� πακέτ� εκ�ώρησης περιλάµ"ανε τα σ�ετικά δικαιώµατα πνευµατικής
ιδι�κτησίας, τη µετα"ί"αση µισθωτών και, ε!�σ�ν τ� επιθυµεί � αγ�ραστής, την παρ��ή
τε�νικής "�ήθειας και ε�ειδικευµέν�υ ε��πλισµ�ύ.

France Télécom/Orange

Μετά την έγκριση απ� την Επιτρ�πή, τ�ν Απρίλι�, της ε�αγ�ράς της γερµανικής Mannesmann εκ
µέρ�υς της Vodafone Airtouch µε πρ�ϋπ�θεση την εκ�ώρηση της Orange, �ύτως ώστε να
ε�αλει!θ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ συνδέ�νταν µε τις επικαλύψεις δραστηρι�τήτων
στις αγ�ρές υπηρεσιών κινητής τηλεπικ�ινωνίας στις αγ�ρές τ�υ Βελγί�υ και τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ, η France Télécom συµ!ώνησε να ε�αγ�ράσει την Orange. Η νέα αυτή συναλλαγή
�δήγησε σε �ρι��ντιες επικαλύψεις στην αγ�ρά υπηρεσιών κινητής τηλε!ωνίας στ� Βέλγι�, �π�υ
η France Télécom δραστηρι�π�ιείται µέσω της θυγατρικής της Mobistar, ενώ η Orange διαθέτει
κ�ινή επι�είρηση µε την KPN, η �π�ία επ�ν�µά�εται KPN Orange. Η εν λ�γω επικάλυψη θα
παρεί�ε στη France Tιlιcom συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 30 % στη "ελγική αγ�ρά
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κινητής τηλε!ωνίας. Η συναλλαγή θα �δηγ�ύσε στην απ�ρρ�!ηση της τρίτης εταιρείας κινητής
τηλε!ωνίας τ�υ Βελγί�υ α!ήν�ντας την Proximus και τη Mobistar µ�ναδικ�ύς ανταγωνιστές στην
αγ�ρά. Πρ�κειµέν�υ να απ�τραπεί η δηµι�υργία δυ�πωλί�υ στη "ελγική αγ�ρά, η France
Télécom/Orange πρ�σ!έρθηκε να εκ�ωρήσει τα συµ!έρ�ντά της στην κ�ινή επι�είρηση KPN
Orange σε ανε�άρτητ� τρίτ� µέρ�ς.

Vodafone Vivendi/Canal +: κ	ινή επι�είρηση πυλών ∆ιαδικτύ	υ Vizzavi

Η έγκριση για τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης πυλών ∆ιαδικτύ�υ Vizzavi µετα�ύ της
Vodafone, της Vivendi και της Canal + κατέστη δυνατή µετά την υπ�"�λή εκ µέρ�υς των
εταιρειών δεσµεύσεων π�υ διασ!αλί��υν �τι �ι ανταγωνιστικές πύλες τ�υ ∆ιαδικτύ�υ θα έ��υν
ισ�τιµη πρ�σ"αση στ�υς απ�κωδικ�π�ιητές και τις συσκευές κινητών τηλε!ώνων των
µητρικών εταιρειών (για περισσ�τερες πληρ�!�ρίες "λέπε πρώτ� µέρ�ς, σηµεία 168 και 169).

Rexam/American National Can

Η πρ�τειν�µενη ε�αγ�ρά της εταιρείας κατασκευής µεταλλικών δ��είων αναψυκτικών
American National Can απ� τη "ρετανική εταιρεία Rexam plc π�υ δραστηρι�π�ιείται στ�ν
τ�µέα της συσκευασίας καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων, ήγειρε �ρισµένες ανησυ�ίες �σ�ν α!�ρά
τη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης σε δύ� περι!ερειακές γεωγρα!ικές αγ�ρές, συγκεκριµένα,
στη Β�ρεια και τη Ν�τια Ευρώπη. Πριν απ� τη συγκέντρωση, υπήρ�αν τέσσερις σηµαντικ�ί
παραγωγ�ί µεταλλικών δ��είων αναψυκτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η Rexam, η American
Can, η Continental Can και η Carnaud MetalBox.

Στη Β�ρεια Ευρώπη, η συγκέντρωση θα δηµι�υργ�ύσε δυ�πώλι� µετα�ύ της Rexam/ANC και της
Continental Can, �ι �π�ίες απ� κ�ιν�ύ θα κατεί�αν τ� 80 % της αγ�ράς, και θα εµ!άνι�αν
συµµετρία �σ�ν α!�ρά τα µερίδια αγ�ράς, τη διάρθρωση δαπανών, την παραγωγική ικαν�τητα και
την πλε�νά��υσα ικαν�τητα. Ως εκ τ�ύτ�υ, θα καθίστατ� δυνατή η εµ!άνιση αντιανταγωνιστικής
συντ�νισµένης συµπερι!�ράς στην εν λ�γω αγ�ρά, η �π�ία �αρακτηρί�εται απ� π�σ�στ� µέτριας
ανάπτυ�ης, �µ�ι�γένεια πρ�ϊ�ντων και δια!άνεια, έλλειψη τε�ν�λ�γικών µετα"�λών, καθώς και
απ� έναν τρίτ� πρ�µηθευτή µε ανεπαρκή παραγωγική ικαν�τητα.

Για την επίλυση των πρ�"ληµάτων αυτών, τα συγ�ωνευ�µενα µέρη πρ�τειναν να εκ�ωρήσ�υν σε
ανε�άρτητ� τρίτ� µέρ�ς δύ� απ� τις εγκαταστάσεις τ�υς π�υ ε�υπηρετ�ύν τη "�ρει�ευρωπαϊκή
αγ�ρά. Έτσι, θα ε�αλει!θεί η συµµετρία στην παραγωγική ικαν�τητα και την πλε�νά��υσα
παραγωγική ικαν�τητα, ενώ µακρ��ρ�νια θα ε�αλει!θεί η παράλληλη συµπερι!�ρά µέσω τ�υ
σιωπηρ�ύ συντ�νισµ�ύ µετα�ύ των δύ� σηµαντικ�τερων πρ�µηθευτών. �ι εταιρείες πρ�τειναν
επίσης να εκ�ωρήσ�υν µία εγκατάσταση στη Ν�τια Ευρώπη, �π�υ � συνδυασµέν�ς !�ρέας θα
καθίστατ� � κ�ρυ!αί�ς πρ�µηθευτής. Η δέσµευση αυτή ε�άλειψε την ανταγωνιστική επικάλυψη
και επανέ!ερε την κατάσταση π�υ επικρατ�ύσε πριν απ� τη συγκέντρωση στην εν λ�γω
γεωγρα!ική περι��ή.

Volvo/Renault Vehicules Industriels

#σ�ν α!�ρά την ε�αγ�ρά απ� τη Volvo της Renault Vehicules Industriels («RVI»), µία απ� τις
κυρι�τερες ανησυ�ίες ήταν �τι µετά την απαγ�ρευση της πρ�τειν�µενης συγκέντρωσης µετα�ύ
της Volvo και της Scania, η Volvo παρέµενε σηµαντικ�ς µέτ���ς της Scania. �µ�ίως, η RVI,
µέσω της κ�ινής επι�είρησης Irisbus, έ�ει συνδεθεί µε την Iveco (τ�υ �µίλ�υ Fiat) στην
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παραγωγή και τις πωλήσεις λεω!�ρείων. Εντ�ύτ�ις, στ� πλαίσι� της ε�αγ�ράς της RVI, τα
µέρη δεσµεύτηκαν να ε�αλείψ�υν τ�υς δεσµ�ύς αυτ�ύς µε τη Scania και την Iveco εντ�ς
καθ�ρισµένης πρ�θεσµίας. Επιπλέ�ν, τα µέρη δεσµεύτηκαν να ε�αλείψ�υν την επικάλυψη π�υ
δηµι�υργεί η πρά�η στις δραστηρι�τητες τ�υ τ�µέα λεω!�ρείων στη Γαλλία.

Στη Φινλανδία, η Volvo θα κατεί�ε συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς ύψ�υς 55 % στα "αρέα
!�ρτηγά. Ωστ�σ�, η RVI δραστηρι�π�ιείται στη �ώρα αυτή κυρίως µέσω της εκτεν�ύς
συνεργασίας της µε την Oy Sisu AB («Sisu»), εθνική επι�είρηση παραγωγής !�ρτηγών, µε την
�π�ία έ�ει συστήσει κ�ινή επι�είρηση, την RS Hansa Auto Oy («Hansa»). Βάσει µιας απ� τις
δεσµεύσεις, τ� µερίδι� της RVI στη Hansa θα πωληθεί εντ�ς συγκεκριµένης πρ�θεσµίας. Η
δέσµευση αυτή επιλύει τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ στη !ινλανδική αγ�ρά "αρέων
!�ρτηγών. � συνδυασµέν�ς !�ρέας θα ε�ακ�λ�υθήσει να αντιµετωπί�ει τ�ν πραγµατικ�
ανταγωνισµ� δια!�ρων καθιερωµένων ανταγωνιστών σε �λες τις άλλες αγ�ρές (30).

Unilever/Bestfoods

Η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά της εταιρείας Bestfoods των ΗΠΑ απ� την αγγλ��λλανδική
εταιρεία Unilever, κατ�πιν των �υσιαστικών παρα�ωρήσεων στις �π�ίες πρ�έ"ησαν τα µέρη για
να ε�αλείψ�υν τις ανησυ�ίες �σ�ν α!�ρά τ�ν ανταγωνισµ�. �ι δύ� εταιρείες επικαλύπτ�νται σε
π�λλές εθνικές αγ�ρές παραγωγής και διαν�µής τρ�!ίµων τ�σ� στ� λιανικ� εµπ�ρι� �σ� και στις
υπηρεσίες εστίασης σε �λ�κληρη την επικράτεια τ�υ Ε�U. �ι δεσµεύσεις περιλαµ"άν�υν την
εκ�ώρηση σηµαντικ�ύ αριθµ�ύ σηµάτων �πως τα Lesieur, Royco και Oxo. Η συν�λική α�ία τ�υ
πακέτ�υ εκ�ώρησης �σ�ν α!�ρά τις ετήσιες λιανικές πωλήσεις εκτιµάται �τι ανέρ�εται σε 500
εκατ. ευρώ.

Η ε�αγ�ρά αυτή θα �δηγ�ύσε σε επικαλύψεις σε 150 σ�εδ�ν �ωριστές εθνικές αγ�ρές τ�υ
τ�µέα πρ�ϊ�ντων διατρ�!ής. Στ�ν τ�µέα λιανικής πώλησης τρ�!ίµων, �π�υ �ι πελάτες είναι
κυρίως σ�υπερµάρκετ και επι�ειρήσεις λιανικής πώλησης, η Unilever και η Bestfoods έ��υν
επικαλυπτ�µενες δραστηρι�τητες π�υ θα δηµι�υργ�ύσαν ανταγωνιστικές ανησυ�ίες στις
αγ�ρές για στιγµιαίες και καν�νικές �ηρές σ�ύπες, γαρνιτ�ύρες, κρύες σάλτσες, �εστές
σάλτσες (σε υγρή και σε �ηρή µ�ρ!ή), µαρµελάδες και άλλα µαγειρικά πρ�ϊ�ντα �πως �ι
�ωµ�ί. Η πρά�η θα εί�ε επιπτώσεις σε �λες σ�εδ�ν τις �ώρες τ�υ Ε�U.

Η συναλλαγή θα δηµι�υργ�ύσε επίσης ανταγωνιστικά πρ�"λήµατα στ�ν τ�µέα παρ��ής
υπηρεσιών τρ�!ίµων π�υ περιλαµ"άνει τις πωλήσεις τρ�!ίµων σε σειρά πελατών τρ�!�δ�σίας
�πως �εν�δ��εία, λέσ�ες αναψυ�ής, κα!ετέριες και εστιατ�ρια. Παραδείγµατ�ς �άρη, στις
σκανδινα"ικές �ώρες (�ηρές σ�ύπες και �εστές σάλτσες στη ∆ανία, στη Σ�υηδία και στη
Φινλανδία και στις αγ�ρές �ωµών στη ∆ανία και στη Σ�υηδία), καθώς και στην Ιρλανδία (στις
αγ�ρές �ηρών �εστών σαλτσών) και στ� Ηνωµέν� Βασίλει� (στις �ηρές σάλτσες και τ�υς
�ωµ�ύς).

Για την ε�άλειψη των ανησυ�ιών της Επιτρ�πής στις παραπάνω αγ�ρές, η Unilever δεσµεύτηκε
να εκ�ωρήσει �ρισµένα σηµαντικά σήµατα, �πως τα Lesieur, Batchelors, McDonnells, Bla Band
Royco και Oxo. �ι εκ�ωρήσεις θα περιλά"�υν �λ�κληρ� τ� !άσµα των πρ�ϊ�ντων π�υ πωλ�ύνται
σήµερα υπ� αυτές τις εµπ�ρικές επωνυµίες τ�σ� στ�ν τ�µέα της λιανικής πώλησης τρ�!ίµων �σ�

¥30¦ Παραδείγµατ�ς �άρη, στη Γαλλία, η RVI εµ!ανί�ει απώλειες τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς της απ� τ� 1994.
Κυρι�τερ�ς καρπωτής αυτής της απώλειας είναι η DAF, η �π�ία έ�ει τριπλασιάσει τ� µερίδι� αγ�ράς της
κατά τ� ίδι� διάστηµα. Επί τ�υ παρ�ντ�ς, �λ�ι �ι άλλ�ι ευρωπαί�ι παραγωγ�ί !�ρτηγών δραστηρι�π�ι�ύνται
στη Γαλλία και επιτυγ�άν�υν πραγµατικές πωλήσεις π�υ κυµαίν�νται απ� 6 έως 16 %.
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και στ�ν τ�µέα της παρ��ής υπηρεσιών τρ�!ίµων. �ι εκ�ωρήσεις θα περιλαµ"άν�υν επίσης
συµ!ωνίες π�υ θα διασ!αλί��υν �τι �ι αγ�ραστές δεν θα απ�κτήσ�υν µ�ν� τ� σηµεριν� µερίδι�
αγ�ράς π�υ συνδέεται µε τα σήµατα, αλλά και την πλήρη α�ία κάθε σήµατ�ς.

Vivendi/Canal +/Seagram

Τ�ν �κτώ"ρι�, η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά της καναδικής Seagram απ� τη γαλλική
εταιρεία τηλεπικ�ινωνιών και µέσων Vivendi και τη θυγατρική της Canal +. Η συναλλαγή
επηρέασε αισθητά τρεις αγ�ρές, συγκεκριµένα τη συνδρ�µητική τηλε�ραση, την αναδυ�µενη
πανευρωπαϊκή αγ�ρά πυλών πρ�σ"ασης και την αναδυ�µενη αγ�ρά online µ�υσικής.

#σ�ν α!�ρά τη συνδρ�µητική τηλε�ραση, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι, λ�γω της πιθανής
απ�κλειστικής πρ�σ"ασης τ�υ Canal + στ�ν τ�µέα των δικαιωµάτων ταινιών µεγάλης �ήτησης
παραγωγής ή συµπαραγωγής της Universal, η µεγαλύτερη ευρωπαϊκή επι�είρηση συνδρ�µητικής
τηλε�ρασης θα ενίσ�υε τη δεσπ���υσα θέση της σε �ρισµένες �ώρες.

Η Vivendi πρ�σέ!ερε πακέτ� δεσµεύσεων π�υ περιλάµ"ανε την πρ�σ"αση των ανταγωνιστών
στις ταινίες παραγωγής και συµπαραγωγής της Universal. Συγκεκριµένα, τα µέρη δεσµεύτηκαν
να µην παρα�ωρήσ�υν στ� Canal + δικαιώµατα «απ�κλειστικής τηλε�πτικής µετάδ�σης» π�υ
θα καλύπτ�υν άνω τ�υ 50 % των παραγωγών και συµπαραγωγών της Universal. �ι ταινίες π�υ
πρ�"άλλ�νται στη συνδρ�µητική τηλε�ραση αµέσως µετά την πρ�"�λή τ�υς στ�υς κινηµατ�γρά!�υς
και τη διάθεσή τ�υς σε "ίντε� θεωρείται �τι πρ�"άλλ�νται σε «απ�κλειστική τηλε�πτική
µετάδ�ση», δηλαδή πριν διατεθ�ύν ευρύτερα στην τηλε�ραση. Η δέσµευση αυτή καλύπτει τις
ακ�λ�υθες �ώρες: Βέλγι�, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Uώρες, καθώς και τις σκανδινα"ικές
�ώρες, και έ�ει πενταετή διάρκεια. Η Vivendi ανέλα"ε επίσης τη δέσµευση να εκ�ωρήσει τ�
µερίδι� της στη "ρετανική εταιρεία συνδρ�µητικής τηλε�ρασης BSkyB, π�υ έ�ει σ�έσεις µε τη
Fox, σηµαντικ� αµερικανικ� κινηµατ�γρα!ικ� στ�ύντι�.

� συνδυασµ�ς τ�υ µ�υσικ�ύ περιε��µέν�υ της Universal και της πύλης π�λλαπλής πρ�σ"ασης
της Vivendi (Vizzavi) στ� πλαίσι� της πρά�ης δηµι�υργ�ύσε επίσης σ�"αρές ανησυ�ίες για
δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης στην αναδυ�µενη πανευρωπαϊκή αγ�ρά πυλών πρ�σ"ασης και
στην αναδυ�µενη αγ�ρά online µ�υσικής. Για την άρση των ανησυ�ιών αυτών, η Vivendi
πρ�σ!έρθηκε να ��ρηγήσει στις ανταγωνιστικές πύλες πρ�σ"αση πενταετ�ύς διάρκειας στ�
online µ�υσικ� περιε��µεν� της Universal.

B — ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 
ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂√∫) ·ÚÈı. 4064/89 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

1. Σ�έδια συγκεντρώσεων π�υ εγκρίθηκαν άνευ �ρων 
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 2 τ�υ ΚΣΕΚ

Pirelli/BICC

Κατ�πιν διε��δικής ε�έτασης, η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά εκ µέρ�υς της Pirelli Cavi e
Sistemi, τ�υ τµήµατ�ς «καλωδίων» τ�υ ιταλικ�ύ �µίλ�υ Pirelli, των εργ�στασίων παραγωγής
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ηλεκτρικών καλωδίων της BICC General στην Ιταλία και στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η BICC
General θα διατηρήσει τις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία και στην Π�ρτ�γαλία. �ι αγ�ρές
π�υ θίγ�νται απ� την πρά�η είναι �ι αγ�ρές παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικών καλωδίων σε
επι�ειρήσεις ηλεκτρισµ�ύ. Η Επιτρ�πή εντ�πισε �ωριστές αγ�ρές για τα καλώδια �αµηλής
και µεσαίας τάσης, π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για τη διαν�µή ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς, καθώς και για
τα καλώδια υψηλής και π�λύ υψηλής τάσης, τα �π�ία �ρησιµ�π�ι�ύνται για την εκπ�µπή
ισ�ύ�ς.

Τ� "ασικ� πρ�"ληµα ήταν � �ρισµ�ς της γεωγρα!ικής αγ�ράς και πι� συγκεκριµένα τ�
ερώτηµα εάν � ανταγωνισµ�ς ασκείται σε εθνικ� ή ευρωπαϊκ� επίπεδ�. Η έρευνα απ�κάλυψε
�τι �ι ευρωπαί�ι κατασκευαστές έ��υν τη δυνατ�τητα να πρ�µηθεύ�υν µε καλώδια διά!�ρα
κράτη µέλη δεδ�µέν�υ �τι η εναρµ�νιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς είναι π�λύ πρ�ηγµένη και τα
µετα!�ρικά σ�ετικά �αµηλά. �ι επι�ειρήσεις κ�ινής ω!έλειας έ��υν �µ�ίως τη δυνατ�τητα να
πρ�µηθεύ�νται καλώδια απ� αλλ�δαπ�ύς πρ�µηθευτές. Εκτ�ς της Pirelli/BICC, υπάρ��υν
τ�υλά�ιστ�ν άλλ�ι τέσσερις µεγάλ�ι κατασκευαστές καλωδίων (Alcatel, ABB, NKT, καθώς και
�ι εναπ�µέν�υσες παραγωγικές εγκαταστάσεις της BICC General στην Ισπανία και την
Π�ρτ�γαλία), καθώς και �ρισµένες µικρ�τερες επι�ειρήσεις (�πως η Brugg και η Sagem). �ι
δια�ειριστές των µεγάλων δικτύων αγ�ρά��υν µεγάλες π�σ�τητες και έ��υν ισ�υρή
διαπραγµατευτική θέση.

Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης ενδε��µενη συλλ�γική δεσπ���υσα θέση της Pirelli απ� κ�ιν�ύ µε
την Alcatel, τ�ν υπ’ αριθµ�ν δύ� ανταγωνιστή τ�υ κλάδ�υ, τ�σ� για καλώδια �αµηλής και
µεσαίας τάσης �σ� και για καλώδια υψηλής και π�λύ υψηλής τάσης, αλλά τα π�ρίσµατα των
ερευνών της δεν τεκµηριών�υν συνειδητή παράλληλη συµπερι!�ρά. Τα µερίδια αγ�ράς των
επι�ειρήσεων δεν είναι συµµετρικά, ενώ η αγ�ρά �αρακτηρί�εται απ� �αµηλή συ�ν�τητα
πρ�σ!�ρών και απ� περι�ρισµένη δια!άνεια τιµών. Επιπλέ�ν, στ� τµήµα καλωδίων υψηλής
και π�λύ υψηλής τάσης, �ι κατασκευαστές καλωδίων έ��υν ισ�υρ� κίνητρ� να ασκήσ�υν
ανταγωνισµ� λ�γω της διάρθρωσης της διαδικασίας υπ�"�λής πρ�σ!�ρών, κατά την �π�ία �ι
υπηρεσίες κ�ινής ω!έλειας αναθέτ�υν συ�νά �λ�κληρη την α�ία της σύµ"ασης στη �αµηλ�τερη
πρ�σ!�ρά. �ι αγ�ρές καλωδίων µεσαίας και �αµηλής τάσης δεν επιδέ��νται επίσης συνειδητή
παράλληλη συµπερι!�ρά, δεδ�µέν�υ �τι υπάρ��υν �ρισµέν�ι µικρ�τερ�ι πρ�µηθευτές (�ι
απ�καλ�ύµενες «περιθωριακές εταιρείες») π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να �ρησιµ�π�ιηθ�ύν ως εναλλακτικ�ί
πρ�µηθευτές σε περίπτωση π�υ �ι δύ� κ�ρυ!αίες "ι�µη�ανίες πρ�έ"αιναν σε αύ�ηση των
τιµών. �ι εν λ�γω πρ�µηθευτές θα µπ�ρ�ύσαν επίσης να ανταπ�κριθ�ύν στις απαιτήσεις των
περι!ερειακών εταιρειών κ�ινής ω!έλειας, π�υ έ��υν πι� περι�ρισµένη αγ�ραστική δύναµη
σε σύγκριση µε τ�υς δια�ειριστές των µεγάλων εθνικών δικτύων. Πρ�ς τ�ύτ�, η Επιτρ�πή
κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η συγκέντρωση δεν θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση
δεσπ���υσας θέσης, ατ�µικής ή συλλ�γικής, σε σ�έση µε τις αγ�ρές πρ�µήθειας ηλεκτρικών
καλωδίων µικρής/µεσαίας και υψηλής/π�λύ υψηλής τάσης στις επι�ειρήσεις ηλεκτρισµ�ύ.

Boeing/Hughes

Κατ�πιν διε��δικής ε�έτασης, εγκρίθηκε η ε�αγ�ρά απ� την εταιρεία Boeing των
επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων δ�ρυ!�ρ�υ της Hughes Electronics Corporation (HSC). Κατά
την έρευνα της Επιτρ�πής διαπιστώθηκε �τι η HSC θα ε�ακ�λ�υθήσει να αντιµετωπί�ει τ�ν
ανταγωνισµ� άλλων µεγάλων επι�ειρήσεων στ� �ώρ� των δ�ρυ!�ρων, �πως η Lockheed
Martin, η S/S Loral, η Alcatel Space Industries και η Astrium.
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Η Boeing πρ�µηθεύει δ�ρυ!�ρ�υς πλ�ήγησης και αναπτύσσει σηµαντικές δραστηρι�τητες
στ�ν τ�µέα της εκτ��ευσης δ�ρυ!�ρων �π�υ εκµεταλλεύεται τη σειρά εκτ��ευτήρων Delta και
κατέ�ει συµµετ��ή στ� κε!άλαι� της Sea Launch, άλλης εταιρείας εκτ��ευσης δ�ρυ!�ρων. Η
Hughes, θυγατρική της General Motors, έ�ει ηγετική θέση, σε παγκ�σµι� επίπεδ�, στ�ν τ�µέα
της κατασκευής γεωστατικών δ�ρυ!�ρων εµπ�ρικής �ρήσης («δ�ρυ!�ρ�ι GEO»), µε µερίδια
αγ�ράς π�υ κυµαίν�νται µετα�ύ 35 και 40 %. Η Hughes παράγει επίσης µέρ�ς τ�υ ε��πλισµ�ύ
δ�ρυ!�ρ�υ και παρέ�ει επικ�ινωνία µέσω δ�ρυ!�ρ�υ και υπηρεσίες συνδρ�µητικής τηλε�ρασης.
Η συναλλαγή θα �δηγήσει στη συνένωση των δραστηρι�τήτων των µερών στην κατασκευή
δ�ρυ!�ρων και θα �δηγήσει σε κάθετη �λ�κλήρωση µετα�ύ των δραστηρι�τήτων της Hughes
στ�ν τ�µέα των δ�ρυ!�ρων και των δραστηρι�τήτων εκτ��ευσης της Boeing.

Η έρευνα της Επιτρ�πής κατέδει�ε �τι η θέση της HSC δεν θα ενισ�υθεί σηµαντικά λ�γω της
συναλλαγής δεδ�µέν�υ �τι η εκµετάλλευση της HSC απ� τ�ν �µιλ� Hughes δεν θα δηµι�υργήσει
νέες σηµαντικές δυνατ�τητες στην HSC, ενώ αντίθετα θα µπ�ρ�ύσε να έ�ει ως συνέπεια να
�άσει η HSC την πελατεία των εταιρειών εκµετάλλευσης δ�ρυ!�ρων της Hughes (PanAmSat,
DirecTV και Hughes Network Systems), π�υ αντιστ�ι��ύσαν στ� 45 % περίπ�υ των παραγγελιών
δ�ρυ!�ρων της HSC µετα�ύ των ετών 1997 και 1999.

Η Επιτρ�πή διερεύνησε επίσης τ� ενδε��µεν� να πείσ�υν τα µέρη τ�υς πελάτες της Hughes να
επιλέ��υν την Boeing ως επι�είρηση υπηρεσιών εκτ��ευσης καθιστώντας την ενσωµάτωση
των δ�ρυ!�ρων της µε ��ήµατα εκτ��ευσης τρίτων πι� δαπανηρή απ� την ενσωµάτωση µε τα
��ήµατα της Boeing. Εκ!ράστηκαν επίσης !�"�ι �τι η Hughes θα µπ�ρ�ύσε να επηρεάσει την
επιλ�γή ��ήµατ�ς εκτ��ευσης πρ�ς �!ελ�ς της Boeing στην περίπτωση των συµ"άσεων
«παράδ�σης σε τρ��ιά». Η εκτεταµένη έρευνα πελατών !ανέρωσε �τι τ� πιθαν�τερ� θα ήταν
να �άσει η HSC συµ"άσεις αν επι�ειρ�ύσε να αυ�ήσει τ� κ�στ�ς εν�π�ίησης των δ�ρυ!�ρων
της µε εκτ��ευτήρες άλλ�υς πλην της Boeing.

2. Σ�έδια συγκεντρώσεων π�υ εγκρίθηκαν υπ� �ρ�υς 
σύµ�ωνα µε τ� άρθρ� 8 παράγρα��ς 2 τ�υ ΚΣΕΚ

TotalFina/Elf

Η ε�αγ�ρά της Elf Aquitaine απ� την TotalFina δηµι�ύργησε τ�ν τέταρτ� µεγαλύτερ� �µιλ�
πετρελαι�ειδών σε παγκ�σµι� επίπεδ� και επίσης επανένωσε εθνικ�ύς ανταγωνιστές πρώτης
κατηγ�ρίας. Έργ� της Επιτρ�πής ήταν � εντ�πισµ�ς και η ε�άλειψη: i) επικαλύψεων
δραστηρι�τήτων και ii) σηµείων συµ!�ρησης π�υ θα επέτρεπαν στ�ν νέ� !�ρέα να απ�κλείσει
την αγ�ρά πρ�ς �!ελ�ς τ�υ απ�κτώντας τ�ν έλεγ�� της υπ�δ�µής δια�είρισης εισαγωγών, της
µετα!�ράς και διαν�µής πρ�ϊ�ντων διύλισης πετρελαί�υ. Η πρά�η επέ"αλε πρ�σεκτική
α�ι�λ�γηση και λ�γω τ�υ αναµεν�µεν�υ σηµαντικ�ύ αντικτύπ�υ της σε αγ�ρές �ωτικής
σηµασίας για τ�υς καταναλωτές.

Στις αγ�ρές ��νδρικής πώλησης καυσίµων και πετρελαί�υ θέρµανσης, καθώς και στ�ν έλεγ��
της «αλυσίδας δια�ειριστικής µέριµνας» απ� την ε�έταση της Επιτρ�πής πρ�έκυψε �τι η
πρ�τειν�µενη συγκέντρωση θα συνέ"αλλε ώστε ένα µ�ν� εν�π�ιηµέν� διυλιστήρι� να κατέ�ει
τ� 55 % της ικαν�τητας διύλισης και ισ�δύναµ� µερίδι� στις αγ�ρές ��νδρικής καυσίµων για
κινητήρες και πετρελαί�υ θέρµανσης και να ελέγ�ει τις περισσ�τερες γαλλικές εγκαταστάσεις
απ�θήκευσης εισαγωγών, τ�υς τρεις κυρι�τερ�υς αγωγ�ύς π�υ τρ�!�δ�τ�ύν τη Γαλλία απ’
άκρη σ’ άκρη και σηµαντικ� αριθµ� τ�πικών απ�θηκών. � συνδυασµ�ς αυτ�ς θα παρεί�ε στην
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TotalFina/Elf σηµαντική ανταγωνιστική ισ�ύ την �π�ία δεν θα µπ�ρ�ύσαν να αµ!ισ"ητήσ�υν
�ύτε �ι !�ρείς π�υ εκπρ�σωπ�ύν τη �ήτηση (σ�υπερµάρκετ ή σηµαντικ�ί τελικ�ί πελάτες)
�ύτε �ι ανταγωνίστριες "ι�µη�ανίες διύλισης. Τ�ύτ� θα επέτρεπε στην TotalFina/Elf να
αυ�ήσει τις τιµές, αρ�ικά στις αγ�ρές ��νδρικής και εν συνε�εία, έ��ντας έτσι ε�ασθενήσει
τ�ν ανταγωνισµ� εκ µέρ�υς των σ�υπερµάρκετ, στην αγ�ρά λιανικής πώλησης για τις
πωλήσεις καυσίµων κινητήρων και πετρελαί�υ θέρµανσης. Έτσι, η TotalFina ανέλα"ε τη
δέσµευση να πωλήσει µεγάλ� π�σ�στ� των επενδύσεών της στ�ν τ�µέα των µετα!�ρών και της
υπ�δ�µής δια�είρισης απ�θήκευσης πρ�κειµέν�υ να επιτύ�ει την έγκριση της Επιτρ�πής για
τη σ�εδια��µενη συγκέντρωση.

#σ�ν α!�ρά τις πωλήσεις καυσίµων σε αυτ�κινητ�δρ�µ�υς, η έρευνα π�υ διενήργησε η
Επιτρ�πή κατέδει�ε �τι � ανταγωνισµ�ς, � �π�ί�ς έ�ει ήδη µειωθεί µετά τη συγκέντρωση
µετα�ύ της TotalFina και της Elf, θα ε�αλει!�ταν σ�εδ�ν εάν �ι δύ� αυτές επι�ειρήσεις
κατ�ρθωναν να συγκεντρώσ�υν σ�εδ�ν τα δύ� τρίτα της αγ�ράς. Λ�γω των έντ�νων ανησυ�ιών
της Επιτρ�πής για τ�ν κίνδυν� αυτ�, η TotalFina πρ�τεινε να εγκαταλείψει 70 πρατήρια
καυσίµων σε αυτ�κινητ�δρ�µ�υς.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε επίσης �τι η αγ�ρά υγραερί�υ εµ!ανί�ει ήδη υψηλά π�σ�στά
συγκέντρωσης και �τι, µετά τη συγκέντρωση, � νέ�ς !�ρέας θα απ�κτήσει δεσπ���υσα θέση
στην αγ�ρά· συγκεκριµένα, � έλεγ��ς τ�ν �π�ί� ασκεί στην υπ�δ�µή δια�είρισης εισαγωγών,
απ�θήκευσης και εµ!ιάλωσης (για τ� συσκευασµέν� υγραέρι�) θα τ�ν καθιστ�ύσε απ�λύτως
ανε�άρτητ� σε �λ�κληρη τη Γαλλία, απελευθερών�ντάς τ�ν απ� την ανάγκη να πρ�σ!εύγει,
�πως είναι η πάγια πρακτική τ�υ τ�µέα, σε συµ!ωνίες αµ�ι"αίας πρ�σ"ασης στις υπ�δ�µές µε
τ�υς ανταγωνιστές τ�υ. Η υπ�δ�µή δια�είρισης υγραερί�υ στη Γαλλία είναι τεταµένη, ιδίως τ�
�ειµώνα, π�υ υπάρ�ει µεγαλύτερη �ήτηση, καθιστώντας δυσ�ερή την αύ�ηση των πρ�µηθειών
για τ�υς ανταγωνιστές εάν � κυρίαρ��ς �µιλ�ς αυ�ήσει τις τιµές τ�υ. Με ένα τέτ�ι� σενάρι�,
θα ήταν πρ�ς τ� συµ!έρ�ν των ανταγωνιστών να ακ�λ�υθήσ�υν τ�ν επικε!αλής της αγ�ράς
παρά να διακινδυνεύσ�υν µια αντιπαράθεση µα�ί τ�υ. Η TotalFina πρ�σ!έρθηκε τελικά να πωλήσει
�λ�κληρη την Elf Antargaz, πράγµα π�υ θα �δηγήσει στην ε�άλειψη κάθε δραστηρι�τητας
επικάλυψης µετα�ύ των δραστηρι�τήτων της Total και της Elf στ�ν τ�µέα τ�υ υγραερί�υ.

Πρ�κειµέν�υ να απ�τραπεί τ� ενδε��µεν� της απ�κτησης απ� τ�ν νέ� συνδυασµέν� !�ρέα τ�υ
απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της πώλησης καυσίµων αερ�σκα!ών στα αερ�δρ�µια της Λυ�ν και της
Τ�υλ�ύ�ης, η TotalFina ανέλα"ε τη δέσµευση να πωλήσει τ� µερίδι� 50 % π�υ έ�ει στην
κατ��ή της µετά την ε�αγ�ρά της Elf.

AOL/Time Warner

Η συγκέντρωση θα δηµι�υργήσει τ�ν πρώτ� κάθετα �λ�κληρωµέν� !�ρέα παρ��ής
περιε��µέν�υ τ�υ ∆ιαδικτύ�υ, � �π�ί�ς θα διανέµει τ� περιε��µεν� µε τ� σήµα της TW (µ�υσική,
ειδήσεις, ταινίες κλπ.), µέσω τ�υ δικτύ�υ διαν�µής της AOL στ� ∆ιαδίκτυ�. Λ�γω των
υ!ιστάµενων διαρθρωτικών δεσµών και �ρισµένων υ!ιστάµενων συµ"ατικών συµ!ωνιών µε
την Bertelsmann (BMG), η ΑOL/TW θα εί�ε επίσης πρ�ν�µιακή πρ�σ"αση στ� περιε��µεν�
της Bertelsmann και, συγκεκριµένα, στη µεγάλη µ�υσική "ι"λι�θήκη της. Απ�τέλεσµα θα
ήταν η AOL/TW να ελέγ�ει τη µεγαλύτερη πηγή δικαιωµάτων έκδ�σης µ�υσικών έργων
στην Ευρώπη, �π�υ η TW και η Bertelsmann κατέ��υν απ� κ�ιν�ύ σ�εδ�ν τ� ένα τρίτ� της
αγ�ράς.
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Για να ε�αλείψ�υν τις ανησυ�ίες π�υ ήγειρε η συναλλαγή σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ�, τα
µέρη πρ�σέ!εραν πακέτ� δεσµεύσεων, απώτατ�ς στ���ς των �π�ίων είναι η διάρρη�η των
δεσµών π�υ υ!ίστανται µετα�ύ της Bertelsmann και της AOL. Συγκεκριµένα, η AOL και η
Bertelsmann συνέστησαν ένα µη�ανισµ� µέσω τ�υ �π�ί�υ η Bertelsmann θα απ��ωρήσει
πρ��δευτικά απ� την AOL Europe και απ� τη γαλλική κ�ινή επι�είρηση AOL Compuserve.
Επιπλέ�ν, τα µέρη θα λά"�υν ενδιάµεσα µέτρα π�υ θα ε�ασ!αλί��υν �τι µέ�ρι να �λ�κληρωθεί
η απ��ώρηση της Bertelsmann �ι σ�έσεις µετα�ύ AOL και Bertelsmann θα παραµείν�υν στα
συνήθη επίπεδα της αγ�ράς. Συγκεκριµένα, η AOL Time Warner δεν θα αναλά"ει καµία δράση
π�υ θα κατέληγε σε πρ�σ!�ρά online της µ�υσικής της Bertelsmann απ�κλειστικά µέσω της
AOL ή σε παρ�υσίασή της σε �µ�ι�γενή µ�ρ!�τυπ� ώστε να είναι συµ"ατή µ�ν� µε τ�
λ�γισµικ� ανάγνωσης µ�υσικής της AOL.

Α!�ύ η µεγαλύτερη εταιρεία µέσων της Ευρώπης, ιδίως η κ�ρυ!αία µ�υσική µ�νάδα της BMG,
παρέµεινε ελεύθερη να ασκεί ανταγωνισµ�, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η
AOL/TW δεν θα διαθέτει την κριτική µά�α απ� άπ�ψη δικαιωµάτων µ�υσικών εκδ�σεων π�υ θα
της επιτρέπ�υν να κυριαρ�εί στην αγ�ρά.

Air Liquide/BOC

Στην υπ�θεση Air Liquide/BOC, η Επιτρ�πή διαπίστωσε διά!�ρες αγ�ρές πρ�ϊ�ντων στ�ν
τ�µέα των "ι�µη�ανικών αερίων, π�υ �ρί��νται ανάλ�γα µε τ� είδ�ς τ�υ αερί�υ και τη µέθ�δ�
διαν�µής, δηλαδή: i) η αγ�ρά «µεγάλης µά�ας», ii) η αγ�ρά �ύδην και iii) η αγ�ρά σε !ιάλες. Η
Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη τη διασύνδεση π�υ υ!ίσταται µετα�ύ των αγ�ρών αυτών, π�υ συνεπάγεται
για παράδειγµα �τι η ισ�υρή θέση στην αγ�ρά «µεγάλης µά�ας» συ�νά συνεισ!έρει ανταγωνιστικά
πλε�νεκτήµατα στην αγ�ρά �ύδην και τ� αντίστρ�!�.

Η αγ�ρά «µεγάλης µά�ας» θεωρήθηκε �τι εκτείνεται στην επικράτεια τ�υ Ε�U. Στην εν λ�γω
αγ�ρά, τα µέρη θα κατακτ�ύσαν δεσπ���υσα θέση. Τα µέρη πρ�σέ!εραν ωστ�σ� δεσµεύσεις
π�υ, �πως διαπιστώθηκε, αίρ�υν τις ανταγωνιστικές ανησυ�ίες της Επιτρ�πής.

Η γεωγρα!ική αγ�ρά αερίων �ύδην και σε !ιάλες (µε ε�αίρεση �ρισµένα αέρια υψηλής
καθαρ�τητας και µεγάλης α�ίας) είναι εθνικής εµ"έλειας κυρίως λ�γω των δια!�ρετικών τιµών,
της διάρθρωσης της αγ�ράς και των συστηµάτων διαν�µής π�υ ισ�ύ�υν στα κράτη µέλη. Η
πρά�η θα ενίσ�υε τη δεσπ���υσα θέση της Air Liquide σε �ρισµένες αγ�ρές �ύδην και σε
!ιάλες στη Γαλλία και της BOC στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και την Ιρλανδία. Επιπλέ�ν, µε τ�
συνδυασµ� υ!ιστάµενων δεσπ���υσών θέσεων στις εν λ�γω αγ�ρές γειτ�νικών �ωρών, η
πρά�η δηµι�υργ�ύσε την ανησυ�ία �τι σε µία εκτεταµένη περι��ή θα δέσπ��ε αδιαλείπτως
ένας και µ�ν� !�ρέας. Τα πρ�τειν�µενα µέτρα εί�αν σκ�π� να διασ!αλίσ�υν τ� πραγµατικ�
άν�ιγµα των παραπάνω εγ�ώριων αγ�ρών στ�ν ανταγωνισµ�, µέσω της εκπ�ίησης εργ�στασίων
κυρίως στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και τη Γαλλία. �ι ετήσιες πωλήσεις των µ�νάδων π�υ
εκπ�ιήθηκαν κυµαίν�νταν στ� ήµισυ περίπ�υ τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς π�υ θα εί�ε απ�κτήσει
δια!�ρετικά η Air Liquide.

Στην αγ�ρά ηλί�υ καθώς και στην αγ�ρά ειδικών αερίων π�υ πρ��ρί��νται για τη "ι�µη�ανία
ηλεκτρ�νικών, τ� εύρ�ς των �π�ίων διαπιστώθηκε �τι εκτείνεται πέραν των εθνικών �ρίων, η
πρά�η θα απειλ�ύσε να δηµι�υργήσει κ�ινή δεσπ���υσα θέση µετα�ύ τ�υ νέ�υ !�ρέα και της
Air Products (π�υ υπήρ�ε απ� κ�ιν�ύ µε την Air Liquide πλει�δ�της για την ε�αγ�ρά της BOC,
µε πρ�ϋπ�θεση τη µετα�ύ τ�υς καταν�µή των στ�ι�είων ενεργητικ�ύ της BOC µετά την
�λ�κλήρωση της συµ!ωνίας). Τα µέτρα συνίσταντ� στην εκ�ώρηση συµ"άσεων για την
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πρ�µήθεια υγρ�ύ ηλί�υ απ� τη Ρωσία και την Π�λωνία, στην πρ�σ"αση στις συµ!ωνίες αγ�ράς
της Air Liquide/BOC στις ΗΠΑ, καθώς και σε πάγωµα τ�υ απ� κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Air Liquide
(µα�ί µε την Air Products και τελευταία µε την αλγερινή κυ"έρνηση) των σηµαντικών πρ�µηθειών
της Αλγερίας. Τα µέτρα έναντι της κ�ινής δεσπ���υσας θέσης π�υ θα δηµι�υργ�ύσε η πρά�η
στ�ν τ�µέα των ειδικών αερίων για ηλεκτρ�νική �ρήση συνίσταντ� στην εκ�ώρηση της
εγκατάστασης µετα!�ράς σε δ��εία την �π�ία κατέ�ει η Air Liquide στη Γαλλία, καθώς και
στη δέσµευση να ��ρηγηθεί σε τρίτ� µέρ�ς πρ�σ"αση στις άδειες εκµετάλλευσης αδειών
ευρεσιτε�νίας στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας π�υ κατέ�ει η BOC, διαδικασία η �π�ία θα
επιτευ�θεί απ� ανε�άρτητ� δικηγ�ρ� π�υ ειδικεύεται στα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας. Τελικά, η
συγ�ώνευση δεν πραγµατ�π�ιήθηκε.

Linde/AGA

Τα π�ρίσµατα της Επιτρ�πής στην υπ�θεση Air Liquide, �σ�ν α!�ρά τ�ν �ρισµ� της αγ�ράς
πρ�ϊ�ντ�ς και της γεωγρα!ικής αγ�ράς αερίων σε «µεγάλη µά�α», �ύδην και σε !ιάλες
επι"ε"αιώθηκαν στην παράλληλη υπ�θεση Linde/AGA. �ι δεσµεύσεις στην υπ�θεση αυτή
συνίσταντ� σε εκ�ωρήσεις στις αγ�ρές αερίων �ύδην και σε !ιάλες στην Αυστρία και στις
Κάτω Uώρες.

VEBA/VIAG

Η συγκέντρωση µετα�ύ των γερµανικών �µίλων VEBA και VIAG, µα�ί µε τη συγκέντρωση
µετα�ύ των RWE και VEW, η �π�ία ε�ετάστηκε ταυτ��ρ�να απ� την Bundeskartellamt, θα
µετα"άλει τη !υσι�γνωµία της γερµανικής "ι�µη�ανίας ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως στ�
επίπεδ� τ�υ διασυνδεδεµέν�υ δικτύ�υ. Στην αρ�ική της µ�ρ!ή η συγ�ώνευση των VEBA και
VIAG θα �δηγ�ύσε σε δεσπ���ν δυ�πώλι� µετα�ύ των VEBA/VIAG α!εν�ς και των
RWE/VEW α!ετέρ�υ στην αγ�ρά πρ�µήθειας ηλεκτρικής ενέργειας απ� τ� διασυνδεδεµέν�
δίκτυ�. Μετά τη συγκέντρωση, η PreussenElektra AG (VEBA) και η Bayernwerk AG (VIAG)
µα�ί µε την RWE/VEW θα κατεί�αν τ�ν έλεγ�� τ�υ 80 % και πλέ�ν της εν λ�γω αγ�ράς.

Μια πλειάδα διαρθρωτικών παραγ�ντων δήλωνε �τι, µετά τη συγκέντρωση �πως εί�ε αρ�ικά
κ�ιν�π�ιηθεί, δεν θα µπ�ρ�ύσε πλέ�ν να αναµένεται α�ι�λ�γ�ς ανταγωνισµ�ς µετα�ύ της
VEBA/VIAG και της RWE. �ρισµέν�ι παράγ�ντες !ανέρωναν �τι η πρά�η θα �δηγ�ύσε σε
παράλληλη συµπερι!�ρά. Μετα�ύ αυτών και �τι � ηλεκτρισµ�ς είναι ένα πλήρως �µ�ι�γενές
πρ�ϊ�ν, τ� �π�ί� πωλείται σε δια!ανή αγ�ρά, �τι �ι εταιρείες εί�αν παρ�µ�ιες διαρθρώσεις
δαπανών λ�γω της παρ�µ�ιας σύνθεσης των σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης
εκµεταλλεύ�νταν απ� κ�ιν�ύ �ρισµέν�υς µεγάλ�υς σταθµ�ύς ηλεκτρικής ενέργειας· επίσης
υπάρ��υν π�λυάριθµες αλληλε�αρτήσεις µετα�ύ των VEBA/VIAG και RWE, η αναµεν�µενη
αύ�ηση της �ήτησης είναι �αµηλή και τ� πρ�ϊ�ν έ�ει �αµηλή ελαστικ�τητα �σ�ν α!�ρά τις
τιµές.

Επιπλέ�ν, τ� δυ�πώλι� VEBA/VIAG και RWE ή RWE/VEW δεν αντιµετώπι�ε α�ι�λ�γ�
ανταγωνισµ� εκ µέρ�υς τρίτων. Πέραν τ�υ ε�αιρετικά υψηλ�ύ µεριδί�υ αγ�ράς τ�υ δυ�πωλί�υ,
πλην της Energie Baden-Württemberg (EnBW) καµία άλλη διασυνδεδεµένη εταιρεία παρ��ής
ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα ήταν ανε�άρτητη απ� τ� δυ�πώλι�. Τ� δυ�πώλι� θα ήλεγ�ε
µακράν τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς της εγκατεστηµένης δυναµικ�τητας ηλεκτρ�παραγωγής, σ�εδ�ν
�λ� τ� ελεύθερ� δυναµικ� ηλεκτρικής παραγωγής, και µακράν τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς τ�υ
δικτύ�υ µετάδ�σης της Γερµανίας. Επίσης υ!ίστανται σηµαντικ�ί !ραγµ�ί εισ�δ�υ στην
αγ�ρά, π�υ συνδέ�νται κυρίως µε τη δηµι�υργία νέας ικαν�τητας και εισαγωγών.
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Ανταπ�κριν�µενη στις αιτιάσεις της Επιτρ�πής, η VEBA/VIAG πρ�σ!έρθηκε να εκπ�ιήσει
π�λλές συµµετ��ές της σε άλλες εταιρείες, και να πρ�"εί σε "ελτιώσεις �σ�ν α!�ρά τ�υς
"ασικ�ύς καν�νες π�υ διέπ�υν την αγ�ρά στ�ν τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλ�γες
δεσµεύσεις ανέλα"ε η RWE/VEW έναντι της Bundeskartellamt. �ι δεσµεύσεις π�υ ανέλα"αν η
VEBA/VIAG και η RWE/VEW διασ!αλί��υν �τι θα ε�αλει!θ�ύν �ι "ασικ�ί δεσµ�ί π�υ
υ!ίστανται µετα�ύ των δύ� µεγάλων �µίλων, ιδίως µετά την πώληση των συµµετ��ών τ�υς στην
ανατ�λικ�γερµανική διασυνδεδεµένη εταιρεία Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) και την εταιρεία
παραγωγής λιγνίτη Laubag. Έτσι η VEAG θα ανε�αρτητ�π�ιηθεί απ� τις δυτικ�γερµανικές
διασυνδεδεµένες εταιρείες και θα πρέπει πλέ�ν να λαµ"άνεται σ�"αρά υπ�ψη ως ανταγωνιστής. Η
θέση της VEAG στην αγ�ρά θα είναι συγκρίσιµη µε τη θέση της VIAG πρ� της συγ�ώνευσης,
και θα καταστεί η τρίτη δύναµη της γερµανικής αγ�ράς, ενώ τέταρτη θα είναι η εταιρεία τ�υ
Ν�τ�υ EnBW. Η πώληση των µεριδίων αυτών θα περι�ρίσει συγ�ρ�νως τις θέσεις στην αγ�ρά
των VEBA/VIAG και RWE/VEW, στην �π�ία ανήκε µέ�ρι σήµερα η VEAG.

Άλλ�ι δεσµ�ί µε την RWE/VEW θα διακ�π�ύν µε την εκπ�ίηση µεριδίων της VEW, τα �π�ία
κατεί�ε άµεσα και έµµεσα η VIAG, και µεριδίων της Rhenag Rheinische Energie AG τα �π�ία
κατεί�ε η VEBA. Θα ενισ�υθεί η θέση των υπ�λ�ιπων διασυνδεδεµένων εταιρειών: είτε η
VEBA είτε η VIAG κατεί�αν παλαι�τερα συµµετ��ή σε µία απ� αυτές µε ε�αίρεση την EnBW.
Τ�ύτ� ισ�ύει για την εταιρεία παρ��ής ηλεκτρικής ενέργειας τ�υ Αµ"�ύργ�υ Hamburgische
Elektrizitätswerke AG (HEW) και την εταιρεία τ�υ Βερ�λίν�υ Kraft und Licht AG (BEWAG).

�ι VEBA/VIAG και RWE/VEW δεσµεύτηκαν επίσης να µη �ρεώσ�υν τ� τέλ�ς µετα!�ράς
γνωστ� ως «στ�ι�εί�-Τ», κατα"λητέ� �ταν � πρ�µηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας µετα�ύ της
"�ρειας και της ν�τιας εµπ�ρικής �ώνης π�υ �ρί��νται στη συµ!ωνία-πλαίσι� για την
τιµ�λ�γηση ΙΙ (Verbändevereinbarung II) δεν µπ�ρεί να ε�ισ�ρρ�πήσει τις π�σ�τητες π�υ
πρ�µηθεύει µε τις π�σ�τητες π�υ συνιστ�ύν τις πρ�µήθειες πρ�ς την αντίθετη κατεύθυνση. Η
δέσµευση αυτή θα "ελτιώσει αισθητά τ�υς "ασικ�ύς καν�νες π�υ διέπ�υν τη µετα!�ρά µέσω
τ�υ δικτύ�υ π�υ εκµεταλλεύ�νται �ι δύ� αυτές κ�ρυ!αίες διασυνδεδεµένες εταιρείες. �ι
εισαγωγές απ� τη Σκανδινα"ία θα απλ�π�ιηθ�ύν αισθητά, δι�τι η VEBA θα απελευθερώσει και
θα διαθέσει στ�υς ανταγωνιστές µέρ�ς της παραγωγικής ικαν�τητας π�υ !υλάσσει για τ�
σκ�π� αυτ� στη διασύνδεση της ∆ανίας.

Επίσης έ��υν αναλη!θεί και άλλες δεσµεύσεις �ι �π�ίες απ�τελ�ύν απάντηση στις αιτιάσεις
της Επιτρ�πής �σ�ν α!�ρά τις δύ� αγ�ρές πρ�ϊ�ντων κυανυδρικ�ύ ��έ�ς.

AstraZeneca/Novartis

Στην πρά�η αυτή, η �π�ία θα �δηγήσει στη µεγαλύτερη εταιρεία !υτ�ϋγει�ν�µικών πρ�ϊ�ντων
σε παγκ�σµι� επίπεδ�, η AstraZeneca, η �π�ία δηµι�υργήθηκε µε τη συγ�ώνευση της Astra AB
και της Zeneca Group plc την άν�ι�η τ�υ 1999, και η Novartis, η �π�ία απ�τελεί πρ�ϊ�ν της
συγ�ώνευσης µετα�ύ της CIBA-Geigy και της Sandoz τ�ν ∆εκέµ"ρι� 1996, θα µετα"ι"άσ�υν και
θα συνενώσ�υν τις δραστηρι�τητές τ�υς στ�ν !υτ�ϋγει�ν�µικ� τ�µέα σε µία νέα ν�µιµα
συγκρ�τηµένη εταιρεία, τη Syngenta AG, στην �π�ία η Novartis θα µετα"ι"άσει και τις
δραστηρι�τητες π�υ αναπτύσσει στ�ν τ�µέα των «σπ�ρων πρ�ς σπ�ρά».

Η πρά�η πρ�κάλεσε ανησυ�ίες σε π�λλά πρ�ϊ�ντα τ�υ !υτ�ϋγει�ν�µικ�ύ τ�µέα, απειλώντας
να δηµι�υργήσει ή να ενισ�ύσει δεσπ���υσες θέσεις σε 39 αγ�ρές, περιλαµ"αν�µένων των
αγ�ρών µυκητ�κτ�νων για τα δηµητριακά και �ι�ανι�κτ�νων για τ�ν αρα"�σιτ�. Σε π�λλές
απ� τις εν λ�γω αγ�ρές, τα συνδυασµένα µερίδια των µερών θα κυµαίν�νταν µετα�ύ 50 και
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75 %. Τ� εκτεταµέν� πακέτ� δι�ρθωτικών µέτρων συνίστατ� σε εκπ�ιήσεις πρ�ϊ�ντων, π�υ
αντιστ�ι��ύν σε συν�λικές πωλήσεις π�υ υπερ"αίν�υν τα 250 εκατ. ευρώ για τη !ετινή �ρ�νιά
σε παγκ�σµι� επίπεδ�, σε ��ρήγηση αδειών και σε τερµατισµ� των συµ!ωνιών διαν�µής.

Uάρη στη διµερή συµ!ωνία π�υ συνή!θη τ� 1991 σ�ετικά µε τη συνεργασία στ�ν τ�µέα
τ�υ ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ της Επιτρ�πής και των Ηνωµένων Π�λιτειών, η Επιτρ�πή
συνεργάστηκε µε τ�ν αρµ�δι� αµερικανικ� !�ρέα (Federal Trade Commission) για την
ε�εύρεση µιας κ�ινής και, ως εκ τ�ύτ�υ, απ�τελεσµατικής λύσης των πρ�"ληµάτων π�υ
εντ�πί��νται στις αγ�ρές µυκητ�κτ�νων για δηµητριακά (εκπ�ίηση σε παγκ�σµι� επίπεδ�
των επι�ειρηµατικών δραστηρι�τήτων της Novartis στ�ν τ�µέα τ�υ strobilurin) και των
�ι�ανι�κτ�νων για τ�ν αρα"�σιτ� (εκπ�ίηση σε παγκ�σµι� επίπεδ� των επι�ειρηµατικών
δραστηρι�τήτων της AstraZeneca στ�ν τ�µέα τ�υ acetochlor).

Dow Chemical/Union Carbide

Η ε�αγ�ρά της Union Carbide (UCC) απ� την Dow Chemical, µε την �π�ία δηµι�υργείται µία
απ� τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πλαστικών και �ηµικών στ�ν κ�σµ�, έθεσε
πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ σε τρεις τ�µείς. Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ωρίς τη λήψη των
µέτρων π�υ τέθηκαν ως πρ�ϋπ�θεση για την έκδ�ση της απ�!ασης έγκρισης η συγκέντρωση
θα εί�ε �δηγήσει στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ���υσών θέσεων στις αγ�ρές ρητινών
C8 LLDPE, αιθυλεναµινών και τε�ν�λ�γίας π�λυαιθυλενί�υ.

#σ�ν α!�ρά τ� C8 LLDPE, η πρά�η θα �δηγ�ύσε σε συνδυασµέν� µερίδι� αγ�ράς π�υ θα
υπερέ"αινε τ� 80 %, ήτ�ι θα ήταν πέντε !�ρές µεγαλύτερ� απ� τ� µερίδι� τ�υ πλησιέστερ�υ
ανταγωνιστή. Η συγ�ώνευση µε την UCC θα ενίσ�υε την ήδη δεσπ���υσα θέση της Dow στη
δυτικ�ευρωπαϊκή αγ�ρά µέσω της πρ�σθήκης τ�υ µεριδί�υ της UCC στην κ�ινή επι�είρηση
Polimeri µε την Enichem. Πρ�κειµέν�υ να παρεµπ�διστεί η ενίσ�υση αυτής της θέσης, τα µέρη
δεσµεύτηκαν είτε να υπ��ρεώσ�υν την Polimeri να πωλήσει την ιταλική παραγωγική της
εγκατάσταση, η �π�ία παράγει µετα�ύ άλλων πρ�ϊ�ντων και C8 LLDPE, ή να εκπ�ιήσ�υν ε�
�λ�κλήρ�υ τα ιδι�κτησιακά συµ!έρ�ντα της UCC στην Polimeri π�υ ανέρ��νται σε π�σ�στ�
50 %, ή να αναλά"�υν τη δέσµευση να άρ�υν τις επικαλύψεις µετα�ύ των δραστηρι�τήτων των
µερών.

∆εύτερ�ν, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι συγκεκριµένα είδη αιθυλεναµινών σ�ηµατί��υν �ωριστές
αγ�ρές πρ�ϊ�ντων και �τι η �ικεία γεωγρα!ική αγ�ρά είναι παγκ�σµια. Για τις πι�
ε�ειδικευµένες αιθυλεναµίνες, η πρά�η θα �δηγ�ύσε σε σηµαντικές επικαλύψεις µετα�ύ των
δραστηρι�τήτων των µερών και σε συνδυασµένα παγκ�σµια µερίδια αγ�ράς άνω τ�υ 60 %.

Για την ε�άλειψη αυτών των ανταγωνιστικών ανησυ�ιών, η Dow ανέλα"ε τη δέσµευση να
εκπ�ιήσει στ� σύν�λ� τ�υς τις παγκ�σµιες επι�ειρηµατικές της δραστηρι�τητες στ�ν τ�µέα
των αιθυλεναµινών (παραγωγικές εγκαταστάσεις, δικαιώµατα πνευµατικής ιδι�κτησίας, τε�ν�λ�γία,
συµ"άσεις πελατών, πρ�σωπικ�). Θα θέσει επίσης στη διάθεση τ�υ νέ�υ ιδι�κτήτη τ�υ τ�µέα
«αιθυλεναµινών» µέρ�ς της παραγωγικής ικαν�τητας τ�υ εργ�στασί�υ της στ� Terneuzen στις
Κάτω Uώρες, τ� �π�ί� µπ�ρεί να ανέλθει µέ�ρι 50 %. �ι δραστηρι�τητες αυτές µπ�ρ�ύν να
δια�ωριστ�ύν απ� άλλες δραστηρι�τητες της Dow Chemical και � νέ�ς ιδι�κτήτης δεν θα
ε�αρτάται απ� την Dow για τ�ν ε!�διασµ� τ�υ σε πρώτες ύλες.
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Τρίτ�ν, η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι η πρά�η Dow/UCC θα ενίσ�υε τη δεσπ���υσα θέση της UCC
στην αγ�ρά της τε�ν�λ�γίας παραγωγής PE (π�λυαιθυλενί�υ) σε αέρια !άση ή/και στην
ευρύτερη αγ�ρά τε�ν�λ�γίας παραγωγής PE �αµηλής πίεσης ε!�σ�ν η Univation, η κ�ινή
επι�είρηση της UCC µε την Exxon, θα επω!ελείτ� απ� τις άδειες ευρεσιτε�νίας για τ�υς
καταλύτες µεταλλ�κενί�υ της Dow και θα ε�ασθεν�ύσε τη θέση της BP Amoco ως τ�υ
κυρι�τερ�υ ανταγωνιστή της Univation, δεδ�µέν�υ �τι η BP Amoco δεν θα εί�ε πλέ�ν
πρ�σ"αση σε τε�ν�λ�γία µεταλλ�κενί�υ απ�δεδειγµένης α�ίας.

Για την επίλυση των παραπάνω πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ, η Dow δέ�τηκε να πρ�τείνει σε
�λ�υς τ�υς ενδια!ερ�µεν�υς τρίτ�υς µη απ�κλειστικές άδειες στα "ασικά διπλώµατα
ευρεσιτε�νίας π�υ διαθέτει σ�ετικά µε τ�υς καταλύτες µεταλλ�κενί�υ, �σ�ν α!�ρά τις
διαδικασίες αέριας !άσης και αιωρήµατ�ς. Η Dow ανέλα"ε τη δέσµευση να µη ��ρηγήσει
άδειες ως πρ�ς τα "ασικά διπλώµατα ευρεσιτε�νίας τε�ν�λ�γίας µεταλλ�κενί�υ στη Univation
�ύτε να εκ�ωρήσει ανάλ�γα διπλώµατα ευρεσιτε�νίας στη Univation. Επίσης η Dow θα
εκ�ωρήσει στην ΒΡ τ� σύν�λ� των στ�ι�είων τ�υ ενεργητικ�ύ της στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας
παραγωγής π�λυαιθυλενί�υ σε αέρια !άση µε τε�ν�λ�γία µεταλλ�κενί�υ. Uάρη στα µέτρα
αυτά, µετα�ύ άλλων, η ΒΡ θα µπ�ρέσει να καταστεί απ�τελεσµατικ�ς ανταγωνιστής τ�υ νέ�υ
!�ρέα στην αγ�ρά τε�ν�λ�γιών αέριας !άσης, και θα έ�ει τη δυνατ�τητα να πρ�µηθεύει
καταλύτες µεταλλ�κενί�υ.

Industri Kapital/Dyno — Απ�κτηση τ	υ ελέγ�	υ απ� �µιλ	 
επι�ειρηµατικ	ύ κε�αλαί	υ

Η υπ�θεση αυτή α!�ρά την ε�αγ�ρά εκ µέρ�υς τ�υ �µίλ�υ Industri Kapital (στ� ε�ής «Industri
Kapital») της ν�ρ"ηγικής εταιρείας Dyno ASA (στ� ε�ής «Dyno»). � �µιλ�ς Industri Kapital
είναι µία εταιρεία επι�ειρηµατικ�ύ κε!αλαί�υ π�υ δια�ειρί�εται και ελέγ�ει �ρισµένες
εταιρείες επενδύσεων. �ι εταιρείες αυτές ελέγ��υν µε τη σειρά τ�υς διά!�ρες επι�ειρήσεις,
µετα�ύ των �π�ίων η Neste Chemicals Oy («Neste»), εταιρεία �ηµικών πρ�ϊ�ντων και η Arca,
εταιρεία π�υ δραστηρι�π�ιείται στ�ν τ�µέα των συστηµάτων �ειρισµ�ύ υλικών.

Στην ε�ετα��µενη υπ�θεση, η Industri Kapital 1997 Fund (στ� ε�ής «IK 97») και η Industri
Kapital 2000 Fund (στ� ε�ής «IK 2000») απέκτησαν τ� σύν�λ� των µετ��ών της Dyno µέσω
µιας εταιρείας �αρτ�!υλακί�υ. �ι δραστηρι�τητες της Dyno στ�ν τ�µέα των εκρηκτικών
µετα!έρθηκαν σε �ωριστή εταιρεία, ενώ �ι εναπ�µέν�υσες δραστηρι�τητες στ�ν τ�µέα των
�ηµικών πρ�ϊ�ντων παρέµειναν στην ιδι�κτησία των δύ� εταιρειών (IK 97 και IK 2000), µέσω
εταιρειών �αρτ�!υλακί�υ. �ι IK 97 και IK 2000 απ�καλ�ύνται εταιρείες επενδύσεων. ∆εν
είναι ν�µικά πρ�σωπα, αλλά εταιρείες π�υ έ��υν συσταθεί "άσει συµ"ατικών συµ!ωνιών
µετα�ύ των αντίστ�ι�ων εταιρειών δια�είρισης �αρτ�!υλακί�υ, της IK 97 Ltd και της IK 2000
Ltd, και των επενδυτών. Η IK 97 Ltd και η IK 2000 Ltd είναι εταιρείες π�υ έ��υν ν�µιµα
συσταθεί σύµ!ωνα µε τ� δίκαι� τ�υ Jersey. Ασκ�ύν τα δικαιώµατα ψή!�υ στις εταιρείες
�αρτ�!υλακί�υ. �ι επενδυτές δεν έ��υν δικαιώµατα ψή!�υ.

Η IK 97 Ltd και η IK 2000 Ltd ανήκ�υν ε� �λ�κλήρ�υ στην Industri Kapital Europa BV η �π�ία
µε τη σειρά της ανήκει στην Industri Kapital NV. Η Industri Kapital ανέ!ερε στην
κ�ιν�π�ίηση �τι, "άσει δεσµεύσεων π�υ έ��υν λη!θεί έναντι �ρισµένων επενδυτών της IK 97,
�ρισµέν�ι επενδυτές έ��υν ε�ασ!αλισµένη εκπρ�σώπηση στ� δι�ικητικ� συµ"�ύλι� της IK 97
Ltd. Ε�άλλ�υ, η Industri Kapital δήλωσε στην κ�ιν�π�ίηση �τι η IK 97 Ltd έ�ει τ� δικαίωµα να
λειτ�υργεί ως εταιρεία δια�είρισης �αρτ�!υλακί�υ δυνάµει της ν�µ�θεσίας τ�υ Jersey υπ� τ�ν
�ρ� �τι �ι επενδυτές, ε� �ν�µατ�ς των �π�ίων η IK 97 Ltd δια�ειρί�εται επενδύσεις,
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εκπρ�σωπ�ύνται πλει�ψη!ικά στ� δι�ικητικ� της συµ"�ύλι�. Συνεπώς, η Industri Kapital
δηλώνει �τι µπ�ρεί να υπ�στηρι�θεί �τι η IK 97 Ltd και η Industri Kapital Europa BV
απ�τελ�ύν �ωριστές �ικ�ν�µικές �ντ�τητες. Ωστ�σ�, απαντώντας σε επίσηµη αίτηση παρ��ής
πληρ�!�ριών, η Industri Kapital επι"ε"αίωσε �τι �ι ανα!ερ�µενες «δεσµεύσεις» δ�θηκαν
πρ�!�ρικά, �τι η Industri Kapital δεν κράτησε σηµειώσεις ή πρακτικά π�υ να ανα!έρ�νται στις
εν λ�γω δεσµεύσεις κατά τη στιγµή π�υ ελή!θησαν και �τι κατά την άπ�ψη της Industri
Kapital �ι «δεσµεύσεις» δεν είναι δεσµευτικές απ� ν�µική άπ�ψη. Ε�άλλ�υ, η Industri Kapital
επι"ε"αίωσε �τι, αντίθετα µε την πρ�γενέστερη δήλωσή της, η ν�µ�θεσία τ�υ Jersey δεν
απαιτεί την εκπρ�σώπηση των επενδυτών στ� δι�ικητικ� συµ"�ύλι� της εταιρείας δια�είρισης
�αρτ�!υλακί�υ. Σύµ!ωνα µε την άδεια της IK 97 Ltd για διε�αγωγή επι�ειρηµατικών
δραστηρι�τήτων, η εταιρεία υπ��ρε�ύται µ�ν� να ανα!έρει κάθε µετα"�λή της σύνθεσης τ�υ
δι�ικητικ�ύ συµ"�υλί�υ στην αρµ�δια αρ�ή. Ως εκ τ�ύτ�υ, η σύνθεση τ�υ δι�ικητικ�ύ
συµ"�υλί�υ της IK 97 Ltd µπ�ρεί να απ�!ασί�εται απ� τ�ν µ�ναδικ� της µέτ���, την Industri
Kapital Europa BV.

Βάσει των πρ�ανα!ερθέντων, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η Dyno θα ελέγ�εται
τελικά απ� την Industri Kapital NV. Για τ�ν πρ�σδι�ρισµ� τ�υ κύκλ�υ εργασιών, ελή!θησαν
υπ�ψη �λες �ι εταιρείες �αρτ�!υλακί�υ π�υ ελέγ��νται τελικά απ� την Industri Kapital NV.

Alcoa/Reynolds

Η συγκέντρωση αυτή, η �π�ία δηµι�ύργησε τη µεγαλύτερη �λ�κληρωµένη επι�είρηση
παραγωγής αλ�υµινί�υ στ�ν κ�σµ�, θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης σε τρεις
αγ�ρές πρ�ϊ�ντων: τ�υ αργιλί�υ π�ι�τητας κατάλληλης για �ύτευση (SGA), τ�υ ένυδρ�υ
��ειδί�υ τ�υ αργιλί�υ γενικής εµπ�ρικής �ρήσης και τ�υ αλ�υµινί�υ µεγάλης καθαρ�τητας
P0404. Τ� αργίλι� για �ύτευση (SGA) είναι η πρώτη ύλη π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν �ι εγκαταστάσεις
τή�ης για την παραγωγή αλ�υµινί�υ. Τα συνδυασµένα στ�ι�εία ενεργητικ�ύ των συγ�ωνευ�µενων
µερών (εγκαταστάσεις αργιλί�υ) και η συν�λική παραγωγική ικαν�τητα θα τ�υς πρ�σέδιδαν
την ε�αιρετική θέση τ�υ µεγαλύτερ�υ πρ�µηθευτή SGA σε ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις
τή�ης. Ε�άλλ�υ, η συγ�ώνευση θα έθετε υπ� τ�ν έλεγ�� τ�υ συνδυασµέν�υ !�ρέα τις
εγκαταστάσεις τή�ης µεταλλευµάτων µε τ� �αµηλ�τερ� κ�στ�ς στ�ν κ�σµ� �ι �π�ίες "ρίσκ�νται
στην Αυστραλία.

Για την επίλυση των πρ�"ληµάτων αυτών, η Alcoa πρ�τεινε να εκ�ωρήσει τ� µερίδι� της
Reynolds σε µία απ� αυτές τις εγκαταστάσεις τή�ης �αµηλ�ύ κ�στ�υς για την ε�άλειψη τυ��ν
επικαλύψεων. Επιπλέ�ν, η Alcoa πρ�τεινε να εκπ�ιήσει τη συµµετ��ή 50 % της Reynolds σε
µία γερµανική εγκατάσταση τή�ης αργιλί�υ, την �π�ία ελέγ�ει απ� κ�ιν�ύ µε την VAW,
πρ�κειµέν�υ να επιλύσει τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ π�υ συνδέ�νται µε τ� ένυδρ� ��είδι�
τ�υ αργιλί�υ, τ�µέα στ�ν �π�ί� �ι συµ"αλλ�µενες επι�ειρήσεις θα εί�αν δεσπ���υσα θέση
στην αγ�ρά Ε�U. Η εκπ�ίηση αυτή µείωσε ακ�µη περισσ�τερ� τ� συνδυασµέν� µερίδι�
αγ�ράς τ�υ νέ�υ !�ρέα στην αγ�ρά αργιλί�υ µεταλλ�υργίας.

#σ�ν α!�ρά τ� αλ�υµίνι� υψηλής καθαρ�τητας P0404, τ� �π�ί� �ρησιµ�π�ιείται στην
κατασκευή κραµάτων αλ�υµινί�υ για την αερ�ναυπηγική, η συγκέντρωση θα δηµι�υργ�ύσε
κάθετη σ�έση π�υ θα εί�ε ως συνέπεια τ�ν απ�κλεισµ� εν�ς ανταγωνιστή µεταγενέστερ�υ
σταδί�υ. Για την ε�άλειψη αυτ�ύ τ�υ πρ�"λήµατ�ς, η Alcoa πρ�σέ!ερε σε τρίτ� ανε�άρτητ�
µέρ�ς τµήµα �υτηρί�υ π�υ παράγει σήµερα P0404.
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Alcan/Alusuisse

Βάσει διε��δικής ε�έτασης, η Επιτρ�πή συνήγαγε τ� συµπέρασµα �τι η συγκέντρωση, �πως
κ�ιν�π�ιήθηκε αρ�ικά, θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης σε �ρισµένες αγ�ρές,
ιδίως τις αγ�ρές τριυδρικής αλ�υµίνας (ATH), λιθ�γρα!ικών πλακών, �π�υ η δεσπ���υσα θέση
θα εί�ε �αρακτήρα δυ�πωλί�υ, και ηµιάκαµπτων δ��είων αλ�υµινί�υ (υλικ� συσκευασίας).

#σ�ν α!�ρά την τριυδρική αλ�υµίνα, για να απ�τραπεί η ανα!λε�ιµ�τητα των υλικών
�ρησιµ�π�ιείται ένας επι"ραδυντής ανά!λε�ης, κυρίως στην κατασκευαστική "ι�µη�ανία
(πλαστικά πατώµατα, καλώδια, άλλα ενδύµατα, κλπ.). Τ� σηµαντικά υψηλ� µερίδι� αγ�ράς τ�υ
συνδυασµέν�υ !�ρέα θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης στην αγ�ρά τριυδρικής
αλ�υµίνας στην Ευρώπη. Η πρ�τειν�µενη εκπ�ίηση τ�υ εργ�στασί�υ ATH, τ� �π�ί�
εκµεταλλεύεται η Alusuisse στ� Martinswerk της Γερµανίας, ε�άλειψε την ανταγωνιστική
επικάλυψη στην αγ�ρά ATH και απ�κατέστησε τις συνθήκες ανταγωνισµ�ύ π�υ επικρατ�ύσαν
πριν απ� τη συγ�ώνευση.

Στην αγ�ρά λιθ�γρα!ικών πλακών, εν�ς επιπέδ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έλασης π�υ �ρησιµ�π�ιείται στη
"ι�µη�ανία offset, η πρά�η θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης µε µ�ρ!ή
δυ�πωλί�υ την �π�ία θα κατεί�ε � συνδυασµέν�ς !�ρέας και � κυρι�τερ�ς ανταγωνιστής τ�υ, η
VAW. Αυτή η δυ�πωλιακή διάρθρωση της αγ�ράς θα ενισ�υ�ταν, µετα�ύ άλλων, απ� τη
συµµετρία των µεριδίων αγ�ράς των δύ� ανταγωνιστών και τ�ν διαρθρωτικ� τ�υς δεσµ� στα
πλαίσια της κ�ινής επι�είρησης Norf. Τα στ�ι�εία αυτά, καθώς και άλλα π�υ συνδέ�νται µε τη
!ύση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς και της �ικείας αγ�ράς, θα �δηγ�ύσαν τ�υς δύ� ανταγωνιστές σε
συντε�νιακή συµπερι!�ρά, π�υ θα περι�ρι�ε σηµαντικά τ�ν ανταγωνισµ� στην �ικεία αγ�ρά.
Η εκπ�ίηση της µ�νάδας έλασης Star, την �π�ία εκµεταλλεύεται η Alusuisse στ� Bridgenorth,
στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, � αγ�ραστής της �π�ίας θα µπ�ρεί να ε�αγ�ράσει τις λιθ�γρα!ικές
δραστηρι�τητες της µ�νάδας, καθώς και µία πρ�σθετη µ�νάδα ψυ�ρής έλασης αλ�υµιν�!υλλων,
θα άρει την ανταγωνιστική επικάλυψη στην αγ�ρά λιθ�γρα!ικών πλακών, θα διαλύσει κάθε
πιθανή αµ!ι"�λία σ�ετικά µε τη δηµι�υργία δεσπ���ντ�ς δυ�πωλί�υ και έτσι θα
απ�καταστήσει τις ανταγωνιστικές συνθήκες π�υ επικρατ�ύσαν πριν απ� τη συγ�ώνευση.

Στην αγ�ρά ηµιάκαµπτων δ��είων αλ�υµινί�υ, εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς π�υ �ρησιµ�π�ιείται για τη
συσκευασία τρ�!ίµων, �ω�τρ�!ών, καθώς και γευµάτων π�υ σερ"ίρ�νται σε αερ�πλάνα, κλπ.,
τ� υψηλ� µερίδι� αγ�ράς τ�υ συνδυασµέν�υ !�ρέα και η απ�υσία άλλων ανταγωνιστικών
αντιδράσεων �δήγησαν την Επιτρ�πή στ� συµπέρασµα �τι η συναλλαγή θα δηµι�υργ�ύσε
δεσπ���υσα θέση στην εν λ�γω αγ�ρά. Η εκπ�ίηση µη�ανηµάτων (καθώς και τε�ν�λ�γίας
στρωµατ�π�ίησης, συµ"άσεων πελατών και ε��πλισµ�ύ π�υ συνδέεται µε τις συµ"άσεις)
π�υ πρ��ρί��νται για την παραγωγή ηµιάκαµπτων δ��είων αλ�υµινί�υ, π�υ αντιστ�ι��ύν
στην επικάλυψη δραστηρι�τήτων π�υ θα επι!έρει η συγ�ώνευση, επιτρέπει την άρση της
ανταγωνιστικής επικάλυψης και τη δηµι�υργία των απαραίτητων συνθηκών για τη µακρ��ρ�νια
"ιωσιµ�τητα τ�υ αγ�ραστή στην αγ�ρά κατασκευής και πρ�µήθειας ηµιάκαµπτων δ��είων
αλ�υµινί�υ.

MMS/DASA/Astrium

Στην υπ�θεση Astrium (κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ της MMS και της DASA), η Επιτρ�πή
ε�έτασε αναλυτικά την αγ�ρά παραγωγής δ�ρυ!�ρων �σ�ν α!�ρά τις δραστηρι�τητες κύριας
εργ�ληψίας καθώς και τ�ν ε��πλισµ� δ�ρυ!�ρων. #πως πρ�έκυψε απ� την έρευνα της
Επιτρ�πής, καθένα απ� τα υπ�συστήµατα και τα πρ�ϊ�ντα ε��πλισµ�ύ π�υ απ�τελ�ύν την
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ε�έδρα και τ� ω!έλιµ� !�ρτί� εν�ς δ�ρυ!�ρ�υ ενδέ�εται να απ�τελ�ύν �ωριστή αγ�ρά
πρ�ϊ�ντων. Συγκεκριµένα, !άνηκε �τι υπάρ�ει �ωριστή αγ�ρά για τ�υς µη�ανικ�ύς σπ�νδύλ�υς
(τρ���ύς), π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται για τη σταθερ�π�ίηση τ�υ πρ�σανατ�λισµ�ύ τ�υ δ�ρυ!�ρ�υ.
Η γεωγρα!ική αγ�ρά ανάλ�γ�υ ε��πλισµ�ύ για τ�υς δ�ρυ!�ρ�υς παρατήρησης και τ�υς
επιστηµ�νικ�ύς δ�ρυ!�ρ�υς έ�ει ευρωπαϊκή διάσταση. Τ�ύτ� �!είλεται στ� γεγ�ν�ς �τι
παρ�µ�ι�ι δ�ρυ!�ρ�ι παραγγέλλ�νται απ� διαστηµικές υπηρεσίες, �πως � Ευρωπαϊκ�ς
�ργανισµ�ς ∆ιαστήµατ�ς (ESA). � ESA ειδικά µεριµνά �ύτως ώστε η ανάθεση της σύµ"ασης
σε �ρισµένα επίπεδα παραγωγής εν�ς σ�εδί�υ να πραγµατ�π�ιείται "άσει της γεωγρα!ικής
αρ�ής «juste retour» (δίκαια επιστρ�!ή), η �π�ία �ρί�ει �τι i) ��ρηγείται πρ�τίµηση στ�ν
µεγαλύτερ� δυνατ� "αθµ� στις "ι�µη�ανίες �λων των κρατών µελών τ�υ ESA και ii) ε�ασ!αλί�εται
�τι �λα τα κράτη µέλη τ�υ ESA µετέ��υν σε σ�έδια µε ισ�τιµ� τρ�π�, λαµ"αν�µένης υπ�ψη
της �ικ�ν�µικής συµµετ��ής τ�υς στ�ν �ργανισµ�.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε επίσης �τι υ!ίσταται �ωριστή αγ�ρά στ�υς στρατιωτικ�ύς τηλεπικ�ινωνιακ�ύς
δ�ρυ!�ρ�υς στη Γαλλία. Στην εν λ�γω αγ�ρά, �π�υ �ι πρ�µήθειες "ασί��νται στ�ν αν�ικτ�
ανταγωνισµ� µετα�ύ της MMS και εν�ς µ�ν�ν άλλ�υ ανταγωνιστή (Alcatel Space), δια!αιν�ταν
� κίνδυν�ς δηµι�υργίας δεσπ���υσας θέσης. ∆εδ�µέν�υ �τι η DASA ήταν � µ�ναδικ�ς
πρ�µηθευτής της Alcatel Space για σειρά υπ�συστηµάτων και ε��πλισµ�ύ, η πρά�η θα εί�ε ως
απ�τέλεσµα να καταστεί η Astrium ανταγωνιστής και "ασικ�ς πρ�µηθευτής της Alcatel Space.
Θα εί�ε επ�µένως τη δυνατ�τητα να απ�κλείσει την Alcatel Space απ� την αγ�ρά.

Η MMS ανέλα"ε τη δέσµευση να εκπ�ιήσει τις επι�ειρηµατικές της δραστηρι�τητες στ�ν
τ�µέα των µη�ανικών τρ��ών, για να ε�αλει!θεί τ� ενδε��µεν� µετά τη συγκέντρωση �
µ�ναδικ�ς άλλ�ς πρ�µηθευτής τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς αυτ�ύ στην Ευρώπη να ε�αρτάται απ� τις
πωλήσεις στην Astrium. Μία άλλη δέσµευση α!�ρά τη ��ρήγηση των αδειών της DASA για
την κατασκευή και την πώληση ε��πλισµών (των συστηµάτων �ηµικής ώσης, των �ηµικών
πρ�ωθητήρων και των αερ�µετα!ερ�µενων συστηµάτων δια�είρισης) για να απ�τραπεί �
απ�κλεισµ�ς της Alcatel Space απ� την αγ�ρά.

Bosch/Rexroth

Η συναλλαγή απ�τελεί µέρ�ς εν�ς ευρύτερ�υ σ�εδί�υ της Mannesmann να µετα!έρει τις µη
τηλεπικ�ινωνιακές δραστηρι�τητές της. Κατά την έρευνα της Επιτρ�πής διαπιστώθηκε �τι �ι
συγ�ωνευ�µενες επι�ειρήσεις θα έ��υν δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά εµ"�λ�!�ρων αντλιών
µε υδραυλικ� έµ"�λ�. Παρ�τι η Rexroth κατασκευά�ει µ�ν� εµ"�λ�!�ρες αντλίες α��νικής
διατά�εως εµ"�λων και η Bosch εµ"�λ�!�ρες αντλίες ακτινωτής διατά�εως εµ"�λων, η
επισκ�πηση της Επιτρ�πής κατέδει�ε �τι υπάρ�ει υψηλ�ς "αθµ�ς δυνατ�τητας υπ�κατάστασης
µετα�ύ των δύ� ειδών πρ�ϊ�ντων.

Πρ�κειµέν�υ να απ�τραπεί η δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης, η Bosch συµ!ώνησε να πωλήσει
σε κάπ�ι� ανταγωνιστή τις δραστηρι�τητές της στ�ν τ�µέα των εµ"�λ�!�ρων αντλιών
ακτινωτής διατά�εως εµ"�λων. Εντ�ύτ�ις, η έρευνα κατέδει�ε �τι για να απ�κατασταθεί �
πραγµατικ�ς ανταγωνισµ�ς δεν αρκ�ύσε η πώληση· η Επιτρ�πή έπρεπε να ε�ασ!αλίσει �τι �
αγ�ραστής θα ήταν ισ�υρ�ς ανταγωνιστής, ειδάλλως µε τ�ν καιρ� η Bosch θα µπ�ρ�ύσε να
επανακτήσει τα µερίδια αγ�ράς π�υ απώλεσε µέσω της πώλησης. Και τ�ύτ� δι�τι �ι ισ�υρές
πελατειακές σ�έσεις της Bosch στ�ν "ι�µη�ανικ� υδρ�ηλεκτρικ� τ�µέα θα αρκ�ύσαν να
πείσ�υν τ�υς πελάτες αυτ�ύς να στρα!�ύν απ� τις εµ"�λ�!�ρες αντλίες µε ακτινωτή διάτα�η
των εµ"�λων στις εµ"�λ�!�ρες αντλίες µε α��νική διάτα�η. Κατά συνέπεια η Επιτρ�πή
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απαγ�ρευσε να τεθεί σε ισ�ύ η συγκέντρωση πριν ε�ευρεθεί � κατάλληλ�ς αγ�ραστής, πράγµα
π�υ �δήγησε την Bosch να πρ�τείνει τα�ύτατα τη Moog, έναν ισ�υρ� ανταγωνιστή στην
Ευρώπη. Ήταν η πρώτη !�ρά π�υ η Επιτρ�πή επέ"αλε την ε�εύρεση αγ�ραστή πριν απ� την
πραγµατ�π�ίηση της πρά�ης για εκ�ωρήσεις π�υ συνδέ�νταν µε την καν�νιστική έγκριση
συγκεντρώσεων.

Framatome/Siemens/Cogema (31)

Στις 6 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε κ�ινή επι�είρηση η �π�ία συνδυά�ει
τις πυρηνικές δραστηρι�τητες της γαλλικής Framatome SA µε τις δραστηρι�τητες της
γερµανικής Siemens AG (για περισσ�τερες πληρ�!�ρίες "λέπε πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 246).

3. Σ�έδια συγκεντρώσεων π�υ κηρύσσ�νται ασυµ,ί,αστα µε την κ�ινή αγ�ρά 
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα��ς 3 τ�υ ΚΣΕΚ

Volvo/Scania

Στις 14 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή απαγ�ρευσε τη συγκέντρωση µετα�ύ της Volvo και της
Scania, αµ!�τέρων σ�υηδικών εταιρειών (για περισσ�τερες πληρ�!�ρίες "λέπε πρώτ� µέρ�ς,
σηµεί� 245).

MCI WorldCom/Sprint

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να απαγ�ρεύσει τη συγκέντρωση µετα�ύ των αµερικανικών επι�ειρήσεων
τηλεπικ�ινωνιών MCI WorldCom Inc. και Sprint Corp., δι�τι θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία
δεσπ���υσας θέσης στην αγ�ρά της παρ��ής συνδετικ�τητας επιπέδ�υ 1 στ� ∆ιαδίκτυ� ή
παγκ�σµι�υ επιπέδ�υ. Ήταν η 13η !�ρά απ� τ� 1990 π�υ η Επιτρ�πή εµπ�δισε µία
συγκέντρωση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, �ι επι�ειρήσεις πρ�τειναν να εκ�ωρήσ�υν τις δραστηρι�τητες
∆ιαδικτύ�υ της Sprint, πλην �µως αυτή η δέσµευση κρίθηκε ανεπαρκής για την επίλυση των
πρ�"ληµάτων ανταγωνισµ�ύ π�υ δηµι�υργ�ύσε η πρά�η συγκέντρωσης. Η MCI WorldCom
είναι � πρώτ�ς παγκ�σµι�ς !�ρέας παρ��ής σύνδεσης στ� ∆ιαδίκτυ�, ενώ η Sprint είναι ένας
απ� τ�υς κυρι�τερ�υς ανταγωνιστές της. Η διε��δική ε�έταση στην �π�ία πρ�έ"η η Επιτρ�πή
έδει�ε �τι η πρά�η συγκέντρωσης, συνενών�ντας τα εκτεταµένα δίκτυα και τη σηµαντική
πελατεία των µερών, θα �δηγ�ύσε στη δηµι�υργία µιας αγ�ράς τέτ�ιας ώστε τ�σ� �ι ανταγωνιστές
�σ� και �ι πελάτες θα ε�αρτώνταν απ� τη νέα εταιρεία για την παγκ�σµια παρ��ή σύνδεσης
στ� ∆ιαδίκτυ�. Η νέα επι�είρηση θα ήταν έτσι σε θέση να υι�θετήσει ανε�άρτητη συµπερι!�ρά
απ� εκείνη των ανταγωνιστών της και των πελατών της. Μετά τη διατύπωση των αιτιάσεων της
Επιτρ�πής, �ι επι�ειρήσεις δέ�τηκαν να δια�ωρίσ�υν τις δραστηρι�τητες της Sprint στ�
∆ιαδίκτυ� απ� τις άλλες δραστηρι�τητες της Sprint. Εντ�ύτ�ις, η έρευνα της Επιτρ�πής έδει�ε
�τι η πρ�ταση αυτή δεν αρκ�ύσε για να απ�καταστήσει, µε αρκετά ε�ασ!αλισµέν� απ�τέλεσµα,
τ�ν άµεσ� και πραγµατικ� ανταγωνισµ� στην αγ�ρά υψηλ�ύ επιπέδ�υ συνδετικ�τητας στ�
∆ιαδίκτυ�.

¥31¦ Η υπ�θεση δεν απ�τελεί επισήµως έγκριση µε �ρ�υς και υπ��ρεώσεις, αλλά έγκριση κατ�πιν τρ�π�π�ίησης
της κ�ιν�π�ίησης.
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Η Επιτρ�πή µελέτησε επίσης τ�ν αντίκτυπ� της συγκέντρωσης στην αγ�ρά παρ��ής τηλεπικ�ινωνιακών
υπηρεσιών παγκ�σµιας κλίµακας σε π�λυεθνικές επι�ειρήσεις στην �π�ία � συνδυασµέν�ς
!�ρέας απ� κ�ιν�ύ µε τη συµµα�ία Concert της British Telecommunications µε την AT & T θα
απ�κτ�ύσε τ�ν έλεγ�� τ�υ µεγαλύτερ�υ µέρ�υς της αγ�ράς. Η Επιτρ�πή δεν µπ�ρεσε, ωστ�σ�,
να απ�δεί�ει την απ�υσία ανταγωνιστικών εµπ�δίων απ� τρέ��ντες ανταγωνιστές στην εν
λ�γω αγ�ρά �ύτε �τι �ι πελάτες δεν θα µπ�ρ�ύσαν να αντισταθµίσ�υν τυ��ν παράλληλη
συµπερι!�ρά των δύ� κ�ρυ!αίων ανταγωνιστών. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι δεν µπ�ρ�ύσε να απ�δει�τεί η ύπαρ�η συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης µετα�ύ
τ�υ συνδυασµέν�υ !�ρέα και της συµµα�ίας Concert.

Βάσει της συµ!ωνίας τ�υ 1991 µετα�ύ ΕΕ και ΗΠΑ για τη συνεργασία στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, η Επιτρ�πή ε�έτασε τη συγκέντρωση παράλληλα µε τ� αµερικανικ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης, παρ�τι �ι δύ� αρ�ές διενήργησαν ανε�άρτητες και �ωριστές έρευνες.

° — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ∫™∂∫ 
(ÎÔÈÓ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜)

Microsoft/Liberty Media/Telewest (υπ�θεση JV 27)

Η Telewest είναι µια "ρετανική καλωδιακή ευρυ�ωνική επι�είρηση. Παρέ�ει ευρύ !άσµα υπηρεσιών
σε επι�ειρήσεις και καταναλωτές, µετα�ύ των �π�ίων ψη!ιακή τηλε�ραση, τηλε!ωνία και τα�εία
πρ�σ"αση στ� ∆ιαδίκτυ�.

Η Microsoft είναι η κ�ρυ!αία επι�είρηση λ�γισµικ�ύ Η/Υ και ασ��λείται και µε άλλ�υς τ�µείς
της τε�ν�λ�γίας της επικ�ινωνίας και της πληρ�!�ρίας, µετα�ύ των �π�ίων �ι τηλεπικ�ινωνίες
και τα π�λυµέσα. #σ�ν α!�ρά τη συναλλαγή Microsoft/Liberty/Telewest, η Microsoft παρέ�ει
τε�νικές υπηρεσίες και λ�γισµικ� σε καλωδιακές ευρυ�ωνικές επι�ειρήσεις.

Η Liberty είναι µια διεθνής επι�είρηση µέσων, ψυ�αγωγίας και επικ�ινωνίας µε συµ!έρ�ντα
σε διά!�ρα κράτη µέλη, καθώς και στις ΗΠΑ.

Σύµ!ωνα µε την αρ�ικά κ�ιν�π�ιηθείσα πρά�η, η Microsoft θα απ�κτ�ύσε απ� κ�ιν�ύ µε τη Liberty
Media Corporation ελέγ��υσα συµµετ��ή στην Telewest µέσω της ε�αγ�ράς της συµµετ��ής της
Media One στην επι�είρηση.

Η Επιτρ�πή ήγειρε σ�"αρές αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� της πρά�ης συγκέντρωσης
µε την κ�ινή αγ�ρά κατά την ένν�ια τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

Η ψη!ιακή τηλε�ραση ενδέ�εται να απ�"εί τ� πι� διαδεδ�µέν� µέσ� πρ�σ"ασης των
καταναλωτών στην ψυ�αγωγία, στην εκπαίδευση, στις ειδήσεις και στ� ηλεκτρ�νικ� εµπ�ρι�,
καθώς και στα ψη!ιακά τηλε�πτικά πρ�γράµµατα. �ι επι�ειρήσεις παρ��ής καλωδιακών
υπηρεσιών θα πρ�σ!έρ�υν στ�υς καταναλωτές πλήρες !άσµα πρ�ηγµένων υπηρεσιών
ευρυ�ωνικής επικ�ινωνίας π�υ θεωρείται �ωτικής σηµασίας για την ανάπτυ�η της κ�ινωνίας
της πληρ�!�ρίας στην Ευρώπη. Στην εν λ�γω αναδυ�µενη αγ�ρά, η Επιτρ�πή θεωρεί �υσιώδη
την απ�τρ�πή της δηµι�υργίας συµ!�ρήσεων σε �π�ι�νδήπ�τε απ� τ�υς τ�µείς πρ�µηθειών.
∆εδ�µέν�υ �τι �ι τελικ�ί καταναλωτές δεν µπ�ρ�ύν να απ�!ασίσ�υν σ�ετικά µε τ� λ�γισµικ�
και τις ψη!ιακές υπηρεσίες π�υ παραδίδ�νται στ� σπίτι τ�υς µέσω των επισύσκευων (κ�υτιά,
ψη!ιακές πύλες), είναι ε�αιρετικά σηµαντικ� �ι απ�!άσεις των επι�ειρήσεων παρ��ής
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καλωδιακών υπηρεσιών �σ�ν α!�ρά την τε�ν�λ�γία να λαµ"άν�νται στα πλαίσια θεµιτ�ύ και
ισ�τιµ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Η "ι�µη�ανία καλωδιακών υπηρεσιών στ� Ηνωµέν� Βασίλει� εµ!ανί�ει υψηλ� "αθµ�
συγκέντρωσης. �ι δύ� κυρι�τερες επι�ειρήσεις είναι η NTL και η Telewest. #π�ια επι�είρηση
έ�ει τη δυνατ�τητα να πρ�µηθεύσει τις δύ� εταιρείες παρ��ής καλωδιακής τηλε�ρασης µε
επισύσκευα θα ελέγ�ει τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς της αγ�ράς.

Εάν η Microsoft απ�κτ�ύσε απ� κ�ιν�ύ τ�ν έλεγ�� της Telewest, σε συνδυασµ� µε τ�υς
υ!ιστάµεν�υς δεσµ�ύς µετα�ύ της NTL και της Microsoft π�υ θα παρεί�αν στη Microsoft
επιρρ�ή στις απ�!άσεις της NTL �σ�ν α!�ρά την τε�ν�λ�γία, η Microsoft θα εί�ε τη
δυνατ�τητα να υπαγ�ρεύει τις απ�!άσεις της αναδυ�µενης ψη!ιακής καλωδιακής "ι�µη�ανίας
στ� Ηνωµέν� Βασίλει� στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας. Έτσι, πριν απ� την ενδε��µενη έκδ�ση
τελικής απ�!ασης, η Επιτρ�πή απηύθυνε στη Microsoft δήλωση αιτιάσεων στην �π�ία
ανα!έρεται �τι η πρ�τειν�µενη ε�αγ�ρά στην αρ�ική της µ�ρ!ή δεν συµ"ι"ά�εται µε την
κ�ινή αγ�ρά.

Κατ�πιν της παρέµ"ασης της Επιτρ�πής, η Microsoft απ�!άσισε να περι�ρίσει την επένδυσή
της σε µει�ψη!ική συµµετ��ή �ωρίς τη δυνατ�τητα άσκησης απ�!ασιστικής επιρρ�ής στην
επι�είρηση. Συνεπεία της µετα"�λής αυτής, η Microsoft απώλεσε τ�ν ν�µικ� έλεγ�� της
Telewest και έτσι η τρ�π�π�ιηθείσα συναλλαγή δεν εµπίπτει στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ
καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων. Συνεπώς, δεν παρέστη ανάγκη έκδ�σης
τελικής απ�!ασης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding (32) (˘fiıÂÛË JV 27)

�ι επι�ειρηµατικές δραστηρι�τητες στ�ν τ�µέα σνακ (�ηρ�ί καρπ�ί) των επι�ειρήσεων
Granaria, Ültje, Intersnack και May Holding συγ�ωνεύτηκαν σε κ�ινή επι�είρηση, η �π�ία
επρ�κειτ� να αναπτύ�ει δραστηρι�τητες στα περισσ�τερα κράτη µέλη (33).

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η συγκέντρωση δεν ήγειρε σ�"αρές ανησυ�ίες, δεδ�µέν�υ �τι η κ�ινή
επι�είρηση θα πρ�µηθεύει κυρίως λιανεµπ�ρ�υς µε πρ�ϊ�ντα δικής τ�υς ετικέτας, ενώ τα
σήµατα της κ�ινής επι�είρησης θα έ��υν σ�ετικά µικρ� µερίδι� αγ�ράς. Στ�ν τ�µέα ίδιας
ετικέτας, η ικαν�τητα της κ�ινής επι�είρησης να επι"άλει αυ�ήσεις στις τιµές θα περικ�πεί
απ� τις πρακτικές αγ�ρών των µεγάλων λιαν�πωλητών, π�υ περιλαµ"άν�υν τ�ν ε!�διασµ� τ�υς
απ� π�λλ�ύς πρ�µηθευτές και πρ�σκλήσεις υπ�"�λής πρ�σ!�ρών σε ευρωπαϊκή κλίµακα.
Ε�άλλ�υ, στ�ν τ�µέα αυτ�ν �π�υ �ι !ραγµ�ί εισ�δ�υ είναι �αµηλ�ί, η κ�ινή επι�είρηση
αντιµετωπί�ει τ�ν δυνητικ� ανταγωνισµ� νε�εισερ��µενων επι�ειρήσεων, ιδίως πρ�µηθευτών
�ηρών καρπών για τη γεωργική "ι�µη�ανία τρ�!ίµων (δηλαδή �ηρών καρπών π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται
στα δηµητριακά κλπ.).

Επιπλέ�ν, η κ�ινή επι�είρηση δεν θα �δηγήσει σε συνεργασία µετα�ύ των µητρικών εταιρειών
δεδ�µέν�υ �τι µ�ν� µία µητρική εταιρεία (Intersnack) θα διατηρήσει τις δραστηρι�τητές της σε
συνα!ή αγ�ρά, την αγ�ρά των αλατισµένων σνακ.

¥32¦ Υπ�θεση αριθ. JV 32.
¥33¦ Απ�!αση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� ") τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ

Συµ"�υλί�υ της 28ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000· ΕΕ C 170 της 29.6.2000, σ. 7.
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BSkyB/KirchPayTV (υπ�θεση JV 37)

Στις 21 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρά�η συγκέντρωσης µε την �π�ία η British
Sky Broadcasting Group plc (στ� ε�ής «BSkyB») απέκτησε π�σ�στ� 24 % και απ� κ�ιν�ύ
έλεγ�� της KirchPayTV GmbH & Co. KGaA (στ� ε�ής «KirchPayTV») (34). Βασική
επι�ειρηµατική δραστηρι�τητα της BSkyB είναι η µετάδ�ση αναλ�γικών και ψη!ιακών
υπηρεσιών συνδρ�µητικής τηλε�ρασης στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και την Ιρλανδία. Είναι επίσης
παραγωγ�ς καναλιών συνδρ�µητικής τηλε�ρασης και διαθέτει συµµετ��ή στην κ�ινή
επι�είρηση British Interactive Broadcasting/Open, η �π�ία παρέ�ει ψη!ιακές διαδραστικές
τηλε�πτικές υπηρεσίες στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Η KirchPayTV απ�τελεί µέρ�ς τ�υ γερµανικ�ύ
�µίλ�υ ΜΜΕ Kirch και εκµεταλλεύεται τις υπηρεσίες συνδρ�µητικής τηλε�ρασης «Premiere
World» στη Γερµανία και την Αυστρία.

Η Επιτρ�πή ε�έτασε τρεις αγ�ρές: �σ�ν α!�ρά την αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης στη
Γερµανία, δεν εµ!ανι��ταν τ� ενδε��µεν� "ρα�υπρ�θεσµης ή µεσ�πρ�θεσµης εισ�δ�υ της
BSkyB. Εντ�ύτ�ις, η πρά�η θα ενίσ�υε τη δεσπ���υσα θέση της KirchPayTV στην εν λ�γω
αγ�ρά µέσω της ενδυνάµωσης των υ!ιστάµενων υψηλών !ραγµών εισ�δ�υ. Η θέση της
KirchPayTV αντλ�ύσε �!έλη απ� την εισρ�ή �ικ�ν�µικών π�ρων και την πρ�σ"αση στην
τε�ν�γνωσία µάρκετινγκ και διαν�µής της BSkyB.

Η Επιτρ�πή διατύπωσε επίσης ανησυ�ίες σ�ετικά µε τη δηµι�υργία δεσπ���υσας θέσης της
KirchPayTV στην αγ�ρά ψη!ιακών διαδραστικών τηλε�πτικών υπηρεσιών στη Γερµανία. Η
πρά�η θα επέτρεπε στην KirchPayTV να εκµεταλλευτεί την κυριαρ�ία π�υ ασκεί σήµερα στην
αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης για να διεισδύσει σε αυτήν την αναδυ�µενη αγ�ρά.

#σ�ν α!�ρά την αγ�ρά απ�κτησης δικαιωµάτων ραδι�τηλε�πτικής µετάδ�σης, ιδίως ταινιών
και αθλητικών εκδηλώσεων, η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η πρά�η δεν �δηγ�ύσε
στη δηµι�υργία ή την ενίσ�υση δεσπ���υσας θέσης.

Τα µέρη πρ�σέ!εραν δεσµεύσεις �σ�ν α!�ρά την τε�νική πλατ!�ρµα για τη συνδρ�µητική
τηλε�ραση και τις ψη!ιακές διαδραστικές τηλε�πτικές υπηρεσίες. Η πρώτη σειρά δεσµεύσεων
παρέ�ει στ�υς πρ�µηθευτές ψη!ιακών διαδραστικών τηλε�πτικών υπηρεσιών τη δυνατ�τητα να
δηµι�υργήσ�υν τη δική τ�υς τε�νική πλατ!�ρµα και να ανταγωνί��νται µε την Kirch α!�ύ τ�υς
παρέ�ει πρ�σ"αση στις υπηρεσίες συνδρ�µητικής τηλε�ρασης της Kirch. Θα υπάρ�ει επίσης η
δυνατ�τητα να κατασκευά��υν απ�κωδικ�π�ιητές �ρησιµ�π�ιώντας άλλα συστήµατα υπ� �ρ�υς
πρ�σ"ασης πέραν τ�υ συστήµατ�ς υπ� �ρ�υς πρ�σ"ασης της Kirch. Η δεύτερη σειρά δεσµεύσεων
παρέ�ει στ�υς πρ�µηθευτές ψη!ιακών διαδραστικών τηλε�πτικών υπηρεσιών τη δυνατ�τητα να
δια�ειρί��νται ευκ�λ�τερα τις υπηρεσίες τ�υς πάνω στην τε�νική πλατ!�ρµα της Kirch. Τ�ύτ�
επιτυγ�άνεται µε την εγκατάσταση της �ικιακής πλατ!�ρµας π�λυµέσων της DVB, π�υ θα
επιτρέπει στ�υς �ρήστες να αναπτύσσ�υν διαδραστικές ε!αρµ�γές για τ�ν απ�κωδικ�π�ιητή της
Kirch και �άρη σε µία δέσµευση π�υ απ�σκ�πεί στη διευκ�λυνση της διαπραγµάτευσης των
συµ!ωνιών Simulcrypt.

�ι παραπάνω δεσµεύσεις αντισταθµί��υν την αύ�ηση !ραγµών εισ�δ�υ στην αγ�ρά
συνδρ�µητικής τηλε�ρασης και εµπ�δί��υν την KirchPayTV να εκµεταλλευτεί την κυριαρ�ία
της στην εν λ�γω αγ�ρά για να διεισδύσει στην αγ�ρά ψη!ιακών διαδραστικών τηλε�πτικών
υπηρεσιών. Θεσπί��υν επίσης µια διαδικασία διαιτησίας για την επ�πτεία ε!αρµ�γής των

¥34¦ ΕΕ C 110 της 15.4.2000, σ. 45.
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δεσµεύσεων απ� τα µέρη. Αίρ�νται επ�µένως �ι σ�"αρές αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε τη δηµι�υργία
ή την ενίσ�υση δεσπ���υσας θέσης και κατά συνέπεια η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρά�η
συγκέντρωσης.

Hitachi/NEC (υπ�θεση JV 44)

Η NEC/Hitachi υπέγραψε συµ!ωνία για τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης πλήρ�υς
λειτ�υργίας η �π�ία κ�ιν�π�ιήθηκε στην Επιτρ�πή δυνάµει τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ��
των συγκεντρώσεων στις 28 Μαρτί�υ 2000. Σκ�π�ς της κ�ινής επι�είρησης, η �π�ία θα έ�ει
την επωνυµία NEC-Hitachi Memory Inc., είναι � σ�εδιασµ�ς και η ανάπτυ�η της επ�µενης
γενιάς DRAM, τα �π�ία απ�τελ�ύν τη µνήµη των πληρ�!�ρικών συστηµάτων. � κύκλ�ς �ωής
των DRAM είναι περι�ρισµένης διάρκειας, ενώ η ικαν�τητά τ�υς να απ�θηκεύ�υν δεδ�µένα
έ�ει διπλασιαστεί σε λίγα µ�λις �ρ�νια. Για τη Hitachi και τη NEC είναι σηµαντική η
συνένωση των πρ�σπαθειών τ�υς για την επίσπευση της έρευνας και της ανάπτυ�ης σ�ετικά µε
την επ�µενη γενιά DRAM.

Η ε�έταση π�υ διενήργησε η Επιτρ�πή έδει�ε �τι η κ�ινή επι�είρηση δεν δηµι�υργεί �ύτε
ενισ�ύει δεσπ���υσα θέση κατά την ένν�ια τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων
στην ε�ετα��µενη αγ�ρά πρ�ϊ�ντων, δεδ�µέν�υ �τι θα έ�ει π�λλ�ύς ισ�υρ�ύς ανταγωνιστές
�πως τη Samsung Electronics, τη Siemens, τη Micron Technology και τη Hyundai. Η Επιτρ�πή
ε�έτασε επίσης σ��λαστικά εάν η παρ�υσία των εταιρειών Hitachi και NEC στις �ικείες αγ�ρές
Η/Υ και άλλων ηλεκτρ�νικών ε�αρτηµάτων δηµι�υργεί πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ, πράγµα
π�λύ απίθαν� δι�τι τα µερίδια αγ�ράς των µερών θα είναι µικρά.

Πρ�ς τ�ύτ�, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε τη δηµι�υργία της κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των
δύ� εταιρειών εγκρίν�ντας την κ�ιν�π�ίηση κατά τη !άση Ι µε απ�!αση π�υ εκδ�θηκε δυνάµει
τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� ") τ�υ καν�νισµ�ύ για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

¢ — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

1. Απ��άσεις ,άσει των άρθρων 6 και 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) 
αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ,�υλί�υ

1.1. Απ��άσεις ,άσει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 στ�ι�εί� ,) και τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 2 
τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ,�υλί�υ

Υπ�θεση Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία 
απ��ασης

ΕΕ Ηµερ�µηνία 
δηµ�σίευσης

M.1720 Fortum/Elektrizitätswerk Wesertal 5.1.2000 C 56 29.2.2000
M.1784 Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel 5.1.2000 C 39 11.2.2000
M.1772 Continental TEVES/ADC Automotive Distance 

Control
10.1.2000 C 93 31.3.2000

M.1799 BSCH/Banco Totta και CPP/A.Champalimaud 11.1.2000 C 171 21.6.2000
M.1712 Generali/INA 12.1.2000 C 58 1.3.2000
M.1716 GEHE/Herba 12.1.2000 C 77 17.3.2000
M.1807 FNAC/COIN/JV 14.1.2000 C 49 22.2.2000
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M.1792 Ahlstrom/Capman/Folding Carton Partners 17.1.2000 C 321 10.11.2000
M.1777 CGU/Hibernian 18.1.2000 C 65 7.3.2000
M.1709 Preussag/Babcock/Celsius 19.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1800 Marconi/Bosch Public Network 19.1.2000 C 144 24.5.2000
M.1684 Carrefour/Promodes 25.1.2000 C 164 14.6.2000
M.1778 Freudenberg/Phoenix/JV 26.1.2000 C 44 17.2.2000
M.1817 BellSouth/Vodafone (E-Plus) 26.1.2000 C 258 9.9.2000
M.1786 General Electric/Thomson CSF/JV 2.2.2000 C 61 3.3.2000
M.1816 Churchill Insurance Group/NIG Holdings 2.2.2000 C 93 31.3.2000
M.1820 BP/JV Dissolution 2.2.2000 C 98 6.4.2000
M.1822 Mobil/JV Dissolution 2.2.2000 C 112 19.4.2000
M.1825 Suzuki Motor/Suzuki KG/Fafin 3.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1830 Finalrealm/United Biscuits 3.2.2000 C 49 22.2.2000
M.1797 Saab/Celsius 4.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1683 The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group 

(Hellenic Bottling)
7.2.2000

M.1794 Deutsche Post/Air Express International 7.2.2000 C 46 19.2.2000
M.1803 Electrabel/EPON 7.2.2000 C 101 8.4.2000
M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills/JV 11.2.2000 C 89 28.3.2000
M.1810 VW/Europcar 18.2.2000 C 322 11.11.2000
M.1774 Deutsche BP/Daimler Chrysler AG/Union-Tank 

Eckstein
21.2.2000 C 76 16.3.2000

M.1796 Bayer/Lyondell 21.2.2000 C 142 20.5.2000
M.1841 Celestica/IBM (EMS) 25.2.2000 C 341 1.12.2000
M.1747 Telekom Austria/Libro 28.2.2000 C 108 14.4.2000
M.1847 GM/Saab 28.2.2000 C 173 22.6.2000
M.1840 KKR/Bosch Telecom Privatenetworks 29.2.2000
M.1849 Solectron/Ericsson Switches 29.2.2000 C 73 14.3.2000
M.1861 MAN/ERF 29.2.2000
M.1831 Deutsche Bank/CIBA 6.3.2000 C 108 14.4.2000
M.1869 CVC/BTR Siebe Automotive Sealing Systems 6.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1870 ZF/Brembo/DFI 7.3.2000 C 182 29.6.2000
M.1802 Unilever/Amora-Maille 8.3.2000
M.1848 Schroder Ventures European Fund/Takko Modemarkt 8.3.2000 C 54 21.2.2001
M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems 15.3.2000 C 173 22.6.2000
M.1842 Vattenfall/HEW 20.3.2000 C 145 23.5.2000
M.1889 CLT-UFA/Canal +/Vox 21.3.2000 C 134 13.5.2000
M.1855 Singapore Airlines/Virgin Atlantic 23.3.2000
M.1873 Compagnie de Saint-Gobain/Meyer International 23.3.2000 C 42 8.2.2001
M.1865 France Télécom/Global One 24.3.2000 C 43 9.2.2001
M.1838 BT/ESAT 27.3.2000 C 341 1.12.2000
M.1867 Volvo/Telia/Ericsson Wireless Car 27.3.2000 C 270 21.9.2000
M.1751 Shell/BASF/JV — σ�έδι� Nicole 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1856 Citigroup/Schroders 29.3.2000 C 303 24.10.2000
M.1866 Preussag/Hebel 29.3.2000 C 142 20.5.2000
M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn 30.3.2000 C 143 23.5.2000
M.1826 KBC Bank/KBCPD/KBPDBV 31.3.2000 C 348 5.12.2000
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M.1880 Minnesota Mining and Manufacturing/Quante 31/3/2000 C 255 6.9.2000
M.1885 Babcock Borsig/VA Technologie/Pipe-Tec 31.3.2000
M.1793 Voith/Siemens/JV 3.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1883 NEC/Mitsubishi 3.4.2000 C 368 21.12.2000
M.1832 Ahold/ICA Förbundet/Canica 6.4.2000 C 362 16.12.2000
M.1904 Carrefour/Gruppo GS 6.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1874 Lafarge/Blue Circle 7.4.2000 C 71 3.3.2001
M.1893 Butler Capital/CDC/AXA/Finauto/ 

Autodistribution/Finelist
10.4.2000 C 374 28.12.2000

M.1910 Meritanordbanken/Unidanmark 10.4.2000 C 148 27.5.2000
M.1795 Vodafone Airtouch/Mannesmann 12.4.2000 C 141 19.5.2000
M.1871 Arrow Electronics/Tekelec 13.4.2000 C 130 11.5.2000
M.1876 Kohlberg Kravis & Roberts/Wassall/Zumtobel 13.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1886 CGU/Norwich Union 13.4.2000 C 134 13.5.2000
M.1887 Credit Suisse First Boston/Gala Group 13.4.2000 C 159 8.6.2000
M.1814 Bayer/Röhm/Makroform 17.4.2000 C 190 8.7.2000
M.1875 Reuters/Equant — σ�έδι� Proton 17.4.2000 C 183 30.6.2000
M.1812 Telefónica/Terra/Amadeus 27.4.2000 C 235 17.8.2000
M.1902 Telia/Commerzbank/FNH 27.4.2000
M.1911 Dow/BSL 27.4.2000 C 138 17.5.2000
M.1836 Siemens/Bosch Telecom 28.4.2000
M.1907 Woco/Michelin 28.4.2000 C 187 6.7.2000
M.1895 Ocean Group/Exel (NFC) 3.5.2000
M.1909 Alstom/ABB Alstom Power 5.5.2000 C 303 24.10.2000
M.1920 Nabisco/United Biscuits 5.5.2000
M.1935 Rabobank/Gilde/Norit 5.5.2000 C 313 1.11.2000
M.1846 Glaxo Wellcome/Smithkline Beecham 8.5.2000
M.1892 Sara Lee/Courtaulds 8.5.2000 C 164 14.6.2000
M.1745 EADS 11.5.2000 C 307 26.10.2000
M.1937 Skandia Life/Diligentia 11.5.2000 C 266 16.9.2000
M.1901 Cap Gemini/Ernst & Young 17.5.2000 C 262 13.9.2000
M.1891 BP Amoco/Castrol 18.5.2000 C 301 21.10.2000
M.1908 Alcatel/Newbridge Networks 19.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1919 Alcoa/Cordant 19.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1961 NHS (San Paolo IMI)/MWCR (Schroders) 19.5.2000
M.1878 Pfizer/Warner-Lambert 22.5.2000 C 210 22.7.2000
M.1956 Ford/Autonova 24.5.2000
M.1780 LVMH/Prada/Fendi 25.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1946 BellSouth/SBC/JV 26.5.2000 C 202 15.7.2000
M.1960 Carrefour/Μαριν�π�υλ�ς 26.5.2000 C 183 30.6.2000
M.1929 Magneti Marelli/Seima 29.5.2000
M.1930 Ahlstrom/Andritz 30.5.2000
M.1944 HSBC/CCF 30.5.2000 C 187 6.7.2000
M.1948 Techpack International/Valois 30.5.2000 C 289 12.10.2000
M.1898 TUI Group/GTT Holding 31.5.2000 C 196 12.7.2000
M.1959 Meritor/Arvin 31.5.2000 C 169 17.6.2000
M.1968 Solectron/Nortel 31.5.2000 C 236 18.8.2000
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M.1970 Johnson&Johnson/Mercury Asset Management/Agora 
Healthcare Services/JV

8.6.2000 C 237 19.8.2000

M.1989 Winterthur/Colonial 9.6.2000 C 198 13.7.2000
M.1957 VIAG Interkom/Telenor Media 14.6.2000
M.1858 Thomson-CSF/Racal (ii) 15.6.2000
M.1947 ABN AMRO Lease Holding/Dial Group 15.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1950 Toyota Automatic Loom Works/BT Industries 15.6.2000
M.1975 Deutsche Bank/Eurobank/Lamda Development/JV 15.6.2000 C 238 22.8.2000
M.1916 RTL Newmedia/Primus-Online 20.6.2000 C 256 7.9.2000
M.1933 Citigroup/Flender 20.6.2000 C 257 8.9.2000
M.1938 BT/Telfort 21.6.2000 C 255 6.9.2000
M.1974 Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher 22.6.2000 C 319 8.11.2000
M.2003 Carlyle/Gruppo Riello 27.6.2000 C 322 11.11.2000
M.2004 Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer 

Glas
27.6.2000 C 354 9.12.2000

M.1900 Solvay/Plastic Omnium/JV 28.6.2000 C 31 31.1.2001
M.1997 Schroders/Liberty International Pension 28.6.2000 C 236 18.8.2000
M.1859 ENI/GALP 29.6.2000
M.1958 Bertelsmann/GBL/Pearson TV 29.6.2000
M.1966 Philips/Chevron/JV 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1972 Granada/Compass 29.6.2000 C 237 19.8.2000
M.1978 Telecom Italia/News Television/Stream 29.6.2000
M.1998 Ford/Landrover 29.6.2000 C 209 21.7.2000
M.1932 BASF/American Cyanamid (AHP) 30.6.2000 C 354 9.12.2000
M.1839 Halbergerhütte/Bopp & Reuther/Muffenrohr 4.7.2000 C 43 9.2.2001
M.1877 Boskalis/HBG 4.7.2000 C 320 9.11.2000
M.2006 Enron/MG 4.7.2000
M.1996 SCA/Graninge/JV 5.7.2000 C 258 9.9.2000
M.1936 Siemens Business Services/Lufthansa Systems/Synavion 6.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2024 Invensys/Baan 7.7.2000 C 286 10.10.2000
M.1964 Planet Internet/Fortis Bank/Mine/JV 10.7.2000 C 374 28.12.2000
M.1925 Scottish & Newcastle/Groupe Danone 11.7.2000 C 238 22.8.2000
M.1943 Telefónica/Endemol 11.7.2000 C 235 17.8.2000
M.2027 Deutsche Bank/SAP/JV 13.7.2000 C 254 5.9.2000
M.1949 Western Power Distribution (WPD)/Hyder 14.7.2000 C 261 12.9.2000
M.2026 Clear Channel Communications/SFX Entertainment 14.7.2000 C 366 20.12.2000
M.2034 Hagemeyer/WF Electrical 17.7.2000 C 251 1.9.2000
M.1939 Rexam (PLM)/American National Can 19.7.2000
M.1993 Rhodia/Raisio/JV 20.7.2000 C 16 18.1.2001
M.2012 CGNU/Aseval 20.7.2000 C 275 27.9.2000
M.2028 ABB/Bilfinger/MVV Energie/JV 25.7.2000 C 250 31.8.2000
M.2002 Preussag/Thomson 26.7.2000 C 234 15.8.2000
M.2008 AOM/Air Liberté/Air Littoral 27.7.2000 C 238 22.8.2000
M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC 27.7.2000 C 270 21.9.2000
M.1994 Andersen Consulting/BT/JV 28.7.2000 C 361 15.12.2000
M.2037 BNP Paribas/PHH 28.7.2000 C 267 19.9.2000
M.2046 Valeo/Robert Bosch/JV 28.7.2000
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M.1884 Mondi/Frantschach/Assidomän 31.7.2000 C 321 10.11.2000
M.1954 ACS/Sonera Vivendi/Xfera 31.7.2000 C 234 15.8.2000
M.1819 Rheinbraun/OMV/Cokowi ("λέπε ECSC.1320) 1.8.2000 C 269 20.9.2000
M.2062 Rio Tinto/North 1.8.2000 C 250 31.8.2000
M.1969 UTC/Honeywell/I2/MY Aircraft.com 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.1979 CDC/Banco Urquijo/JV 4.8.2000 C 29 30.1.2001
M.2020 Metsä-Serla/Modo 4.8.2000 C 256 7.9.2000
M.2023 Brambles/Ermewa/JV 4.8.2000 C 271 22.9.2000
M.2036 Valeo/Labinal 4.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2047 Bayerische Hypo- und 

Vereinsbank/Ixos/Mannesmann/memIQ
4.8.2000

M.2051 Nordic Capital/HIAG/Nybron/Bauwerk 4.8.2000
M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon 4.8.2000 C 295 18.10.2000
M.1922 Siemens/Bosch/ATECS 11.8.2000 C 6 10.1.2001
M.1926 Telefónica/Tyco/JV 11.8.2000 C 255 6.9.2000
M.2016 France Télécom/Orange 11.8.2000 C 261 12.9.2000
M.2029 Tate & Lyle/Amylum 11.8.2000 C 250 31.8.2000
M.2052 Industri Kapital/Alfa-Laval Holding 11.8.2000 C 369 22.12.2000
M.1952 RWE/Iberdrola/Tarragona Power/JV 21.8.2000 C 265 15.9.2000
M.2011 Delta Selections/Arla Foods Hellas 21.8.2000 C 330 21.11.2000
M.2056 Sonera Systems/ICL Invia/Data-Info/JV 21.8.2000 C 322 11.11.2000
M.2063 SEI/Mitsubishi Electric/JV 21.8.2000 C 303 24.10.2000
M.2078 UBS Capital/Heiploeg Shellfish International 21.8.2000
M.2091 HSBC Private Equity Investments/BBA Friction 

Materials
21.8.2000 C 289 12.10.2000

M.2044 Interbrew/BASS 22.8.2000 C 293 14.10.2000
M.2000 WPP Group/Young & Rubicam 24.8.2000 C 266 16.9.2000
M.2035 Doughty Hanson/Rank Hovis McDougall 24.8.2000 C 42 8.2.2001
M.2119 E.ON/ACP/Schmalbach-Lubeca 24.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2021 Snecma/Labinal 25.8.2000 C 289 12.10.2000
M.2032 SCA Packaging/Metsä Corrugated 25.8.2000
M.2086 Deutsche Bank/Hamburgische Immobilien 

Handlung/DLI
28.8.2000

M.1913 Lufthansa/Menzies/LGS/JV 29.8.2000 C 127 27.4.2001
M.2059 Siemens/Dematic/VDO/Sachs 29.8.2000 C 369 22.12.2000
M.2071 Riva/SAM ("λέπε ECSC.1340) 29.8.2000
M.2093 Airtours/Frosch Touristik (FTI) 29.8.2000 C 324 15.11.2000
M.2095 Sextant/Diehl 29.8.2000 C 290 13.10.2000
M.2057 Randstad/VNU/JV 30.8.2000 C 368 21.12.2000
M.2015 TotalFina/Saarberg/MMH 31.8.2000 C 330 21.11.2000
M.1951 BT/Japan Telecom/Vodafone Airtouch/JV 1.9.2000 C 274 26.9.2000
M.1980 Volvo/Renault Vehicules Industriels 1.9.2000 C 301 21.10.2000
M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M & G/JV 1.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2077 Clayton Dubilier & Rice/Italtel 1.9.2000 C 352 8.12.2000
M.2120 Toyota Motor Corporation/Toyota GB 1.9.2000 C 286 10.10.2000
M.1783 ZF Gotha/Graziano Trasmissioni/JV 4.9.2000 C 42 8.2.2001
M.1987 BASF/Bayer/Hoechst/Dystar 5.9.2000 C 376 29.12.2000
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M.2045 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke ("λέπε 
ECSC.1336)

5.9.2000

M.2099 Hutchison/NTT Docomo/KPN Mobile/JV 5.9.2000
M.2076 IFIL/Alpitour 7.9.2000 C 323 14.11.2000
M.1982 Telia/Oracle/Drutt 11.9.2000 C 374 28.12.2000
M.2087 Feu vert/Carrefour/Autocenter Delauto 11.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2113 Cinven/McKechnie 11.9.2000 C 295 18.10.2000
M.2114 Sanpaolo/Schroders/Omega/CEG/JV 11.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2122 BAT/Cap Gemini/Ciberion 11.9.2000 C 277 29.9.2000
M.1973 Telecom Italia/Endesa/Union Fenosa 12.9.2000 C 286 10.10.2000
M.2104 MIG/Carlyle/Eutectic and Castolin 12.9.2000
M.2131 BCP/Interamericain/Novabank/JV 15.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2069 Alstom/Fiat ferroviaria 18.9.2000
M.2082 PSA/Vivendi/Wappi! 22.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV 25.9.2000 C 324 15.11.2000
M.2116 Flextronics/Italdata 25.9.2000 C 354 9.12.2000
M.2118 Telenor/Procuritas/Isab/Newco 25.9.2000 C 29 30.1.2001
M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen 25.9.2000
M.2130 Belgacom/Teledanmark/T-Mobile International/Ben 

Nederland Holding
25.9.2000

M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville 25.9.2000 C 289 12.10.2000
M.2136 Schroder Ventures/Memec 25.9.2000 C 322 11.11.2000
M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera 25.9.2000 C 16 18.1.2001
M.1990 Unilever/Bestfoods 28.9.2000 C 311 31.10.2000
M.2074 Tyco/Mallinckrodt 28.9.2000 C 318 7.11.2000
M.2084 CSM/European Bakery Supplies Business (Unilever) 28.9.2000 C 325 16.11.2000
M.2094 HT-Troplast/Kömmerling 28.9.2000 C 341 1.12.2000
M.2115 Carrefour/GB 28.9.2000 C 16 18.1.2001
M.2153 BHP/Mitsubishi/QCT 28.9.2000
M.2107 TXU Germany/Stadtwerke Kiel 29.9.2000
M.2138 SAP/Siemens/JV 2.10.2000
M.2039 HVB/Commerzbank/DB/Dresdner/JV 4.10.2000 C 330 21.11.2000
M.2146 SHV/NPM Capital 4.10.2000 C 313 1.11.2000
M.2096 Bayer/Deutsche Telekom/Infraserv/JV 6.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2121 Thyssen Krupp Werkstoffe/Röhm 9.10.2000
M.2127 Daimler Chrysler/Detroit Diesel Corporation 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2151 ATOS/Origin 9.10.2000 C 368 21.12.2000
M.2158 Credit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette 9.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2135 NCR/4Front 12.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2162 Mopla/Deutsche Bank/Trevira 12.10.2000
M.2050 Vivendi/Canal +/Seagram 13.10.2000 C 311 30.10.2000
M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo 13.10.2000 C 71 3.3.2001
M.2070 Tietoenator/EDB Business Partner/JV 16.10.2000
M.2072 Phillip Morris/Nabisco 16.10.2000 C 351 7.12.2000
M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS 16.10.2000 C 29 30.1.2001
M.2061 Airbus 18.10.2000 C 357 13.12.2000
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M.2123 Banco Commercial Portugues/Banco de 
Sabadell/Ibersecurities

18.10.2000

M.2134 Avnet/VEBA Electronics 18.10.2000 C 354 9.12.2000
M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead 20.10.2000
M.2161 Ahold/Superdiplo 23.10.2000 C 340 30.11.2000
M.2155 France Télécom/Schmid/Mobilcom 24.10.2000 C 130 1.5.2001
M.2173 ERGO/BBV Italia 24.10.2000
M.2048 Alcatel/Thomson Multimedia/JV 26.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2102 Magneti Marelli/Magneti Marelli Automotive Lighting 

Business/JV
26.10.2000

M.2111 Alcoa/British Aluminium 27.10.2000 C 348 5.12.2000
M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business 27.10.2000
M.2157 Skanska/Kvaerner Construction 27.10.2000
M.2165 Gruner+Jahr/Publigroupe/G+J Medien 27.10.2000
M.2181 RWE/Thames Water 27.10.2000 C 362 16.12.2000
M.2179 Compart/Falck (ii) 3.11.2000 C 374 28.12.2000
M.2066 Dana/Getrag 7.11.2000 C 51 16.2.2001
M.2140 BAWAG/PSK 7.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2172 Babcock Borsig/MG Technologies/SAP 

Markets/EC4EC
7.11.2000 C 56 22.2.2001

M.2148 ABB/Avireal/JV 8.11.2000
M.2184 Kohlberg Kravis Roberts/Laporte 13.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2191 BT/Amadeus/JV 13.11.2000
M.2125 Hypo Vereinsbank/Bank Austria 14.11.2000 C 362 16.12.2000
M.2167 Citigroup/Associates 14.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2168 Snecma/Hurel-Dubois 14.11.2000 C 78 10.3.2001
M.2186 Preussag/Nouvelles Frontières 14.11.2000 C 39 7.2.2001
M.2065 Achmea/BCP/Eureko 17.11.2000 C 376 29.12.2000
M.2144 Telefσnica/Sonera/German UMTS/JV 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2203 Minority Equity Investments/UBF 17.11.2000 C 369 22.12.2000
M.2194 CCF-Loxxia/Crédit lyonnais-Slibail/JV 21.11.2000 C 105 5.4.2001
M.1501 GKN Westland/Agusta/JV 22.11.2000
M.2109 Reuters/Verlagsgruppe Handelsblatt/Meteor 22.11.2000 C 361 15.12.2000
M.2152 Scottish & Newcastle/JV/Centralcer 22.11.2000 C 357 13.12.2000
M.2215 Techint/Stella/James Jones/Sirti/JV 22.11.2000 C 368 21.12.2000
M.1896 Fiat/Unicredito Banca Mobiliare/JV 27.11.2000
M.2183 Smiths Industries/TI Group 28.11.2000 C 21 24.1.2001
M.2195 Cap Gemini/Vodafone/JV 29.11.2000
M.2209 EDF Group/Cottam Power Station 29.11.2000
M.2105 SJPC/SCP De Milo/De Milo 30.11.2000
M.2124 ISP/ESPN/Globosat/JV 4.12.2000
M.2180 Outokumpu/Avesta Sheffield ("λέπε επίσης 

ECSC.1342)
4.12.2000 C 83 14.3.2001

M.2202 Stinnes/HCI 4.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2090 Liverpool Victoria Friendly Society/AC Ventures/JV 6.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2204 Endesa/Telecom Italia/Union Fenosa/Auna 6.12.2000 C 374 28.12.2000
M.2193 Alliance Unichem/Interpharm 7.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler 7.12.2000 C 76 8.3.2001
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M.2200 Deutsche Bank/DBG/Varta 7.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2206 Ratos/Quality-Laboratories 7.12.2000
M.2159 Creditanstalt/Lufthansa Airplus Servicekarten/AUA 

Beteiligungen/Airplus
8.12.2000

M.2175 Dow Chemical/Gurit-Essex 8.12.2000
M.2198 EL.FI/Moulinex 8.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2199 Quantum/Maxtor 8.12.2000 C 68 2.3.2001
M.2217 Celestica/NEC Technologies UK 13.12.2000
M.2225 Fortis/ASR 13.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2236 SHFCLP (La Poste)/Mayne Nickless Europe 13.12.2000 C 368 21.12.2000
M.1378 Hoechst/Rhône-Poulenc 14.12.2000
M.2188 NEC/Schott Glas/NEC Schott/JV 14.12.2000 C 54 21.2.2001
M.2253 Edizione Holding/NHS/Comune di Parma/AMPS 14.12.2000 C 27 27.1.2001
M.2210 Georg Fischer/West LB/Krupp Werner & Pfleiderer 15.12.2000 C 42 8.2.2001
M.2245 Metsä-Serla/Zanders 15.12.2000 C 29 30.1.2001
M.1863 Vodafone/BT/Airtel/JV 18.12.2000 C 27 8.2.2001
M.2233 AGF/Zwolsche Algemeene 18.12.2000
M.2092 Repsol Quimica/Borealis/JV 19.12.2000 C 16 18.1.2001
M.2235 Corus Group/Cogifer/JV ("λέπε ECSC.1347) 19.12.2000 C 15 17.1.2001
M.2238 Solectron/Natsteel Electronics 19.12.2000
M.2251 AOL/Banco Santander/JV 19.12.2000 C 51 16.2.2001
M.2156 Rewe/Sair Group/LTU 20.12.2000 C 29 30.1.2001
M.2211 Universal Studio Networks/De Facto 829 (NTL)/Studio 

Channel Limited
20.12.2000

M.2224 Siemens/Demag Krauss-Maffei 20.12.2000 C 91 22.3.2001
M.2232 Μαριν�π�υλ�ς ΑΒ ΕΤΕ/Sephora Holding/JV 20.12.2000 C 46 13.2.2001
M.2241 Peugeot/Sommer Allibert 20.12.2000 C 31 31.1.2001
M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard Leiterplattentechnologie 21.12.2000
M.2213 Du Pont/Sabanci Holdings/JV 22.12.2000
M.2243 Stora Enso/Assi-Domän/JV 22.12.2000 C 49 15.2.2001
M.2250 Du Pont/Air Products Chemicals/JV 22.12.2000

JV.34 BT/Autostrade/BLU 4.1.2000 C 342 30.11.1999 
JV.35 Beiselen/Bay WA/MG Chemag 1.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.30 BVI Television (Europe)/SPE Euromovies 

Investments/Europe Movieco Partners
3.2.2000 C 7 11.1.2000 

JV.36 TXU Europe/EDF-London Investments 3.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.38 KPN/BellSouth/E-Plus 18.2.2000 C 5 8.1.2000 
JV.32 Granaria/Ültje/Intersnack/May Holding 28.2.2000 C 342 30.11.1999 
JV.39 Bertelsmann/Planeta/NEB 28.2.2000 C 35 8.2.2000 
JV.37 BSkyB/KirchPayTV 21.3.2000 C 7 11.1.2000 
JV.42 Asahi Glass/Mitsubishi/F2 Chemicals 21.3.2000 C 96 4.5.2000
JV.44 Hitachi/NEC — DRAM/JV 3.5.2000 C 153 1.6.2000
JV.45 Bertelsmann/Kooperativa Förbundet/BOL Nordic 12.5.2000 C 108 14.4.2000 
JV.40 Canal +/Lagardère/Canalsatellite 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel NRW 19.6.2000 C 114 20.4.2000
JV.47 Canal +/Lagardère/Liberty Media/Multithématique 22.6.2000 C 145 25.5.2000 
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1.2. Απ��άσεις ,άσει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ,�υλί�υ 35

2. Απ��άσεις ,άσει τ�υ άρθρ�υ 66 της συνθήκης ΕΚΑ>

JV.48 Vodafone/Vivendi/Canal + 20.7.2000 C 165 15.6.2000
JV.50 Blackstone/CDPQ/Kabel BW 1.8.2000 C 190 8.7.2000
JV.51 Bertelsmann/Mondadori/BOL Italia 1.9.2000 C 232 12.8.2000 

¥35¦ (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/)

Υπ�θεση Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία 
απ��ασης

∆ηµ�σίευση

M.1630 Air Liquide/BOC 18.1.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευτεί
M.1641 Linde/AGA 9.2.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1628 TotalFina/Elf Aquitaine 9.2.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1663 Alcan/Alusuisse 14.3.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1672 Volvo/Scania 15.3.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1636 MMS/DASA/Astrium 21.3.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1693 Alcoa/Reynolds 3.5.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1671 Dow Chemical/Union Carbide 3.5.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1673 VEBA/VIAG ("λέπε επίσης ECSC.1321) 13.6.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1741 MCI WorldCom/Sprint 28.6.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευτεί
M.1813 Industri Kapital (Nordkem)/Dyno 12.7.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1882 Pirelli/BICC 19.7.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1806 AstraZeneca/Novartis 26.7.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευτεί
M.1879 Boeing/Hughes 27.9.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1845 AOL/Time Warner 11.10.2000 Ιστ�θέση (35)
M.1940 Framatome/Siemens/Cogema/JV 6.12.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευτεί
M.2060 Bosch/Rexroth 13.12.2000 Ιστ�θέση (35)

Υπ�θεση Τίτλ�ς Ηµερ�µηνία 
απ��ασης

ECSC.1319 VIAG (ASD)/Richardson Westgarth 12.1.2000
ECSC.1322 Scholz/Loacker/Saarlandische Rohprodukte 4.2.2000
ECSC.1325 EMR/MPRH 10.4.2000
ECSC.1328 Salzgitter/HSP 27.4.2000
ECSC.1321 VEBA/VIAG ("λέπε επίσης M.1673) 13.6.2000
ECSC.1331 Anglo American/Shell Coal 20.7.2000
ECSC.1320 Rheinbraun/OMV/Cokowi ("λέπε επίσης M.1819) 1.8.2000
ECSC.1340 Riva/SAM ("λέπε επίσης M.2071) 29.8.2000
ECSC.1336 Salzgitter/Mannesmannröhren-Werke ("λέπε επίσης M.2045) 14.9.2000
ECSC.1329 Corus/Wuppermann/JV 2.10.2000
ECSC.1341 RAG/North Goonyella 7.11.2000
ECSC.1342 Outokumpu/Avesta Sheffield ("λέπε επίσης M.2180) 4.12.2000
ECSC.1344 RAG/Sidarfin/BBCT 22.12.2000
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E — ∞Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· Ù‡Ô˘

1. Απ��άσεις ,άσει των άρθρων 6 και 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) αριθ. 4064/89 
τ�υ Συµ,�υλί�υ

1.1. Απ��άσεις ,άσει τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα��ς 1 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) αριθ. 4064/89 
τ�υ Συµ,�υλί�υ

Αριθ. 
ανα��ράς

Ηµερ�µηνία Θέµα

IP/00/5 6.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Elektrizitätswerk Wesertal απ� την 
Fortum

IP/00/21 12.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση απ� την Banco Santander Central 
Hispano (BSCH) δύ� π�ρτ�γαλικών τραπε�ών τ�υ �µίλ�υ Champalimaud

IP/00/28 13.1.2000 Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή επιτρέπει την απ�κτηση της Herba απ� την GEHE
IP/00/29 13.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση της INA απ� την Generali
IP/00/32 13.1.2000 Η Επιτρ�πή παραπέµπει τη συγ�ώνευση µετα�ύ Anglo American/Tarmac 

στις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ
IP/00/39 18.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ της Ahlström και της 

CapMan Packaging
IP/00/63 20.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ των παραγωγών υπ�"ρυ�ίων 

Howaldtswerke-Deutsche Werft (Γερµανία) και Kockums (Σ�υηδία)
IP/00/74 26.1.2000 Carrefour/Promodes: Η Επιτρ�πή παραπέµπει την ανάλυση των τ�πικών 

περι��ών στις γαλλικές και ισπανικές αρ�ές και, υπ� τ�ν �ρ� της τήρησης 
σ�ετικών δεσµεύσεων, επιτρέπει την πρά�η κατά τ� υπ�λ�ιπ� µέρ�ς της

IP/00/80 27.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των 
εταιρειών Freudenberg και Phoenix

IP/00/81 27.1.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει την εκ µέρ�υς της BellSouth απ�κτηση τ�υ µεριδί�υ 
π�υ κατέ�ει η Vodafone Airtouch στην E-Plus

IP/00/92 1.2.2000 Η Επιτρ�πή καταλήγει στ� συµπέρασµα �τι η εκ µέρ�υς της BellSouth 
απ�κτηση τ�υ µεριδί�υ της VR Telecommunications στην E-Plus δεν 
εµπίπτει στ� πεδί� ε!αρµ�γής των κ�ιν�τικών καν�νων

IP/00/105 3.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της General 
Electric Company (ΗΠΑ) και της Thomson-CSF (Γαλλία) στ�ν τ�µέα της 
κατάρτισης σε πρ�σ�µ�ιωτή πτήσης

IP/00/106 3.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη διάλυση της κ�ινής επι�είρησης BP/Mobil, µιας 
ευρωπαϊκής εταιρείας παραγωγής και λιανικής πώλησης καυσίµων και 
λιπαντικών· η διάλυση της εταιρείας απ�τελ�ύσε �ρ� για την απ�!αση 
έγκρισης της συγ�ώνευσης Exxon/Mobil

IP/00/109 4.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Finalrealm απ�κτηση της United 
Biscuits

IP/00/110 4.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τις απ�κτήσεις εκ µέρ�υς της Suzuki Motor 
Corporation

IP/00/114 5.2.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 
συγ�ώνευση µετα�ύ VEBA και VIAG

IP/00/118 7.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ των σ�υηδικών εταιρειών Saab 
και Celsius στ�ν τ�µέα της άµυνας

IP/00/126 8.2.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει την εκ µέρ�υς της Electrabel (Βέλγι�) απ�κτηση της 
�λλανδικής εταιρείας ηλεκτρ�παραγωγής EPON

IP/00128 8.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Air Express International απ� την 
Deutsche Post AG

IP/00/129 8.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Ελληνικής Εταιρείας 
Εµ!ιαλώσεως και της Coca-Cola Beverages plc, υπ� τ�ν �ρ� της τήρησης 
δεσµεύσεων



∂§∂°Ã√™ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø¡ 239

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

IP/00/135 9.2.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην TotalFina να απ�κτήσει τ�ν έλεγ�� της Elf 
Aquitaine υπ� τ�ν �ρ� σηµαντικών αλλαγών στ� αρ�ικά κ�ιν�π�ιηθέν σ�έδι�

IP/00/150 14.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα τ�υ 
�αρτι�ύ

IP/00/172 21.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Europcar International SA εκ µέρ�υς 
της Volkswagen AG

IP/00/174 21.2.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας σ�ετικά 
µε τη συγ�ώνευση MCI WorldCom/Sprint

IP/00/177 22.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Bayer AG απ�κτηση των διεθνών 
δραστηρι�τήτων της Lyondell Chemical Company στ�ν τ�µέα των π�λυ�λών 
π�λυαιθέρα 

IP/00/188 25.2.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας �σ�ν 
α!�ρά την εκ µέρ�υς της Industri Kapital απ�κτηση της επι�είρησης Dyno 
ASA π�υ δραστηρι�π�ιείται στην αγ�ρά �ηµικών πρ�ϊ�ντων

IP/00/194 28.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση των εταιρειών παρ��ής υπηρεσιών 
ηλεκτρ�νικής παραγωγής της ΙΒΜ στην Ιταλία και στις Ηνωµένες 
Π�λιτείες εκ µέρ�υς της Celestica

IP/00/197 28.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συµµετ��ή της Telekom Austria στ� κε!άλαι� της 
Libro

IP/00/200 29.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ίδρυση της κ�ινής επι�είρησης Nuevas Ediciones 
de Bolsillo (NEB) εκ µέρ�υς της Bertelsmann και της Planeta

IP/00/205 1.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση των δραστηρι�τήτων στ�ν τ�µέα τ�υ 
υλικ�ύ µεταγωγής της Ericsson στη Σ�υηδία και στη Γαλλία απ� την 
εταιρεία Solectron

IP/00/212 1.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Bosch Telekom Private Networks εκ 
µέρ�υς της KKR Group

IP/00/214 1.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της ERF (Holdings) plc (Ηνωµέν� 
Βασίλει�) εκ µέρ�υς της MAN Nutzfahrzeuge AG (Γερµανία)

IP/00/241 9.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την υπ� �ρ�υς απ�κτηση της Amora-Maille εκ µέρ�υς 
της Unilever France

IP/00/258 14.3.2000 Η Alcan εγκαταλείπει τα σ�έδιά της για απ�κτηση της Pechiney 
πρ�κειµέν�υ να απ�!ευ�θεί τ� ενδε��µεν� λήψης απ�!ασης εκ µέρ�υς της 
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής για απαγ�ρευση της συγ�ώνευσης

IP/00/267 16.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Ericsson Energy Systems εκ µέρ�υς 
της Emerson Electric

IP/00/275 21.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της HEW εκ 
µέρ�υς της Vattenfall και της Freie- und Hansestadt Hamburg

IP/00/279 21.3.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη συµµετ��ή της BSkyB στ� κε!άλαι� της 
KirchPayTV

IP/00/281 21.3.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 
συγ�ώνευση των δραστηρι�τήτων της Novartis και της AstraZeneca στ�ν 
τ�µέα της !υτ�πρ�στασίας

IP/00/282 21.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση εκ µέρ�υς της CLT-UFA τ�υ µεριδί�υ 
π�υ κατέ�ει η εταιρεία News στ�ν γερµανικ� τηλε�πτικ� σταθµ� VOX

IP/00/287 22.3.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 
συγκέντρωση µετα�ύ των εταιρειών Microsoft/Liberty Media/Telewest 

IP/00/293 24.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Meyer International plc εκ µέρ�υς της 
Compagnie de Saint-Gobain

IP/00/302 28.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της ΕSΑΤ απ� την ΒΤ
IP/00/308 30.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση µέρ�υς της Schroders (Ηνωµέν� 

Βασίλει�) εκ µέρ�υς της Citigroup (ΗΠΑ)
IP/00/313 30.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της 

Shell και της BASF
IP/00/315 30.3.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγκέντρωση µετα�ύ της Monsanto 

(ΗΠΑ) και της Pharmacia & Upjohn (ΗΠΑ) 
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IP/00/323 3.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει συγκέντρωση στ�ν τ�µέα των �ρηµατ�πιστωτικών 
υπηρεσιών

IP/00/324 3.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση των δραστηρι�τήτων της Quante στ�ν 
τ�µέα της παραγωγής συστατικών τηλεπικ�ινωνιακών στ�ι�είων εκ µέρ�υς 
της 3M

IP/00/325 3.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 
Preussag και VA Technologie

IP/00/327 4.4.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στις εταιρείες NEC και Mitsubishi να συστήσ�υν 
κ�ινή επι�είρηση στ�ν τ�µέα των µ�νιτ�ρ για ηλεκτρ�νικ�ύς υπ�λ�γιστές

IP/00/328 4.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης παραγωγής 
υδρ�ηλεκτρικής ενέργειας απ� τις εταιρείες Voith και Siemens

IP/00/342 7.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ πλήρ�υς ελέγ��υ της ιταλικής 
εταιρείας λιανικής πώλησης Gruppo GS εκ µέρ�υς της Carrefour

IP/00/343 7.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 
Ahold, ICA Förbundet και Canica

IP/00/346 10.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Blue Circle απ� τη Lafarge
IP/00/352 11.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγκέντρωση µετα�ύ των εταιρειών 

MeritaNordbanken και UniDanmark
IP/00/373 12.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγκέντρωση µετα�ύ της Vodafone 

Airtouch και της Mannesmann AG
IP/00/385 14.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγκέντρωση µετα�ύ της CGU και της Norwich 

Union
IP/00/386 14.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ πλήρ�υς ελέγ��υ της Tekelec 

Europe SA εκ µέρ�υς της Arrow Electronics Inc.
IP/00/390 14.4.2000 Η Επιτρ�πή κ�ιν�π�ιεί στις εταιρείες VEBA και VIAG τις αντιρρήσεις της 

για την εκ µέρ�υς τ�υς σ�εδια��µενη συγκέντρωση
IP/00/394 18.4.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 

σ�εδια��µενη ε�αγ�ρά της BICC εκ µέρ�υς της Pirelli
IP/00/395 18.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης παραγωγής 

π�λυανθρακικών πλακών απ� τις εταιρείες Bayer και Röhm
IP/00/396 18.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 

Reuters και Equant
IP/00/415 28.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης παρ��ής υπηρεσιών 

τα�ιδιωτικ�ύ γρα!εί�υ µέσω τ�υ ∆ιαδικτύ�υ απ� τις εταιρείες Terra 
(θυγατρική της Telefónica) και Amadeus

IP/00/416 28.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ λήψη ελέγ��υ των επενδυτικών 
εταιρειών FNH και TCI εκ µέρ�υς της Telia και της Κommerzbank

IP/00/417 28.4.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ πλήρ�υς ελέγ��υ της γερµανικής 
εταιρείας BSL εκ µέρ�υς της Dow Chemical

IP/00/420 2.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά των δραστηρι�τήτων κινητής τηλε!ωνίας 
της Robert Bosch GmbH απ� τη Siemens AG

IP/00/438 4.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Ocean και της Exel στ�ν 
τ�µέα των υπηρεσιών ε!�διαστικής δια�είρισης

IP/00/439 4.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των εταιρειών 
Hitachi και NEC για την παραγωγή DRAMs

IP/00/446 8.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της United Biscuits εκ µέρ�υς της 
Nabisco

IP/00/451 8.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Hebel εκ µέρ�υς της Preussag
IP/00/452 10.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών 

Glaxo Wellcome και SmithKline Beecham
IP/00/453 10.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Courtaulds Textiles εκ µέρ�υς της 

Sara Lee, υπ� τ�ν �ρ� της πώλησης τ�υ σήµατ�ς Well
IP/00/473 12.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Diligentia εκ µέρ�υς της Skandia 

Life Insurance
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IP/00/478 15.5.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην Bertelsmann να απ�κτήσει µερίδι� στ� 
κε!άλαι� τ�υ διαδικτυακ�ύ σκανδινα"ικ�ύ "ι"λι�πωλεί�υ Bokus 

IP/00/492 18.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά των διεθνών δραστηρι�τήτων παρ��ής 
συµ"�υλών και τε�ν�λ�γιών της πληρ�!�ρίας της Ernst & Young εκ µέρ�υς 
της Cap Gemini

IP/00/494 19.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Burmah Castrol εκ µέρ�υς της BP 
Amoco

IP/00/496 19.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την αγ�ρά της Cordant Technologies απ� την Alcoa
IP/00/499 22.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της MWCR εκ µέρ�υς των εταιρειών 

San Paolo IMI και Schroders Groups
IP/00/500 22.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Newbridge Networks εκ µέρ�υς της 

Alcatel
IP/00/509 23.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Pfizer και της 

Warner-Lambert
IP/00/528 25.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Ford απ�κτηση τ�υ πλήρ�υς 

ελέγ��υ της εταιρείας Autonova
IP/00/535 26.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση της Fendi εκ µέρ�υς των 

εταιρειών LVMH και Prada
IP/00/539 29.5.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας �σ�ν 

α!�ρά την εκ µέρ�υς της Boeing απ�κτηση των δραστηρι�τήτων της Hughes 
Electronics στ�ν τ�µέα των δ�ρυ!�ρων

IP/00/542 29.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στις ΗΠΑ απ� τις 
εταιρείες BellSouth και SBC Communications

IP/00/543 29.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στην Ελλάδα µετα�ύ 
των �µίλων Carrefour και Μαριν�π�υλ�ς

IP/00/548 30.5.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει την απ�κτηση της Seima απ� τη Magneti Marelli
IP/00/559 31.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 

Ahlström Machinery και Andritz στ�ν τ�µέα τ�υ �αρτ�π�λτ�ύ και τ�υ 
ε��πλισµ�ύ παραγωγής �αρτι�ύ

IP/00/560 31.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της γαλλικής τράπε�ας CCF απ� την 
HSBC Holdings

IP/00/561 31.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα των 
συσκευασιών εκ µέρ�υς των εταιρειών Techpack International και 
Aptar/Valois

IP/00/568 31.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της επι�είρησης πρακτ�ρείας τα�ιδίων 
GTT εκ µέρ�υς της TUI

IP/00/570 31.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την πώληση παραγωγικών περι�υσιακών στ�ι�είων 
της Nortel Networks στη Solectron

IP/00/574 5.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Arvin και της Meritor
IP/00/594 9.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Johnson & 

Johnson και της Mercury Asset Management
IP/00/603 13.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Colonial απ� την Winterthur Life
IP/00/617 14.6.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 

συγ�ώνευση µετα�ύ Time Warner και EMI
IP/00/618 15.6.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για την 

απ�κτηση µεριδί�υ στην π�ρτ�γαλική αερ�π�ρική εταιρεία Portugália εκ 
µέρ�υς της Swissair

IP/00/622 15.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα των 
τηλε!ωνικών καταλ�γων απ� τις εταιρείες Telenor Media και VIAG 
Interkom

IP/00/627 16.6.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης στην Ελλάδα 
στ�ν τ�µέα της α�ι�π�ίησης ακινήτων

IP/00/628 16.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Racal εκ µέρ�υς της Thomson CSF
IP/00/629 16.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Dial Group εκ µέρ�υς της 

θυγατρικής εν�ικίασης αυτ�κινήτων της ABN



242  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

IP/00/630 16.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της σ�υηδικής επι�είρησης BT 
Industries εκ µέρ�υς της Toyota Automatic Loom Works

IP/00/634 19.6.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 
συγ�ώνευση AOL/Time Warner

IP/00/642 21.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της µ�νάδας ε��πλισµών µετα!�ράς 
ενέργειας της Babcock εκ µέρ�υς της CVC

IP/00/644 21.6.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην RTL Newmedia να απ�κτήσει συµµετ��ή στ� 
κε!άλαι� της PrimusPower

IP/00/650 22.6.2000 Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε την απ�κτηση, εκ µέρ�υς της British 
Telecommunications plc (BT) τ�υ ελέγ��υ �λ�κληρης της �λλανδικής 
επι�είρησης Telfort Holding NV («Telfort»)

IP/00/654 23.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Raab Karcher εκ µέρ�υς της Saint-
Gobain

IP/00/655 23.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών Canal +, 
Lagardère και Liberty Media 

IP/00/666 28.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση µεριδί�υ στ� κε!άλαι� της εταιρείας 
κατασκευής ε��πλισµών θέρµανσης Gruppo Riello εκ µέρ�υς της Carlyle 
Europe Partners

IP/00/667 28.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την πώληση της µ�νάδας υάλινων συσκευασιών και 
σωλήνων της VIAG

IP/00/680 29.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την αγ�ρά της Liberty International Pensions εκ µέρ�υς 
της Schroders

IP/00/681 29.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 
Solvay και Plastic Omnium

IP/00/690 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Philips και 
της Chevron

IP/00/691 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Pearson TV εκ µέρ�υς της 
Bertelsmann και της GBL

IP/00/692 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη λήψη συµµετ��ής εκ µέρ�υς της ENI στην 
π�ρτ�γαλική εταιρεία πετρελαι�ειδών και αερί�υ GALP

IP/00/693 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την αγ�ρά της Land Rover εκ µέρ�υς της Ford
IP/00/694 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγκέντρωση µετα�ύ της Granada και της Compass 

Group
IP/00/695 30.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση ελέγ��υ της Stream εκ 

µέρ�υς της Telecom Italia και της News Television
IP/00/697 3.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση της American Cyanamid εκ 

µέρ�υς της BASF
IP/00/698 3.7.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για την 

απ�κτηση της Perstorp απ� την Industri Kapital
IP/00/710 5.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ των �λλανδικών εταιρειών 

"υθ�κ�ρησης Boskalis Westminster και Hollandse Beton Groep
IP/00/711 5.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµ�σια πρ�σ!�ρά ε�αγ�ράς της µεταλλευτικής 

εταιρείας MG εκ µέρ�υς της Enron
IP/00/712 5.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση γερµανικής κ�ινής επι�είρησης στ�ν 

τ�µέα των κατασκευών απ� τις εταιρείες Saint-Gobain και IWKA
IP/00/724 6.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 

Svenska Cellulosa και Graninge
IP/00/730 7.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της Synavion εκ µέρ�υς της Siemens και 

της Lufthansa
IP/00/733 7.7.2000 Η Microsoft εγκαταλείπει την πρ�σπάθεια απ�κτησης τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ 

της Telewest µετά την έγερση αντιρρήσεων εκ µέρ�υς της Επιτρ�πής για 
την πρά�η αυτή

IP/00/734 10.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Invensys αγ�ρά της �λλανδικής 
εταιρείας λ�γισµικ�ύ Baan
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IP/00/743 11.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη "ελγική κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ της Planet 
Internet και της Fortis Bank

IP/00/754 12.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της µ�νάδας παραγωγής �ύθ�υ της 
Danone εκ µέρ�υς της Scottish & Newcastle

IP/00/755 12.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Endemol εκ µέρ�υς της Telefónica
IP/00/783 14.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα τ�υ 

ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ µετα�ύ της Deutsche Bank και της SAP
IP/00/788 14.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Hyder εκ µέρ�υς της Western Power 

Distribution
IP/00/790 17.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της SFX Entertainment εκ µέρ�υς της 

Clear Channel Communications
IP/00/795 18.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της WF Electrical εκ µέρ�υς της 

Hagemeyer
IP/00/814 20.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών 

Rexam και American National Can, �ι �π�ίες παράγ�υν κυτία π�τών απ� 
αλ�υµίνι�

IP/00/823 24.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Aseguradora Valenciana εκ µέρ�υς 
της CGNU στ�ν ασ!αλιστικ� τ�µέα

IP/00/824 24.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Rhodia 
και της Raisio

IP/00/843 26.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των εταιρειών 
ABB, Bilfinger και MVV Energie

IP/00/864 27.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Thomson Travel εκ µέρ�υς της 
Preussag

IP/00/883 28.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της "ρετανικής 
εταιρείας ακινήτων MEPC

IP/00/884 28.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Air Liberté και της TAT European 
Airlines εκ µέρ�υς της AOM

IP/00/893 31.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση δύ� ασιατικών κ�ινών επι�ειρήσεων 
µετα�ύ της Valeo και της Robert Bosch GmbH

IP/00/894 31.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Andersen 
Consulting και της British Telecommunications

IP/00/895 31.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της PHH Europe Companies εκ µέρ�υς 
της BNP-Paribas

IP/00/900 1.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση των εταιρειών �αρτι�ύ και 
συσκευασίας της Assidomδn εκ µέρ�υς της Mondi/Frantschach

IP/00/901 1.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης κινητής τηλε!ωνίας 
στην Ισπανία

IP/00/903 2.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Cokowi εκ 
µέρ�υς της OMV και της Rheinbraun

IP/00/904 2.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµ�σια πρ�σ!�ρά ε�αγ�ράς της Australia’s North 
εκ µέρ�υς της Rio Tinto

IP/00/909 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µίσθωσης 
εµπ�ρευµατ�κι"ωτίων-"υτίων µετα�ύ των εταιρειών Brambles και Ermewa

IP/00/910 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ τµήµατ�ς παραγωγής συστατικών 
µερών αυτ�κινήτων της Labinal εκ µέρ�υς της Valeo

IP/00/911 7.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη δηµι�υργία memIQ εκ µέρ�υς των εταιρειών 
HypoVereinsbank, IXOS Software και Mannesmann

IP/00/912 7.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης MyAircraft.com, 
η �π�ία ειδικεύεται στις συναλλαγές µετα�ύ επι�ειρήσεων στ�ν 
αερ�διαστηµικ� τ�µέα

IP/00/913 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Modo Paper εκ µέρ�υς της Metsä-
Serla

IP/00/914 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ στη δανική 
επι�είρηση Sonofon εκ µέρ�υς της Telenor
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IP/00/915 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση των ελ"ετικών και 
σ�υηδικών εταιρειών Nybron και Bauwerk Parkett �ι �π�ίες παράγ�υν 
�ύλινες επενδύσεις για δάπεδα

IP/00/916 7.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Caisse des 
Dépôts et Consignations και της ισπανικής Banco Urquijo

IP/00/926 14.8.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για την 
κ�ινή επι�είρηση µετα�ύ των εταιρειών Framatome, Siemens και Cogema

IP/00/927 14.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Tate & Lyle απ�κτηση τ�υ 
απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της Amylum UK και της Amylum Europe

IP/00/928 14.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Alfa Laval Holding εκ µέρ�υς της 
Industri Kapital Group

IP/00/929 14.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 
Telefónica και Tyco

IP/00/930 14.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στη France Télécom να απ�κτήσει την Orange, υπ� 
τ�ν �ρ� της πώλησης µιας "ελγικής εταιρείας

IP/00/931 14.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση της Demag, µιας θυγατρικής 
της Mannesmann, εκ µέρ�υς των εταιρειών Siemens και Bosch

IP/00/934 22.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της RWE και 
της Iberdrola

IP/00/935 22.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Heiploeg Shellfish International BV 
απ� την UBS Capital BV

IP/00/936 22.8.200 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Sonera 
Systems και της ICL Invia

IP/00/937 22.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Arla 
Foods Ελλάς και της ∆έλτα

IP/00/938 22.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση εκ µέρ�υς της HSBC τ�υ 
απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της εταιρείας BBA Friction, η �π�ία ανήκει στ�ν 
�µιλ� BBA plc

IP/00/939 22.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης εκ µέρ�υς της SEI και 
της Mitsubishi Electric Europe, η �π�ία θα παρέ�ει υπηρεσίες δια�είρισης 
υπ�δ�µών στην Ιταλία

IP/00/940 23.8.2000 Η Επιτρ�πή παραπέµπει τη συγ�ώνευση Interbrew/Bass στις αρ�ές 
ανταγωνισµ�ύ τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ

IP/00/943 25.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Young & Rubicam εκ µέρ�υς της 
WPP

IP/00/944 25.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης εκ µέρ�υς της E.ON 
και της Allianz Capital Partner

IP/00/945 25.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Ranks Hovis McDougall Group εκ 
µέρ�υς της Doughty Hanson & Co Limited

IP/00/947 28.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Labinal εκ µέρ�υς της Snecma
IP/00/948 28.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση της Metsä Corrugated εκ 

µέρ�υς της SCA Packaging
IP/00/951 30.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την πλήρη ε�αγ�ρά της Frosch Touristik (FTI) εκ 

µέρ�υς της Airtours plc
IP/00/952 30.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση εκ µέρ�υς της Menzies (Ηνωµέν� 

Βασίλει�) τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Lufthansa Ground Services (Ηνωµέν� 
Βασίλει�)

IP/00/953 30.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει την εκ µέρ�υς της Riva (Ιταλία) απ�κτηση της Société 
des Aciers d’Armature pour le Béton (Γαλλία)

IP/00/954 30.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των 
εταιρειών Sextant και Diehl

IP/00/955 30.8.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει υπ� �ρ�υς στη Siemens να απ�κτήσει τ�ν έλεγ�� των 
εταιρειών Dematic, VDO και Sachs �ι �π�ίες είναι θυγατρικές της 
Mannesmann. Η απ�κτηση της Rexroth εκ µέρ�υς της Bosch ε�ακ�λ�υθεί 
να "ρίσκεται υπ� ε�έταση
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IP/00/957 31.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης NewMonday.com 
εκ µέρ�υς των εταιρειών Randstad και VNU (αµ!�τερες �λλανδικές)

IP/00/960 1.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης απ� τις εταιρείες 
TotalFina και Saarberg

IP/00/962 4.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει, µε την επι!ύλα�η της ανάληψης σηµαντικών 
δεσµεύσεων, την εκ µέρ�υς της Volvo απ�κτηση της θυγατρικής της 
Renault η �π�ία είναι ειδικευµένη στην κατασκευή !�ρτηγών

IP/00/967 5.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγκέντρωση µετα�ύ της ZF Gotha και της 
Graziano Trasmissioni

IP/00/968 5.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της BT, της 
Japan Telecom και της Vodafone στην Ιαπωνία

IP/00/969 5.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Italtel απ� την Clayton Dubilier & 
Rice

IP/00/970 5.9.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µε την επωνυµία 
BOL Italia απ� την Bertelsmann AG και τη Mondadori SpA

IP/00/972 5.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση απ� την Toyota Motor Corporation της 
"ρετανικής της εταιρείας διαν�µής Toyota (GB) plc

IP/00/979 6.9.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην BASF να συµµετάσ�ει στ� κε!άλαι� της DyStar
IP/00/980 6.8.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης κινητής τηλε!ωνίας 

στ� Ηνωµέν� Βασίλει� απ� τις εταιρείες Hutchison, NTT DoCoMo και 
KPN Mobile

IP/00/989 12.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει συµµετ��ή της γαλλικής εταιρείας Feu Vert στην 
ισπανική εταιρεία επισκευής αυτ�κινήτων Autocenter Delauto

IP/00/990 12.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της McKechnie απ� τη Cinven
IP/00/991 12.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σ�υηδική κ�ινή επι�είρηση µε την επωνυµία 

Drutt, µετα�ύ της σ�υηδικής Telia και της Oracle των ΗΠΑ
IP/00/992 12.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης Ciberion απ� την 

British American Ventures και την Cap Gemini Ernst & Young
IP/00/993 12.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά δύ� ιταλικών µεταπ�ιητικών 

επι�ειρήσεων απ� τις εταιρείες Sanpaolo IMI και MWCR Lux
IP/00/1000 13.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της 

ιταλικής επι�είρησης πρακτ�ρείας τα�ιδίων Alpitur απ� την IFIL
IP/00/1001 13.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη λήψη συµµετ��ής της Unión Fenosa στ� κε!άλαι� 

της ισπανικής εταιρείας Cable i Televisió de Catalunya (Menta)
IP/00/1002 13.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ� κ�ιν�ύ απ�κτηση της Eutectic απ� τη Messer 

Industrie και την Carlyle Europe Partners
IP/00/1013 15.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της εταιρείας κατασκευής �αλύ"δινων 

σωλήνων Mannesmannröhren-Werke εκ µέρ�υς της Salzgitter
IP/00/1017 18.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης NovaBank απ� 

την Banco Comercial Portugues και την Interamerican
IP/00/1020 19.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Fiat Ferroviaria απ� την Alstom
IP/00/1036 21.9.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για την 

απ�κτηση της Svedala απ� τη Metso
IP/00/1049 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της BASF απ�κτηση τ�υ τµήµατ�ς 

τε�ν�λ�γίας π�λυπρ�πυλενί�υ της Novolen
IP/00/1050 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση �λλανδικής κ�ινής επι�είρησης κινητής 

τηλε!ωνίας απ� την Belgacom, την Tele Danmark και την T-Mobile
IP/00/1051 21.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Rio Nuovo απ� 

την Deutsche Bank και την ENEL
IP/00/1052 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της µ�νάδας υλικ�ύ της Italdata απ� τη 

Flextronics
IP/00/1053 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Johns Manville
IP/00/1054 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της VEBA Memec απ� τη Schroder 

Ventures
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IP/00/1055 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Bravida απ� 
την Telenor και την Procuritas Capital Partners

IP/00/1056 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της τσε�ικής 
εκδ�τικής εταιρείας Stratosfera απ� τη VNU και τη Hearst

IP/00/1058 25.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ 
της PSA και της Vivendi

IP/00/1063 27.9.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας 
για τη σ�εδια��µενη απ�κτηση της Metsä Tissue απ� 
την SCA Mölynlycke

IP/00/1076 29.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Bestfoods απ� τη Unilever, υπ� την 
πρ�ϋπ�θεση �τι η τελευταία θα υλ�π�ιήσει σηµαντική δέσµη εκ�ωρήσεων

IP/00/1085 29.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της µ�νάδας πλαστικών της Kömmerling 
απ� τη RAG, η �π�ία είναι θυγατρική της HT Troplast

IP/00/1086 29.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Mallinckrodt απ� την Tyco
IP/00/1087 29.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη µ�νάδα πρ�µηθειών της Unilever European Bakery 

Supplies απ� την �λλανδική εταιρεία CSM NV
IP/00/1088 29.9.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην Carrefour να απ�κτήσει τ�ν απ�κλειστικ� 

έλεγ�� της "ελγικής αλυσίδας σ�υπερµάρκετ GB
IP/00/1091 2.10.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει την απ�κτηση της Stadtwerke Kiel απ� την TXU 

Germany
IP/00/1099 3.10.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας 

για την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της EnBW απ� την EDF 
και την OEW

IP/00/1102 3.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα τ�υ 
ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ απ� τη SAP και τη Siemens

IP/00/1122 5.10.2000 Η EMI και η Time Warner απ�σύρ�υν την κ�ιν�π�ίησή τ�υς πρ�ς την 
Επιτρ�πή

IP/00/1131 9.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Bayer, 
της Deutsche Telekom και της Infraserv Höchst στ�ν τ�µέα τ�υ 
ηλεκτρ�νικ�ύ εµπ�ρί�υ

IP/00/1136 9.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 
απ� την Crédit Suisse

IP/00/1139 10.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Detroit Diesel απ� την 
DaimlerChrysler

IP/00/1162 16.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών 
Vivendi, Canal + και Seagram

IP/00/1163 16.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Diageo να αγ�ράσει την General 
Mills of Pillsbury 

IP/00/1169 17.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Nabisco απ� την Philip Morris
IP/00/1170 17.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µε την επωνυµία 

French Cable TV απ� τις εταιρείες Suez-Lyonnaise, NTL και Morgan Stanley 
Dean Witter

IP/00/1186 18.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της Airbus Integrated Company
IP/00/1188 19.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ ευρωπαϊκ�ύ τµήµατ�ς διαν�µής 

ηλεκτρ�νικών πρ�ϊ�ντων της VEBA απ� την Avnet
IP/00/1195 23.10.2000 Η Επιτρ�πή παραπέµπει στις "ρετανικές αρ�ές µέρ�ς της πρ�σ!�ράς 

απ�κτησης της Go-Ahead απ� την C3D και εγκρίνει τ� υπ�λ�ιπ� τµήµα της 
πρά�ης

IP/00/1206 24.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Superdiplo απ� την Ahold
IP/00/1222 27.10.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Alcatel 

και της Thomson Multimedia
IP/00/1223 27.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Magneti Marelli απ�κτηση τ�υ 

απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της κ�ινής της επι�είρησης µε την Bosch
IP/00/1231 27.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της British Aluminium απ� την Alcoa
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IP/00/1259 6.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει απ�κτηση τ�υ απ�κλειστικ�ύ ελέγ��υ της Falck 
και της θυγατρικής της Sondel απ� την Compart

IP/00/1265 8.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συµµετ��ή της Dana Corp. στ� κε!άλαι� της 
Getrag Getriebe- und Zahnradfabrik

IP/00/1266 8.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ των Babcock 
Borsig, MG Technologies και SAP

IP/00/1267 8.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Postsparkasse απ� την BAWAG
IP/00/1307 15.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Bank Austria απ� την 

HypoVereinsbank
IP/00/1308 15.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη λήψη συµµετ��ής στ� κε!άλαι� της Nouvelles 

Frontières απ� την Preussag
IP/00/1309 15.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Hurel-Dubois απ� τη Snecma
IP/00/1317 16.11.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για δύ� 

κ�ινές επι�ειρήσεις µετα�ύ των τα�υδρ�µικών �ργανισµών τ�υ Ηνωµέν�υ 
Βασιλεί�υ, των Κάτω Uωρών και της Σιγκαπ�ύρης

IP/00/1338 22.11.2000 Η Επιτρ�πή απ�ρρίπτει τα π�ρτ�γαλικά µέτρα σ�ετικά µε δηµ�σια 
πρ�σ!�ρά ε�αγ�ράς της τσιµεντ�"ι�µη�ανίας Cimpor

IP/00/1349 23.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης στ�ν τ�µέα των 
ελικ�πτέρων µετα�ύ της Αgusta και της Westland

IP/00/1350 23.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει λήψη συµµετ��ής της Scottish & Newcastle στ� 
κε!άλαι� της π�ρτ�γαλικής "ι�µη�ανίας �ύθ�υ Centralcer

IP/00/1373 29.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Smiths Industries 
και της TI Group

IP/00/1383 30.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης υπηρεσιών κινητής 
τηλε!ωνίας µετα�ύ επι�ειρήσεων (B2B) απ� την Cap Gemini και τη 
Vodafone

IP/00/1384 30.11.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Cottam Power Station απ� την EDF
IP/00/1406 5.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση της Outokumpu Steel µε 

την Avesta Sheffield
IP/00/1407 5.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Holland Chemical International απ� 

την Stinnes
IP/00/1420 6.12.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για τη 

συγ�ώνευση µετα�ύ Bombardier και Adtranz
IP/00/1425 8.12.2000 Η Επιτρ�πή απ�!ασί�ει τη διε�αγωγή εµπεριστατωµένης έρευνας για την 

ε�αγ�ρά της Kvaerner απ� την Aker Maritime
IP/00/1426 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Interpharm απ� την Alliance 

UniChem
IP/00/1427 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της εταιρείας κατασκευής µπαταριών 

Varta απ� την Deutsche Bank και την DBG
IP/00/1428 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση των γερµανικών εταιρειών εµπ�ρίας 

µετάλλων Bergmann και Hutzler απ� την Enron
IP/00/1432 8.12.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στην Creditanstalt, στη LASG και στην Austrian 

Airlines να απ�κτήσ�υν τ�ν έλεγ�� της AirPlus
IP/00/1433 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Dow απ�κτηση τ�υ απ�κλειστικ�ύ 

ελέγ��υ της Gurit-Essex και της Gurit-Essex Trading
IP/00/1434 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την ε�αγ�ρά της Moulinex απ� τ�ν �µιλ� EL.FI 
IP/00/1435 8.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει πρά�η συγ�ώνευσης µετα�ύ των αµερικανών 

παραγωγών µ�νάδων σκληρ�ύ δίσκ�υ Quantum HDD και Maxtor
IP/00/1445 12.12.2000 Η Aker Maritime εγκαταλείπει τ� σ�έδι� της για ε�αγ�ρά της Kvaerner µετά 

την κίνηση διαδικασίας εκ µέρ�υς της Επιτρ�πής
IP/00/1462 14.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει συγ�ώνευση στ�ν τ�µέα των ασ!αλειών στις Κάτω 

Uώρες
IP/00/1479 18.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σ�εδια��µενη ε�αγ�ρά της Krupp Werner & 

Pfleiderer GmbH απ� την Georg Fischer και την Westdeutsche Landesbank 
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1.2. Απ��άσεις ,άσει τ�υ άρθρ�υ 8 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε/Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ,�υλί�υ

IP/00/1480 18.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Zanders απ� τη Metsä-Serla 
IP/00/1486 18.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της ισπανικής 

εταιρείας κινητής τηλε!ωνίας Airtel απ� τη Vodafone και την BT
IP/00/1499 20.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ 

της Corus και της Cogifer
IP/00/1500 20.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Repsol 

και της Borealis
IP/00/1503 20.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση τ�υ κ�ιν�ύ ελέγ��υ της LTU απ� την 

SAirGroup, τη REWE και την Oppenheim
IP/00/1504 20.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Sommer Allibert απ� την Peugeot 
IP/00/1505 21.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση της κ�ινής επι�είρησης µε την επωνυµία 

Studio Channel µετα�ύ της Universal και της NTL
IP/00/1506 21.12.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει στη Siemens να ε�αγ�ράσει τη θυγατρική της 

Mannesmann µε την επωνυµία Demag Krauss-Maffei
IP/00/1540 22.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση κ�ιν�ύ ελέγ��υ της Inboard 

Leiterplattentechnologie απ� τη Sanmina
IP/00/1545 22.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ της Stora 

Enso και της AssiDomän

Υπ�θεση Ηµερ�µηνία Θέµα
IP/00/46 18.1.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση τµηµάτων της BOC 

(Ηνωµέν� Βασίλει�) απ� την Air Liquide (Γαλλία)
IP/00/134 9.2.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση της AGA (Σ�υηδία) 

απ� τη Linde (Γερµανία)
IP/00/257 14.3.2000 Η Επιτρ�πή απαγ�ρεύει την εκ µέρ�υς της Volvo απ�κτηση τ�υ κυρι�τερ�υ 

ανταγωνιστή της Scania
IP/00/259 14.3.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ των εταιρειών 

παραγωγής αλ�υµινί�υ Alcan και Alusuisse
IP/00/280 21.3.2000 Η Επιτρ�πή επιτρέπει υπ� �ρ�υς τη σύσταση της Astrium
IP/00/424 4.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ της Alcoa 

και της Reynolds Metals
IP/00/425 4.5.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει, µε την επι!ύλα�η της τήρησης δεσµεύσεων, 

την απ�κτηση της Union Carbide απ� την Dow Chemical
IP/00/613 13.6.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της VEBA και της VIAG, 

µε την επι!ύλα�η της τήρησης αυστηρών �ρων
IP/00/668 28.6.2000 Η Επιτρ�πή απαγ�ρεύει τη συγ�ώνευση µετα�ύ της MCI WorldCom 

και της Sprint
IP/00/753 12.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την απ�κτηση της Dyno απ� την Industri Kapital, 

µε την επι!ύλα�η της τήρησης δεσµεύσεων
IP/00/800 19.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Pirelli απ�κτηση των µ�νάδων 

παραγωγής καλωδίων µετα!�ράς ηλεκτρικής ενέργειας της BICC
IP/00/844 26.7.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη συγ�ώνευση των µ�νάδων παραγωγής αγρ��ηµικών 

πρ�ϊ�ντων της AstraZeneca και της Novartis, µε την επι!ύλα�η 
της πραγµατ�π�ίησης σηµαντικών εκ�ωρήσεων

IP/00/1067 27.9.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει την εκ µέρ�υς της Boeing απ�κτηση 
των δραστηρι�τήτων της Hughes Electronics στ�ν τ�µέα 
των δ�ρυ!�ρων

IP/00/1145 11.10.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς τη συγ�ώνευση µετα�ύ AOL 
και Time Warner
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IP/00/1414 6.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει τη σύσταση κ�ινής επι�είρησης µετα�ύ 
της Framatome και της Siemens, α!�ύ πρ�ηγ�υµένως τρ�π�π�ιήθηκαν 
στ�ι�εία της πρά�ης

IP/00/1457 13.12.2000 Η Επιτρ�πή εγκρίνει υπ� �ρ�υς την απ�κτηση τ�υ ελέγ��υ της Rexroth απ� 
τη Robert Bosch GmbH 

Υπ�θεση Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
COMP/JV.27 Microsoft/Liberty Media/Telewest 22.3.2000 ΕΕ C 94 της 1.4.2000, σ. 6
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III — ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣ>ΥΣΕΙΣ

A — ∞Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

1. Περι�ερειακές ενισ�ύσεις

�ι �άρτες περι!ερειακών ενισ�ύσεων έλη�αν την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 1999, καθώς τέθηκαν σε
ισ�ύ �ι νέες κατευθυντήριες γραµµές �ι �π�ίες εισάγ�υν µια αυστηρ�τερη µέθ�δ� καθ�ρισµ�ύ
των επιλέ�ιµων περι��ών και της ανώτατης επιτρεπ�µενης έντασης των ενισ�ύσεων για κάθε
περι��ή. �ι νέες κατευθυντήριες γραµµές ισ�ύ�υν για την περί�δ� 2000-2006.

Βέλγι�

>άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (36)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων τ�υ
Βελγί�υ για την περί�δ� 2000-2006. Η έγκριση τ�υ �άρτη θα επιτρέψει στις "ελγικές αρ�ές να
��ρηγήσ�υν επενδυτικές ενισ�ύσεις σε µεγάλες επι�ειρήσεις και ΜΜΕ εγκατεστηµένες στις
επιλέ�ιµες περι��ές. � �άρτης π�υ υπέ"αλε τ� Βέλγι� "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� γ) ακ�λ�υθεί τη γενική τάση γεωγρα!ικής συγκέντρωσης και µείωσης των ανώτατων
�ρίων ενίσ�υσης. Η κάλυψη των περι��ών π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί�
γ) µειώθηκε απ� 35,0 σε 30,9 %. Τα ανώτατα �ρια έντασης των ενισ�ύσεων παρ�υσίασαν
επίσης σηµαντική µείωση και ανέρ��νται κατά µέσ�ν �ρ� σε 15,6 %.

∆ανία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (37)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� καθεστώς ενισ�ύσεων περι!ερειακής ανάπτυ�ης
της ∆ανίας. Βάσει τ�υ καθεστώτ�ς, �ι δανικές αρ�ές θα είναι σε θέση να παράσ��υν στήρι�η ��ι
µ�ν� σε γενικά επενδυτικά σ�έδια στ�ν τ�µέα των επι�ειρήσεων, αλλά και σε σ�έδια έρευνας
και ανάπτυ�ης, σε περι"αλλ�ντικές επενδύσεις και στην παρ��ή συµ"�υλευτικών υπηρεσιών σε
ΜΜΕ. Σύµ!ωνα µε τις δανικές αρ�ές, �ι σ�ετικές δαπάνες εντ�ς των επ�µενων ετών ενδέ�εται
να !θάσ�υν τα 27 εκατ. EUR ετησίως. �ι ενισ�ύσεις θα επικεντρωθ�ύν στις περι��ές π�υ είναι
επιλέ�ιµες για �ρηµατ�δ�τηση απ� τα διαρθρωτικά ταµεία. Τ� καθεστώς θα ε!αρµ�στεί στ�
πλαίσι� των δανικών πρ�γραµµάτων των διαρθρωτικών ταµείων Interreg και URBAN π�υ έ��υν
συσταθεί για την υλ�π�ίηση τ�υ στ���υ 2.

Στις 26 �κτω"ρί�υ 1999 η Επιτρ�πή εί�ε ήδη εγκρίνει τ�ν δανικ� �άρτη περι!ερειακών
ενισ�ύσεων για την περί�δ� 2000-2006. Με την έγκριση τ�υ δανικ�ύ καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων
περι!ερειακής ανάπτυ�ης, �λ�κληρώθηκε τ� δεύτερ� µέρ�ς της ε�έτασης τ�υ δανικ�ύ
συστήµατ�ς περι!ερειακών ενισ�ύσεων.

¥36¦ Υπ�θεση N 799/99.
¥37¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 808/99. 
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Γερµανία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων (38)

Στις 14 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων για τις
περι��ές της δυτικής Γερµανίας και τ� Βερ�λίν� µ�ν� για την περί�δ� απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ
2000 έως τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 2003, καθ�τι �ι γερµανικές αρ�ές υπέ"αλαν κ�ιν�π�ίηση για
τέσσερα �ρ�νια (2000-2003)· για τα υπ�λ�ιπα τρία �ρ�νια, θα πρέπει να υπ�"ληθεί νέ�ς �άρτης
σε εύθετ� �ρ�ν�.

�ι περι��ές αυτές κηρύ�θηκαν επιλέ�ιµες "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της
συνθήκης ΕΚ και �ρίσθηκε (σύµ!ωνα µε τ� κ�ιν�τικ� δίκαι�) η ανώτατη ένταση των περι!ερειακών
ενισ�ύσεων. Τ�ν Ι�ύλι� τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ έτ�υς, η Επιτρ�πή εί�ε ήδη απ�!ασίσει �τι τα
πέντε νέα �µ�σπ�νδα κράτη είναι επιλέ�ιµα "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της
συνθήκης ΕΚ, καθ�ρί��ντας ταυτ��ρ�να την αντίστ�ι�η ένταση των ενισ�ύσεων επίσης για
την περί�δ� απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2003. �ι δύ� απ�!άσεις
συναπαρτί��υν τ�ν λεγ�µεν� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων της Γερµανίας, τηρ�υµέν�υ
τ�υ ανώτατ�υ �ρί�υ κάλυψης τ�υ πληθυσµ�ύ, π�υ έ�ει �ριστεί απ� την Επιτρ�πή σε 34,9 % για
τ� συγκεκριµέν� κράτ�ς µέλ�ς.

Η Επιτρ�πή περι�ρισε την ανώτατη ένταση των ενισ�ύσεων στη ∆υτική Γερµανία σε καθαρ�
ισ�δύναµ� επι��ρήγησης (ΚΙΕ) ύψ�υς 10 %, πλέ�ν ακαθάριστης πρ�σαύ�ησης 10 % για τις
ΜΜΕ στις περι��ές Hameln-Pyrmont, Stadt Hof και Stadt Passau. Για τις υπ�λ�ιπες επιλέ�ιµες
περι��ές της δυτικής Γερµανίας, εκτ�ς της π�λης τ�υ Βερ�λίν�υ, η ανώτατη ένταση των
ενισ�ύσεων είναι 18 % ΚΙΕ, πλέ�ν ακαθάριστης πρ�σαύ�ησης 10 % για τις ΜΜΕ. Για την
π�λη τ�υ Βερ�λίν�υ τ� ΚΙΕ είναι 20 % και η ακαθάριστη πρ�σαύ�ηση για τις ΜΜΕ είναι 10 %.

Επιπλέ�ν, η Γερµανία δεσµεύθηκε �τι δεν θα σηµειωθεί υπέρ"αση των ακ�λ�υθων ανώτατων
�ρίων ακαθάριστης έντασης ενισ�ύσεων: για �λες τις επιλέ�ιµες περι��ές της δυτικής
Γερµανίας, ε�αιρ�υµένης της περι!έρειας αγ�ράς εργασίας τ�υ Βερ�λίν�υ, 28 % (ακαθάριστ�)
για τις ΜΜΕ και 18 % (ακαθάριστ�) για τις µεγάλες επι�ειρήσεις· για την περι!έρεια αγ�ράς
εργασίας τ�υ Βερ�λίν�υ, 43 % (ακαθάριστ�) για τις ΜΜΕ και 28 % (ακαθάριστ�) για τις
µεγάλες επι�ειρήσεις.

Linde AG (39)

Στις 18 Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε εν µέρει αρνητική απ�!αση, περατών�ντας έτσι
την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε τη µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση π�υ ��ρήγησαν �ι
γερµανικές αρ�ές στη Linde AG. Η εν λ�γω ενίσ�υση ��ρηγήθηκε υπ� µ�ρ!ή επι��ρήγησης
για την κατασκευή µ�νάδας παραγωγής µ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα στη Leuna (Σα��νία-Άν�αλτ).
Η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι πρέπει να ανακτηθεί τ� τµήµα της ενίσ�υσης π�υ υπερ"αίνει τ�
ισ�ύ�ν ανώτατ� �ρι� ύψ�υς 35 % για τις κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα στη
Σα��νία-Άν�αλτ, καθ�τι δεν πληρ�ύνται �ι απαραίτητες πρ�ϋπ�θέσεις για την ε!αρµ�γή
κάπ�ιας απ� τις παρεκκλίσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στη Συνθήκη.

¥38¦ Υπ�θεση C 47/99. 
¥39¦ ΕΕ L 211 της 22.8.2000, υπ�θεση C 18/99.



∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ 253

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Ισπανία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (40)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε την πρ�ταση της Ισπανίας σ�ετικά µε τ� �άρτη
περι!ερειακών ενισ�ύσεων, � �π�ί�ς δεν καλύπτει περισσ�τερ� απ� τ� 79,2 % τ�υ συν�λικ�ύ
πληθυσµ�ύ της �ώρας. � επιλέ�ιµ�ς πληθυσµ�ς διαµένει κατά 58,4 % σε περι��ές �π�υ τ� κατά
κε!αλήν ΑΕγ�Π δεν υπερ"αίνει τ� 75 % τ�υ κ�ιν�τικ�ύ µέσ�υ �ρ�υ [περι��ές επιλέ�ιµες για
ενίσ�υση "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της Συνθήκης] και κατά 20,8 % σε
περι��ές �π�υ επικρατ�ύν καλύτερες σ�ετικά συνθήκες και �ι �π�ίες είναι επιλέ�ιµες "άσει
τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ). �ι περι��ές π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς
3 στ�ι�εί� α) είναι η Ανδαλ�υσία, η Γαλικία και η Καστίλλη-Λα Μάντσα.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι � �άρτης συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά και ενέκρινε τ�ν κατάλ�γ�
των περι��ών π�υ είναι επιλέ�ιµες για απαλλαγή είτε "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� α) είτε "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ.

Καθεστώς ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης για τις Καναρί�υς Νήσ�υς (41)

Στις 18 Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς !�ρ�λ�γικής ενίσ�υσης υπέρ των
Καναρίων Νήσων, τ� �π�ί� θα ε!αρµ�σθεί µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2006 και θα έ�ει ως
αντικείµεν� τη δηµι�υργία ειδικής �ικ�ν�µικής περι��ής (ZEC) η �π�ία θα πρ�ωθήσει την
�ικ�ν�µική και κ�ινωνική ανάπτυ�η και θα δια!�ρ�π�ιήσει τη διάρθρωση της παραγωγής στις
νήσ�υς. Τ� καθεστώς είναι σύµ!ων� µε τ�υς στ���υς των ειδικών �ικ�ν�µικών και !�ρ�λ�γικών
ρυθµίσεων για τις Καναρί�υς Νήσ�υς, π�υ εγκρίθηκαν απ� την Επιτρ�πή τ� 1996.

Τα παρε��µενα σε επι�ειρήσεις κίνητρα για την εγκατάσταση πραγµατικών �ικ�ν�µικών
δραστηρι�τήτων στην περι��ή ZEC (απαιτείται η πραγµατ�π�ίηση παραγωγικής επένδυσης
ελά�ιστ�υ ύψ�υς 100 000 EUR και καθαρή δηµι�υργία τ�υλά�ιστ�ν πέντε θέσεων εργασίας, σε
συγκεκριµέν�υς τ�µείς επι�ειρηµατικής δραστηρι�τητας) θα πρ�ωθήσ�υν την ανάπτυ�η της
παραγωγικής υπ�δ�µής.

Η Επιτρ�πή ε�έτασε την ενίσ�υση "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές
ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα και της ανακ�ίνωσης σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των
καν�νων για τις κρατικές ενισ�ύσεις στα µέτρα π�υ σ�ετί��νται µε την άµεση !�ρ�λ�γία των
επι�ειρήσεων (42). Η Επιτρ�πή έλα"ε υπ�ψη �τι �ι Κανάρι�ι Νήσ�ι είναι επιλέ�ιµες για την
απαλλαγή π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ, �τι τ�
καθεστώς !�ρ�λ�γικής ενίσ�υσης τηρεί τ�υς περι!ερειακ�ύς καν�νες για τις λειτ�υργικές
ενισ�ύσεις, �τι �ι επιδιωκ�µεν�ι στ���ι είναι καθ�ρισµέν�ι µε ακρί"εια και �τι η ενίσ�υση
έ�ει αναλ�γικ� �αρακτήρα, περι�ρισµένη �ρ�νική διάρκεια και µειώνεται πρ��δευτικά. Η
Επιτρ�πή αναγνώρισε �τι είναι αναγκαία η ��ρήγηση λειτ�υργικής ενίσ�υσης στην περι��ή
ZEC υπ� µ�ρ!ή !�ρ�λ�γικής ενίσ�υσης, πρ�κειµέν�υ να πρ�σελκυστ�ύν επι�ειρήσεις στις
Καναρί�υς Νήσ�υς, γεγ�ν�ς π�υ θα συµ"άλει στην αντιµετώπιση των µει�νεκτηµάτων της
περι��ής, δηλαδή της υψηλής ανεργίας και της µη δια!�ρ�π�ίησης της τ�πικής �ικ�ν�µίας (η
�π�ία "ασί�εται κυρίως στ�ν τ�υρισµ�). Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η ��ρήγηση

¥40¦ ΕΕ C 184 της 1.7.2000, υπ�θεση N 773/99.
¥41¦ ΕΕ C 121 της 29.4.2000, υπ�θεση N 708/98.
¥42¦ ΕΕ C 384 της 10.12.1998.
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ενίσ�υσης στ� πλαίσι� τ�υ καθεστώτ�ς συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά "άσει της απαλλαγής
π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ.

Γαλλία

Μέγας �άρτης περι�ερειακ�ύ σ�εδιασµ�ύ (PAT) 2000-2006 (43)

Την 1η Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών κρατικών ενισ�ύσεων
π�υ εί�ε υπ�"άλει η Γαλλία, γνωστ� ως «�άρτη �ωρ�τα�ικών ενισ�ύσεων» [«carte de la prime à
l’aménagement du territoire» (PAT)]. � �άρτης PAT πρ�σδι�ρί�ει τις περι��ές στις �π�ίες είναι
δυνατή η ��ρήγηση κρατικής ενίσ�υσης ή/και µερικής �ρηµατ�δ�τησης απ� τα διαρθρωτικά
ταµεία για την πραγµατ�π�ίηση επενδύσεων απ� µεγάλες επι�ειρήσεις. �ι επιλέ�ιµες
περι��ές κατά την περί�δ� 2000-2006 καλύπτ�υν τ� 34 % τ�υ γαλλικ�ύ πληθυσµ�ύ και ανήκ�υν
σε �λες τις περι!έρειες της µητρ�π�λιτικής Γαλλίας, εκτ�ς της Île-de-France. Τ� ανώτατ� �ρι�
έντασης των ενισ�ύσεων �σ�ν α!�ρά τις επι��ρηγήσεις σε µεγάλες επι�ειρήσεις είναι 23 %
επί τ�υ κ�στ�υς της επένδυσης (ή 17 % στις περι��ές �π�υ εί�ε ήδη περι�ριστεί σε 17 % τ�
1999), ενώ για τις µικρές επι�ειρήσεις τ� ανώτατ� �ρι� έντασης των ενισ�ύσεων θα αυ�ηθεί σε
33 % (ή 27 % της επένδυσης). Στις περι!έρειες Ντ�υµπ και Άνω Ρήν�υ �ι ενισ�ύσεις θα
περι�ριστ�ύν σε 11,5 % (21,5 % για τις µικρ�τερες επι�ειρήσεις).

Η Επιτρ�πή θέλησε να διασ!αλίσει µεγαλύτερη συν��ή µετα�ύ των περι��ών π�υ έ��υν
επιλεγεί για τ� στ��� 2 και των επιλέ�ιµων περι��ών στ� πλαίσι� τ�υ PAT. Για τ� λ�γ� αυτ�
δέ�θηκε �τι �ι περι��ές τ�υ στ���υ 2 είναι επιλέ�ιµες στ� πλαίσι� τ�υ PAT, έστω και αν δεν
πληρ�ύται ένα απ� τα πέντε κριτήρια π�υ �ρίστηκαν σε εθνικ� επίπεδ�.

Ενισ�ύσεις υπέρ της Mines et potasses d’Alsace (44)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή κίνησε επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε κρατική
ενίσ�υση π�υ ��ρήγησε η Γαλλία, µέσω της κρατικής εταιρείας ��λντινγκ EMC (Entreprise
minière et chimique), υπέρ της Mines et potasses d’Alsace (MDPA). Η MDPA είναι εταιρεία
εκµετάλλευσης �ρυ�είων πλήρως ελεγ��µενη απ� την κρατική εταιρεία ��λντινγκ EMC και
παράγει π�τάσα στην περι!έρεια της Αλσατίας. Η εταιρεία αντιµετώπισε πρ�"λήµατα µείωσης
τ�υ κύκλ�υ εργασιών της και συσσώρευσης �ηµιών απ� τ� τέλ�ς της δεκαετίας τ�υ ’80, λ�γω
της παρακµής της αγ�ράς π�τάσας.

Η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η Γαλλία, µέσω της EMC, ��ρήγησε στην MDPA κρατική
ενίσ�υση υψηλ�τερη απ� �,τι εί�ε εγκρίνει η ίδια τ� 1996 για την περί�δ� 1995-1997.
Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή ε�έ!ρασε σ�"αρές αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� των νέων
µέτρων ενίσ�υσης π�υ κ�ιν�π�ίησαν �ι γαλλικές αρ�ές για την περί�δ� 1998-2000.

Ιταλία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (45)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων της
Ιταλίας για την περί�δ� 2000-2006.

¥43¦ ΕΕ C 110 της 15.4.2000, υπ�θεση N 45/2000.
¥44¦ Υπ�θεση NN 38/2000.
¥45¦ Υπ�θεση C 16/2000.
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Με την απ�!αση αυτή, η Επιτρ�πή δέ�θηκε τ� �άρτη των περι��ών π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ�
87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ), � �π�ί�ς εί�ε υπ�"ληθεί απ� τις ιταλικές αρ�ές τ�ν ∆εκέµ"ρι�
τ�υ 1999 [� ιταλικ�ς �άρτης των περι��ών π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί�
α), δηλαδή των πλέ�ν µει�νεκτ�υσών περι��ών στη ν�τια Ιταλία, εί�ε ήδη εγκριθεί απ� την
Επιτρ�πή την 1η Μαρτί�υ 2000] (46). Η έγκριση τ�υ �άρτη θα επιτρέψει στις ιταλικές αρ�ές να
��ρηγήσ�υν επενδυτική ενίσ�υση σε µεγάλες και µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες
στις επιλέ�ιµες περι��ές.

� ιταλικ�ς �άρτης των περι��ών π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ)
ακ�λ�υθεί τη γενικ�τερη τάση γεωγρα!ικής συγκέντρωσης και µείωσης των ανώτατων �ρίων
ενίσ�υσης. Η κάλυψη των περι��ών π�υ εµπίπτ�υν στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ)
µειώθηκε απ� 14,7 σε 10,0 %. Σηµαντική µείωση σηµειώθηκε επίσης στα ανώτατα �ρια
έντασης των ενισ�ύσεων, των �π�ίων η µέση τιµή είναι 10 %.

Ν�µ�ς αριθ. 488 (47)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� καθεστώς επενδυτικών ενισ�ύσεων π�υ
πρ�"λέπεται στ� ν�µ� αριθ. 488 υπέρ των πλέ�ν µει�νεκτ�υσών περι��ών της Ιταλίας για την
περί�δ� 2000-2006. Τ� καθεστώς είναι σύµ!ων� µε τις διά!�ρες κ�ιν�τικές κατευθυντήριες
γραµµές π�υ διέπ�υν τις ενισ�ύσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς, συµπεριλαµ"αν�µένων των κατευθυντηρίων
γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα.

Τ� καθεστώς, "άσει τ�υ �π�ί�υ �ι αιτήσεις ενίσ�υσης πρέπει να υπ�"άλλ�νται πριν απ� την
έναρ�η της υλ�π�ίησης επενδυτικών σ�εδίων, πρ�"λέπει τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων για την
πρ�ώθηση παραγωγικών επενδύσεων, µε απ�δέκτες: i) επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες σε
περι��ές επιλέ�ιµες για τη ��ρήγηση περι!ερειακών ενισ�ύσεων "άσει των παρεκκλίσεων
π�υ πρ�"λέπ�νται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εία α) και γ) και ii) ΜΜΕ εγκατεστηµένες
σε περι��ές επιλέ�ιµες για στήρι�η µέσω των διαρθρωτικών ταµείων, αλλά µη επιλέ�ιµες για
περι!ερειακή ενίσ�υση. Τα µέτρα π�υ θα θεσπιστ�ύν στ� πλαίσι� τ�υ καθεστώτ�ς είναι
σύµ!ωνα µε τ�υς στ���υς της περι!ερειακής ανάπτυ�ης. Τ� καθεστώς θα �ρηµατ�δ�τηθεί µε
35 000 δισ. ITL (περίπ�υ 18 δισ. EUR).

Λ�υ!εµ#�ύργ�

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (48)

Στις 19 Ι�υλί�υ 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ε�έδωσε δύ� απ�!άσεις, µε τις �π�ίες εγκρίθηκαν
� �άρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ και ένα καθεστώς περι!ερειακής
ανάπτυ�ης, αµ!�τερα για την περί�δ� 2000-2006. � εγκριθείς �άρτης περιλαµ"άνει τρεις
περι��ές, τις περι��ές Β�ρρά, Ανατ�λής και ∆ύσης, �ι �π�ίες περιλαµ"άν�υν έ�ι, πέντε και
εννέα δήµ�υς, αντίστ�ι�α.

� �άρτης καλύπτει τ� 31,9 % τ�υ πληθυσµ�ύ, τηρώντας τ� ανώτατ� �ρι� π�υ έθεσε η Επιτρ�πή
(τ� �π�ί� ήταν 32 %).

¥46¦ Υπ�θεση C 16/2000, ΕΕ C 175 της 24.6.2000.
¥47¦ ΕΕ C 278 της 30.9.2000, N 715/1999.
¥48¦ ΕΕ C 278 της 30.9.2000, υπ�θεση N 793b/99· ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 793a/99.
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�ι εν λ�γω περι��ές εµπίπτ�υν στην παρέκκλιση π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� γ), και σε εκάστη ε� αυτών �ι αρ�ές τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ θα µπ�ρ�ύν να ��ρηγήσ�υν
�ρηµατ�δ�τικές ενισ�ύσεις καλύπτ�ντας έως τ� 10 % τ�υ καθαρ�ύ κ�στ�υς των σ�ετικών
επενδυτικών σ�εδίων. Πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θεί � συντ�νισµ�ς �λων των πρ�σπαθειών π�υ
κατα"άλλ�νται στ� πλαίσι� της περι!ερειακής ανάπτυ�ης στ� έδα!�ς της Ένωσης, �λες
σ�εδ�ν �ι περι��ές π�υ περιλαµ"άν�νται στ�ν περι!ερειακ� �άρτη είναι επίσης επιλέ�ιµες
για στήρι�η µέσω των διαρθρωτικών ταµείων.

Κάτω jώρες

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (49)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων των Κάτω
Uωρών για την περί�δ� 2000-2006. Η έγκριση τ�υ �άρτη θα επιτρέψει στις �λλανδικές αρ�ές
να παράσ��υν �ρηµατ�δ�τική ενίσ�υση για επενδύσεις σε "�ρειες περι��ές των Κάτω Uωρών,
και στις περι��ές Flevoland, Twente και Limburg µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2006.

� συν�λικ�ς πληθυσµ�ς των περι��ών τ�υ �άρτη είναι 2,3 εκατ. κάτ�ικ�ι. Στις περισσ�τερες
επιλέ�ιµες περι��ές της Noord-Nederland (συµπεριλαµ"αν�µένης της περι��ής Noord-
Overijssel) και στ� Flevoland, �ι �λλανδικές αρ�ές θα µπ�ρ�ύν να ��ρηγήσ�υν ενισ�ύσεις µε
ακαθάριστ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης έως 20 % επί τ�υ συν�λικ�ύ κ�στ�υς της επένδυσης.
Στην περι��ή Overig Groningen, η µέγιστη ένταση των ενισ�ύσεων περι�ρί�εται σε καθαρ�
ισ�δύναµ� επι��ρήγησης ύψ�υς 10 % για τις µεγάλες επι�ειρήσεις (µε δυνατ�τητα επιπλέ�ν
��ρήγησης ακαθάριστ�υ ισ�δύναµ�υ επι��ρήγησης 10 % για τις ΜΜΕ). Στις επιλέ�ιµες
περι��ές Twente και Zuid-Limburg, τ� ανώτατ� �ρι� των ενισ�ύσεων θα περι�ριστεί σε
ακαθάριστ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης ύψ�υς 15 %, ενώ στ� Midden-Limburg η ανώτατη ένταση
των ενισ�ύσεων περι�ρί�εται σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης 10 % για �λες τις
επι�ειρήσεις.

Αυστρία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (50)

Στις 30 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων της Αυστρίας
για την περί�δ� 2000-2006. Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µειώσει την κάλυψη τ�υ �άρτη, απ�
35,4 % τ�υ εθνικ�ύ πληθυσµ�ύ τ� 1999 σε 27,5 % για την περί�δ� 2000-2006. Μ�ν� η περι��ή
Burgenland είναι επιλέ�ιµη για τη ��ρήγηση κρατικών ενισ�ύσεων "άσει τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ, δηλαδή ως περι��ή �π�υ τ� κατά κε!αλήν ΑΕγ�Π
δεν υπερ"αίνει τ� 75 % τ�υ κ�ιν�τικ�ύ µέσ�υ �ρ�υ. Έτσι, στην εν λ�γω περι��ή είναι δυνατή η
��ρήγηση ενισ�ύσεων µε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης έως 30 % στ�ν πλ�υσι�τερ� Β�ρρά
και έως 35 % στ� υπ�λ�ιπ� τµήµα της.

#σ�ν α!�ρά τις περι��ές π�υ είναι επιλέ�ιµες για τη ��ρήγηση περι!ερειακών ενισ�ύσεων
"άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ, τ� ανώτατ� �ρι� έντασης των
ενισ�ύσεων κυµαίνεται απ� 12,5 % (εκ!ρασµέν� σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης) έως
20 % (εκ!ρασµέν� σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης).

¥49¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 228/2000.
¥50¦ ΕΕ C 284 της 7.10.2000, υπ�θεση N 525/99.
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Lenzing Lyocell (51)

Στις 19 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να επιτρέψει την κρατική ενίσ�υση π�υ
��ρήγησε η Αυστρία στην Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG), Heiligenkreuz, Burgenland,
για επένδυση της τελευταίας σε µια νέα µ�νάδα παραγωγής ινών "ισκ��ης Lyocell. Κατά την
εκτίµηση της Επιτρ�πής, η Αυστρία εί�ε ��ρηγήσει επενδυτική ενίσ�υση υπ� διά!�ρες
µ�ρ!ές ύψ�υς 54,9 εκατ. EUR επί συν�λικ�ύ κ�στ�υς επένδυσης ύψ�υς 138 εκατ. EUR, καθώς
και περι"αλλ�ντική ενίσ�υση ύψ�υς 5,4 εκατ. EUR. Η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει την επίσηµη
διαδικασία έρευνας στις 14 �κτω"ρί�υ 1998, την �π�ία και διεύρυνε στις 23 Ι�υνί�υ 1999.

Η LLG είναι ένας απ� τ�υς µεγαλύτερ�υς παραγωγ�ύς ινών "ισκ��ης παγκ�σµίως. Τ� 1996
κατασκεύασε µια νέα µ�νάδα παραγωγής στη "ι�µη�ανική �ώνη Heiligenkreuz-Szentgotthard,
διασυν�ριακ� έργ� µετα�ύ της Αυστρίας και της �υγγαρίας, για την παραγωγή Lyocell, εν�ς
νέ�υ είδ�υς συνθετικών ασυνε�ών ινών π�υ παράγ�νται απ� !υσική κυτταρίνη �αρτ�π�λτ�ύ. Η
"ι�µη�ανική �ώνη "ρίσκεται στ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς Burgenland, τη µ�ναδική περι��ή της
Αυστρίας π�υ εµπίπτει στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α).

Η εκτίµηση της ενίσ�υσης υπέρ της LLG ήταν περίπλ�κη λ�γω τ�υ �τι η Επιτρ�πή έπρεπε να
ε�ετάσει µια πλειάδα µέτρων. Ωστ�σ�, εν τέλει διαπιστώθηκε �τι �ρισµένα µέτρα δεν
µπ�ρ�ύσαν να θεωρηθ�ύν ως κρατική ενίσ�υση και �τι �ρισµένα άλλα ήταν σύµ!ωνα µε
καθεστώτα ενίσ�υσης π�υ εί�αν εγκριθεί πρ�ηγ�υµένως. Η υπ�λ�ιπη ad hoc περι!ερειακή
ενίσ�υση και η περι"αλλ�ντική ενίσ�υση διαπιστώθηκε �τι τηρ�ύν τις αντίστ�ι�ες κ�ιν�τικές
κατευθυντήριες γραµµές. Η Επιτρ�πή ε�έτασε επίσης τη γενική ένταση της ενίσ�υσης,
λαµ"άν�ντας υπ�ψη �λα τα άλλα µέτρα ενίσ�υσης για τα �π�ία δεν κίνησε την επίσηµη
διαδικασία έρευνας, πρ�κειµέν�υ να "ε"αιωθεί �τι η συν�λική ενίσ�υση δεν υπερέ"αινε τ�
ανώτατ� �ρι� ύψ�υς 40 % π�υ ισ�ύει για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις στ� Burgenland. Η
Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς 54,9 εκατ. EUR αντιστ�ι��ύσε, µετά
τ�υς !�ρ�υς, σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης 39,7 εκατ. EUR. #σ�ν α!�ρά τ� επιλέ�ιµ�
κ�στ�ς —108,7 εκατ. EUR επί συν�λικής επένδυσης 138 εκατ. EUR—, η ένταση της ενίσ�υσης
ισ�δυναµ�ύσε µε 37 %.

Π�ρτ�γαλία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων της περι��ής Lisboa e Vale do Tejo (52)

Στις 28 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� τµήµα τ�υ �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων π�υ
θα ε!αρµ�στεί στην περι��ή Lisboa e Vale do Tejo µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2006. Η περι��ή
αυτή είναι επιλέ�ιµη "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ (περι��ές
π�υ αντιµετωπί��υν πρ�"λήµατα). Στις 8 ∆εκεµ"ρί�υ 1999, η Επιτρ�πή εί�ε απ�!ασίσει �τι �ι
πλέ�ν µει�νεκτ�ύσες Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Α��ρες και Μαδέρα είναι επιλέ�ιµες
"άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της Συνθήκης για την περί�δ� 2000-2006. �ι δύ�
απ�!άσεις µα�ί συνιστ�ύν τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων της Π�ρτ�γαλίας.

�ι περι!ερειακές ενισ�ύσεις θα περι�ριστ�ύν σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης (ΚΙΕ)
ύψ�υς 10 % στην υπ�περι!έρεια Grande Lisboa και θα µειωθ�ύν σταδιακά στις υπ�περι!έρειες
Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste και Península de Setúbal (�εκινώντας απ� ανώτατ� ΚΙΕ ύψ�υς

¥51¦ Υπ�θεση C 61/98.
¥52¦ ΕΕ L 297 της 24.11.2000, υπ�θεση C 72/99.
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47,68 % τ� 2000) σε ΚΙΕ ύψ�υς 20 % τ� 2004. �ι µικρές και µεσαίες επι�ειρήσεις µπ�ρ�ύν να
λά"�υν πρ�σαύ�ηση της ενίσ�υσης ίση µε τ� 10 % τ�υ ακαθάριστ�υ κ�στ�υς της επένδυσης.

Καθεστώς �ρηµατ�δ�τικής και ��ρ�λ�γικής ενίσ�υσης για την ελεύθερη -ώνη της Μαδέρας (53)

Στις 28 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει τη διαδικασία έρευνας "άσει τ�υ άρθρ�υ
88 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε καθεστώς �ρηµατ�δ�τικής και !�ρ�λ�γικής
ενίσ�υσης για την ελεύθερη �ώνη της Μαδέρας. Η Επιτρ�πή επισήµανε �τι η !�ρ�λ�γική
ενίσ�υση π�υ ��ρήγησαν �ι π�ρτ�γαλικές αρ�ές συνιστά λειτ�υργική ενίσ�υση δυνάµενη να
παρέ�εται για µακρά περί�δ� ή ακ�µη και επ’ α�ριστ�ν. Ωστ�σ�, �ι κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις πρ�"λέπ�υν �τι �ι περι!ερειακές ενισ�ύσεις π�υ
πρ��ρί��νται για τη µείωση των τρε��υσών δαπανών µιας επι�είρησης (λειτ�υργικές ενισ�ύσεις)
καταρ�ήν απαγ�ρεύ�νται, µ�λ�ν�τι ε�αιρέσεις µπ�ρ�ύν να ��ρηγ�ύνται στις περι��ές π�υ
δικαι�ύνται την παρέκκλιση τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της Συνθήκης, υπ� τ�ν
�ρ� �τι «i) δικαι�λ�γ�ύνται απ� τη συµ"�λή τ�υς στην περι!ερειακή ανάπτυ�η και τ�
�αρακτήρα τ�υς και ii) τ� ύψ�ς τ�υς είναι ανάλ�γ� πρ�ς τα πρ�"λήµατα π�υ καλ�ύνται να
αντιµετωπίσ�υν». Αυτές �ι λειτ�υργικές ενισ�ύσεις πρέπει επίσης εν γένει «να ��ρηγ�ύνται
για περι�ρισµέν� �ρ�νικ� διάστηµα και να µειών�νται πρ��δευτικά».

Επιπλέ�ν, τ� συν�λικ� π�σ� της ενίσ�υσης π�υ ��ρηγήθηκε υπ� µ�ρ!ή !�ρ�λ�γικών
απαλλαγών συνάγεται �τι υπερέ"η τ� 1 δισ. EUR τ� 1997 (π�σ� υψηλ�τερ� απ� �,τι διατέθηκε
για �λα τα άλλα π�ρτ�γαλικά καθεστώτα ενίσ�υσης) και !αίνεται �τι συγκεντρώνεται στις
�ρηµατ�πιστωτικές υπηρεσίες και στα κέντρα διεθνών υπηρεσιών. Στ�υς εν λ�γω τ�µείς
συνάγεται �τι λειτ�υργ�ύν σήµερα σ�εδ�ν 4 000 επι�ειρήσεις, �ωρίς �µως να απασ��λ�ύν
άµεσα περισσ�τερ�υς απ� 1 000 εργα��µέν�υς. Συνεπώς, δεν είναι δυνατ� να υπ�στηρι�θεί �τι
η ενίσ�υση είναι δικαι�λ�γηµένη λ�γω της συµ"�λής της στην περι!ερειακή ανάπτυ�η �ύτε
�τι τ� ύψ�ς της είναι ανάλ�γ� πρ�ς τα πρ�"λήµατα π�υ καλείται να αντιµετωπίσει.

Καθεστώς µείωσης ��ρ�υ για τη Μαδέρα (54)

Στις 28 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς µείωσης !�ρ�υ για την πρ�ώθηση των
επενδύσεων στην αυτ�ν�µη περι!έρεια της Μαδέρας στην Π�ρτ�γαλία. Τ� εν λ�γω καθεστώς
θα ισ�ύσει µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2002 και απ�σκ�πεί στην πρ�ώθηση τ�υ εκσυγ�ρ�νισµ�ύ και της
δυναµικ�τερης δραστηρι�π�ίησης των επι�ειρήσεων της περι��ής, η �π�ία είναι µία απ� τις
!τω��τερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τ� καθεστώς εντάσσεται στ� !�ρ�λ�γικ� σύστηµα της αυτ�ν�µης περι!έρειας της Μαδέρας
και, συνεπώς, α!�ρά την άµεση !�ρ�λ�γία των επι�ειρήσεων. Η ενίσ�υση θα λά"ει τη µ�ρ!ή
!�ρ�λ�γικής ελά!ρυνσης (!�ρ�λ�γικών απαλλαγών) για τ� 15 % των επανεπενδυ�µενων κερδών
κατά την περί�δ� ε!αρµ�γής τ�υ !�ρ�λ�γικ�ύ καθεστώτ�ς. �ι επιλέ�ιµες επι�ειρήσεις µπ�ρ�ύν
να τύ��υν της εν λ�γω ελά!ρυνσης είτε κατά τ� έτ�ς πραγµατ�π�ίησης της επένδυσης είτε
εντ�ς εν�ς των επ�µενων τριών ετών.

¥53¦ ΕΕ C 301 της 21.10.2000, υπ�θεση NN 60/2000.
¥54¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 96/2000.
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Φ�ρ�λ�γικές εκπτώσεις για επενδύσεις στη Μαδέρα (55)

Στις 14 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς ενίσ�υσης π�υ πρ�"λέπει τη ��ρήγηση
!�ρ�λ�γικής ελά!ρυνσης για επενδύσεις π�υ πραγµατ�π�ι�ύνται στην αυτ�ν�µη περι!έρεια
Μαδέρα της Π�ρτ�γαλίας. Τ� καθεστώς πρ�"λέπεται να ισ�ύσει µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2010 και
στ���ς τ�υ είναι να συµ"άλει στ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� και στη δυναµικ�τερη δραστηρι�π�ίηση
των επι�ειρήσεων, καθώς και στη δηµι�υργία θέσεων εργασίας στην περι��ή.

Η ενίσ�υση θα λά"ει τη µ�ρ!ή πίστωσης !�ρ�υ εισ�δήµατ�ς και θα ��ρηγηθεί "άσει
συµ"άσεων διάρκειας έως δέκα ετών. Η ένταση της ενίσ�υσης π�ικίλλει ανάλ�γα µε τ�ν τ�π�
εκτέλεσης τ�υ έργ�υ, τις υλ�π�ι�ύµενες δραστηρι�τητες και τ�ν αριθµ� των δηµι�υργ�ύµενων
θέσεων εργασίας, τηρ�υµέν�υ ανωτάτ�υ �ρί�υ 30 % επί των επιλέ�ιµων επενδυτικών δαπανών.

Τ� καθεστώς πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις
κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα, δεδ�µέν�υ �τι η επένδυση και �ι ενδε��µενες
νέες θέσεις εργασίας πρέπει να διατηρηθ�ύν καθ’ �λη τη διάρκεια ισ�ύ�ς της σύµ"ασης ��ρήγησης
των !�ρ�λ�γικών απαλλαγών και, σε κάθε περίπτωση, τ�υλά�ιστ�ν για πέντε �ρ�νια.

Σ�υηδία

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (56)

Στις 29 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων της Σ�υηδίας
για την περί�δ� 2000-2006. Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περι�ρίσει την κάλυψη τ�υ �άρτη απ�
18,5 % επί τ�υ εθνικ�ύ πληθυσµ�ύ τ� 1999 σε 15,9 % για την περί�δ� 2000-2006. � συν�λικ�ς
πληθυσµ�ς των περι��ών �π�υ πρ�"λέπεται να ε!αρµ�στεί τ� καθεστώς είναι 1,4 εκατ.
κάτ�ικ�ι.

Η έγκριση τ�υ �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων θα επιτρέψει στις σ�υηδικές αρ�ές να
��ρηγήσ�υν επενδυτική ενίσ�υση σε επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες στις επιλέ�ιµες περι��ές
της "�ρειας Σ�υηδίας. Στ� πι� απ�µακρυσµέν� και πι� αραι�κατ�ικηµέν� τµήµα της επιλέ�ιµης
περι��ής, �ι σ�υηδικές αρ�ές θα µπ�ρ�ύν να ��ρηγήσ�υν ενισ�ύσεις µε ακαθάριστ� ισ�δύναµ�
επι��ρήγησης µέ�ρι και 37 % επί τ�υ συν�λικ�ύ κ�στ�υς της επένδυσης. Στις υπ�λ�ιπες
επιλέ�ιµες περι��ές, τ� ανώτατ� �ρι� των ενισ�ύσεων θα περι�ριστεί σε ακαθάριστ� ισ�δύναµ�
επι��ρήγησης ίσ� µε 20 % για τις µεγάλες επι�ειρήσεις και 30 % για τις ΜΜΕ. Η έγκριση τ�υ
�άρτη θα επιτρέψει επίσης στις σ�υηδικές αρ�ές να ��ρηγήσ�υν µετα!�ρική ενίσ�υση σε
επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες στη "�ρεια Σ�υηδία.

∆έσµη περι�ερειακών ενισ�ύσεων (57)

Στις 3 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� καθεστώς ενισ�ύσεων περι!ερειακής ανάπτυ�ης
της Σ�υηδίας. Έτσι, καθίσταται δυνατή η ��ρήγηση �ρηµατ�δ�τικής "�ήθειας για ευρύ !άσµα
µέτρων ενίσ�υσης επι�ειρήσεων στις ενισ�υ�µενες περι��ές της "�ρειας Σ�υηδίας.

¥55¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 555/99.
¥56¦ ΕΕ C 258 της 9.9.2000, υπ�θεση N 629/99.
¥57¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 646/99.
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Η ενίσ�υση πρ��ρί�εται για αραι�κατ�ικηµένες περι��ές και άλλες ενισ�υ�µενες περι��ές
της "�ρειας Σ�υηδίας. #λες �ι περι��ές π�υ δικαι�ύνται ενίσ�υση "άσει τ�υ καθεστώτ�ς είναι
επίσης επιλέ�ιµες για στήρι�η απ� τα κ�ιν�τικά διαρθρωτικά ταµεία.

Καθεστώς ενίσ�υσης περί µειωµένων εισ��ρών κ�ινωνικής ασ�άλισης (58)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή �λ�κλήρωσε την επίσηµη έρευνα µε την έκδ�ση αρνητικής
απ�!ασης για τ� σ�υηδικ� καθεστώς π�υ πρ�έ"λεπε την κατα"�λή µειωµένων εισ!�ρών
κ�ινωνικής ασ!άλισης ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 348).

Ηνωµέν� Βασίλει�

+άρτης περι�ερειακών ενισ�ύσεων 2000-2006 (59)

Στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ για την περί�δ� 2000-2006. Τ� 28,7 % τ�υ πληθυσµ�ύ της Μεγάλης Βρετανίας και τ�
σύν�λ� τ�υ πληθυσµ�ύ της Β�ρειας Ιρλανδίας διαµέν�υν σε επιλέ�ιµες περι��ές.

Βάσει τ�υ �άρτη, η στήρι�η επενδυτικών σ�εδίων µεγάλων επι�ειρήσεων µπ�ρεί να ανέλθει
κατ’ ανώτατ� �ρι� σε 35 % καθαρ� (δηλαδή, κατ�πιν της παρακράτησης των !�ρων π�υ
καλείται ενδε��µένως η επι�είρηση να κατα"άλει επί της λη!θείσας ενίσ�υσης) σε τέσσερις
περι��ές επιπέδ�υ ΙΙ της NUTS µε κατά κε!αλήν ΑΕγ�Π �αµηλ�τερ� απ� τ� 75 % τ�υ
κ�ιν�τικ�ύ µέσ�υ �ρ�υ, δηλαδή στην Κ�ρν�υάλη και τις Νήσ�υς Scilly, στ� Merseyside, στ�
ν�τι� Yorkshire, και στη δυτική �υαλία και τις Κ�ιλάδες (Valleys). Στη Β�ρεια Ιρλανδία, η
�π�ία υπάγεται σε ειδικ� καθεστώς "άσει των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων γραµµών για τις
κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα, η ενίσ�υση µπ�ρεί να ανέλθει έως και σε 40 %
καθαρ�.

Περι!ερειακή ενίσ�υση µπ�ρεί επίσης να ��ρηγηθεί σε 65 απ� τις 194 περι��ές της Μεγάλης
Βρετανίας π�υ θεωρείται �τι παρέ��υν ευκαιρίες απασ��λησης, καθώς και σε περι��ές τ�υ
Λ�νδίν�υ, τ�υ Tyneside και τ�υ Nottingham (λ�γω τ�υ �τι υπάγ�νται στ� στ��� 2).

Η ένταση των ενισ�ύσεων στις περι��ές Lochaber, Skye και Lochalsh, Argyll και Νήσ�ι, Eilean Siar
(∆υτικές Νήσ�ι), Caithness και Sutherland, και Ross και Cromarty µπ�ρεί να !θάσει έως τ� 30 %
καθαρ� λ�γω των ιδιαίτερων αναπτυ�ιακών πρ�"ληµάτων π�υ αντιµετωπί��υν �ι αραι�κατ�ικηµένες
αυτές περι��ές.

Περι�ερειακά ταµεία επι�ειρηµατικών κε�αλαίων στην Αγγλία (60)

Στις 18 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει τη διαδικασία τ�υ άρθρ�υ 88
παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε καθεστώς π�υ πρ�"λέπει τη σύσταση εν�ς
τ�υλά�ιστ�ν ταµεί�υ επι�ειρηµατικών κε!αλαίων σε �λες τις περι!έρειες της Αγγλίας. Τα
ταµεία θα επενδύσ�υν π�σά της τά�εως των 100 000 έως 500 000 GBP σε µικρές και µεσαίες
επι�ειρήσεις.

¥58¦ Υπ�θεση C 15/2000.
¥59¦ ΕΕ C 272 της 23.9.2000.
¥60¦ ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα.
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Τα περι!ερειακά ταµεία θα συγκεντρών�υν κρατικ�ύς π�ρ�υς και η Επιτρ�πή εκτιµά �τι η
ε!αρµ�γή τ�υ καθεστώτ�ς µπ�ρεί να στρε"λώσει τ�ν ανταγωνισµ� σε δύ� επίπεδα: στ�
επίπεδ� των ιδιωτών επενδυτών π�υ τ�π�θετ�ύν κε!άλαια στα ταµεία και στ� επίπεδ� των
µικρών και µεσαίων επι�ειρήσεων στις �π�ίες επενδύ�υν τα ταµεία. Η Επιτρ�πή διατηρεί
αµ!ι"�λίες ως πρ�ς τ� συµ"ι"άσιµ� της ενίσ�υσης µε την κ�ινή αγ�ρά �σ�ν α!�ρά και τα δύ�
επίπεδα, καθ�τι δεν υ!ίσταται απαλλαγή για τις ενισ�ύσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς "άσει των
κ�ιν�τικών καν�νων στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων.

Καθεστώτα ανάπτυ�ης ακινήτων επαγγελµατικής �ρήσης στην >υαλία (61)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε δύ�
καθεστώτα ανάπτυ�ης ακινήτων επαγγελµατικής �ρήσης π�υ πρ�κειται να ε!αρµ�στ�ύν απ�
την �υαλική Υπηρεσία Ανάπτυ�ης (Welsh Development Agency). � λ�γ�ς π�υ υπαγ�ρεύει την
ε!αρµ�γή των καθεστώτων είναι �τι �ι τιµές αγ�ράς είναι π�λύ �αµηλές, µε απ�τέλεσµα να
µην καλύπτεται τ� κ�στ�ς κατασκευής. Τ� καθεστώς Ακίνητα για επαγγελµατική �ρήση (Property
for business) "�ηθά τ�υς αναγνωρισµέν�υς εν�ίκ�υς επαγγελµατικών �ώρων να κατασκευάσ�υν
δικές τ�υς εγκαταστάσεις λαµ"άν�ντας κρατική «συµπληρωµατική �ρηµατ�δ�τηση», δηλαδή
επι��ρήγηση π�υ καλύπτει τη δια!�ρά µετα�ύ τ�υ εκτιµώµεν�υ κ�στ�υς κατασκευής και της
εκτιµώµενης α�ίας τ�υ �ώρ�υ µετά την κατασκευή. ∆ικαι�ύ��ς της ενίσ�υσης είναι �
αναγνωρισµέν�ς έν�ικ�ς τ�υ �ώρ�υ. Τ� καθεστώς εταιρική ανάπτυ!η (Partnership development),
απ� την άλλη πλευρά, παρέ�ει στήρι�η σε έργα κερδ�σκ�πικ�ύ �αρακτήρα, είτε µέσω της
��ρήγησης συµπληρωµατικής �ρηµατ�δ�τησης σε �ικ�δ�µικές επι�ειρήσεις είτε µέσω της
σύστασης εταιρειών µε �ικ�δ�µικές επι�ειρήσεις και επενδυτές. ∆ικαι�ύ��ι τ�υ καθεστώτ�ς
είναι �ικ�δ�µικές επι�ειρήσεις, επενδυτικές εταιρείες και �ρηµατ�πιστωτικά ιδρύµατα π�υ
αναλαµ"άν�υν την αρ�ική επένδυση στην ανάπτυ�η ακινήτων.

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τα καθεστώτα συνιστ�ύν κρατική ενίσ�υση "άσει τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, καθ�τι δεν είναι γενικής ε!αρµ�γής και �ι κρατικ�ί π�ρ�ι δεν
ανακτώνται, �πως θα συνέ"αινε στ� πλαίσι� µιας πρωτ�"�υλίας τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�µέα. Η ενίσ�υση
θα µπ�ρ�ύσε να εγκριθεί "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ,
καθ�τι τα καθεστώτα θα ε!αρµ�στ�ύν σύµ!ωνα µε τις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές για
τις κρατικές ενισ�ύσεις στις µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις, τις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά
µε τις κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα και τ� π�λυτ�µεακ� πλαίσι� για τις
περι!ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια.

2. Π�λυτ�µεακ� πλαίσι�

Γερµανία

BASF Schwarzheide (62)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε επενδυτική
ενίσ�υση π�υ σ�εδία�ε να ��ρηγήσει η Γερµανία για την κατασκευή µιας νέας µ�νάδας της BASF
Schwarzheide GmbH στ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς τ�υ Βρανδεµ"�ύργ�υ. Η ενίσ�υση ανέρ�εται σε
39 εκατ. EUR (77 εκατ. DEM), π�σ� π�υ αντιστ�ι�εί στ� 35 % τ�υ κ�στ�υς της επένδυσης, τ� �π�ί�
απ�τελεί και τ� ανώτατ� επιτρεπ�µεν� �ρι� έντασης των ενισ�ύσεων στην περι��ή. Η ενίσ�υση

¥61¦ ΕΕ C 380 της 30.12.2000, σ. 10.
¥62¦ ΕΕ C 380 της 30.12.2000, υπ�θεση N 750/99.
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κ�ιν�π�ιήθηκε "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα
επενδυτικά σ�έδια. Η εταιρεία θα �ρησιµ�π�ιήσει τη µ�νάδα για την παραγωγή µιας �υσίας π�υ
αναπτύ�θηκε πρ�σ!ατα και η �π�ία θα �ρησιµ�π�ιηθεί σε ευρύ !άσµα µυκητ�κτ�νων. Ωστ�σ�, τα
τελικά πρ�ϊ�ντα δεν θα παράγ�νται στ� Schwarzheide. Η Επιτρ�πή ενέκρινε την ενίσ�υση λαµ"άν�ντας
υπ�ψη την αυ�αν�µενη �ήτηση για τα εν λ�γω πρ�ϊ�ντα και τη δηµι�υργία σηµαντικ�ύ αριθµ�ύ
θέσεων εργασίας (περίπ�υ 400 νέες θέσεις απασ��λησης) στ� Schwarzheide.

Γαλλία

Pilkington και Interpane (63)

Στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η κ�ιν�π�ιηθείσα επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς
21,02 εκατ. EUR π�υ σ�εδιά�ει να ��ρηγήσει η Γαλλία υπέρ της Pilkington και της Interpane για
την κατασκευή µιας νέας µ�νάδας παραγωγής υαλ�πινάκων επιπλεύσεως, υαλ�πινάκων π�λλαπλών
στρώσεων και επικαλυµµένων υαλ�πινάκων συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά. Η Pilkington Glass
France SAS και η Interpane Glass Coating France SAS, δύ� κ�ινές επι�ειρήσεις π�υ ιδρύθηκαν απ�
την Pilkington plc και την Interpane International Glas GmbH, θα κατασκευάσ�υν τη νέα µ�νάδα
παραγωγής στ� Freyming Merlebach (Αλσατία-Λ�ρραίνη), η �π�ία είναι ενισ�υ�µενη περι��ή.

�ι δύ� νε�σύστατες εταιρείες δεν θα λειτ�υργ�ύν αυτ�ν�µα στην αγ�ρά, αλλά απ�τελ�ύν
�λ�κληρωµένη µεταπ�ιητική κ�ινή επι�είρηση, η �π�ία θα παράγει και θα επε�εργά�εται
υαλ�πίνακες επιπλεύσεως. Θα ενεργ�ύν µ�ν� ως πρ�µηθευτές των µητρικών εταιρειών, τα δε
πρ�ϊ�ντα τ�υς θα πρ��ρί��νται για άµεση πώληση ή περαιτέρω επε�εργασία.

Τ� σ�έδι� ε�ετάστηκε "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις
πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια. Βάσει τ�υ τύπ�υ υπ�λ�γισµ�ύ π�υ πρ�"λέπεται στ� π�λυτ�µεακ�
πλαίσι�, η ανώτατη επιτρεπ�µενη ενίσ�υση για τ� έργ� ανέρ�εται σε 12,24 % καθαρ�
ισ�δύναµ� επι��ρήγησης. ∆εδ�µέν�υ �τι η πρ�ταθείσα ένταση της ενίσ�υσης (10,3 %) ήταν
�αµηλ�τερη απ� τ� ανωτέρω �ρι�, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να θεωρήσει την κ�ιν�π�ιηθείσα
ενίσ�υση συµ"ι"άσιµη µε τη συνθήκη ΕΚ.

Ιταλία

Solar Tech (64)

Στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η Ιταλία δύναται να ��ρηγήσει στη Solar
Tech SRL (εταιρεία κατασκευής ηλιακών επίπεδων συλλεκτών) ενίσ�υση ύψ�υς µ�ν� 34 εκατ.
EUR, δηλαδή 9 εκατ. EUR λιγ�τερα απ� τα 43 εκατ. EUR π�υ ανα!έρ�νται στην κ�ιν�π�ίηση
("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 325).

Ενίσ�υση στη Villa Romana SRL για την κατασκευή �εν�δ��ειακών εγκαταστάσεων (65)

Η ενίσ�υση —η �π�ία ��ρηγήθηκε "άσει υ!ιστάµεν�υ καθεστώτ�ς (66) και κ�ιν�π�ιήθηκε "άσει
τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια—
απ�τελεί επενδυτική ενίσ�υση υπέρ της Villa Romana SRL, µικρ�µεσαίας επι�είρησης (67)

¥63¦ ΕΕ C 293 της 14.10.2000, υπ�θεση N 291/2000.
¥64¦ Υπ�θεση C 17/2000.
¥65¦ Υπ�θεση N 785/99, ΕΕ C 328 της 18.11.2000.
¥66¦ Επιστ�λή SG(99) D/1119 της 9ης Φε"ρ�υαρί�υ 1999 σ�ετικά µε την κρατική ενίσ�υση N 810/99, π�υ

επεκτείνει τις διατά�εις τ�υ ν�µ�υ αριθ. 488/92 στ�ν τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ.
¥67¦ M�λ�ν�τι � �αρακτηρισµ�ς της ως ΜΜΕ "ασί�εται σε �ικ�ν�µικές εκτιµήσεις και ��ι σε εγκεκριµέν�υς

λ�γαριασµ�ύς, καθ�τι η επι�είρηση είναι νε�σύστατη. Βλέπε άρθρ� 1 σηµεί� 8 τ�υ παραρτήµατ�ς της σύστασης
της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� των ΜΜΕ της 3ης Απριλί�υ 1996 (ΕΕ C 213 της 23.7.1996, σ. 4).
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εγκατεστηµένης στην Καµπανία και ιδρυθείσας απ� τ�πικ�ύς επενδυτές στ� πλαίσι� των
λεγ�µενων contratti d’area (εδα!ικών συµ"άσεων), µε σκ�π� τη �ρηµατ�δ�τηση εν�ς σ�εδί�υ
κατασκευής �εν�δ��ειακών εγκαταστάσεων µέσω κρατικής ενίσ�υσης. Τ� σ�έδι� πρ�έ"λεπε τη
��ρήγηση επενδυτικής ενίσ�υσης υπ� µ�ρ!ή µη επιστρεπτέας επι��ρήγησης ύψ�υς 38,39 εκατ.
EUR. Τ� επενδυτικ� σ�έδι� συνίσταται στην κατασκευή �εν�δ��ειακών εγκαταστάσεων κ�ντά
στ�ν αρ�αι�λ�γικ� �ώρ� Π�µπηίας-Ερκ�λάν� (Νάπ�λη). Στ� νέ� συγκρ�τηµα θα ενσωµατωθ�ύν
εν µέρει εγκαταλελειµµένες "ι�µη�ανικές εγκαταστάσεις. Τ� �εν�δ��εί� τεσσάρων αστέρων θα
έ�ει δυναµικ�τητα 438 δωµατίων (838 κλινών) και θα δηµι�υργήσει συν�λικά περίπ�υ 480 νέες
θέσεις εργασίας (άµεσα 219 και έµµεσα 262). Τ� σ�έδι� πρ�"λέπεται να �λ�κληρωθεί µέ�ρι τις
31 Ιαν�υαρί�υ 2000 και να τεθεί πλήρως σε λειτ�υργία τ� 2003. ∆εδ�µέν�υ �τι η σ�εδια��µενη
ενίσ�υση τηρεί τ� ανώτατ� �ρι� επιτρεπ�µενης ενίσ�υσης "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ,
και �τι �ι συν�λικές συνέπειες της Villa Romana στην κ�ιν�τική αγ�ρά θα είναι µάλλ�ν περι�ρισµένες,
η Επιτρ�πή ε�έδωσε στις 26 Μαρτί�υ 2000 θετική απ�!αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� α) της Συνθήκης.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Motorola (68)

Στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς 90,2 εκατ. GBP
υπέρ της Motorola Ltd συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά. Τ� Ηνωµέν� Βασίλει� πρ�τίθεται να
��ρηγήσει αυτή την ενίσ�υση στη Motorola Ltd, η �π�ία θα δηµι�υργήσει µια νέα µ�νάδα για
την παραγωγή ηµιαγωγών για κυψελ�ειδή τηλέ!ωνα και άλλες ασύρµατες ε!αρµ�γές. Η
µ�νάδα θα εγκατασταθεί στ� Dumferline, ενισ�υ�µενη περι��ή της Σκ�τίας. Η Motorola Ltd
είναι πλήρως ελεγ��µενη θυγατρική της Motorola Inc., κατασκευαστή πρ�ϊ�ντων κυψελ�ειδών
επικ�ινωνιών και ραδι�επικ�ινωνιών, καθώς και ηλεκτρ�νικών συσκευών µε δραστηρι�τητες
σε παγκ�σµια κλίµακα.

Τ� σ�έδι� ε�ετάστηκε "άσει τ�υ π�λυτ�µεακ�ύ πλαισί�υ για τις περι!ερειακές ενισ�ύσεις
πρ�ς µεγάλα επενδυτικά σ�έδια. Σύµ!ωνα µε αυτ�, η Επιτρ�πή υπ�λ�γισε �τι η ανώτατη
επιτρεπ�µενη ενίσ�υση για τ� εν λ�γω σ�έδι� ανέρ�εται σε καθαρ� ισ�δύναµ� επι��ρήγησης
ύψ�υς 12 % (τ� ΚΙΕ αντιπρ�σωπεύει τ� τελικ� �!ελ�ς π�υ απ�κ�µί�ει µια εταιρεία απ� µια
ενίσ�υση, α!�ύ παρακρατηθ�ύν �ι �!ειλ�µεν�ι εταιρικ�ί !�ρ�ι επί της ενίσ�υσης). Καθ�τι η
σ�εδια��µενη ένταση της ενίσ�υσης στην πρ�κειµένη περίπτωση είναι αρκετά �αµηλ�τερη
τ�υ ανώτατ�υ �ρί�υ (5,8 % ΚΙΕ), η Επιτρ�πή απ�!άσισε να θεωρήσει την κ�ιν�π�ιηθείσα
ενίσ�υση συµ"ι"άσιµη µε τη συνθήκη ΕΚ.

3. Ενισ�ύσεις πρ�ς επιµέρ�υς κλάδ�υς

3.1. >άλυ,ας

Βέλγι�

Cockerill Sambre SA (69)

Στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η ενίσ�υση ύψ�υς 13,8 εκατ. EUR
(553 εκατ. BEF) π�υ ��ρήγησε τ� Βέλγι� στη �αλυ"�υργική επι�είρηση Cockerill Sambre SA
δεν συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά και πρέπει να ανακτηθεί.

¥68¦ ΕΕ C 293 της 14.11.2000, υπ�θεση N 480/2000.
¥69¦ Υπ�θεση C 76/99.
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Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι �ι κρατικές αρ�ές �ρηµατ�δ�τ�ύν µε την εν λ�γω ενίσ�υση τα
λειτ�υργικά έ��δα π�υ απ�ρρέ�υν για την επι�είρηση απ� τη µείωση τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας. Τ�
πλε�νέκτηµα για την Cockerill έγκειται στ� γεγ�ν�ς �τι δεν ανέλα"ε την �ικ�ν�µική ευθύνη
για την αύ�ηση των µισθών π�υ συµ!ώνησε µε τ�υς εργα��µέν�υς της. �µ�ίως, τ� γεγ�ν�ς �τι
η πρωτ�"�υλία πρ�ήλθε απ� τ�υς εργα��µέν�υς και έγινε δεκτή απ� την επι�είρηση υπ� τ�ν
�ρ� �τι δεν θα έπρεπε να κατα"άλει η ίδια τα πρ�κύπτ�ντα επιπλέ�ν έ��δα, �υδ�λως επηρεά�ει
τ� �αρακτηρισµ� της κρατικής παρέµ"ασης ως κρατικής ενίσ�υσης.

Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή θεώρησε την ενίσ�υση ασυµ"ί"αστη µε την κ�ινή αγ�ρά, δεδ�µέν�υ
�τι η Cockerill είναι µια �αλυ"�υργική επι�είρηση υπαγ�µενη στ�υς π�λύ περι�ριστικ�ύς
καν�νες της συνθήκης ΕΚΑU και τ�υ κώδικα ενισ�ύσεων στη "ι�µη�ανία σιδήρ�υ και �άλυ"α,
� �π�ί�ς δεν πρ�"λέπει ενισ�ύσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς. Συνεπώς, η Επιτρ�πή διέτα�ε την
επιστρ�!ή της ήδη κατα"ληθείσας ενίσ�υσης και την αναστ�λή των πληρωµών π�υ δεν έ��υν
ακ�µη πραγµατ�π�ιηθεί.

Γερµανία

Georgsmarienhütte και Gröditzer (70)

Στις 19 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε σύµ"αση
υπηρεσιών δια�είρισης µετα�ύ της γερµανικής υπηρεσίας BvS, η �π�ία διαδέ�θηκε τ�ν
�ργανισµ� Treuhand, της πλήρως ελεγ��µενης θυγατρικής της Gröditzer Stahlwerke και της
�αλυ"�υργικής εταιρείας Georgsmarienhütte ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 309).

Ισπανία

Tubacex (71)

Στις 31 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να ανακαλέσει αρνητική απ�!ασή της τ�υ 1997
σ�ετικά µε µέτρα υπέρ της Tubacex SA, εταιρείας παραγωγής �αλυ"δ�σωλήνων εγκατεστηµένης
στ� Llodio (Άλα"α) της Uώρας των Βάσκων στην Ισπανία ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς,
σηµεί� 312).

3.2. Ναυπηγική ,ι�µη�ανία

Γερµανία

Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση για τη ναυπήγηση δύ� π�ρθµείων (72)

Στις 18 Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε τη
��ρήγηση αναπτυ�ιακής ενίσ�υσης απ� τη γερµανική κυ"έρνηση υπέρ τ�υ ναυπηγεί�υ Meyer
π�υ "ρίσκεται στ� Papenburg. Η ενίσ�υση, η �π�ία θα �ρησιµ�π�ιηθεί για την κατασκευή δύ�
επι"ατηγών π�ρθµείων π�υ θα πωληθ�ύν στην Ινδ�νησία, θα ��ρηγηθεί υπ� µ�ρ!ή επιδ�τ�ύµενων
πιστώσεων συν�λικ�ύ ύψ�υς 150 εκατ. EUR (300 εκατ. DEM) και θα αντιστ�ι�εί στ� 40,43 %
της συµ"ατικής α�ίας. Κατά τ� µέτρ� π�υ, σύµ!ωνα µε τις διατά�εις τ�υ άρθρ�υ 3 παράγρα!�ς
5 τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1540/98 τ�υ Συµ"�υλί�υ, τα πρ�ς παράδ�ση πλ�ία θα ανήκ�υν
στην κυ"έρνηση της Ινδ�νησίας και θα κιν�ύνται απ�κλειστικά εντ�ς των �ωρικών υδάτων της
Ινδ�νησίας, η Επιτρ�πή έκρινε την ενίσ�υση συµ"ι"άσιµη.

¥70¦ ΕΕ C 3 της 6.1.2001, υπ�θεση C 43/2000 (πρώην υπ�θεση NN 69/2000).
¥71¦ Υπ�θεση C 9/95.
¥72¦ ΕΕ C 142 της 20.5.2000, υπ�θεση N 283/1999.
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Ιταλία

Ναυπηγεί� Rodriquez (73)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ενισ�ύσεις υπέρ της Rodriquez Cantieri Navale
(Σικελία) συµ"ι"ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά. �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις εί�αν ως στ��� την
πραγµατ�π�ίηση επενδύσεων στ� πλαίσι� σ�εδί�υ αναδιάρθρωσης και πληρ�ύσαν τα κριτήρια
ιταλικών ν�µων π�υ εί�αν ήδη επιτραπεί απ� την Επιτρ�πή και ήταν σύµ!ων�ι µε τις διατά�εις
της έ"δ�µης �δηγίας σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία (74), η �π�ία ε�ακ�λ�υθ�ύσε
να ισ�ύει κατά τη ��ρήγηση των ενισ�ύσεων.

Κάτω jώρες

Καθεστώς ενίσ�υσης υπέρ ναυπηγείων 2000 (75)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει την παράταση για τ� έτ�ς 2000 εν�ς
καθεστώτ�ς ενίσ�υσης υπέρ �λλανδικών ναυπηγείων και απ�!άσισε να µη διατυπώσει
αντιρρήσεις έναντι των τρ�π�π�ιήσεων π�υ επήλθαν �σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή τ�υ γενικ�ύ
καθεστώτ�ς σ�ετικά µε τις ε�αγωγικές πιστώσεις. �ι τρ�π�π�ιήσεις αυτές απ�σκ�π�ύν στην
αντικατάσταση τ�υ συστήµατ�ς επιδ�τησης των επιτ�κίων για τις ε�αγωγές πλ�ίων απ� ένα
σύστηµα άµεσων επι��ρηγήσεων (π�υ µπ�ρ�ύν να ανέλθ�υν µέ�ρι τ� 3,5 % της συµ"ατικής
α�ίας) υπέρ των ναυπηγείων π�υ πραγµατ�π�ι�ύν ε�αγωγές. ∆εδ�µέν�υ �τι � καν�νισµ�ς (ΕΚ)
αριθ. 1540/98 επιτρέπει τις άµεσες ενισ�ύσεις στην παραγωγή µέ�ρι την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2000,
υπ� τ�ν �ρ� �τι τηρ�ύνται τα ανώτατα �ρια ύψ�υς 4,5-9 % επί της συµ"ατικής α�ίας, η Επιτρ�πή
ενέκρινε τις τρ�π�π�ιήσεις, κατ�πιν των δεσµεύσεων των �λλανδικών αρ�ών �σ�ν α!�ρά τη
σώρευση ενισ�ύσεων.

Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση στην Ινδ�νησία (76)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
αναπτυ�ιακή ενίσ�υση π�υ σ�εδία�αν να ��ρηγήσ�υν �ι Κάτω Uώρες στ� πλαίσι� της πρ�µήθειας
τεσσάρων πλ�ίων στην Ινδ�νησία. Με την εν λ�γω απ�!αση περατώθηκε η επίσηµη
διαδικασία ε�έτασης π�υ κινήθηκε τ�ν Φε"ρ�υάρι�. Η Επιτρ�πή κήρυ�ε συµ"ι"άσιµη την
ενίσ�υση, α!�ύ �ι �λλανδικές αρ�ές της πρ�σκ�µισαν έγγρα!α απ�δεικτικά στ�ι�εία για τ�ν
αν�ι�τ� �αρακτήρα της διαδικασίας ��ρήγησης της ενίσ�υσης.

3.3. Συνθετικές ίνες

Γερµανία

Delon Filament GmbH (77)

Την 1η Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη σ�εδια��µενη ενίσ�υση υπέρ της Delon Filament
GmbH, εταιρείας παραγωγής συνθετικών ινών, η �π�ία σκ�πευε να συνε�ίσει την παραγωγή

¥73¦ ΕΕ C 354 της 9.12.2000, υπ�θεση N 557/1999.
¥74¦ �δηγία 90/684/Ε�Κ (ΕΕ L 380 της 31.12.1990), �πως τρ�π�π�ιήθηκε τελευταία !�ρά απ� τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ)

αριθ. 2600/97, ΕΕ L 351 της 23.12.1997.
¥75¦ ΕΕ C 184 της 1.7.2000, υπ�θεση N 151/2000.
¥76¦ Υπ�θεση C 3/2000, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥77¦ ΕΕ C 134 της 13.5.2000, υπ�θεση C 134/2000.
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συνε�ών υ!αντ�υργικών ινών π�λυαµιδί�υ κατ�πιν σηµαντικών επενδύσεων σε µ�νάδα της στ�
Rudolstadt και σηµαντικής µείωσης της παραγωγικής της ικαν�τητας. Η µ�νάδα "ρίσκεται σε
περι��ή υπαγ�µενη στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α), �π�υ τ� ε!αρµ���µεν� ανώτατ�
�ρι� για τις ΜΜΕ είναι 50 %.

Τ� πλαίσι� ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των συνθετικών ινών πρ�"λέπει, µετα�ύ άλλων, �τι �ταν
δεν υ!ίσταται διαρθρωτική ανεπάρκεια της πρ�σ!�ράς στη σ�ετική αγ�ρά, δηλαδή στην αγ�ρά
συνε�ών ινών π�λυαµιδί�υ, η Επιτρ�πή πρέπει να πειστεί �τι η ενίσ�υση �δηγεί σε σηµαντική
µείωση της παραγωγικής ικαν�τητας.

Η Επιτρ�πή διενήργησε επιτ�πια έρευνα για να ελέγ�ει την κατάσταση �σ�ν α!�ρά την υ!ιστάµενη
"ιώσιµη παραγωγική ικαν�τητα της µ�νάδας, καθώς και την πρ�"λεπ�µενη παραγωγική της
ικαν�τητα µετά την επένδυση. ∆ιαπιστώθηκε �τι, κατ�πιν τ�υ σ�εδί�υ, η παραγωγική ικαν�τητα της
Delon Filament GmbH στ�ν τ�µέα των συνε�ών ινών π�λυαµιδί�υ πράγµατι θα µειωθεί κατά π�λύ.
Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να θεωρήσει την ενίσ�υση συµ"ι"άσιµη µε την κ�ινή αγ�ρά,
καθ�τι πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις τ�υ πλαισί�υ ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των συνθετικών ινών.

Ισπανία

Sniace (78)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να ανακαλέσει αρνητική απ�!αση τ�υ 1998
σ�ετικά µε µέτρα υπέρ της Sniace SA, εταιρείας παραγωγής "ισκ��ης και συνθετικών ινών
εγκατεστηµένης στην Torrelavega της περι!έρειας Καντα"ρίας της Ισπανίας. Η Ισπανία
άσκησε πρ�σ!υγή στ� ∆ικαστήρι� κατά της απ�!ασης της Επιτρ�πής τ�υ 1998, στην �π�ία
εί�ε κριθεί �τι �ι συµ!ωνίες απ�πληρωµής µετα�ύ της Sniace και τ�υ Ταµεί�υ Εγγύησης των
Μισθών (Fogasa) και η συµ!ωνία αναδιάρθρωσης �ρεών µετα�ύ της Sniace και τ�υ Ταµεί�υ
Κ�ινωνικής Ασ!άλισης περιεί�αν ασυµ"ί"αστη ενίσ�υση, κατά τ� µέτρ� π�υ τ� επιτ�κι� ήταν
�αµηλ�τερ� απ� τα επιτ�κια της αγ�ράς.

Ωστ�σ�, τ�ν Απρίλι� τ�υ 1999 τ� ∆ικαστήρι� απ�!άσισε να ακυρώσει απ�!αση της Επιτρ�πής
σε παρεµ!ερή υπ�θεση (C-342/96, Ισπανία κατά Επιτρ�πής σ�ετικά µε κρατική ενίσ�υση π�υ
εί�ε ��ρηγήσει η Ισπανία υπέρ της Tubacex). Τ� ∆ικαστήρι� επισήµανε �τι στ� πλαίσι�
παρ�µ�ιων συµ!ωνιών απ�πληρωµής και αναδιάρθρωσης �ρεών τ� κράτ�ς δεν ενεργεί ως
ιδιώτης επενδυτής, τ�υ �π�ί�υ η συµπερι!�ρά πρέπει να συγκριθεί µε τη συµπερι!�ρά εν�ς
ιδιώτη επενδυτή π�υ τ�π�θετεί κε!άλαια για να απ�κ�µίσει κέρδ�ς, αλλά ως δηµ�σι�ς
πιστωτής, � �π�ί�ς, �πως και ένας ιδιώτης πιστωτής, επιδιώκει να ανακτήσει τα π�σά π�υ τ�υ
�!είλ�νται.

Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να επανε�ετάσει τ� !άκελ� της Sniace, πρ�κειµέν�υ να
επανεκτιµήσει τις ενέργειες των δηµ�σιων πιστωτών σε σ�έση µε τη συµπερι!�ρά των ιδιωτών
πιστωτών της εταιρείας, µε τ�υς �π�ί�υς εί�ε καταλή�ει σε συµ!ωνία κατ�πιν των �ικ�ν�µικών
πρ�"ληµάτων της και της παύσης πληρωµών στην �π�ία πρ�έ"η. Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ�
συµπέρασµα �τι, µέσω της ε!αρµ�γής τ�υ λεγ�µεν�υ ν�µιµ�υ επιτ�κί�υ, �ι δηµ�σι�ι πιστωτές
ενήργησαν �πως θα εί�ε ενεργήσει ένας ιδιώτης πιστωτής πρ�κειµέν�υ να µεγιστ�π�ιήσει τ�
επιτ�κι� υπερηµερίας. Συνεπώς, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τα µέτρα δεν συνιστ�ύσαν κρατική
ενίσ�υση και �τι η πρ�ηγ�ύµενη απ�!αση έπρεπε να ανακληθεί.

¥78¦ Υπ�θεση C 5/2000 (πρώην υπ�θέσεις C 68/97 και NN 118/97).
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3.4. >ρηµατ�πιστωτικ�ς τ�µέας

Γερµανία

WestLB (79)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η γερµανική κυ"έρνηση δεν εί�ε
ε!αρµ�σει σωστά την απ�!αση της Επιτρ�πής της 8ης Ι�υλί�υ 1999, σ�ετικά µε την εισ!�ρά
κε!αλαί�υ απ� τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς Β�ρειας Ρηνανίας-Βεστ!αλίας στην Westdeutsche
Landesbank Girozentrale («WestLB») κατά την περί�δ� 1992-1998. Τ�ν �κτώ"ρι� τ�υ 1999, �ι
γερµανικές αρ�ές ενηµέρωσαν τις υπηρεσίες της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π�ί�
θα ε!αρµ���ταν η απ�!αση απ� τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς Β�ρειας Ρηνανίας-Βεστ!αλίας. Κατ�πιν
επισταµένης ε�έτασης, �ι υπηρεσίες της Επιτρ�πής πληρ�!�ρησαν τις γερµανικές αρ�ές �τι η
πρ�ταση δεν θα �δηγ�ύσε σε �ρθή ε!αρµ�γή της απ�!ασης της Επιτρ�πής.

Τ�ν Μάρτι� τ�υ 2000, �ι γερµανικές αρ�ές υπέ"αλαν νέα πρ�ταση σ�ετικά µε την ανάκτηση, η
�π�ία πρ�έ"λεπε τη ��ρήγηση επιδ�τησης στ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς, η �π�ία δεν θα γίνει υπ�
µ�ρ!ή κατα"�λής µετρητών, αλλά λήψης α!αν�ύς συµµετ��ής στ� κε!άλαι� («stille Einlage»). Η
α!ανής συµµετ��ή στ� κε!άλαι�, η �π�ία δεν παρέ�ει δικαιώµατα ψή!�υ, υπ�στηρί�θηκε �τι θα
απέ!ερε «καν�νική» εµπ�ρική απ�δ�ση, ανάλ�γη µε αυτή παρ�µ�ιων υ"ριδικών πρ�ϊ�ντων της
κε!αλαιαγ�ράς. Τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς διατηρ�ύσε υπ� αίρεση τ� δικαίωµα επί της α!αν�ύς
συµµετ��ής στ� κε!άλαι�, ανάλ�γα µε την τελική απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ (στην πρ�σ!υγή
της Γερµανίας κατά της απ�!ασης της Επιτρ�πής της 8ης Ι�υλί�υ 1999), δηλαδή θα έπρεπε να
επιστρα!εί απ� τ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς στην τράπε�α άνευ ανταλλάγµατ�ς, σε περίπτωση π�υ τ�
∆ικαστήρι� ακύρωνε την απ�!αση της Επιτρ�πής. Επίσης, � τ�κ�ς επί της νέας α!αν�ύς
συµµετ��ής στ� κε!άλαι� δεν θα κατα"αλλ�ταν στ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς, αλλά θα παρακρατείτ�
απ� την WestLB και θα πρ�σετίθετ� κάθε �ρ�ν� στην α!ανή συµµετ��ή στ� κε!άλαι�.

Κατά την εκτίµηση της Επιτρ�πής, η ανωτέρω επανεπένδυση απ�τελεί νέ� �ρηµατ�δ�τικ�
µέτρ� τ�υ κράτ�υς και θα µπ�ρ�ύσε να περιέ�ει νέα στ�ι�εία κρατικής ενίσ�υσης. Συνεπώς, η
επανεπένδυση θα πρέπει, α!�ύ κ�ιν�π�ιηθεί, να ε�εταστεί απ� την Επιτρ�πή "άσει των
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ, πρ�κειµέν�υ να διαπιστωθεί εάν υ!ίστανται στ�ι�εία
κρατικής ενίσ�υσης.

Ωστ�σ�, δεδ�µέν�υ �τι �ι γερµανικές αρ�ές συνέδεσαν την ανάκτηση της ενίσ�υσης µε την
έγκριση της επανεπένδυσης απ� την Επιτρ�πή, κατέστη σα!ές �τι η ανάκτηση δεν επρ�κειτ�
να πραγµατ�π�ιηθεί άµεσα, �πως πρ�"λέπεται στη σ�ετική κ�ιν�τική ν�µ�θεσία, και �τι η
πρ�ταση δεν θα �δηγ�ύσε σε �ρθή ε!αρµ�γή της απ�!ασης της Επιτρ�πής, η �π�ία διέτασσε
την άµεση ανάκτηση της παράν�µης και ασυµ"ί"αστης κρατικής ενίσ�υσης. Κατά συνέπεια, η
Επιτρ�πή απ�!άσισε να παραπέµψει τ� θέµα στ� ∆ικαστήρι�.

¥79¦ ΕΕ C 211 της 22.7.2000.
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3.5. Γεωργία

Βέλγι�

Ενισ�ύσεις για την κρίση της δι��ίνης (80)

Στις 18 Ιαν�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή επέτρεψε, �πως εί�ε πρά�ει και τ� 1999, ενισ�ύσεις υπέρ
των παραγωγών και των επι�ειρήσεων π�υ επλήγησαν απ� την κρίση π�υ πρ�κάλεσε η
µ�λυνση των �ω�τρ�!ών απ� τη δι��ίνη. Η εν λ�γω απ�!αση α!�ρά ενισ�ύσεις για «έκτακτα
γεγ�ν�τα», �πως πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ. Η
ενίσ�υση καλύπτει τ� σύν�λ� της �ωικής παραγωγής, αλλά δεν επεκτείνεται στην α�ία των
�ώων και των πρ�ϊ�ντων π�υ καταστρά!ηκαν, κατά τ� µέτρ� π�υ για τις περιπτώσεις αυτές
έ��υν ήδη λη!θεί εθνικά µέτρα µε την έγκριση της Επιτρ�πής (81). �ι ενισ�ύσεις, �ι �π�ίες
έ��υν τη µ�ρ!ή ε!άπα� πληρωµής και υπ�λ�γί��νται απ�κλειστικά µε "άση υπ�θετικά π�σά
π�υ πρ�κύπτ�υν απ� µακρ��ικ�ν�µικ�ύς υπ�λ�γισµ�ύς, κατα"άλλ�νται ανά µ�νάδα παραγωγής ή
ανά µ�νάδα πρ�ϊ�ντ�ς πρ�ς διάθεση στην αγ�ρά. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� απ�!εύγεται � κίνδυν�ς
σώρευσης µε άλλες ενισ�ύσεις π�υ εγκρίθηκαν στ� παρελθ�ν, ιδίως υπ� µ�ρ!ή απ��ηµίωσης
για την ε�άλειψη �ώων ή πρ�ϊ�ντων �ωικής πρ�έλευσης ακατάλληλων πρ�ς κατανάλωση και
εµπ�ρία. Η Επιτρ�πή έκρινε �τι απ�δεί�θηκε � συσ�ετισµ�ς µετα�ύ της αναµ!ισ"ήτητης
µείωσης τ�υ κύκλ�υ εργασιών και τ�υ έκτακτ�υ γεγ�ν�τ�ς λ�γω της κρίσης της δι��ίνης.
Έτσι, η µείωση τ�υ κύκλ�υ εργασιών �!ειλ�ταν, µετα�ύ άλλων, στην απώλεια µεριδίων αγ�ράς
και στη µείωση της κατανάλωσης λ�γω τ�υ ισ�υρ�ύ αντίκτυπ�υ της κρίσης, στην αλλ�πρ�σαλλη
δια�είριση της τελευταίας, καθώς και στη λήψη έκτακτων µέτρων π�υ αναστάτωσαν την �µαλή
διε�αγωγή των εµπ�ρικών συναλλαγών για τα εν λ�γω πρ�ϊ�ντα.

Ελλάδα

Ελληνικ�ί συνεταιρισµ�ί (82)

Κατ’ ε!αρµ�γή της γενικής αρ�ής π�υ απαγ�ρεύει στα κράτη µέλη να ��ρηγ�ύν λειτ�υργικές
ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της γεωργίας, η Επιτρ�πή ε�έδωσε την 1η Μαρτί�υ 2000 αρνητική
�ριστική απ�!αση σ�ετικά µε δύ� παράν�µα µέτρα ενίσ�υσης τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς, τα
�π�ία πρ�έ"λεπαν τη διαγρα!ή �ρεών και την εν�π�ίηση δανείων π�λλών γεωργικών
συνεταιρισµών (116 για κάθε µέτρ�). Κύρια πηγή των �ρεών ήταν �ι λειτ�υργικές �ηµίες των
συνεταιρισµών αυτών, �ι �π�ίες πρ�κλήθηκαν απ� παρέµ"αση τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς στην
παραγωγή και εµπ�ρία των σ�ετικών πρ�ϊ�ντων (καθ�ρισµ�ς τιµών, απ�θεµατ�π�ίηση, παρέµ"αση
και ε�αγωγή). Άλλα �ρέη πρ�ήλθαν απ� επενδύσεις και !υσικές καταστρ�!ές. Παρ�µ�ια µέτρα
εί�αν λη!θεί "άσει ν�µ�υ τ�υ 1997 π�υ πρ�έ"λεπε διαγρα!ή �ρεών γεωργικών συνεταιρισµών ύψ�υς
450 εκατ. EUR και εί�ε εγκριθεί απ� τ� Συµ"�ύλι� τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1998.

Τα νέα µέτρα ελή!θησαν κατ’ ε!αρµ�γή δύ� ν�µων τ�υ 1992 και τ�υ 1994. Η απ�!αση της
Επιτρ�πής εκδ�θηκε κατ�πιν καταγγελίας για παράν�µη και ασυµ"ί"αστη κρατική ενίσ�υση
π�υ έλα"ε � γαλακτ�κ�µικ�ς συνεταιρισµ�ς ΑΓΝ�. Στ� πλαίσι� της αρνητικής �ριστικής
απ�!ασης, η Επιτρ�πή διέτα�ε επίσης την Ελλάδα να παράσ�ει �λες τις σ�ετικές πληρ�!�ρίες

¥80¦ Υπ�θεση N 770/99 (�ταν δεν γίνεται συγκεκριµένη ανα!�ρά σε δηµ�σίευση απ�!ασης στην ΕΕ, η απ�!αση
δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη. Τα αυθεντικά κείµενα των απ�!άσεων έγκρισης ενισ�ύσεων εν γένει
δηµ�σιεύ�νται στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids).

¥81¦ Υπ�θέσεις NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99 και N 386/99.
¥82¦ Υπ�θέσεις C 78/97 και C 82/97 (πρώην υπ�θέσεις NN 33/96 και NN 168/97).
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πρ�κειµέν�υ να διε�α�θεί έρευνα σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες της Αγρ�τικής Τράπε�ας της
Ελλάδ�ς.

Γαλλία

Ενίσ�υση για την ανάκαµψη τ�υ δασικ�ύ τ�µέα στη Γαλλία — Θε�µηνίες (83)

Στις 16 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε γαλλικ� σ�έδι� ενίσ�υσης υπέρ τ�υ δασικ�ύ τ�µέα, �
�π�ί�ς δέ�θηκε ισ�υρ� πλήγµα απ� την κακ�καιρία τ�υ τέλ�υς ∆εκεµ"ρί�υ τ�υ 1999. Τ�
σ�έδι� πρ�"λέπει τη συν�λική ��ρήγηση περίπ�υ 3 δισ. EUR, στ� πλαίσι� δια!�ρων µέτρων
ενίσ�υσης για την απ�κατάσταση των �ηµιών π�υ πρ�κλήθηκαν απ� θε�µηνίες κατά την
ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ. Τ� σ�έδι� ενίσ�υσης
πρ�έ"λεπε µέτρα έκτακτης ανάγκης µε στ��� την απ�κατάσταση δασικών �δών και δρ�µων, τη
δηµι�υργία δασικών �δών και �ώρων υγρής απ�θήκευσης �υλείας, την κατασκευή θέσεων
απ�θήκευσης, τη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ κ�στ�υς απ�µάκρυνσης της �υλείας απ� τ� δάσ�ς,
ενισ�ύσεις για την απ�θήκευση �υλείας, ενισ�ύσεις για την υγει�ν�µική παραγωγή �υλείας
ανεµ�ρριµµάτων, την απ�κατάσταση των πληγέντων δασών και την α!αίρεση των ε��δων π�υ
πρ�κάλεσε η καταιγίδα απ� τ� !�ρ�λ�γητέ� κατ’ απ�κ�πήν δασικ� εισ�δηµα των πληγέντων
ιδι�κτητών. Ε�άλλ�υ, τ� σ�έδι� πρ�έ"λεπε και άλλα µέτρα υπ� µ�ρ!ή κινήτρων, �πως
ενισ�ύσεις στη µετα!�ρά �υλείας, καθώς και επενδυτικές ενισ�ύσεις µε στ��� κυρίως την
αγ�ρά ε��πλισµ�ύ δασικής εκµετάλλευσης και την επιτα�υν�µενη απ�σ"εση τ�υ ε��πλισµ�ύ
αυτ�ύ, αλλά και ενισ�ύσεις στην απασ��ληση και την κατάρτιση και ενισ�ύσεις �ργανωτικής
και τε�νικής στήρι�ης. Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι τα εν λ�γω µέτρα, µ�λ�ν�τι δια!�ρετικά
µετα�ύ τ�υς, εντάσσ�νται �λα στ� ίδι� πλαίσι� και έ��υν τ�ν ίδι� στ��� (τη στήρι�η εν�ς
τ�µέα κατ�πιν µιας θε�µηνίας) και �τι έπρεπε να θεωρηθ�ύν ως µέτρα µε στ��� την
απ�κατάσταση �ηµιών π�υ πρ�κλήθηκαν απ� θε�µηνία κατά την ένν�ια της συνθήκης ΕΚ.

Ενίσ�υση στ�ν Εθνικ� >ργανισµ� ∆ασών (84)

Στις 14 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων υπέρ τ�υ Εθνικ�ύ
�ργανισµ�ύ ∆ασών [Office national de forêts (ONF)], α!�ύ "ε"αιώθηκε �τι δεν τίθεται
πρ�"ληµα διασταυρ�ύµενων κρατικών π�ρων υπέρ των δραστηρι�τήτων τ�υ εν λ�γω
�ργανισµ�ύ π�υ διε�άγ�νται υπ� συνθήκες ανταγωνισµ�ύ. Ειδικ�τερα, � ONF είναι κρατικ�ς
�ργανισµ�ς τ�υ �π�ί�υ �ι δραστηρι�τητες έ��υν διττ� �αρακτήρα, καθ�τι α!εν�ς εκτελεί µια
δηµ�σια και απ�κλειστική απ�στ�λή και α!ετέρ�υ ασκεί µια εµπ�ρική δραστηρι�τητα
ανταγωνι��µεν�ς µε άλλ�υς !�ρείς της αγ�ράς. Η δηµ�σια υπηρεσία π�υ παρέ�ει συνίσταται
στη δια�είριση, για λ�γαριασµ� των ιδι�κτητών τ�υς, των δασών π�υ υπάγ�νται στ� γαλλικ�
δασικ� καθεστώς. � ONF λαµ"άνει κρατικ�ύς π�ρ�υς υπ� µ�ρ!ή αντισταθµιστικής κατα"�λής
π�υ καλύπτει τα έ��δα δια�είρισης. Επιπλέ�ν, � ONF λαµ"άνει κρατική �ρηµατ�δ�τηση ή
ακ�µη και ιδιωτική για τις δραστηρι�τητες γενικ�ύ δηµ�σι�υ συµ!έρ�ντ�ς π�υ ασκεί. �ι
δραστηρι�τητες αυτές α!�ρ�ύν κυρίως την πρ�στασία και την επ�πτεία δασών, την πρ�ληψη
πυρκαγιών, την αντιµετώπιση της διά"ρωσης και των �ι�ν�στι"άδων κλπ. Η Επιτρ�πή έκρινε
�τι �ι δραστηρι�τητες αυτές εκτελ�ύνται υπέρ τ�υ γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς και �τι η µετα"ί"αση
π�ρων πρέπει να ν�ηθεί ως διε�αγ�µενη µετα�ύ δια!�ρετικών επιπέδων τ�υ κρατικ�ύ µη�ανισµ�ύ.
Επιπλέ�ν, �ρισµένες απ� τις δραστηρι�τητες δηµ�σιας υπηρεσίας πραγµατ�π�ι�ύνται στ� σύν�λ�
της επικράτειας και, συνεπώς, απ�τελ�ύν µέτρα π�υ δεν ευν��ύν �ρισµένες επι�ειρήσεις ή
�ρισµέν�υς κλάδ�υς παραγωγής και δεν πληρ�ύν �λα τα κριτήρια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1

¥83¦ Υπ�θεση N 92/2000.
¥84¦ Υπ�θεση NN 96/95.
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της συνθήκης ΕΚ. #σ�ν α!�ρά την εµπ�ρική τ�υ δραστηρι�τητα, � ONF µπ�ρεί να συνάπτει
συµ"άσεις µε !υσικά ή ν�µικά πρ�σωπα για την υλ�π�ίηση εργασιών δια�είρισης, µελετών,
ερευνών και έργων, καθώς και για την πρ�στασία, �ωρ�τα�ική διευθέτηση και ανάπτυ�η των
δασικών π�ρων. #σ�ν α!�ρά τις δραστηρι�τητες αυτ�ύ τ�υ είδ�υς, η Επιτρ�πή δεν διαπίστωσε
την ύπαρ�η στ�ι�εί�υ κρατικής ενίσ�υσης �!ειλ�µεν�υ σε διασταυρ�ύµεν�υς π�ρ�υς υπέρ των
δραστηρι�τήτων τ�υ �ργανισµ�ύ π�υ ασκ�ύνται υπ� συνθήκες ανταγωνισµ�ύ. Ειδικ�τερα, �ι
τιµές π�υ ε!αρµ��ει � ONF δεν είναι �αµηλ�τερες απ� τις τιµές των ανταγωνιστών τ�υ και, σε
κάθε περίπτωση, η αντισταθµιστική κατα"�λή τ�υ κράτ�υς δεν καλύπτει �ύτε καν τα «δηµ�σια»
έ��δα τ�υ ONF, µε απ�τέλεσµα να είναι αδύνατη στην πρά�η η διασταύρωση π�ρων.

Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της ��ιρ�τρ��ίας — Stabiporc (85)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε εν µέρει αρνητική �ριστική απ�!αση �σ�ν α!�ρά
γαλλική ενίσ�υση, µε τρία σκέλη, υπέρ της ��ιρ�τρ�!ίας, �λ�κληρών�ντας την κινηθείσα
διαδικασία ε�έτασης π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ (86).

�ι γαλλικές αρ�ές επεδίωκαν καταρ�άς να τεθεί εκ νέ�υ σε ε!αρµ�γή τ� σύστηµα επιστρεπτέων
πρ�κατα"�λών τ�υ Επαγγελµατικ�ύ Ταµεί�υ Ρύθµισης τ�υ τ�µέα της ��ιρ�τρ�!ίας (Caisse
professionnelle de régulation porcine — Stabiporc), τ� �π�ί� συνίσταται στη ��ρήγηση ε�
�λ�κλήρ�υ επιστρεπτέων ταµειακών πρ�κατα"�λών σε ενώσεις παραγωγών, ώστε να καταστεί
δυνατή η πρ�σαρµ�γή της τιµής των πα�υν�µενων ��ίρων π�υ κατα"άλλεται στ�υς ��ιρ�τρ�!�υς
�ι �π�ί�ι συµµετέ��υν στ� καθεστώς. Συνεπώς, τ� σύστηµα απ�σκ�πεί στην πρ�στασία
της σταθερ�π�ίησης των εσ�δων των ��ιρ�τρ�!ων π�υ απειλ�ύνται απ� τις κρίσεις της
��ιρ�τρ�!ίας.

Η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η εκ νέ�υ ε!αρµ�γή τ�υ Stabiporc δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση,
δεδ�µέν�υ �τι η κρατική παρέµ"αση περι�ρί�εται στη ��ρήγηση δανεί�υ µε τ� επιτ�κι� της
αγ�ράς. Επιπλέ�ν, �ι δηµ�σι�ι �ργανισµ�ί π�υ συµµετέ��υν στ� καθεστώς ως δανειστές
δεν παραιτ�ύνται απ� την ανάκτηση των �!ειλ�µενων π�σών, τα �π�ία "αρύν�νται µε
επιτ�κι� υπερηµερίας σε περίπτωση π�υ �ι ενώσεις παραγωγών δεν πρ�"�ύν σε πληρωµές ή
καθυστερήσ�υν πληρωµές κατά την ε��!ληση των δανείων.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι τα δύ� άλλα σκέλη της ε�ετασθείσας ενίσ�υσης δεν
συµ"ι"ά��νται µε τη συνθήκη ΕΚ. Συγκεκριµένα, επρ�κειτ� για µέτρ� κλιµάκωσης των
πρ�σωπικών εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης υπέρ των κτην�τρ�!ων π�υ αντιµετώπι�αν �ικ�ν�µικά
πρ�"λήµατα, καθώς και για µέτρ� υπέρ των κτην�τρ�!ων υπ� µ�ρ!ή µερικής απαλλαγής απ�
τ�υς �!ειλ�µεν�υς τ�κ�υς επί τραπε�ικών δανείων για τις πρώτες επενδύσεις π�υ πραγµατ�π�ι�ύν
στ�ν τ�µέα της ��ιρ�τρ�!ίας. Εκδ�θηκε αρνητική απ�!αση δι�τι δεν πληρ�ύνταν �λες �ι
πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις
κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων.
Ειδικ�τερα, δεν απ�δεί�θηκε επαρκώς � «πρ�"ληµατικ�ς» �αρακτήρας των επι�ειρήσεων. ∆εν
υπ�"λήθηκε σ�έδι� "ιωσιµ�τητας των σ�ετικών επι�ειρήσεων και, συνεπώς, δεν ε�ασ!αλι��ταν
η τήρηση της αρ�ής της ε!άπα� ενίσ�υσης.

¥85¦ Υπ�θεση C 74/98.
¥86¦ Απ�!αση δηµ�σιευθείσα στην ΕΕ C 61 της 3.3.1999, σ. 7.
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Ενισ�ύσεις στ�ν αµπελ��ινικ� τ�µέα (87)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά µε
καθεστώς π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε και τέθηκε σε ε!αρµ�γή απ� τη Γαλλία υπέρ της αµπελ�υργικής
παραγωγής. Η Επιτρ�πή εί�ε κινήσει τη διαδικασία ε�έτασης σ�ετικά µε τ� εν λ�γω καθεστώς
τ�ν �κτώ"ρι� τ�υ 1999 (88). Στ���ς τ�υ καθεστώτ�ς είναι η αναδιάρθρωση των αµπελώνων της
περι��ής Charente, µε αλλαγή της �ρήσης τ�υς απ� τη µέ�ρι τώρα παραγωγή κ�νιάκ στην
παραγωγή «τ�πικών �ίνων».

Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι ένας απ� τ�υς στ���υς τ�υ ν�µ�θέτη κατά την
κατάρτιση τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 17ης Μαΐ�υ 1999, σ�ετικά
µε την κ�ινή �ργάνωση της αµπελ��ινικής αγ�ράς (89), ήταν να απ�!ευ�θεί η αύ�ηση της
κ�ιν�τικής αµπελ�υργικής παραγωγής. Ακ�µη και αν γίνει δεκτ� �τι η π�ικιλιακή µετατρ�πή
των αµπελώνων της Charente παρ�υσιά�ει τ� πλε�νέκτηµα �τι µειώνεται η παραγωγή κρασι�ύ
για τ� �π�ί� δεν υπάρ�ει πλέ�ν �ήτηση στην αγ�ρά, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η πρ�κύπτ�υσα
αύ�ηση της παραγωγής «τ�πικών �ίνων» στη Γαλλία απ�κλίνει απ� τις αρ�ές της νέας κ�ινής
�ργάνωσης της αµπελ��ινικής αγ�ράς και µπ�ρεί να πρ�καλέσει στρε"λώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ
σε µια αγ�ρά η �π�ία, σύµ!ωνα µε τα διαθέσιµα στ�ι�εία, δεν παρ�υσιά�ει ενδεί�εις ανάπτυ�ης.
Ειδικ�τερα, τα κρασιά π�υ θα παράγ�νταν κατ�πιν της µετατρ�πής των εν λ�γω αµπελώνων
θα διετίθεντ� στην καν�νική αγ�ρά κρασι�ύ, ενώ σήµερα ε� �ρισµ�ύ διατίθενται εκτ�ς της
αγ�ράς αυτής. Ως εκ τ�ύτ�υ, η γενικευµένη µετατρ�πή των εν λ�γω αµπελώνων θα µπ�ρ�ύσε να
µετατ�πίσει τ� πρ�"ληµα σε άλλες αγ�ρές. Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι η µετατρ�πή θα
έπρεπε να συνδυαστεί µε σηµαντική µείωση των καλλιεργ�ύµενων εκτάσεων και της παραγωγής.

Η Επιτρ�πή εκτιµά �τι µ�ν� τα µέτρα π�υ λαµ"άν�νται στ� πλαίσι� της κ�ινής γεωργικής
π�λιτικής, και ειδικ�τερα στ� πλαίσι� της κ�ινής �ργάνωσης της εν λ�γω αγ�ράς, µπ�ρ�ύν να
ε�ασ!αλίσ�υν τα συν�λικά συµ!έρ�ντα των !�ρέων της αγ�ράς σε �λ�κληρη την Κ�ιν�τητα.

Ιρλανδία

Ενίσ�υση υπέρ της Gaelic Ferries για τη µετα��ρά -ώων κτην�τρ��ίας (90)

Στις 13 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εκδώσει αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά
µε λειτ�υργική ενίσ�υση π�υ ��ρήγησε η Ιρλανδία, η �π�ία άπτεται τ�σ� τ�υ γεωργικ�ύ τ�µέα
�σ� και τ�υ τ�µέα των µετα!�ρών. Ειδικ�τερα, η υπ�θεση α!�ρ�ύσε την κατα"�λή κρατικής
ενίσ�υσης ύψ�υς 1,58 εκατ. IEP στην ιρλανδική εταιρεία Gaelic Ferries για τη λειτ�υργία γραµµής
��ηµαταγωγών για τη µετα!�ρά �ώων κτην�τρ�!ίας απ� την Ιρλανδία στην ηπειρωτική
Ευρώπη (91). Η κρατική παρέµ"αση �!είλεται σε απ�!αση ιδιωτικής εταιρείας ��ηµαταγωγών
να διακ�ψει την υπηρεσία µετα!�ράς �ώων κτην�τρ�!ίας για εµπ�ρικ�ύς λ�γ�υς π�υ
σ�ετί��νται µε πιέσεις π�υ ασκ�ύν �ργανώσεις πρ�στασίας των �ώων. Η Επιτρ�πή θεώρησε
�τι απ�δέκτης της ενίσ�υσης ήταν η ιρλανδική κτην�τρ�!ία στ� σύν�λ� της, καθ�τι
δηλωµέν�ς στ���ς και απ�τέλεσµα της κρατικής ενίσ�υσης ήταν να διασ!αλιστεί η πρ�σ"αση
των ιρλανδών κτην�τρ�!ων στην αγ�ρά της ηπειρωτικής Ευρώπης. Η Ιρλανδία υπ��ρε�ύται να
λά"ει µέτρα πρ�κειµέν�υ να ανακτηθεί η ��ρηγηθείσα ενίσ�υση απ� τ�υς απ�δέκτες.

¥87¦ Υπ�θεση C 70/99. Απ�!αση της 20ής Σεπτεµ"ρί�υ 2000, υπ�θεση C(2000) 2754.
¥88¦ ΕΕ C 359 της 11.12.1999.
¥89¦ ΕΕ L 179 της 14.7.1999.
¥90¦ Υπ�θεση C 7/98 (πρώην υπ�θεση NN 1/98).
¥91¦ ΕΕ L 263 της 18.10.2000, σ. 17.
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Ενίσ�υση υπέρ κτην�τρ��ων π�υ επλήγησαν απ� δυσµενείς καιρικές συνθήκες (92)

Στις 30 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να επιτρέψει τ� ιρλανδικ� πρ�γραµµα αντικατάστασης
πρ�"ατίνων στ� πλαίσι� τ�υ «συµπληρωµατικ�ύ µέτρ�υ για τις πρ�"ατίνες» και τρία άλλα
µέτρα στ� πλαίσι� τ�υ «καθεστώτ�ς "�ήθειας για απώλειες �ειµερινής ��ρτ�ν�µής». Τα
πρ�γράµµατα αυτά πρ�"λέπ�υν διά!�ρα µέτρα ενίσ�υσης, πρ�κειµέν�υ να ανακ�υ!ιστεί η
κατάσταση των κτην�τρ�!ων π�υ υπέστησαν �ηµίες λ�γω δυσµενών καιρικών συνθηκών τ�
καλ�καίρι και τ� !θιν�πωρ� τ�υ 1998.

Σε πρ�γενέστερ� στάδι� η Επιτρ�πή εί�ε εκ!ράσει αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� των
µέτρων µε τα άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ. Μετα�ύ άλλων, εί�ε κριθεί �τι τα µέτρα
ενδέ�εται να συνιστ�ύν λειτ�υργική ενίσ�υση, κατά τ� µέτρ� π�υ "�ηθ�ύσαν τ�υς κτην�τρ�!�υς
να ε�αλείψ�υν τα (άνευ α�ίας τ�τε) πρ�"ατά τ�υς.

Ωστ�σ�, "άσει των πρ�σθετων πληρ�!�ριών π�υ υπέ"αλαν �ι ιρλανδικές αρ�ές, η Επιτρ�πή
δέ�θηκε �τι πρωταρ�ικ�ς στ���ς τ�υ µέτρ�υ ήταν να ελα�ιστ�π�ιηθ�ύν �ι δυσµενείς
περι"αλλ�ντικές συνέπειες απ� την υπερ"�σκηση και την παρ�υσία νεκρών ή ηµιθανών �ώων
στ� έδα!�ς. Έτσι, η Επιτρ�πή µπ�ρεσε να ε��µ�ιώσει τ� µέτρ� µε ενίσ�υση για τη διάθεση
απ�"λήτων.

Σύµ!ωνα µε τ� σηµεί� 3.4 τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς (93), τ� �π�ί� εί�ε ε!αρµ�γή στ�ν γεωργικ� τ�µέα �ταν
��ρηγήθηκε η ενίσ�υση, �ι ενισ�ύσεις για τη συλλ�γή, ανάκτηση και επε�εργασία γεωργικών
απ�"λήτων ε�ετά��νται κατά περίπτωση. Ωστ�σ�, καθ�τι η απ�δ��ή αυτής της ενίσ�υσης
συνεπάγεται την απ�κλιση απ� την αρ�ή «� ρυπαίνων πληρώνει», µπ�ρεί να επιτραπεί µ�ν� σε
συγκεκριµένες και καλά τεκµηριωµένες περιπτώσεις.

Εν πρ�κειµένω, διαπιστώθηκε �τι η ενίσ�υση έ�ει σα!ώς τ� �αρακτήρα κινήτρ�υ και �τι
υπήρ�ε αντάλλαγµα απ� την πλευρά των παραγωγών, �ι �π�ί�ι συµ!ώνησαν να θανατώσ�υν τ�
30 % των πρ�"ατίνων τ�υς, �ρισµένες απ� τις �π�ίες εί�αν ίσως επι�ήσει µετά τ� πέρας τ�υ
�ειµώνα. Απ� την άπ�ψη των κτην�τρ�!ων, η ενίσ�υση περι�ρι��ταν στη δωρεάν ε�άλειψη
των �ώων. ∆εν κατα"λήθηκε απ��ηµίωση για τα �ώα. �ι παράγ�ντες αυτ�ί ενθάρρυναν τ�υς
κτην�τρ�!�υς να ε�αλείψ�υν τα κατώτερης π�ι�τητας �ώα µε τις λιγ�τερες πρ��πτικές
επι"ίωσης. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π�, η ενίσ�υση εί�ε µακρ�πρ�θεσµα �!έλη για τ�ν τ�µέα, αλλά
και για την κ�ινωνία γενικ�τερα, �άρη στην πρ�ληψη περι"αλλ�ντικών πρ�"ληµάτων. ∆εδ�µέν�υ
�τι η ενίσ�υση ��ρηγήθηκε άπα� για την επίλυση εν�ς συγκεκριµέν�υ περι"αλλ�ντικ�ύ
πρ�"λήµατ�ς π�υ δηµι�υργήθηκε απ� έναν άκρως ασυνήθη συνδυασµ� γεγ�ν�των π�υ επιπλέ�ν
έθετε σε κίνδυν� την �ρθή µετα�είριση των �ώων, η Επιτρ�πή έκρινε �τι ήταν δικαι�λ�γηµένη
εν πρ�κειµένω η παρέκκλιση απ� την αρ�ή «� ρυπαίνων πληρώνει».

Ιταλία

Ενίσ�υση υπέρ της Centrale del Latte di Roma (94)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει τη διαδικασία σ�ετικά µε τις
ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγήθηκαν στην Centrale del Latte di Roma εκδίδ�ντας µερικώς αρνητική

¥92¦ Υπ�θεση N 44/99 (πρώην υπ�θέσεις NN 23/99 και NN 79/99).
¥93¦ ΕΕ L 72 της 10.3.1994, σ. 3.
¥94¦ Υπ�θεση C 28/98 (πρώην υπ�θεση NN 185/97).
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απ�!αση (95). Η Επιτρ�πή θεώρησε, α!εν�ς, �τι η συστηµατική κάλυψη των �ηµιών εκµετάλλευσης
απ� τ� δήµ� της Ρώµης κατά την περί�δ� 1992-1997 απ�τελ�ύσε λειτ�υργική ενίσ�υση µη
δυνάµενη να θεωρηθεί ως δηµ�σια υπηρεσία και, α!ετέρ�υ, �τι δεν υ!ίσταται κρατική
ενίσ�υση υπέρ των γαλακτ�παραγωγών της περι!έρειας τ�υ Λάτσι� ή τ�υ αγ�ραστή στ�
πλαίσι� της διαδικασίας ιδιωτικ�π�ίησης. Καθ�τι η µετα"ί"αση τ�υ εργ�στασί�υ µπ�ρεί να
θεωρηθεί ως συναλλαγή επί περι�υσιακών στ�ι�είων, η ανάκτηση των ενισ�ύσεων α!�ρά την
πρώην Centrale del Latte (υπ� εκκαθάριση).

Κρατικές παρεµ!άσεις µε �ρ�υς της αγ�ράς — Itainvest και RIBS (96)

Τ� 1999 και τ� 2000 η Ιταλία κ�ιν�π�ίησε τρία σ�έδια πρ�ωθ�ύµενα απ� την κρατική εταιρεία
�ρηµατ�δ�τησης Itainvest. Η "ασική αρ�ή των παρεµ"άσεων αυτής της εταιρείας είναι η
��ρήγηση ενισ�ύσεων υπ� µ�ρ!ή απ�κτησης συµµετ��ής στ� κε!άλαι� τ�υ δικαι�ύ��υ,
σύµ!ωνα µε την αρ�ή τ�υ ιδιώτη επενδυτή π�υ δραστηρι�π�ιείται υπ� καν�νικές συνθήκες
στην �ικ�ν�µία της αγ�ράς, �πως αυτή �ρί�εται στ� έγγρα!� µε τίτλ� «Ε!αρµ�γή των άρθρων
92 και 93 της συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ) στις λήψεις συµµετ��ής εκ
µέρ�υς τ�υ δηµ�σί�υ (97)». Η συµµετ��ή στ� κε!άλαι� ε��!λείται µετά απ� �ρισµένα έτη, µε
επιτ�κι� υψηλ�τερ� απ� τ� επιτ�κι� ανα!�ράς π�υ �ρησιµ�π�ιεί η Επιτρ�πή, ενώ επίσης
υπάρ��υν εγγυήσεις π�υ επιτρέπ�υν στην εταιρεία �ρηµατ�δ�τησης να αναλά"ει τ�ν έλεγ��
της εταιρείας π�υ έ�ει λά"ει την ενίσ�υση. Μέ�ρι σήµερα έ��υν εγκριθεί δύ� σ�έδια (98). Ένα
τρίτ� σ�έδι� τελεί υπ� ε�έταση. Παράλληλα, η Ιταλία κ�ιν�π�ίησε πέντε σ�έδια παρέµ"ασης
της κρατικής εταιρείας �ρηµατ�δ�τησης RIBS, ενώ απέσυρε τέσσερα, κατ�πιν των αµ!ι"�λιών
π�υ ε�έ!ρασε η Επιτρ�πή σ�ετικά µε τ� κατά π�σ�ν η παρέµ"αση έγινε σύµ!ωνα µε τ�υς
�ρ�υς της αγ�ράς. Τ� 2000 �ι εταιρείες Itainvest και RIBS εν�π�ιήθηκαν σε µια νέα κρατική
εταιρεία �ρηµατ�δ�τησης µε την επωνυµία Sviluppo Italia. #πως και στην περίπτωση της εταιρείας
RIBS, η Ιταλία γνωστ�π�ίησε τ� καθεστώς λειτ�υργίας της, περιγρά!�ντας τις παρεµ"άσεις
της νέας εταιρείας �ρηµατ�δ�τησης. Τ� καθεστώς ε�ετά�εται απ� την Επιτρ�πή.

Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της -ά�αρης (99)

Στις 3 Μαΐ�υ 2000, κατ�πιν απ�!ασης τ�υ Συµ"�υλί�υ, η Επιτρ�πή ενέκρινε δέσµη επενδυτικών
ενισ�ύσεων ύψ�υς 34 εκατ. EUR υπέρ της µ�νάδας παραγωγής �ά�αρης Villasor στη Σαρδηνία
(η �π�ία ανήκει στ�ν �µιλ� SADAM).

Η ενίσ�υση ��ρηγήθηκε σύµ!ωνα µε τ�υς καν�νες τ�υ δηµ�σι�υ �ργανισµ�ύ RIBS (συµµετ��ή
στ� κε!άλαι� και δάνει� µε επιδ�τ�ύµεν� επιτ�κι�). H ενίσ�υση εγκρίθηκε "άσει των διατά�εων
περί κρατικών ενισ�ύσεων της κ�ινής �ργάνωσης της αγ�ράς �ά�αρης, �ι �π�ίες επιτρέπ�υν
παρέκκλιση απ� τ�ν γενικ� καν�να απ�κλεισµ�ύ τ�υ τ�µέα της �ά�αρης απ� τη ��ρήγηση
επενδυτικών ενισ�ύσεων για επε�εργασία και εµπ�ρία στη ν�τια Ιταλία µέ�ρι τ� 2001.

Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή επέτρεψε τη δέσµη ενισ�ύσεων λ�γω τ�υ �τι �ι ιταλικές αρ�ές δεσµεύθηκαν
να ανακτήσ�υν πρ�ηγ�ύµενη λειτ�υργική ενίσ�υση π�υ εί�ε ��ρηγηθεί στ�ν ιδι�κτήτη της
µ�νάδας.

¥95¦ ΕΕ L 265 της 19.10.2000, σ. 15.
¥96¦ Υπ�θεση N 559/2000.
¥97¦ ∆ελτί� 9-1984.
¥98¦ Υπ�θεση N 652/99 [επιστ�λή της SG (2000) D/101197 µε ηµερ�µηνία 3.2.2000] και υπ�θεση N 164/2000

[επιστ�λή της SG (2000) D/105966 µε ηµερ�µηνία 8.4.2000].
¥99¦ Υπ�θεση N 157/99.
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Ενισ�ύσεις υπέρ καπν�παραγωγών της Ιταλίας (100)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
αντισταθµιστική ενίσ�υση π�υ ��ρήγησε η Ιταλία σε καπν�παραγωγ�ύς �ι �π�ί�ι υπέστησαν
σ�"αρές �ηµίες λ�γω πρ�σ"�λής των καλλιεργειών τ�υς απ� την ε�άπλωση τ�υ ι�ύ Υ των
γεωµήλων τ� 1997. Η ενίσ�υση, η �π�ία εντά�θηκε στ� πλαίσι� περι!ερειακ�ύ πρ�γράµµατ�ς
για τ�ν έλεγ�� και την ε�άλειψη της ν�σ�υ, επρ�κειτ� να ��ρηγηθεί σε καλλιεργητές π�υ
υπέστησαν �ηµίες ίσες µε τ� 30 % τ�υλά�ιστ�ν της συνήθ�υς παραγωγής τ�υς. ∆εν υπερέ"η τ�
100 % των �ηµιών π�υ πράγµατι πρ�κλήθηκαν.

Σύµ!ωνα µε την κ�ιν�τική π�λιτική, εν γένει, πρ�ϋπ�θεση για τη ��ρήγηση αντισταθµιστικών
ενισ�ύσεων για την αντιµετώπιση ν�σων των �ώων ή των !υτών είναι η πρ�ληπτική σ!αγή
�ώων ή η καταστρ�!ή καλλιεργειών "άσει των εντ�λών ή συστάσεων των εθνικών αρ�ών.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι, σε αντίθεση µε τις ασθένειες των �ώων, στην περίπτωση των
ασθενειών των !υτών π�υ πρ�σ"άλλ�υν τις ετήσιες καλλιέργειες, η καταστρ�!ή των
καλλιεργειών συ�νά είναι µη ρεαλιστική έως αδύνατη, λ�γω τ�υ ιδιαίτερ�υ τρ�π�υ µε τ�ν
�π�ί� ε�απλών�νται �ι ασθένειες των !υτών και πρ�σ"άλλ�υν τις ετήσιες καλλιέργειες. Η
Επιτρ�πή θεώρησε επίσης �τι η Ιταλία ε!άρµ�σε ένα σ�"αρ� πρ�γραµµα ελέγ��υ και
ε�άλειψης της ασθένειας και �τι δεν υπήρ�ε κίνδυν�ς να επιτραπεί η ��ρήγηση λειτ�υργικής
ενίσ�υσης, καθ�τι δικαι�ύ��ι ενίσ�υσης θα ήταν µ�ν� �ι αγρ�τες π�υ υπέστησαν �ηµίες ίσες
τ�υλά�ιστ�ν µε τ� 30 % της συνήθ�υς παραγωγής τ�υς. Τ� �ρι� ύψ�υς 30 % (20 % σε πι�
µει�νεκτικές περι��ές) ε!αρµ��εται κατά πάγια τακτική της Επιτρ�πής, πρ�κειµέν�υ να
διακριθεί η λειτ�υργική απ� τη µη λειτ�υργική ενίσ�υση στην περίπτωση �ηµιών της
αγρ�τικής παραγωγής ή των µέσων αγρ�τικής παραγωγής λ�γω δυσµενών καιρικών συνθηκών,
�πως � παγετ�ς, τ� �αλά�ι, η "ρ��ή ή η �ηρασία.

Κάτω jώρες

Απαλλαγή απ� τα τέλη αν�ργανων �υσιών (101)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά µε
�ρισµένες απαλλαγές απ� τα τέλη αν�ργανων �υσιών, τα �π�ία θεσπίστηκαν απ� τ�ν
�λλανδικ� ν�µ� περί κ�πριάς. � εν λ�γω ν�µ�ς πρ�"λέπει την υπ��ρεωτική ε!αρµ�γή
συστήµατ�ς τήρησης "ι"λίων για την καταγρα!ή των αν�ργανων �υσιών σε κάθε µεµ�νωµένη
γεωργική εκµετάλλευση και �ρί�ει τα ανώτατα �ρια εκπ�µπής !ωσ!�ρικών αλάτων και α�ώτ�υ
στ� περι"άλλ�ν ανά γεωργική εκµετάλλευση. Ε!�σ�ν �ι εκπ�µπές υπερ"αίν�υν τα ανώτατα
�ρια, κατα"άλλ�νται !�ρ�ι για τις υπερ"άλλ�υσες π�σ�τητες. � αγρ�της µπ�ρεί να επιλέ�ει
µε π�ι�ν τρ�π� θα µειώσει τις εκπ�µπές αν�ργανων �υσιών στ� ανώτατ� ανεκτ� επίπεδ�.
Στ���ς της θέσπισης των εν λ�γω τελών απ� τ� ν�µ� περί κ�πριάς είναι να δ�θ�ύν κίνητρα στις
γεωργικές επι�ειρήσεις για να µειώσ�υν την απ�θεση αν�ργανων �υσιών. Τα απαγ�ρευτικά
τέλη επι"άλλ�νται µ�ν�ν ε!�σ�ν η συν�λική π�σ�τητα !ωσ!�ρικών αλάτων και α�ώτ�υ π�υ
εισάγεται σε ένα αγρ�κτηµα µεί�ν τη συν�λική π�σ�τητα αν�ργανων �υσιών π�υ α!αιρείται
υπερ"αίνει σε ένα ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς τα πρ�τυπα για την επιτρεπ�µενη απώλεια !ωσ!�ρικών
αλάτων και α�ώτ�υ π�υ επι"αρύν�υν τ� περι"άλλ�ν (λεγ�µενα «πρ�τυπα απώλειας»). Εάν µια

¥100¦ Υπ�θεση N 15/2000.
¥101¦ Υπ�θεση C 14/2000, κίνηση της διαδικασίας: ΕΕ C 190 της 8.7.2000, σ. 4· η αρνητική �ριστική απ�!αση δεν

έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
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επι�είρηση λά"ει απ�τελεσµατικά µέτρα, π.�. την απ�µάκρυνση της κ�πριάς π�υ δεν µπ�ρεί να
διασκ�ρπιστεί στ� έδα!�ς, δεν �!είλει τα εν λ�γω τέλη.

Βάσει τ�υ πρ�τειν�µεν�υ µέτρ�υ, �ι µικρές επι�ειρήσεις και �ι ανθ�κηπ�υρικές εκθέσεις
θα απαλλαγ�ύν πλήρως απ� τα τέλη αν�ργανων �υσιών. Τα !υτ�κ�µικά αγρ�κτήµατα π�υ
καλλιεργ�ύν !υτά σε θερµ�κήπια ή σε υπ�στρωµα απαλλάσσ�νται εν µέρει.

Τ� σηµεί� 23 της ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων
για τις κρατικές ενισ�ύσεις στα µέτρα π�υ σ�ετί��νται µε την άµεση !�ρ�λ�γία των
επι�ειρήσεων (102) πρ�"λέπει �τι η δια!�ρ�π�ιηµένη !ύση �ρισµένων !�ρ�λ�γικών µέτρων
δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη �τι πρέπει να θεωρ�ύνται ως κρατικές ενισ�ύσεις. Αυτ� ισ�ύει για τα
µέτρα τα �π�ία, λ�γω τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ τ�υς σκ�π�ύ, είναι αναγκαία για τη λειτ�υργία και την
απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ !�ρ�λ�γικ�ύ συστήµατ�ς. Ωστ�σ�, η αιτι�λ�γηση αυτή πρέπει να
δίνεται απ� τα ίδια τα κράτη µέλη.

Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ι �λλανδικές αρ�ές δεν απέδει�αν �τι �ι διά!�ρες !�ρ�λ�γικές
απαλλαγές δικαι�λ�γ�ύνται απ� τη !ύση και την �ικ�ν�µία τ�υ συστήµατ�ς !�ρ�λ�γησης των
εκπ�µπών αν�ργανων �υσιών. Μ�λ�ν�τι η σ�εδια��µενη απαλλαγή υπέρ µικρών επι�ειρήσεων
παρ�υσιάστηκε απ� τις �λλανδικές αρ�ές ως απαλλαγή υπέρ των «περιστασιακών» γεωργών
(π�υ ασ��λ�ύνται µε τη γεωργία στ�ν ελεύθερ� �ρ�ν� τ�υς), συνάγεται �τι �ι εν λ�γω µικρές
επι�ειρήσεις ενδέ�εται να λειτ�υργ�ύν �πως µια συνήθης εµπ�ρική επι�είρηση. ∆εν υπάρ�ει
κανένας λ�γ�ς, υπαγ�ρευ�µεν�ς απ� τις ανάγκες τ�υ !�ρ�λ�γικ�ύ συστήµατ�ς, για να τεθ�ύν
�ι επι�ειρήσεις αυτές σε καλύτερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τ�υς. #σ�ν α!�ρά τη
σ�εδια��µενη απαλλαγή υπέρ των !υτ�κ�µικών αγρ�κτηµάτων και των ανθ�κηπ�υρικών εκθέσεων
µε !υτ�κ�µικές δραστηρι�τητες, µε "άση τη λ�γική τ�υ συστήµατ�ς !�ρ�λ�γησης των
εκπ�µπών αν�ργανων �υσιών, τ� έδα!�ς ή τ� περι"άλλ�ν ανάπτυ�ης εντ�ς των κτιριακών
εγκαταστάσεων τ�υ αγρ�κτήµατ�ς ε��µ�ιώνεται µε τη γεωργική γη και στη συνέ�εια ε!αρµ���νται
τα ίδια πρ�τυπα απώλειας. Ωστ�σ�, τ� σ�εδια��µεν� σύστηµα πρ�"λέπει υψηλ�τερα πρ�τυπα
απώλειας απ� �,τι για τις γεωργικές γαίες. �ι �λλανδικές αρ�ές δεν δικαι�λ�γησαν την
ε!αρµ�γή των υψηλ�τερων αυτών πρ�τύπων. Συνεπώς, �ι σ�εδια��µενες απαλλαγές πρέπει να
θεωρηθ�ύν ως απαγ�ρευ�µενες λειτ�υργικές ενισ�ύσεις.

Η Επιτρ�πή διατηρεί επίσης αµ!ι"�λίες ως πρ�ς τις περι"αλλ�ντικές συνέπειες των σ�εδια��µενων
απαλλαγών και τ� συµ"ι"άσιµ� τ�υς µε την �δηγία για τη νιτρ�ρρύπανση.

VAMIL (103)

Στις 19 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει τη διαδικασία σ�ετικά µε τ� καθεστώς
ενίσ�υσης VAMIL (Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen) π�υ επιτρέπει την
επιτα�υν�µενη απ�σ"εση επενδύσεων για την αγ�ρά ε��πλισµ�ύ !ιλικ�ύ πρ�ς τ� περι"άλλ�ν
κατά την κρίση τ�υ ίδι�υ τ�υ επι�ειρηµατία. Τ� καθεστώς VAMIL είναι µια !�ρ�λ�γική
διευκ�λυνση π�υ παρέ�ει στις εταιρείες τη δυνατ�τητα ε!αρµ�γής ευέλικτης απ�σ"εσης κατά
την καν�νική περί�δ� απ�σ"εσης µιας επένδυσης. Επιτρέπει ακ�µη και την απ�σ"εση της
συν�λικής τιµής αγ�ράς κατά τ� έτ�ς απ�κτησης εν�ς πάγι�υ στ�ι�εί�υ. Τα επιλέ�ιµα
�ργανικά στ�ι�εία περιλαµ"άν�νται σε µια ειδική «κατάσταση VAMIL».

¥102¦ ΕΕ C 384 της 10.12.1998, σ. 3.
¥103¦ Υπ�θεση C 32/2000.
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Τ� καθεστώς VAMIL έ�ει γίνει δεκτ� απ� την Επιτρ�πή (104) υπ� τ�ν �ρ� �τι πρέπει να
τηρ�ύνται �ι καν�νες και �ι κατευθυντήριες γραµµές της Κ�ιν�τητας π�υ έ��υν ε!αρµ�γή σε
συγκεκριµέν�υς �ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς, συµπεριλαµ"αν�µέν�υ τ�υ τ�µέα της γεωργίας.

Σύµ!ωνα µε καταγγελία π�υ υπέ"αλε στην Επιτρ�πή µια περι"αλλ�ντική �ργάνωση, έ��υν
κατασκευαστεί �ρισµέν�ι «�ικ�λ�γικ�ί στά"λ�ι», µε στ��� τη µείωση των εκπ�µπών
αµµωνίας, επω!ελ�ύµεν�ι απ� τις ευεργετικές διατά�εις τ�υ καθεστώτ�ς VAMIL, ενώ στην
πραγµατικ�τητα η παραγωγή αυ�ήθηκε και �ι αρ�ικές εκπ�µπές αµµωνίας διατηρήθηκαν
σταθερές ή σηµείωσαν µικρή µείωση, γεγ�ν�ς π�υ συνεπάγεται την παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 6
και τ�υ άρθρ�υ 12 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ε) τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 950/97 τ�υ Συµ"�υλί�υ
για τη "ελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας των γεωργικών διαρθρώσεων.

�ι �λλανδικές αρ�ές ανέ!εραν �τι τ� ετήσι� παράρτηµα τ�υ καθεστώτ�ς VAMIL («κατάσταση
VAMIL») έ�ει τρ�π�π�ιηθεί απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 1998, πρ�κειµέν�υ να αντιµετωπιστεί τ�
θέµα π�υ επισηµαίνεται στην καταγγελία. Μέσω της κατάστασης ε!ιστάται σα!ώς η πρ�σ��ή
των δικαι�ύ�ων στις διατά�εις τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 950/97. Επιπλέ�ν, �ι δικαι�ύ��ι
πρέπει να υπ�"άλ�υν έκθεση ανε�άρτητ�υ ελεγκτή η �π�ία να πιστ�π�ιεί �τι δεν υ!ίσταται
αύ�ηση της παραγωγικής ικαν�τητας. Συνεπώς, η ε!αρµ�γή τ�υ καθεστώτ�ς VAMIL απ� την
ηµερ�µηνία της τρ�π�π�ίησης !αίνεται �τι είναι σύµ!ωνη µε τ�υς ισ�ύ�ντες κ�ιν�τικ�ύς καν�νες.

Η τρ�π�π�ίηση της κατάστασης VAMIL απ�τρέπει κάθε µελλ�ντική παρά"αση των ισ�υ�ντων
κ�ιν�τικών καν�νων, αλλά δεν αντιµετωπί�ει τις παρα"άσεις π�υ έγιναν ενδε��µένως στ�
παρελθ�ν. Σύµ!ωνα µε πληρ�!�ρίες π�υ έλα"ε η Επιτρ�πή, έ��υν συµ"εί παρα"άσεις. Τ� πρ�"ληµα
!αίνεται �τι εντ�πί�εται στ�ν τ�µέα της κτην�τρ�!ίας και ιδίως (εάν ��ι απ�κλειστικά) στ�ν
τ�µέα της ��ιρ�τρ�!ίας, µε απ�τέλεσµα την παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 6 παράγρα!�ς 4 τ�υ καν�νισµ�ύ
(ΕΚ) αριθ. 950/97.

Π�ρτ�γαλία

Σ�έδια αναδιάρθρωσης και ιδιωτικ�π�ίησης της EPAC και της Silopor (105)

Στις 9 Ι�υλί�υ 1997, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά µε ενίσ�υση
διάσωσης υπ� µ�ρ!ή κρατικής εγγύησης στ� πλαίσι� δανεί�υ για την αναδιάρθρωση �ρέ�υς
π�υ ��ρηγήθηκε υπέρ της κρατικής εταιρείας εµπ�ρίας δηµητριακών EPAC (106). �ι π�ρτ�γαλικές
αρ�ές δεν τήρησαν την εν λ�γω απ�!αση, η �π�ία απαγ�ρευε την ενίσ�υση, και τ� θέµα
παραπέµ!θηκε στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων.

Στη συνέ�εια, η Π�ρτ�γαλία κ�ιν�π�ίησε σ�έδι� αναδιάρθρωσης και ιδιωτικ�π�ίησης της
EPAC π�υ περιλάµ"ανε τη ��ρήγηση πρ�σθετης κρατικής ενίσ�υσης στην ίδια επι�είρηση
ύψ�υς 15,5 δισ. PTE (περίπ�υ 77,5 εκατ. EUR). Ταυτ��ρ�να, κ�ιν�π�ιήθηκε εισ!�ρά
κε!αλαί�υ στη Silopor πρ�κειµέν�υ να καλυ!θεί ένα µεγάλ� µέρ�ς τ�υ �ρέ�υς της εταιρείας
πρ�ς την EPAC, τ� �π�ί� σήµερα ανέρ�εται σε 31,35 δισ. PTE (157 εκατ. EUR). Η εισ!�ρά
κε!αλαί�υ συν�δευ�ταν απ� πρ�γραµµα ιδιωτικ�π�ίησης των δραστηρι�τήτων δια�είρισης
των σιλ� δηµητριακών.

¥104¦ Υπ�θέσεις N 268/91 και N 262/94, εγκριθείσες αντίστ�ι�α στις 3 Ι�υλί�υ 1991 [SG(91) D12538] και στις 6
Ι�υλί�υ 1994 [SG(94) D/11016].

¥105¦ Υπ�θεση C 51/98 (πρώην υπ�θέσεις N 852/97 και N 6/98).
¥106¦ ΕΕ L 311 της 14.11.1997, σ. 25.
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Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει τη διαδικασία π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα!�ς 2
της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε τις ανωτέρω κ�ιν�π�ιήσεις, καθ�τι δεν πρ�έκυπτε τ� συµπέρασµα
�τι �ι ενισ�ύσεις υπέρ της EPAC ήταν σύµ!ωνες µε τις υ!ιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές
για την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων �ύτε �τι η εισ!�ρά κε!αλαί�υ στη Silopor (107)
ήταν δικαι�λ�γηµένη "άσει της αρ�ής τ�υ ιδιώτη επενδυτή, �πως υπ�στήρι�αν �ι π�ρτ�γαλικές
αρ�ές. Στ� µετα�ύ, η Π�ρτ�γαλία απ�!άσισε να εκκαθαρίσει και τις δύ� εταιρείες.

Στις 27 Ι�υνί�υ 2000, τ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων ε�έδωσε απ�!αση σ�ετικά
µε τη µη συµµ�ρ!ωση της Π�ρτ�γαλίας µε την απ�!αση της Επιτρ�πής τ�υ 1997, η �π�ία
πρ�έ"λεπε �τι η κρατική εγγύηση π�υ ��ρηγήθηκε στην EPAC απ�τελ�ύσε παράν�µη και
ασυµ"ί"αστη κρατική ενίσ�υση (108). Επί της �υσίας, τ� ∆ικαστήρι� επικύρωσε τις θέσεις της
Επιτρ�πής ως πρ�ς τ� �αρακτήρα της ενίσ�υσης και τ� ασυµ"ί"αστ� της κρατικής εγγύησης
υπέρ της EPAC.

Καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της ��ιρ�τρ��ίας (109)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εκδώσει αρνητική �ριστική απ�!αση κατά
της Π�ρτ�γαλίας, σ�ετικά µε καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ των ��ιρ�τρ�!ων π�υ αντιµετώπισαν
πρ�"λήµατα διάθεσης των πρ�ϊ�ντων τ�υς στην αγ�ρά στα τέλη τ�υ 1998. Τ� καθεστώς
περιλαµ"άνει δύ� µέτρα: αναστ�λή απ�πληρωµής υ!ιστάµενων δανείων και επιδ�τ�ύµεν�
"ρα�υπρ�θεσµ� πιστωτικ� �ρι�. Κανένα απ� τα µέτρα δεν πληρ�ύσε τις πρ�ϋπ�θέσεις
��ρήγησης επιδ�τ�ύµενων "ρα�υπρ�θεσµων πιστώσεων (δηλαδή, διάρκεια εν�ς έτ�υς κατ’
ανώτατ� �ρι�, δυνατ�τητα ��ρήγησής τ�υς σε �λ�υς τ�υς γεωργικ�ύς τ�µείς, περι�ρισµ�ς στ�
επιτ�κι�, δια!�ρά µετα�ύ της γεωργίας και άλλων τ�µέων). Η Επιτρ�πή θεώρησε �τι �ι εν
λ�γω ενισ�ύσεις είναι λειτ�υργικές ενισ�ύσεις υπέρ των ��ιρ�τρ�!ων και �τι συνιστ�ύν
παρά"αση της κ�ινής �ργάνωσης αγ�ράς ��ιριν�ύ κρέατ�ς.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Καθεστώς αναδιάρθρωσης τ�υ τ�µέα της ��ιρ�τρ��ίας 2000 (110)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς αναδιάρθρωσης τ�υ τ�µέα της
��ιρ�τρ�!ίας, τ� �π�ί� πρ�έ"λεπε, εκτ�ς απ� την αναδιάρθρωση, τη µείωση της παραγωγικής
ικαν�τητας τ�υ τ�µέα. Τ� σκέλ�ς τ�υ καθεστώτ�ς π�υ α!�ρά τη µείωση της παραγωγικής
ικαν�τητας απ�σκ�πεί στην απ��ηµίωση των κτην�τρ�!ων π�υ διακ�πτ�υν �ριστικά την
εκτρ�!ή ��ίρων για την απώλεια της α�ίας πάγιων στ�ι�είων κατ�πιν της απ��ήλωσης ή
καταστρ�!ής �λων των θέσεων εκτρ�!ής ��ίρων στην εκµετάλλευσή τ�υς. Κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ
σηµεί�υ 9.7 των κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της
γεωργίας, η Επιτρ�πή θεωρεί απαραίτητη τη συνεισ!�ρά τ�υ τ�µέα (50 %), είτε µέσω
εθελ�ντικών εισ!�ρών είτε µέσω της επι"�λής υπ��ρεωτικών τελών. Επειδή στ���ς αυτών των
µέτρων ενίσ�υσης είναι η αναδιάρθρωση τ�υ τ�µέα της ��ιρ�τρ�!ίας, απ� την �π�ία τελικά
ω!ελ�ύνται �ι �ικ�ν�µικ�ί !�ρείς π�υ παραµέν�υν σε λειτ�υργία, είναι λ�γικ� �ι τελευταί�ι
να συµ"άλ�υν στ� κ�στ�ς της αναδιάρθρωσης. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή δέ�εται επίσης �τι τ�

¥107¦ Απ�!αση της Επιτρ�πής της 29ης Ι�υλί�υ 1998 (ΕΕ C 363 της 25.11.1998, σ. 4).
¥108¦ Υπ�θεση C 404/97.
¥109¦ Υπ�θεση C 31/99 (πρώην υπ�θεση N 704/98).
¥110¦ Υπ�θεση N 168/2000.
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αντάλλαγµα εκ µέρ�υς τ�υ δικαι�ύ��υ µπ�ρεί επίσης να λά"ει τη µ�ρ!ή εθελ�ντικής εισ!�ράς
εκ µέρ�υς τ�υ απ�δέκτη της ενίσ�υσης.

Τ� σκέλ�ς «αναδιάρθρωση» τ�υ καθεστώτ�ς συνίσταται σε άµεση ε!αρµ�γή των ειδικών
διατά�εων για τ�ν τ�µέα της γεωργίας, �πως πρ�"λέπ�νται στ� σηµεί� 3.2.5 των κ�ιν�τικών
κατευθυντήριων γραµµών �σ�ν α!�ρά τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων (111).

Καθεστώς �ρθής µετα�είρισης κατά την ε�άλειψη ��ίρων (112)

Στις 18 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� καθεστώς �ρθής µετα�είρισης κατά την
ε�άλειψη ��ίρων π�υ θεσπίστηκε στ� τέλ�ς Αυγ�ύστ�υ 2000 στ� πλαίσι� µέτρων για την
ε�άλειψη της επιδηµικής έκρη�ης κλασικής πανώλ�υς των ��ίρων στην ανατ�λική Αγγλία. Τ�
καθεστώς πρ�"λέπει την παρ��ή στήρι�ης για τα έ��δα µετα!�ράς, σ!αγής, παράδ�σης και
ε�άλειψης ��ίρων, καθώς και για τ� κ�στ�ς των απαραίτητων κτηνιατρικών ελέγ�ων. �ι
πληρωµές στ� πλαίσι� τ�υ καθεστώτ�ς γίν�νται απευθείας στ�υς παρ���υς της υπηρεσίας.

Ένα δεύτερ� µέτρ� ενίσ�υσης απ�σκ�πεί στην απ��ηµίωση των κτην�τρ�!ων για την απώλεια
της α�ίας �ώων π�υ τέθηκαν υπ� περι�ρισµ� (και έτσι δεν µπ�ρεσαν να πωληθ�ύν, δι�τι έγιναν
υπέρ"αρα).

�ι διατά�εις τ�υ καθεστώτ�ς "ασί��νται σε πρ�ηγ�ύµενες παρεµ"άσεις στην αγ�ρά µε
κ�ιν�τική συγ�ρηµατ�δ�τηση [καν�νισµ�ί (ΕΚ) αριθ. 413/97, 414/97, 581/97, 913/97 και 370/98
της Επιτρ�πής] π�υ έγιναν κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 18 καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 2559/75 τ�υ
Συµ"�υλί�υ περί κ�ινής �ργανώσεως αγ�ράς στ�ν τ�µέα τ�υ ��ιρεί�υ κρέατ�ς.

�ι ενισ�ύσεις για την αντιµετώπιση ασθενειών των �ώων ��ρηγ�ύνται κατά καν�να σε
αντιστάθµιση των �ηµιών π�υ πρ�κύπτ�υν απ� τ� θάνατ� �ώων απ� την ασθένεια ή απ� τη
σ!αγή τ�υς για να πρ�λη!θεί η ε�άπλωση της ασθένειας. Τ�ύτ� δεν ισ�ύει στην πρ�κειµένη
περίπτωση, δεδ�µέν�υ �τι µ�ν� τα �ώα π�υ κρίθηκαν απ�λύτως υγιή κατά τ�ν κτηνιατρικ�
έλεγ�� µπ�ρ�ύν να µετα!ερθ�ύν. Ωστ�σ�, συνάγεται �τι �ι �ηµίες π�υ υπέστησαν �ι
κτην�τρ�!�ι λ�γω των περι�ρισµών µετα!�ράς, καθώς και τα έ��δα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την
υπ��ρέωση ε�άλειψης των �ώων µετά τη σ!αγή, είναι άµεση συνέπεια τ�υ πρ�γράµµατ�ς
εκρί�ωσης της ν�σ�υ π�υ ε!άρµ�σαν �ι αρ�ές, σύµ!ωνα µε τις υπ��ρεωτικές διατά�εις τ�υ
κ�ιν�τικ�ύ κτηνιατρικ�ύ δικαί�υ.

3.6. Αλιεία

Βέλγι�, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κάτω jώρες

Αύ�ηση της τιµής των καυσίµων

Πέντε κράτη µέλη (Βέλγι�, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Κάτω Uώρες) κ�ιν�π�ίησαν στην
Επιτρ�πή πληρ�!�ριακά στ�ι�εία σ�ετικά µε µέτρα ενίσ�υσης υπέρ των αλιέων σε
αντιστάθµιση της αύ�ησης της τιµής των καυσίµων κινητήρων π�υ σηµειώθηκε κατά τη
διάρκεια τ�υ 2000. Τα εν λ�γω αντισταθµιστικά µέτρα έλα"αν διά!�ρες µ�ρ!ές: µείωση των
κ�ινωνικών και λιµενικών επι"αρύνσεων, πιστώσεις !�ρ�υ, επιδ�τ�ύµενα δάνεια των �π�ίων

¥111¦ ΕΕ C 283 της 19.9.1997, σ. 2.
¥112¦ Υπ�θεση NN 95/2000.
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τo ύψ�ς ε�αρτάται άµεσα απ� τα λειτ�υργικά έ��δα για καύσιµα. Στις αρ�ές τ�υ 2001 η
Επιτρ�πή θα εκδώσει απ�!αση σ�ετικά µε τ� συµ"ι"άσιµ� των εν λ�γω µέτρων µε τη συνθήκη
ΕΚ.

∆ανία

Kηµίες απ� τη θύελλα της 3ης και 4ης ∆εκεµ!ρί�υ 1999 (113)

Στις 29 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή, "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης
ΕΚ, επέτρεψε σ�έδι� δανικ�ύ διατάγµατ�ς µε στ��� τη ��ρήγηση ενίσ�υσης στ�υς ιδι�κτήτες
αλιευτικών επι�ειρήσεων για την αντικατάσταση δι�τυών και πασσάλων πρ�ς απ�κατάσταση
�ηµιών π�υ πρ�κλήθηκαν απ� θύελλα στη δανική ακτή στις 3 και 4 ∆εκεµ"ρί�υ 1999. Αυτή η
ιδιαίτερα σ!�δρή θύελλα πρ�κάλεσε σ�"αρές �ηµίες στα πασσαλωµένα δί�τυα. �ι �ηµίες δεν
καλύπτ�νταν απ� ασ!άλεια, δι�τι � π�ντισµέν�ς ε��πλισµ�ς δεν ασ!αλί�εται. Η ενίσ�υση
α!�ρ�ύσε µ�ν� τις άµεσες �ηµίες (έ��δα για την α!αίρεση των υπ�λειµµάτων των πασσάλων,
καθώς και για την επισκευή, την αγ�ρά και την εγκατάσταση νέων πασσάλων και δι�τυών) και
��ι τις �ηµίες εκµετάλλευσης. Η ενίσ�υση µπ�ρ�ύσε να ανέλθει µέ�ρι τ� 50 % κατ’ ανώτατ�
�ρι� των δικαι�λ�γηµένων �ηµιών ελά�ιστ�υ ύψ�υς 5 000 DKK. Η Επιτρ�πή υπ�γράµµισε
στην απ�!ασή της �τι τα συνήθη !υσικά !αιν�µενα, �πως η κακ�καιρία, δεν καλύπτ�νται απ�
τ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ.

Γερµανία

Κ�ινωνικές απ�-ηµιώσεις (114)

Στις 19 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς συν�δευτικών κ�ινωνικών µέτρων
(κ�ινωνικές απ��ηµιώσεις) π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε απ� τη γερµανική κυ"έρνηση: σε περίπτωση
πρ�σωρινής αναστ�λής της αλιευτικής δραστηρι�τητας στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς
πρ�στασίας των υδρ�"ιων π�ρων, είναι δυνατή η ��ρήγηση απ��ηµίωσης σε ανε�άρτητ�υς
αλιείς. Τ� αλιευτικ� σκά!�ς πρέπει να έ�ει µήκ�ς µετα�ύ των καθέτων τ�υλά�ιστ�ν έ�ι µέτρα
και �ωρητικ�τητα έως 450 κ�ρ�υς κατ’ ανώτατ� �ρι�. Η κ�ινωνική απ��ηµίωση καλύπτει τις
εισ!�ρές κ�ινωνικής ασ!άλισης για τ�υς ασ!αλισµέν�υς ναυτ�λ�γηµέν�υς ναυτικ�ύς τ�υ
πλ�ί�υ. Τα υπ��ρεωτικά π�σά π�υ λαµ"άν�νται υπ�ψη είναι τα ε�ής: ασ!άλιση σωµατικής
"λά"ης, ταµεί� ναυτικών, ασ!άλιση ασθενείας, ασ!άλιση ν�σ�κ�µειακής περίθαλψης,
κ�ινωνική ασ!άλιση αναπηρίας-γήρατ�ς, ασ!άλιση για τη συνέ�ιση της κατα"�λής τ�υ
µισθ�ύ σε περίπτωση ασθενείας και ασ!άλιση ανεργίας.

Τ� ανωτέρω µέτρ� κρίθηκε σύµ!ων� µε τ�ν καν�νισµ� σ�ετικά µε τις κ�ιν�τικές διαρθρωτικές
δράσεις στ�ν τ�µέα της αλιείας π�υ πρ�"λέπει �τι τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπί��υν για
τ�υς αλιείς συν�δευτικά κ�ινωνικά µέτρα �ρηµατ�δ�τ�ύµενα σε εθνικ� επίπεδ�, πρ�κειµέν�υ
να διευκ�λυνθεί η πρ�σωρινή παύση των αλιευτικών δραστηρι�τήτων στ� πλαίσι� σ�εδίων για
την πρ�στασία των υδρ�"ιων π�ρων. �µ�ίως, �ι κατευθυντήριες γραµµές για την ε�έταση
κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της αλιείας και της υδατ�καλλιέργειας πρ�"λέπ�υν �τι �ι
άµεσες ενισ�ύσεις υπέρ των εργα��µένων στ�ν τ�µέα της αλιείας και της υδατ�καλλιέργειας,
καθώς και των εργα��µένων στη µεταπ�ίηση και εµπ�ρία πρ�ϊ�ντων αλιείας και υδατ�καλλιέργειας,
µπ�ρ�ύν να θεωρηθ�ύν συµ"ι"άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά στ� πλαίσι� συν�δευτικών
κ�ινωνικ��ικ�ν�µικών µέτρων π�υ δύνανται να επιλύσ�υν πρ�"λήµατα συνδε�µενα µε την

¥113¦ Υπ�θεση N 227/2000 (δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη).
¥114¦ Υπ�θεση N 215/2000, ΕΕ C 354 της 9.12.2000.
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πρ�σαρµ�γή ή τη µείωση της αλιευτικής ικαν�τητας. �ι γερµανικές αρ�ές "ε"αίωσαν �τι τα
ανωτέρω µέτρα κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ�ύ �αρακτήρα θα έ��υν περι�ρισµένη �ρ�νική ισ�ύ και �τι
συνδέ�νται απ�κλειστικά µε σ�έδι� πρ�στασίας των υδρ�"ιων π�ρων. Η διάρκεια ισ�ύ�ς των
µέτρων δεν πρέπει να υπερ"εί τ� �ρ�νικ� διάστηµα π�υ είναι απ�λύτως αναγκαί� για την
επίτευ�η των στ��ων τ�υ σ�εδί�υ.

Ιταλία

Μέτρα απ�-ηµίωσης λ�γω των γεγ�ν�των τ�υ Κ�σσυ��πεδί�υ (115)

Στις 8 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι τα εν λ�γω µέτρα συµ"ι"ά��νται µε την κ�ινή
αγ�ρά κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ. Κατά τη
διάρκεια των γεγ�ν�των τ�υ Κ�σσυ!�πεδί�υ, �ι αλιείς της Αδριατικής αναγκάστηκαν να
διακ�ψ�υν τις δραστηρι�τητές τ�υς. Η ιταλική κυ"έρνηση απ�!άσισε π�λύ γρήγ�ρα να
ε!αρµ�σει µέτρα απ��ηµίωσης.

Η απ��ηµίωση κάλυπτε την περί�δ� απ� τις 14 Μαΐ�υ έως τις 31 Ι�υλί�υ 1999, δηλαδή την
περί�δ� των γεγ�ν�των και �ρισµένες ε"δ�µάδες επιπλέ�ν, �ι �π�ίες ήταν απαραίτητες για να
ανελκυστ�ύν �ι "�µ"ες π�υ ρί!θηκαν κατά τις αερ�π�ρικές επι�ειρήσεις. ∆ικαι�ύ��ι των
απ��ηµιώσεων ήταν τ�σ� �ι ναυτικ�ί �σ� και �ι !�ρείς εκµετάλλευσης των σκα!ών.

Κάτω jώρες

Ijsselmeer (116)

Στις 7 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε �λλανδικ� καθεστώς π�υ πρ�έ"λεπε τη διάθεση
επι��ρηγήσεων στ�υς αλιείς π�υ ασκ�ύν δραστηρι�τητες στην Ijsselmeer και επιθυµ�ύν να
εγκαταλείψ�υν ή να περι�ρίσ�υν τις δραστηρι�τητές τ�υς. Τ� εν λ�γω σ�έδι� πρ�σωρινής
ρύθµισης της µείωσης της αλιευτικής ικαν�τητας στην περι��ή καταρτίστηκε λ�γω της
συνε��ύς επιδείνωσης τ�υ πρ�"λήµατ�ς της αλιείας στην Ijsselmeer. Στ���ς τ�υ είναι η
αντιµετώπιση της υπεραλίευσης στην Ijsselmeer η �π�ία, σε συνδυασµ� µε την έντ�νη µείωση
των πληθυσµών �ελιών και τις �ηµίες π�υ πρ�καλ�ύν �ι κ�ρµ�ράν�ι, έ�ει �δηγήσει σε
σηµαντική µείωση τ�υ απ�θέµατ�ς µυραινιδών.

Η επι��ρήγηση σ�ετικά µε τη µείωση της αλιείας στην Ijsselmeer παρέ�εται µ�ν�ν ε!�σ�ν �
αιτών παραιτηθεί, για �ρισµέν� αριθµ� σκα!ών, απ� τ� δικαίωµα άσκησης της αλιείας στην
Ijsselmeer, επιστρέ!�ντας στ� υπ�υργεί� τις πινακίδες τα�ιν�µησης των σκα!ών τα �π�ία
α!�ρά η αίτηση επι��ρήγησης.

#σ�ν α!�ρά την επι��ρήγηση για την παράδ�ση αδειών, απ�δεί�θηκε �τι είναι ε�αιρετικά
δύσκ�λ� να καθ�ριστεί η α�ία αγαθών εκτ�ς εµπ�ρί�υ, �πως �ι άδειες αλιείας στην Ijsselmeer.
Καµία ειδική διάτα�η δεν πρ�"λέπεται �σ�ν α!�ρά τις ενισ�ύσεις για την �ριστική ανάκληση
αδειών αλιείας ή τις επι��ρηγήσεις για την παράδ�ση αλιευτικών σκα!ών. Κατά συνέπεια, �ι
εν λ�γω ενισ�ύσεις ε�ετάστηκαν κατά περίπτωση, µε "άση τ�υς στ���υς της κ�ινής αλιευτικής
π�λιτικής και τις σ�ετικές διατά�εις της συνθήκης ΕΚ. Τα εν λ�γω µέτρα συµ"άλλ�υν στην
υλ�π�ίηση εν�ς απ� τ�υς στ���υς της κ�ινής αλιευτικής π�λιτικής και συγκεκριµένα τη
διατήρηση και τη µακρ�πρ�θεσµη "ιωσιµ�τητα των π�ρων. Στ� πλαίσι� αυτ�, � καν�νισµ�ς

¥115¦ Υπ�θεση NN 77/99, ΕΕ C 202 της 15.7.2000.
¥116¦ Υπ�θεση N 301/2000, ΕΕ C 11 της 13.1.2001.
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(Ε�Κ) αριθ. 3760/92 τ�υ Συµ"�υλί�υ πρ�"λέπει �τι �ι γενικ�ί στ���ι της κ�ινής αλιευτικής
π�λιτικής είναι «η πρ�στασία και διατήρηση των διαθεσίµων και πρ�σιτών �ώντων θαλάσσιων
υδρ�"ιων π�ρων και η καθιέρωση της �ρθ�λ�γικής και υπεύθυνης εκµετάλλευσής τ�υς, σε
διαρκή "άση, υπ� �ικ�ν�µικές και κ�ινωνικές συνθήκες κατάλληλες για τ�ν τ�µέα, λαµ"άν�ντας
υπ�ψη τις επιπτώσεις της στ� θαλάσσι� �ικ�σύστηµα και ιδίως τις ανάγκες τ�σ� των παραγωγών
�σ� και των καταναλωτών».

Ισπανία και Π�ρτ�γαλία 

Απ�-ηµίωση ε��πλιστών και ναυτικών (117)

Στις 18 Ιαν�υαρί�υ 2000 και στις 18 �κτω"ρί�υ 2000 (Ισπανία) καθώς και στις 12 Μαΐ�υ και στις
15 Ν�εµ"ρί�υ 2000 (Π�ρτ�γαλία), η Επιτρ�πή ενέκρινε εθνικές ισπανικές και π�ρτ�γαλικές
ενισ�ύσεις για να απ��ηµιωθ�ύν �ι ε!�πλιστές και �ι ναυτικ�ί π�υ αναγκάστηκαν να παύσ�υν
να αλιεύ�υν στα µαρ�κινά ύδατα µετά τη λή�η της συµ!ωνίας αλιείας µε τ� Μαρ�κ� στις
30 Ν�εµ"ρί�υ 1999. Απ�δέκτες των ενισ�ύσεων ήταν �ι ε!�πλιστές και �ι ναυτικ�ί των �π�ίων
τα πλ�ία ακινητ�π�ιήθηκαν, καθώς και �ρισµένα άτ�µα π�υ εργά��νταν για τα πλ�ία αυτά. Τα
εν λ�γω καθεστώτα ενίσ�υσης κάλυπταν την περί�δ� µέ�ρι τις 30 Ι�υνί�υ 2000. Στη συνέ�εια η
Επιτρ�πή ενέκρινε την παράταση της ισ�ύ�ς τ�υς, γεγ�ν�ς π�υ επέτρεψε στ�υς αλιείς και
στ�υς ιδι�κτήτες των πλ�ίων να αντιµετωπίσ�υν τη διακ�πή των δραστηρι�τήτων τ�υς λ�γω
της µη ανανέωσης της συµ!ωνίας αλιείας. Τα καθεστώτα είναι σύµ!ωνα µε τις κατευθυντήριες
γραµµές για την ε�έταση των ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της αλιείας και της υδατ�καλλιέργειας
και τις κ�ιν�τικές καν�νιστικές ρυθµίσεις σ�ετικά µε τ�υς �ρ�υς και τις πρ�ϋπ�θέσεις των
διαρθρωτικών παρεµ"άσεων στ�ν τ�µέα της αλιείας· η παράταση είναι δυνατή ε!�σ�ν υπ�"ληθεί
σ�έδι� µετασκευής τ�υ στ�λ�υ. Η ισπανική και η π�ρτ�γαλική κυ"έρνηση υπέ"αλαν σ�έδια
µετασκευής, τα �π�ία εγκρίθηκαν απ� την Επιτρ�πή.

Καθεστώς ενισ�ύσεων στην κατάρτιση (118)

Με απ�!αση της 19ης �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε επίσης ισπανικ� καθεστώς π�υ
πρ�"λέπει ενισ�ύσεις για τη δι�ργάνωση δραστηρι�τήτων κατάρτισης, κ�ινωνικ�π�λιτιστικής
πρ�ώθησης και διάδ�σης των τε�ν�λ�γιών τ�υ τ�µέα της αλιείας ή των τε�ν�λ�γιών σ�ετικά
µε τ� θαλάσσι� περι"άλλ�ν, καθώς και για την απ�κατάσταση παραδ�σιακών πλ�ίων και για
άλλα στ�ι�εία τ�υ π�λιτισµ�ύ των ναυτικών π�υ θα �ρησιµ�π�ιηθ�ύν, α!εν�ς, σε δραστηρι�τητες
κατάρτισης, δι�ργάνωσης εκπαιδευτικών τα�ιδιών ή ανταλλαγών µε απ�δέκτες τ�υς αλιείς και
άλλ�υς επαγγελµατίες τ�υ τ�µέα της αλιείας και, α!ετέρ�υ, για την ανάπτυ�η εκπαιδευτικ�ύ
υλικ�ύ και υλικ�ύ πρ�ώθησης. Απ�δέκτες των ενισ�ύσεων είναι ιδίως �ι ενώσεις αλιέων
(�ργανώσεις παραγωγών, «cofradias») και άλλ�ι εργα��µεν�ι τ�υ τ�µέα της αλιείας, συνδικαλιστικές
�ργανώσεις και άλλα µη κερδ�σκ�πικά σωµατεία. �ι ενισ�ύσεις δεν µειών�υν τα έ��δα π�υ
επι"αρύν�υν καν�νικά τις επι�ειρήσεις �ταν επιθυµ�ύν να απ�κτήσ�υν νέες ικαν�τητες �ι
εργα��µεν�ι τ�υς �π�ί�υς απασ��λ�ύν. Επιπλέ�ν, τα ανωτέρω µέτρα ω!ελ�ύν άµεσα κατά
κύρι� λ�γ� τ�υς εργα��µέν�υς τ�υ τ�µέα της αλιείας και γενικ�τερα τ� ευρύ κ�ιν�. Η Επιτρ�πή
θεώρησε �τι τ� εν λ�γω καθεστώς δεν επηρεά�ει τις συναλλαγές µετα�ύ των κρατών µελών και
�τι τα µέτρα δεν απ�τελ�ύν κρατικές ενισ�ύσεις κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 της συνθήκης
ΕΚ, παρά τ� γεγ�ν�ς �τι κ�ιν�π�ιήθηκαν ως καθεστώς ενισ�ύσεων.

¥117¦ Ισπανία: υπ�θεση NN 159/99, ΕΕ C 110 της 15.4.2000· υπ�θεση NN 64/2000, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη·
Π�ρτ�γαλία: υπ�θεση N 25/2000, ΕΕ C 169 της 17.6.2000· υπ�θεση NN 99/2000, ΕΕ C 11 της 13.1.2001.

¥118¦ Υπ�θεση NN 342/2000, ΕΕ C 354 της 9.12.2000.
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Ηνωµέν� Βασίλει�

Ι�θυ�τρ��εία σ�λ�µ�ύ (119)

Στις 30 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε µέτρα ενίσ�υσης υπέρ ι�θυ�τρ�!είων σ�λ�µ�ύ,
εγκατεστηµένων στη Σκ�τία, τα �π�ία επλήγησαν απ� τ�ν Μάι� τ�υ 1998 απ� την ασθένεια της
λ�ιµώδ�υς αναιµίας.

Η π�λιτική της "ρετανικής κυ"έρνησης ήταν να µη ��ρηγηθ�ύν απ��ηµιώσεις στ�υς ι�θυ�τρ�!�υς
για τις �ηµίες π�υ υπέστησαν κατ�πιν της υπ��ρεωτικής σ!αγής σ�λ�µών στα ι�θυ�τρ�!εία
�π�υ εκδηλώθηκε η ασθένεια. Μ�λ�ντ�ύτ�, η κυ"έρνηση απ�!άσισε να ε!αρµ�σει σ�έδι�
ανάκαµψης της εκτρ�!ής σ�λ�µ�ύ µέσω επι��ρηγήσεων, �ι �π�ίες µπ�ρ�ύν να ανέλθ�υν
µέ�ρι τ� ύψ�ς των �ηµιών. �ι επι��ρηγήσεις α!�ρ�ύν επενδύσεις ή τα έ��δα λειτ�υργίας για
την επανέναρ�η των δραστηρι�τήτων των επι�ειρήσεων (αγ�ρά τ�πων αναπαραγωγής, τρ�!ές,
ασ!άλιση, έ��δα πρ�σωπικ�ύ κλπ.).

Τ� σ�έδι� κηρύ�θηκε συµ"ι"άσιµ� µε την κ�ινή αγ�ρά κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ σηµεί�υ 2.9 («Ενισ�ύσεις
στ�ν κτηνιατρικ� τ�µέα και στ�ν τ�µέα της πρ�στασίας της υγείας») των κατευθυντηρίων
γραµµών για την ε�έταση των κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της αλιείας και της
υδατ�καλλιέργειας.

3.7. Μετα��ρές

Γερµανία

BahnTrans (120)

Κατ�πιν καταγγελίας, στις 15 Ν�εµ"ρί�υ η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση για την κίνηση της
επίσηµης διαδικασίας ε�έτασης "άσει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ κατά της
Γερµανίας σ�ετικά µε την εµπ�ρική και �ικ�ν�µική σ�έση της Deutsche Bahn µε την εταιρεία
µετα!�ρών και πρ�ώθησης εµπ�ρευµάτων BahnTrans. Απ� τ� 1994 έως τ� 1998, η BahnTrans
ελεγ��ταν απ� κ�ιν�ύ απ� την Thyssen-Haniel Logistics και την Deutsche Bahn AG. Τ� 1998
πωλήθηκε στη "ελγική εταιρεία σιδηρ�δρ�µων SNCB. Η Επιτρ�πή έλα"ε πληρ�!�ρίες κατά
τις �π�ίες η BahnTrans πρ�έ"η σε επιθετικές δραστηρι�τητες τιµ�λ�γησης και εµπ�ρίας, �ι
�π�ίες υπαγ�ρεύθηκαν στην BahnTrans απ� τη µητρική της εταιρεία DB AG και υπ�στηρί�θηκε
�τι έγιναν δυνατές �άρη σε άµεση ή έµµεση κρατική ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή ε�έ!ρασε
αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε την ύπαρ�η ενίσ�υσης και τ� ενδε��µεν� συµ"ι"άσιµ�ύ της µε την
κ�ινή αγ�ρά.

Ελλάδα

>λυµπιακή Αερ�π�ρία (121)

Με απ�!αση της 4ης �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή τρ�π�π�ίησε πρ�ηγ�ύµενη απ�!ασή της µε
ηµερ�µηνία 14 Αυγ�ύστ�υ 1998 σ�ετικά µε ενίσ�υση αναδιάρθρωσης υπέρ της ελληνικής
εταιρείας �λυµπιακή Αερ�π�ρία. Έτσι, τ� άρθρ� 1 παράγρα!�ς 1 υπ� ii) της εν λ�γω απ�!ασης

¥119¦ Υπ�θεση N 69/2000, ΕΕ C 190 της 8.7.2000.
¥120¦ Υπ�θεση C 63/2000, πρώην υπ�θεση NN 102/2000, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥121¦ Υπ�θεση N 541/2000, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
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διατυπώνεται πλέ�ν ως ε�ής: « ii) νέων εγγυήσεων δανείων συν�λικ�ύ ύψ�υς 378 εκατ. USD για
δάνεια π�υ πρ�κειται να συνα!θ�ύν πριν απ� τις 31 Μαρτί�υ 2001 µε σκ�π� την αγ�ρά νέων
αερ�σκα!ών και την υλ�π�ίηση των απαραίτητων επενδύσεων για τη µετα!�ρά των
δραστηρι�τήτων της �λυµπιακής Αερ�π�ρίας στ� νέ� αερ�δρ�µι� των Σπάτων.» Με την εν
λ�γω απ�!αση η Επιτρ�πή διασ!άλισε την ευέλικτη �ρησιµ�π�ίηση των ενισ�ύσεων π�υ
εί�αν εγκριθεί τ� 1998 για άλλ�υς σκ�π�ύς.

Ισπανία

Compañía Trasmediterránea (122)

Στις 19 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει τη διαδικασία "άσει τ�υ άρθρ�υ 88
παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε την εν λ�γω µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση υπέρ της
Compañía Trasmediterránea, καταλήγ�ντας στ� συµπέρασµα �τι η Ισπανία εί�ε ε!αρµ�σει
παράν�µα την κρατική ενίσ�υση κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης. Η
Επιτρ�πή έκρινε �τι η Ισπανία δεν εί�ε δώσει ίσες ευκαιρίες σε �λες τις επι�ειρήσεις της ΕΕ
σ�ετικά µε την υπ�"�λή πρ�σ!�ράς για την παρ��ή των υπηρεσιών και, ως εκ τ�ύτ�υ, θεώρησε
παράν�µη τη διαδικασία διαγωνισµ�ύ. Ωστ�σ�, η απ��ηµίωση επετράπη "άσει τ�υ άρθρ�υ 86
παράγρα!�ς 2, υπ� �ρισµένες πρ�ϋπ�θέσεις, για «ενδιάµεση περί�δ�» τρεισήµισι ετών, ώστε
να µπ�ρέσει η ισπανική εταιρεία ��ηµαταγωγών να συνε�ίσει την εκτέλεση �ωτικής σηµασίας
δρ�µ�λ�γίων µετα�ύ της ηπειρωτικής Ισπανίας και των Βαλεαρίδων, των Καναρίων Νήσων και
της Μελίλλα. Απ� τ� καλ�καίρι τ�υ 2001, σε περίπτωση νέας πρ�σκλησης υπ�"�λής
πρ�σ!�ρών, θα δ�θεί στις επι�ειρήσεις η δυνατ�τητα ανταγωνισµ�ύ επί ίσ�ις �ρ�ις για την
παρ��ή της υπηρεσίας.

Ferries Golfo de Vizcaya (123)

Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε αρνητική απ�!αση σ�ετικά µε την εταιρεία
θαλάσσιων µετα!�ρών Ferries Golfo de Vizcaya. Η εν λ�γω απ�!αση εκδ�θηκε α!�ύ τ� Πρωτ�δικεί�
ακύρωσε πρ�ηγ�ύµενη απ�!αση της Επιτρ�πής µε ηµερ�µηνία 7 Ι�υνί�υ 1995, π�υ εί�ε
θεωρήσει ως καν�νική εµπ�ρική πρά�η τη συµ!ωνία τ�υ 1995 µε την �π�ία τ� Περι!ερειακ�
Συµ"�ύλι� της Βισκαΐα εί�ε αγ�ράσει τίτλ�υς µετα!�ράς απ� τη Ferries Golfo de Vizcaya.
Ειδικ�τερα, διαπιστώθηκε �τι � αριθµ�ς των εισιτηρίων π�υ αγ�ράστηκαν δεν ανταπ�κριν�ταν
στις πραγµατικές ανάγκες των ισπανικών αρ�ών. Απ�δεί�θηκε �τι � πρωταρ�ικ�ς στ���ς της
πρά�ης ήταν η ��ρήγηση λειτ�υργικής ενίσ�υσης στην εν λ�γω εταιρεία.

Γαλλία

SEMCA (124)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 86 παράγρα!�ς 2 της συνθήκης ΕΚ, η
Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε τη µεταρρύθµιση τ�υ
καθεστώτ�ς εκµετάλλευσης της παρα�ώρησης αυτ�κινητ�δρ�µων [παράταση της διάρκειας
των υ!ιστάµενων παρα�ωρήσεων υπέρ έ�ι εταιρειών µεικτής �ικ�ν�µίας (Sociétés d’économie
mixte concessionnaires d’autoroutes — SEMCA)]. Μέσω της µεταρρύθµισης �ι γαλλικές
αρ�ές επιδιώκ�υν να πρ�ωθήσ�υν την είσ�δ� νέων εταιρειών στην αγ�ρά εκµετάλλευσης

¥122¦ Υπ�θεση C 10/1998, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη, δι�ρθωτικ� της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000.
¥123¦ Υπ�θεση C 32/2000, δεν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥124¦ Υπ�θεση N 540/2000, ΕΕ C 354 της 9.12.2000.
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αυτ�κινητ�δρ�µων, ευν�ώντας ταυτ��ρ�να τις εταιρικές σ�έσεις µετα�ύ τ�υ δηµ�σι�υ και τ�υ
ιδιωτικ�ύ τ�µέα και τηρ�υµένων των κ�ιν�τικών καν�νων στ�ν τ�µέα των δηµ�σιων
συµ"άσεων. Η Επιτρ�πή "άσισε την απ�!ασή της στ� γεγ�ν�ς �τι πρ�κειται για επι�ειρήσεις
επι!�ρτισµένες µε την παρ��ή υπηρεσίας γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς, στ� �τι η παράταση της
διάρκειας των παρα�ωρήσεων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της ανωτέρω απ�στ�λής
και στ� �τι η ανάπτυ�η των συναλλαγών δεν επηρεά�εται σε "αθµ� αντίθετ� πρ�ς τ� κ�ιν�τικ�
συµ!έρ�ν (η σ�ετική αγ�ρά είναι µ�ν� η αγ�ρά εκµετάλλευσης —και ��ι κατασκευής— τ�υ
δικτύ�υ αυτ�κινητ�δρ�µων, η �π�ία δεν είναι π�λύ ανεπτυγµένη σε κ�ιν�τικ� επίπεδ�).

Κάτω jώρες

Σιδηρ�δρ�µικ�ί τερµατικ�ί σταθµ�ί συνδυασµένων µετα��ρών (125)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις κατά �λλανδικής
επι��ρήγησης για την κατασκευή και επέκταση δύ� σιδηρ�δρ�µικών τερµατικών σταθµών για
συνδυασµένες µετα!�ρές στ� Ρ�ττερνταµ. Απ�δέκτες της ενίσ�υσης είναι η RSC Rotterdam
και η European Container Terminal (ECT).

Η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ενίσ�υση συµ"ι"ά�εται µε τ� άρθρ� 73 της Συνθήκης. Ε�υπηρετεί τ�
συντ�νισµ� των µετα!�ρών, δι�τι συµ"άλλει στη στρ�!ή απ� την �δική µετα!�ρά εµπ�ρευµάτων
στη !ιλικ�τερη για τ� περι"άλλ�ν σιδηρ�δρ�µική µετα!�ρά. Τ�ύτ� συνάδει απ�λυτα µε µια
θεµελιώδη αρ�ή της κ�ιν�τικής π�λιτικής µετα!�ρών, τη "ιώσιµη κινητικ�τητα.

Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στην έκδ�ση θετικής απ�!ασης λαµ"άν�ντας υπ�ψη τα ακ�λ�υθα
"ασικά στ�ι�εία της ενίσ�υσης:

� ε��πλισµ�ς και η υπ�δ�µή µετα!�ρτωσης εµπ�ρευµάτων απ� και πρ�ς θαλάσσια σκά!η δεν
επι��ρηγ�ύνται.

Η ανώτατη ένταση της �ρηµατ�δ�τησης είναι �αµηλ�τερη απ� τ� 20 % τ�υ συν�λικ�ύ κ�στ�υς
κατασκευής. Η ένταση της �ρηµατ�δ�τησης "ασί�εται σε �ικ�ν�µικά και εµπ�ρικά στ�ι�εία
π�υ παρέ��υν �ι !�ρείς εκµετάλλευσης. Uωρίς την επι��ρήγηση, �ι !�ρείς εκµετάλλευσης θα
�ρέωναν στ�υς πελάτες τ�υς υψηλ�τερη τιµή ανά µετα!�ρτωση, πρ�κειµέν�υ να απ�σ"εσθεί
τ� κ�στ�ς της επένδυσης. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� η σιδηρ�δρ�µική µετα!�ρά απ� και πρ�ς τ�
λιµένα τ�υ Ρ�ττερνταµ δεν θα ήταν ανταγωνιστική σε σ�έση µε την �δική µετα!�ρά. Ως εκ
τ�ύτ�υ, η στρ�!ή απ� την �δική µετα!�ρά στη σιδηρ�δρ�µική µετα!�ρά, η �π�ία είναι
ευκταία για την κ�ιν�τική π�λιτική, θα µπ�ρ�ύσε να επιτευ�θεί µ�ν� �άρη σε επι��ρήγηση.
Έτσι, η επι��ρήγηση θα ευν�ήσει τις απαραίτητες επενδύσεις για τ�υς τερµατικ�ύς σταθµ�ύς
απ� τ�υς δύ� !�ρείς εκµετάλλευσης, �ωρίς να απ�!έρει υπερ"�λικ� κέρδ�ς στ�υς απ�δέκτες
και, κατ’ επέκταση, �ωρίς διασπάθιση δηµ�σί�υ �ρήµατ�ς.

Η επι��ρήγηση δεν θα �ρησιµ�π�ιηθεί για να µειωθ�ύν �ι τιµές µετα!�ρτωσης στ�υς δύ�
επιδ�τ�ύµεν�υς τερµατικ�ύς σταθµ�ύς. Συνεπώς, θα απ�!ευ�θεί η στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ
λ�γω της επι��ρήγησης, γεγ�ν�ς π�υ θα έ"λαπτε τ� κ�ιν� συµ!έρ�ν.

¥125¦ Υπ�θεση N 577/2000.
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3.8. Ηλεκτρισµ�ς και ενέργεια

∆ανία

Μεταρρύθµιση τ�υ τ�µέα της ηλεκτρικής ενέργειας (126)

Στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε µέτρα κρατικής ενίσ�υσης π�υ εντάσσ�νται
στ� πλαίσι� της µεταρρύθµισης τ�υ τ�µέα τ�υ ηλεκτρισµ�ύ στη ∆ανία. Στ���ς της
µεταρρύθµισης δεν είναι µ�ν� να µετα!ερθεί πλήρως στ� εσωτερικ� δίκαι� η �δηγία σ�ετικά
µε τ�υς κ�ιν�ύς καν�νες για την εσωτερική αγ�ρά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να
συνδυαστεί η µέριµνα για την τ�νωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της ∆ανίας
στ�ν τ�µέα τ�υ περι"άλλ�ντ�ς. Με την ε!αρµ�γή τ�υ νέ�υ συστήµατ�ς πρ�"λέπεται �τι τ�
2003 τ� 20 % της ηλεκτρικής ενέργειας π�υ καταναλώνεται στ� εσωτερικ� της �ώρας θα
πρ�έρ�εται απ� ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. � στ���ς αυτ�ς θα επιτευ�θεί µέσω της
��ρήγησης των λεγ�µενων «�ικ�λ�γικών πιστ�π�ιητικών».

Μέ�ρι σήµερα �ι δανικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισµ�ύ απ� ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας υπάγ�νταν σε ένα σύστηµα π�υ πρ�έ"λεπε καθ�ρισµένες τιµές και άµεσες κρατικές
επι��ρηγήσεις. #ταν �λ�κληρωθ�ύν �λα τα στάδια υλ�π�ίησης τ�υ νέ�υ συστήµατ�ς, η
ηλεκτρική ενέργεια στ� σύν�λ� της θα πωλείται στις τιµές της αγ�ράς. Η απ��ηµίωση των
παραγωγών «�ικ�λ�γικ�ύ ηλεκτρισµ�ύ», τ� κ�στ�ς παραγωγής τ�υ �π�ί�υ είναι υψηλ�τερ�, θα
ενσωµατωθεί στ� σύστηµα �ικ�λ�γικών πιστ�π�ιητικών.

Τα πιστ�π�ιητικά θα πωλ�ύνται σε αγ�ρά �ωριστή απ� την αγ�ρά ηλεκτρικής ενέργειας. Κατ’
αρ�ήν, �ι τιµές θα καθ�ρί��νται ελεύθερα, αλλά �ι δανικές αρ�ές έ��υν �ρίσει µια πάγια τιµή.
Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� ε�ασ!αλί�εται η ελά�ιστη απ��ηµίωση των παραγωγών πλέ�ν της τιµής
αγ�ράς τ�υ ηλεκτρισµ�ύ, α!εν�ς, και περι�ρί�εται η επι"άρυνση των καταναλωτών ηλεκτρισµ�ύ,
α!ετέρ�υ.

Τ� �!ελ�ς τ�υ συστήµατ�ς �ικ�λ�γικών πιστ�π�ιητικών έναντι τ�υ συστήµατ�ς καθ�ρισµένων
τιµών και άµεσων κρατικών επι��ρηγήσεων είναι �τι παρέ�ει στ�υς παραγωγ�ύς ένα κίνητρ�
για τη µείωση τ�υ κ�στ�υς παραγωγής. ∆εδ�µέν�υ �τι �ι καταναλωτές επιδιώκ�υν να
πρ�µηθεύ�νται αγαθά µε τ� �αµηλ�τερ� δυνατ� κ�στ�ς, �ι παραγωγ�ί π�υ κατα!έρν�υν να
επι"άλλ�υν τη �αµηλ�τερη πρ�σαύ�ηση στην τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας θα µπ�ρ�ύν να
πωλ�ύν ευκ�λ�τερα τ� πρ�ϊ�ν τ�υς.

Π�σ�στώσεις στ� CO2 (127)

Στις 29 Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τ� δανικ� καθεστώς σ�ετικά µε τις διαπραγµατεύσιµες
άδειες εκπ�µπής CO2, τ� �π�ί� είναι τ� πρώτ� αυτ�ύ τ�υ είδ�υς στην Ευρωπαϊκή Ένωση
("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 337).

¥126¦ ΕΕ C 354 της 9.12.2000, υπ�θεση N 416/99.
¥127¦ ΕΕ C 322 της 11.11.2000, υπ�θεση N 653/99.



286  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Ισπανία

Σ�έδι� πρ�µήθειας αερί�υ σε µικρές και µεσαίες π�λεις — Βαλένθια (128)

Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε σ�έδι� ενισ�ύσεων της Generalitat Valenciana
υπέρ της επι�είρησης Repsol Butano SA, για την υλ�π�ίηση σ�εδί�υ κατασκευής υπ�δ�µών
διαν�µής και πρ�µήθειας αέρι�υ πρ�πανί�υ στ�υς δήµ�υς µέσω δικτύ�υ αγωγών, µε δυνατ�τητα
αντικατάστασης τ�υ πρ�πανί�υ απ� !υσικ� αέρι�, πρ�κειµέν�υ να επεκταθεί η διαν�µή αερί�υ
στην εν λ�γω περι!έρεια, ιδίως δε στις περι��ές �π�υ �ι σ�ετικές υπ�δ�µές είναι λιγ�τερ�
ανεπτυγµένες, στις νε�αναπτυσσ�µενες περι��ές και σε εκείνες �π�υ υπάρ�ει υψηλή �ήτηση
αερί�υ για "ι�µη�ανικές �ρήσεις. Τ� π�σ� των ενισ�ύσεων ανέρ�εται σε 1 550 εκατ. ESP
(9,32 εκατ. EUR) για την περί�δ� 2000-2006, η δε ένταση των ενισ�ύσεων είναι 34,36 %. Η εν
λ�γω ενίσ�υση θεωρήθηκε συµ"ι"άσιµη µε τη συνθήκη ΕΚ κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α), δι�τι ευν�εί την �ικ�ν�µική ανάπτυ�η περι��ών στις �π�ίες τ�
"ι�τικ� επίπεδ� είναι ασυνήθως �αµηλ�. Επιπλέ�ν, η ένταση της ενίσ�υσης είναι σύµ!ωνη µε
τ�ν ισπανικ� �άρτη περι!ερειακών ενισ�ύσεων και �ι επιπτώσεις της �σ�ν α!�ρά την
παραγωγική ικαν�τητα σε επίπεδ� κ�ινής αγ�ράς είναι αµελητέες. Τέλ�ς, µ�λ�ν�τι η
Επιτρ�πή δεν εγκρίνει κατά καν�να µεµ�νωµένες ενισ�ύσεις ως περι!ερειακές ενισ�ύσεις,
έκρινε �τι εν πρ�κειµένω τ� σ�έδι� επέκτασης της διαν�µής αερί�υ σε µικρές και µεσαίες
π�λεις �π�υ �ι σ�ετικές υπ�δ�µές είναι λιγ�τερ� ανεπτυγµένες θα έ�ει θετικές συνέπειες για
τ� σύν�λ� της περι!έρειας.

Γαλλία

Εκπτώσεις της EDF στη �αρτ�!ι�µη�ανία (129)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι �ι εκπτώσεις π�υ ��ρήγησε η Électricité de
France (EDF) απ� τ� 1990 έως τ� 1996 σε πέντε γαλλικά εργ�στάσια �αρτ�π�ιίας δεν
απ�τελ�ύν κρατική ενίσ�υση. Η υπ�θεση περιγρά!εται στ� πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 306.

3.9. Τ�υρισµ�ς και αναψυ�ή

Γερµανία

Πισίνα (130)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ετήσια επι��ρήγηση ιδιωτικ�ύ !�ρέα
εκµετάλλευσης υπαίθριας πισίνας στ� Dorsten (Β�ρεια Ρηνανία-Βεστ!αλία) δεν απ�τελεί
κρατική ενίσ�υση "άσει της συνθήκης ΕΚ, δι�τι δεν επηρεά�ει τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών
µελών. Ως εκ τ�ύτ�υ, δεν εί�ε ε!αρµ�γή τ� άρθρ� 86 παράγρα!�ς 2. Τ� συµπέρασµα αυτ�
ισ�ύει παρά τ� γεγ�ν�ς �τι η εν λ�γω ενίσ�υση ��ρηγείται επ’ ανταλλάγµατι της υπ��ρέωσης
τ�υ !�ρέα εκµετάλλευσης να παρέ�ει υπηρεσία γενικ�ύ �ικ�ν�µικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς.

� δήµ�ς τ�υ Dorsten δια�ειρί�εται αρκετές δηµ�σιες πισίνες επί �ηµία. Έ��ντας να αντιµετωπίσει
τ� σηµαντικ� κ�στ�ς ανακαίνισής τ�υς και κατασκευής µιας νέας υπαίθριας πισίνας,
απ�!άσισε να αναθέσει σε ιδιωτικ� !�ρέα εκµετάλλευσης τη νέα επένδυση και τη δια�είριση

¥128¦ Υπ�θεση N 676/2000.
¥129¦ ΕΕ C 39 της 6.2.1998.
¥130¦ Υπ�θεση N 258/2000.
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των πισινών πρ�κηρύσσ�ντας διαγωνισµ� σε κ�ιν�τική κλίµακα, �ύτως ώστε να µείν�υν
αν�ι�τές στ� κ�ιν� �ι εν λ�γω εγκαταστάσεις. Η σύµ"αση µετα�ύ τ�υ δήµ�υ και τ�υ !�ρέα
εκµετάλλευσης πρ�"λέπει ευρύ !άσµα δικαιωµάτων και υπ��ρεώσεων: επι"άλλει την
υπ��ρέωση στ� µεν !�ρέα εκµετάλλευσης να διαθέτει δωρεάν την πισίνα σε σ��λεία και
σωµατεία κ�λύµ"ησης, στ� δε δήµ� να κατα"άλλει ετήσιες πληρωµές στ�ν πρώτ�.

Βάσει της περιγρα!ής τ�υ καθεστώτ�ς, η Επιτρ�πή συµπέρανε �τι �ι εγκαταστάσεις
�ρησιµ�π�ι�ύνται απ� τ�υς κατ�ίκ�υς της π�λης και της γύρω περι��ής. Έκρινε �τι υπάρ�ει
σα!ής δια!�ρά µε τα σ�έδια πρ�ώθησης µεγάλων θεµατικών πάρκων π�υ απευθύν�νται στην
εθνική ή ακ�µη και στη διεθνή αγ�ρά και δια!ηµί��νται π�λύ πέραν της περι��ής �π�υ είναι
εγκατεστηµένα. Λ�γω της !ύσης τ�υς, �ι ενισ�ύσεις υπέρ εγκαταστάσεων π�υ απ�σκ�π�ύν να
πρ�σελκύσ�υν διεθνείς επισκέπτες ενδέ�εται να επηρεάσ�υν τις συναλλαγές µετα�ύ των
κρατών µελών, ενώ στην πρ�κειµένη περίπτωση η Επιτρ�πή θεώρησε �τι στην πρά�η δεν
υπάρ�ει καµία πιθαν�τητα να επηρεαστ�ύν �ι ενδ�κ�ιν�τικές συναλλαγές, ιδίως καθ�τι η
περι��ή πρ�σέλκυσης πελατείας εκ µέρ�υς της πισίνας δεν επεκτείνεται στις γειτ�νικές Κάτω
Uώρες.

Ιταλία

Sviluppo Italia (131)

Την 1η Μαρτί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε εισ!�ρά κε!αλαί�υ απ� την κρατική εταιρεία
��λντινγκ Sviluppo Italia (πρώην GEPI SpA) σε πάρκ� επιστήµης της θάλασσας και αναψυ�ής,
καθ�τι τ� µέτρ� δεν συνιστά κρατική ενίσ�υση. Κατ�πιν της έκδ�σης νέ�υ µετ��ικ�ύ
κε!αλαί�υ, η κρατική συµµετ��ή στ� εταιρικ� κε!άλαι� ανέρ�εται σε 56 %. � δηµ�σι�ς
επενδυτής πρ�τίθεται να απ�κ�µίσει εύλ�γη απ�δ�ση απ� τ� επενδυθέν κε!άλαι� εντ�ς
εύλ�γ�υ �ρ�νικ�ύ διαστήµατ�ς, καθ�τι η Sviluppo Italia σ�εδιά�ει να εκπ�ιήσει τη συµµετ��ή
της µετά απ� πέντε �ρ�νια, µέσω ιδιωτικής τ�π�θέτησης.

4. /ρι��ντιες ενισ�ύσεις

4.1. Ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι,άλλ�ντ�ς και την εB�ικ�ν�µηση ενέργειας

Βέλγι�

Sidmar (132)

Στις 15 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση π�υ κ�ιν�π�ίησε τ� Βέλγι� για
πέντε σ�έδια µε στ��� την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς σε �αλυ"�υργική µ�νάδα της Sidmar
στη Γάνδη. Σύµ!ωνα µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες, �ι ενισ�ύσεις για επενδύσεις π�υ
πρ��ρί��νται να "�ηθήσ�υν τις επι�ειρήσεις να συµµ�ρ!ωθ�ύν στα νέα υπ��ρεωτικά πρ�τυπα
ως πρ�ς τα επίπεδα ρύπανσης ή π�υ επιτρέπ�υν σα!ώς υψηλ�τερα επίπεδα πρ�στασίας τ�υ
περι"άλλ�ντ�ς απ� εκείνα των υπ��ρεωτικών πρ�τύπων µπ�ρ�ύν να εγκριθ�ύν υπέρ
�αλυ"�υργικών επι�ειρήσεων. Η ενίσ�υση πρέπει να περι�ρί�εται αυστηρά στ� πρ�σθετ�
επενδυτικ� κ�στ�ς π�υ απαιτείται για την επίτευ�η των περι"αλλ�ντικών στ��ων, �ύτως ώστε
να µη �ρησιµ�π�ιείται η πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ως πρ�σ�ηµα για τη ��ρήγηση

¥131¦ ΕΕ C 162 της 15.4.2000, υπ�θεση N 132/99.
¥132¦ ΕΕ L 129 της 30.5.2000.
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λειτ�υργικής ενίσ�υσης. Πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλίσει �τι η ενίσ�υση περι�ρί�εται πράγµατι
στ� αναγκαί� πρ�σθετ� επενδυτικ� κ�στ�ς, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι πρέπει να α!αιρ�ύνται απ�
τ� επενδυτικ� κ�στ�ς �λα τα �!έλη απ� απ�ψεως κ�στ�υς παραγωγής τα �π�ία η επι�είρηση
απ�κ�µί�ει απ� την επένδυση. Τ�ύτ� µπ�ρεί να γίνει µ�ν� λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις �ικ�ν�µίες
π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν κατά τη διάρκεια �ωής τ�υ ε��πλισµ�ύ ή —για άλλη ε�ίσ�υ έγκυρη
"άση υπ�λ�γισµ�ύ— κατά την περί�δ� απ�σ"εσης τ�υ εν λ�γω ε��πλισµ�ύ. Πέντε απ� τα
κ�ιν�π�ιηθέντα σ�έδια δεν έ��υν καµία επίδραση στην παραγωγή της Sidmar, ενώ �λ�ι �ι
καν�νες ε!αρµ�στηκαν σωστά.

#σ�ν α!�ρά τ� σ�έδι� «Κατασκευή κυκλικ�ύ ψυκτικ�ύ συστήµατ�ς για την εγκατάσταση
συσσωµάτωσης αριθ. 2», τ� �π�ί� πρ�"λέπεται να ενισ�υθεί µε 1,9 εκατ. EUR (78,44 εκατ.
BEF) και απ�σκ�πεί στη µείωση των εκπ�µπών σκ�νης απ� την κάµιν� της εγκατάστασης
συσσωµάτωσης, αναµένεται �τι θα απ�!έρει σηµαντικές �ικ�ν�µίες απ� απ�ψεως κ�στ�υς
παραγωγής. Ωστ�σ�, τ� Βέλγι� πρ�τεινε να α!αιρεθ�ύν �ι �ικ�ν�µίες π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν
κατά τη διάρκεια δύ� µ�ν� ετών, αντί των δέκα ετών π�υ αντιστ�ι��ύν στην περί�δ�
απ�σ"εσης της επένδυσης. Κατά συνέπεια, τ� ύψ�ς της πρ�ταθείσας ενίσ�υσης υπερ"αίνει τα
επιτρεπτά �ρια για τις ενισ�ύσεις αυτ�ύ τ�υ είδ�υς. Για τ� λ�γ� αυτ�, η Επιτρ�πή ε�έδωσε
αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά µε τη ��ρήγηση ενίσ�υσης για τ� εν λ�γω σ�έδι�.

Γερµανία

Πρ�σωρινή ��ρ�λ�γική απαλλαγή για �ρισµέν�υς σταθµ�ύς ηλεκτρoπαραγωγής συvδυασµέvoυ κύκλoυ 
στ� πλαίσι� της συνέ�ισης της ��ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης υπέρ της πρ�στασίας 
τ�υ περι!άλλ�ντ�ς (133)

Στις 15 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις "άσει τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε κρατική ενίσ�υση π�υ
συνίσταται σε πρ�σωρινή !�ρ�λ�γική απαλλαγή για �ρισµέν�υς σταθµ�ύς ηλεκτρoπαραγωγής
συνδυασµένoυ κύκλoυ στ� πλαίσι� της συνέ�ισης της !�ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης υπέρ της
πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 338).

Γαλλία

Καθεστώς ενισ�ύσεων για τη δια�είριση απ�!λήτων (134)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε γαλλικ� καθεστώς ενισ�ύσεων σ�ετικά µε τη
δια�είριση δηµ�τικών και "ι�µη�ανικών απ�"λήτων, τ�υ �π�ί�υ τη δια�είριση έ�ει αναλά"ει
η Υπηρεσία Περι"άλλ�ντ�ς και Ε��ικ�ν�µησης Ενέργειας [Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)]. Είναι δυνατή η ��ρήγηση ενίσ�υσης για επενδύσεις σ�ετικά
µε τη συλλ�γή, διαλ�γή και ανάκτηση δηµ�τικών απ�ρριµµάτων και κ�ινών "ι�µη�ανικών
απ�"λήτων. Η ενίσ�υση διατίθεται µ�ν�ν ε!�σ�ν δεν υ!ίστανται δεσµευτικά εγ�ώρια ή
ευρωπαϊκά ν�µ�θετικά µέτρα για την υπ��ρεωτική επε�εργασία των απ�"λήτων. Η ανώτατη
ένταση της ενίσ�υσης είναι 30 %. Είναι επίσης δυνατή η ��ρήγηση ενίσ�υσης για την
πρ�σληψη στελε�ών δια�είρισης απ�"λήτων απ� εµπ�ρικά επιµελητήρια και "ι�µη�ανίες,
καθήκ�ν των �π�ίων θα είναι η αύ�ηση της ευαισθητ�π�ίησης των επι�ειρήσεων σ�ετικά µε
τη δια�είριση των απ�"λήτων. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� καθεστώς "άσει των κ�ιν�τικών
κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.

¥133¦ ΕΕ C 333 της 11.11.2000, υπ�θεση N 575a/99.
¥134¦ Υπ�θεση N 116/2000.
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Καθεστώς ενισ�ύσεων για την ανανεώσιµη ενέργεια (135)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε γαλλικ� καθεστώς ενισ�ύσεων σ�ετικά µε τη
�ρησιµ�π�ίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τ�υ �π�ί�υ τη δια�είριση έ�ει αναλά"ει η
Υπηρεσία Περι"άλλ�ντ�ς και Ε��ικ�ν�µησης Ενέργειας [Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME)]. Είναι δυνατή η ��ρήγηση ενίσ�υσης για επενδύσεις σε
εγκαταστάσεις π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η ένταση της ενίσ�υσης
ε�αρτάται απ� τ� "αθµ� ανάπτυ�ης της τε�ν�λ�γίας και την περι"αλλ�ντική α�ία τ�υ σ�εδί�υ.
Τ� ανώτατ� �ρι� έντασης είναι 40 % για τη µητρ�π�λιτική Γαλλία και 60 % για τα υπερπ�ντια
διαµερίσµατα. Τα ανωτέρω �ρια είναι δυνατ� να πρ�σαυ�ηθ�ύν κατά 10 % στην περίπτωση
ΜΜΕ. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τ� καθεστώς "άσει των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων γραµµών για
τις κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς.

Φ�ρ�λ�γικές απαλλαγές για τα !ι�καύσιµα (136)

Στις 29 Ν�εµ"ρί�υ 2000, κατ�πιν απ�!ασης τ�υ Πρωτ�δικεί�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να
κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας στ�ν τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε
τµήµα τ�υ γαλλικ�ύ καθεστώτ�ς π�υ παρέ�ει !�ρ�λ�γικές απαλλαγές για τα "ι�καύσιµα. Με
απ�!αση της 27ης Σεπτεµ"ρί�υ 2000, τ� Πρωτ�δικεί� ακύρωσε εν µέρει απ�!αση της
Επιτρ�πής της 9ης Απριλί�υ 1997 µε την �π�ία εί�ε κηρυ�θεί συµ"ι"άσιµ� µε την κ�ινή αγ�ρά
καθεστώς ενισ�ύσεων για τα "ι�καύσιµα (εστέρες !υτικών ελαίων και αιθυλ�-τερσι�-"�υτυλ-
αιθέρας ή ΕΤΒΕ). Η απ�!αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ δεν θίγει τ� τµήµα της απ�!ασης της
Επιτρ�πής σ�ετικά µε τα µέτρα π�υ α!�ρ�ύν τ�υς εστέρες !υτικών ελαίων. Συνεπώς, τ� µέρ�ς
τ�υ καθεστώτ�ς π�υ α!�ρά τ�υς εστέρες πρέπει να θεωρηθεί ως υ!ιστάµενη ενίσ�υση. Απ�
ν�µική άπ�ψη, δεν είναι δυνατ� να γίνει νέα πρ�καταρκτική ε�έταση των µέτρων σ�ετικά µε
τ�υς εστέρες, �ωρίς να θιγεί η ασ!άλεια δικαί�υ για τ�υς τρίτ�υς.

Ως εκ τ�ύτ�υ, η νέα διαδικασία α!�ρά µ�ν� τ� µέρ�ς τ�υ καθεστώτ�ς σ�ετικά µε τα µέτρα π�υ
α!�ρ�ύν τ�ν ΕΤΒΕ. Υπ� τις συνθήκες αυτές, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι η πι� κατάλληλη
διαδικασία για να ε�ασ!αλιστεί η ίση µετα�είριση των δύ� τ�µέων ως πρ�ς τ�υς καν�νες για
τις κρατικές ενισ�ύσεις και τη συµµ�ρ!ωση µε την �δηγία 92/81/Ε�Κ είναι να πρ�ταθ�ύν
κατάλληλα µέτρα στη Γαλλία πρ�κειµέν�υ να τρ�π�π�ιηθεί τ� καθεστώς π�υ ε!αρµ��εται
στ�υς εστέρες.

Κάτω jώρες

Επε�εργασία κ�πριάς (137)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση π�υ
��ρήγησαν �ι Κάτω Uώρες για επενδύσεις σε έ�ι σ�έδια σ�ετικά µε την επε�εργασία κ�πριάς
δεν συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά. Απ� τ� 1994 διά!�ρες καταγγελίες επέστησαν την
πρ�σ��ή της Επιτρ�πής σε υπ�θέσεις ενίσ�υσης υπέρ σ�εδίων επε�εργασίας κ�πριάς στις
Κάτω Uώρες, µη καλυπτ�µενων απ� εγκεκριµέν� καθεστώς. Συνεπώς, τα µέτρα έπρεπε να
κ�ιν�π�ιηθ�ύν σε ατ�µική "άση. �ι �λλανδικές αρ�ές παρέ"ησαν την υπ��ρέωση
κ�ιν�π�ίησης. Ως εκ τ�ύτ�υ, η ad hoc ενίσ�υση ε�ετάστηκε ενδελε�ώς, καθ�τι σ�εδιάστηκε
καταρ�άς για να στηρί�ει τη δηµι�υργία πρ�τυπων µ�νάδων επε�εργασίας κ�πριάς, πρ�κειµέν�υ

¥135¦ Υπ�θεση N 114/2000.
¥136¦ Υπ�θεση N 941/96.
¥137¦ Υπ�θεση C 4/2000.
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να επιτραπεί η διάθεση της πλε�νά��υσας κ�πριάς κατά τρ�π� !ιλικ� πρ�ς τ� περι"άλλ�ν,
�πως πρ�"λέπεται στ�υς �λλανδικ�ύς ν�µ�υς π�υ περι�ρί��υν την παραγωγή κ�πριάς απ� τ�
1987 και στην �δηγία τ�υ Συµ"�υλί�υ για τη νιτρ�ρρύπανση. Α!�ύ διαπιστώθηκε �τι δεν έ��υν
ε!αρµ�γή �ι απαλλαγές π�υ πρ�"λέπ�νται είτε στις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές για τις
κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς είτε στις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες
γραµµές για τις κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων, η Επιτρ�πή διέτα�ε τις
Κάτω Uώρες να λά"�υν �λα τα απαραίτητα µέτρα για την ανάκτηση των ενισ�ύσεων π�υ
διατέθηκαν παράν�µα στ�υς απ�δέκτες.

Έργ� επίδει�ης παράκτι�υ αι�λικ�ύ πάρκ�υ (138)

Την 1η Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
επενδυτική ενίσ�υση ύψ�υς έως 27,2 εκατ. EUR για έργ� επίδει�ης παράκτι�υ αι�λικ�ύ
πάρκ�υ στη Β�ρεια Θάλασσα, καθ�τι η ενίσ�υση κρίθηκε συµ"ι"άσιµη µε τη συνθήκη ΕΚ.
Στ���ς τ�υ έργ�υ επίδει�ης είναι η απ�κτηση γνώσεων και εµπειρίας σ�ετικά µε τη θαλάσσια
αι�λική ενέργεια. Τ� αι�λικ� πάρκ� είναι τ� πρώτ� π�υ θα κατασκευαστεί στα αν�ι�τά των
�λλανδικών ακτών. Τ� επενδυτικ� κ�στ�ς εκτιµάται �τι θα !θάσει τα 186 εκατ. EUR.

Καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας �ύλ�υ (139)

Η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας �ύλ�υ στις
6 Απριλί�υ 2000. Στ���ς τ�υ καθεστώτ�ς είναι να δ�θ�ύν κίνητρα για επενδύσεις σε
καιν�τ�µ�υς παραγωγικές διαδικασίες για τη διατήρηση τ�υ �ύλ�υ και τ�ν περι�ρισµ� των
ρυπ�γ�νων �ηµικών καταλ�ίπων. Η ενίσ�υση εγκρίθηκε δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� γ), καθ�τι πληρ�ύσε τ�υς �ρ�υς τ�υ «κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ σ�ετικά µε τις κρατικές
ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς». Τα επιλέ�ιµα έ��δα στ� πλαίσι� τ�υ
καθεστώτ�ς περι�ρί��νται αυστηρά στ� πρ�σθετ� επενδυτικ� κ�στ�ς και η πρ�ταθείσα ένταση
των ενισ�ύσεων (30 % και πρ�σαύ�ηση 10 % για τις ΜΜΕ) είναι σύµ!ωνη µε τ� ισ�ύ�ν
πλαίσι�.

Αύ�ηση συντελεστών ��ρων για τ� περι!άλλ�ν (140)

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε τρ�π�π�ιήσεις της απαλλαγής
για τ� νερ� πλύσης, της ελά!ρυνσης απ� τ� !�ρ� απ�"λήτων για τα κατάλ�ιπα τ�υ απ��ρωµατισµ�ύ
και της απαλλαγής απ� τ�ν ρυθµιστικ� ενεργειακ� !�ρ� για µ�νάδες απ�τέ!ρωσης απ�"λήτων,
συνεπεία της αύ�ησης �ρισµένων συντελεστών !�ρων για τ� περι"άλλ�ν, καθ�τι η ενίσ�υση
συµ"ι"ά�εται µε τη συνθήκη ΕΚ. Η υπ�θεση δεί�νει �τι τα ήδη εγκριθέντα µέτρα ενίσ�υσης
στ� πλαίσι� της !�ρ�λ�γικής ν�µ�θεσίας, �πως �ι !�ρ�λ�γικές απαλλαγές, πρέπει να
κ�ιν�π�ι�ύνται εκ νέ�υ σε περίπτωση γενικής αύ�ησης των !�ρ�λ�γικών συντελεστών. Η
αύ�ηση αυτή �δηγεί σε µεγαλύτερη απώλεια !�ρ�λ�γικών εσ�δων και, κατ’ επέκταση, σε
υψηλ�τερη ενίσ�υση. Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι �ι συνέπειες της αύ�ησης των !�ρ�λ�γικών
συντελεστών στις !�ρ�λ�γικές απαλλαγές µπ�ρ�ύν να ε��µ�ιωθ�ύν µε υψηλ�τερη ενίσ�υση
και αύ�ηση τ�υ κ�νδυλί�υ της ενίσ�υσης.

¥138¦ Υπ�θεση N 578/99.
¥139¦ Υπ�θεση N 444/99.
¥140¦ Υπ�θεση NN 30/A/2000.
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Σ�υηδία

Παράταση περι!αλλ�ντικ�ύ καθεστώτ�ς (141)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε την
παράταση της ισ�ύ�ς για τ� 2001 εν�ς καθεστώτ�ς υπέρ των µικρών επι�ειρήσεων παραγωγής
ηλεκτρισµ�ύ απ� ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς και εν�ς καθεστώτ�ς π�υ απευθύνεται
ειδικά στις µ�νάδες αι�λικής ενέργειας.

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει την παράταση "άσει των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων
γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, δεδ�µέν�υ
�τι ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να ισ�ύ�υν �ι �ρ�ι "άσει των �π�ίων εγκρίθηκαν τελευταία τα καθεστώτα
ενίσ�υσης. Ειδικ�τερα, η πρ�ταση �δηγίας της Επιτρ�πής για την πρ�ώθηση της παραγωγής
ηλεκτρισµ�ύ απ� ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν εί�ε εγκριθεί ακ�µη απ� τ� Συµ"�ύλι�.

Παράταση καθεστώτ�ς ��ρ�λ�γίας εκπ�µπών CO2 (142)

Στις 13 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε την
παράταση της ισ�ύ�ς για τ� 2000 εν�ς σ�υηδικ�ύ καθεστώτ�ς !�ρ�λ�γίας των εκπ�µπών CO2,
τ� �π�ί� εγκρίθηκε για πρώτη !�ρά τ� 1996. Τ� καθεστώς πρ�"λέπει δύ� δια!�ρετικές
!�ρ�λ�γικές ελα!ρύνσεις υπέρ των πι� ενεργ�"�ρων εταιρειών.

Η Επιτρ�πή ενέκρινε την περι�ρισµένη παράταση της ισ�ύ�ς τ�υ καθεστώτ�ς "άσει των
κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την πρ�στασία
τ�υ περι"άλλ�ντ�ς, καθ�τι κάλυπτε µ�ν� την περί�δ� µέ�ρι την έναρ�η ισ�ύ�ς των νέων
κατευθυντηρίων γραµµών για τις περι"αλλ�ντικές ενισ�ύσεις, �ι �π�ίες πρ�"λέπ�υν νέ�υς
καν�νες για τις ενισ�ύσεις υπ� µ�ρ!ή ελα!ρύνσεων απ� τ�υς περι"αλλ�ντικ�ύς !�ρ�υς. Η
απ�!αση δεν καλύπτει την ε!αρµ�γή τ�υ καθεστώτ�ς σε εταιρείες υπαγ�µενες στ� άρθρ� 80
της συνθήκης ΕΚΑU �ύτε σε εταιρείες τ�υ γεωργικ�ύ τ�µέα.

4.2. Έρευνα και ανάπτυBη

Ισπανία

Ε & Α στ�ν τ�µέα της αυτ�κινητ�!ι�µη�ανίας (143)

Στις 15 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε ενίσ�υση Ε & Α π�υ πρ�"λέπεται στ�
τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� για ε��πλισµ� και κατασκευαστικά στ�ι�εία αυτ�κινήτων, τ� �π�ί�
κ�ιν�π�ιήθηκε απ� την Ισπανία. Τ� σ�έδι� θα ισ�ύσει για µια τετραετία (2000-2003), κατά τη
διάρκεια της �π�ίας θα διατεθ�ύν συν�λικά 240,4 εκατ. EUR (40 δισ. ESP) σε εταιρείες τ�υ
τ�µέα. Η ενίσ�υση θα λά"ει τη µ�ρ!ή ε��!λητέων άτ�κων δανείων π�υ µπ�ρ�ύν να καλύψ�υν
µέ�ρι τ� 75 % τ�υ κ�στ�υς των έργων. �ι ισπανικές αρ�ές ελπί��υν �τι 100 έως 200 εταιρείες,
κυρίως µικρές επι�ειρήσεις, θα µπ�ρέσ�υν να λά"�υν την ενίσ�υση.

¥141¦ ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα.
¥142¦ ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα.
¥143¦ ΕΕ C 202 της 14.7.2000, υπ�θεση N 11/2000.
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Η ενίσ�υση πρέπει να απ�πληρωθεί εντ�ς δέκα ετών κατ’ ανώτατ� �ρι�, µε περί�δ� �άριτ�ς
µέ�ρι δύ� έτη. Περίπ�υ τ� 60 % των πιστώσεων τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ πρ��ρί��νται για σ�έδια
υπ�"αλλ�µενα απ� κ�ιν�ύ απ� εταιρείες και ερευνητικά κέντρα.

Στ���ς τ�υ σ�εδί�υ είναι να "ελτιωθεί η επιστηµ�νική και τε�νική ικαν�τητα των εταιρειών
και τ�υ πρ�σωπικ�ύ τ�υς, καθώς και να διευρυνθ�ύν και να "ελτιωθ�ύν �ι τε�ν�λ�γικ�ί δεσµ�ί
µετα�ύ επι�ειρήσεων, τε�ν�λ�γικών κέντρων και πανεπιστηµιακών τµηµάτων.

Η έρευνα α!�ρά τ�µείς �πως τα �αρακτηριστικά ασ!αλείας των ��ηµάτων, ανακύκλωση και
συντήρηση των ��ηµάτων και των κατασκευαστικών στ�ι�είων τ�υς, καθώς και τα ��ήµατα
δηµ�σιων και ειδικών µετα!�ρών.

Γαλλία

Ερευνητικ� πρ�γραµµα ITEA (144)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε γαλλική και �λλανδική ενίσ�υση για τ�
ερευνητικ� πρ�γραµµα ITEA. Τ� ITEA [Information Technology for European Advancement
(τε�ν�λ�γία πληρ�!�ριών για την ευρωπαϊκή πρ��δ�)] είναι πρ�γραµµα Ε & Α τ�υ Eureka
στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας λ�γισµικ�ύ. Τ� πρ�γραµµα ITEA απ�σκ�πεί στην πρ�ώθηση της
γνώσης σε πλειάδα τ�µέων, συµπεριλαµ"αν�µένων των συστατικών στ�ι�είων λ�γισµικ�ύ, της
αρ�ιτεκτ�νικής, των πρ�διαγρα!ών πρ�τύπων και των πρ�διαγρα!ών διεπα!ών, µε ιδιαίτερη
έµ!αση στην τε�ν�λ�γία ενδιάµεσ�υ υλικ�λ�γισµικ�ύ.

∆ώδεκα �ώρες, µετα�ύ των �π�ίων ένδεκα κράτη µέλη της ΕΕ, εκδήλωσαν ενδια!έρ�ν για τ�
πρ�γραµµα. Σύµ!ωνα µε τ�υς καν�νες τ�υ Eureka, η δια�είριση τ�υ ITEA θα ε�ασ!αλί�εται σε
ευρωπαϊκ� επίπεδ� και σε διασυν�ριακή "άση, απαιτείται δε απ�τελεσµατική συνεργασία
µετα�ύ της "ι�µη�ανίας και δηµ�σιων ερευνητικών κέντρων. �ι γαλλικές και �ι �λλανδικές
αρ�ές θα στηρί��υν έργα Ε & Α εκτελ�ύµενα στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς ITEA, ��ρηγώντας
ενίσ�υση µε ένταση έως 50 %. Τ� πρ�γραµµα ITEA, π�υ πρ�"λέπεται να διαρκέσει µέ�ρι τ�ν
Ι�ύνι� τ�υ 2007, θα κ�στίσει συν�λικά 3 200 εκατ. EUR περίπ�υ. Η ενίσ�υση εκ µέρ�υς των
γαλλικών και των �λλανδικών αρ�ών (στ� πλαίσι� ρυθµίσεων εγκεκριµένων απ� την
Επιτρ�πή) θα ανέλθει συν�λικά σε 274 εκατ. EUR και σε 95 εκατ. EUR αντίστ�ι�α. �ι
�ρηµατ�δ�τ�ύµενες απ� τ� ITEA δραστηρι�τητες εµπίπτ�υν στη "ι�µη�ανική έρευνα ή στην
ανάπτυ�η σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι�. To πρ�γραµµα ITEA ανταπ�κρίνεται στ�υς στ���υς
τ�υ πέµπτ�υ πρ�γράµµατ�ς-πλαισί�υ για την έρευνα και ανάπτυ�η και ειδικ�τερα στ�υς
στ���υς τ�υ ειδικ�ύ πρ�γράµµατ�ς για τη !ιλική πρ�ς τ� �ρήστη κ�ινωνία της πληρ�!�ρίας.

�ι �ρ�ι της ενίσ�υσης π�υ κ�ιν�π�ίησαν η Γαλλία και �ι Κάτω Uώρες είναι σύµ!ων�ι µε τ�
κ�ιν�τικ� πλαίσι� σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η.

¥144¦ ΕΕ C 284 της 7.10.2000, υπ�θεση N 73/2000.
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Ιρλανδία

Πρωτ�!�υλία έρευνας, τε�ν�λ�γίας και καιν�τ�µίας (145)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση µε την �π�ία εγκρίθηκε ιρλανδικ�
καθεστώς κρατικών ενισ�ύσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκε τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ 2000. Τ� καθεστώς
απ�σκ�πεί στην πρ�ώθηση δραστηρι�τήτων έρευνας και ανάπτυ�ης σε �λ�κληρη τη �ώρα, θα
διαρκέσει µέ�ρι τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2006 και θα �ρηµατ�δ�τηθεί συν�λικά µε 241 εκατ. EUR
(190 εκατ. IEP). Τ� καθεστώς απευθύνεται κυρίως σε µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις π�υ ασκ�ύν
δραστηρι�τητες στ�ν τ�µέα της µεταπ�ίησης και της παρ��ής υπηρεσιών σε διεθνή κλίµακα.
Αιτήσεις ενίσ�υσης µπ�ρ�ύν να υπ�"ληθ�ύν και απ� µεµ�νωµένες εταιρείες, αλλά ενθαρρύν�νται
ιδιαίτερα �ι συνεργασίες µετα�ύ εταιρειών ή �ι συµπρά�εις µε ιδρύµατα της τριτ�"άθµιας
εκπαίδευσης και ερευνητικά ιδρύµατα. Η ενίσ�υση θα λά"ει τη µ�ρ!ή επι��ρήγησης για την
υλ�π�ίηση έργων Ε & Α, υπαγ�µενων στη "ι�µη�ανική έρευνα, στις δραστηρι�τητες ανάπτυ�ης
σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι� και στις τε�νικές µελέτες σκ�πιµ�τητας. Η πρ�τειν�µενη ένταση
των ενισ�ύσεων δεν υπερ"αίνει τα ανώτατα �ρια π�υ πρ�"λέπ�νται στ� κ�ιν�τικ� πλαίσι� για
τις κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η.

Ιταλία

Καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ Ε & Α σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι� (146)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
ιταλικ� ν�µ�σ�έδι� π�υ πρ�"λέπει τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων σε έργα E & Α σε πρ�ανταγωνιστικ�
στάδι�. Τ� ν�µ�σ�έδι� τρ�π�π�ιεί υ!ιστάµεν� καθεστώς "άσει τ�υ �π�ί�υ εί�ε ιδρυθεί τ� 1982
τ� Fondo Speciale Rotativo per la Ricerca Tecnologica (FIT). Τ� FIT διευθύνεται απ� τ� Υπ�υργεί�
Βι�µη�ανίας.

Τ� κ�νδύλι� της ενίσ�υσης ανέρ�εται σε 400 εκατ. EUR ετησίως και τ� καθεστώς περι�ρί�εται
σε δέκα �ρ�νια. �ι δραστηρι�τητες "ι�µη�ανικής Ε & Α είναι επιλέ�ιµες "άσει τ�υ ν�µ�σ�εδί�υ,
ε!�σ�ν είναι "�ηθητικές σε σ�έση µε την έρευνα σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι�.

∆εδ�µέν�υ �τι τ� καθεστώς ενισ�ύσεων πληρ�ί τις πρ�ϋπ�θέσεις σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� των
σταδίων έρευνας, τα επιλέ�ιµα έ��δα, την ένταση των ενισ�ύσεων, τη σώρευση κλπ. —�πως
πρ�"λέπ�νται στ� πλαίσι� ενισ�ύσεων στην Ε & Α— η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι είναι
συµ"ι"άσιµ� δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ) της Συνθήκης.

Κάτω jώρες

Océ NV (147)

Στις 18 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει πρ�ταση της �λλανδικής
κυ"έρνησης για τη ��ρήγηση ενίσ�υσης ύψ�υς 22,7 εκατ. EUR στην Océ, εταιρεία π�υ
παράγει κυρίως !ωτ�αντιγρα!ικά µη�ανήµατα και εκτυπωτές για γρα!εία και ε�ειδικευµένες
�ρήσεις. Η ενίσ�υση πρ��ρί�εται για τη �ρηµατ�δ�τηση έργ�υ έρευνας και ανάπτυ�ης
σ�ετικά µε την τε�ν�λ�γία έγ�ρωµης εκτύπωσης µε ψεκασµ�. Τ� έργ� π�υ πρ�κειται να

¥145¦ Υπ�θεση N 636/2000.
¥146¦ Υπ�θεση N 502/2000.
¥147¦ Υπ�θεση C 18/98.



294  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

ενισ�υθεί έ�ει την επωνυµία Cobalt και α!�ρά την ανάπτυ�η νέων έγ�ρωµων εκτυπωτών για
�αρτί µεγάλ�υ σ�ήµατ�ς. Η Επιτρ�πή ε�έτασε τη !ύση της Ε & Α ιδίως λαµ"άν�ντας υπ�ψη
πρ�ηγ�ύµενη Ε & Α της Océ στ�ν ίδι� τ�µέα, τη διάρθρωση κ�στ�υς τ�υ έργ�υ και τ�ν
πρωτ�π�ριακ� �αρακτήρα των τε�ν�λ�γιών σε σ�έση µε τις ε�ελί�εις της αγ�ράς. Η Επιτρ�πή
συµπέρανε �τι η ενίσ�υση θα λειτ�υργ�ύσε ως κίνητρ� για την εταιρεία, καθ�τι �ι δαπάνες και
τ� πρ�σωπικ� της Océ στ�ν τ�µέα της Ε & Α αυ�ήθηκαν σηµαντικά, τ� έργ� παρ�υσιά�ει
υψηλ�ύς τε�νικ�ύς κινδύν�υς και �ι πρ�σπάθειες της Océ δεν περι�ρί��νται στη δραστηρι�τητα
Ε & Α π�υ είναι συνήθης για τ�ν τ�µέα. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή εκτίµησε �τι η έρευνα
µπ�ρεί να �αρακτηριστεί τ�υλά�ιστ�ν ως «ανάπτυ�η σε πρ�ανταγωνιστικ� στάδι�», λ�γω των
τε�νικών πρ�κλήσεων τ�υ έργ�υ.

Πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλιστεί η �ρθή �ρησιµ�π�ίηση της ενίσ�υσης, �ι Κάτω Uώρες θα
παρακ�λ�υθ�ύν στενά την πρ��δ� τ�υ έργ�υ και ιδιαίτερα θα ελέγ��υν τ� κατά π�σ�ν τ�
επιλέ�ιµ� κ�στ�ς στ� σύν�λ� τ�υ ανταπ�κρίνεται πράγµατι στα έ��δα τ�υ έργ�υ. Θα υπ�"άλλ�νται
ετήσιες εκθέσεις στην Επιτρ�πή τ�υλά�ιστ�ν για πέντε �ρ�νια.

Καθεστώς στ�ν τ�µέα των τηλεπικ�ινωνιών (148)

Στις 8 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς-πλαίσι� Ε & Α στ�ν τ�µέα των
τηλεπικ�ινωνιών. Τ� καθεστώς πρ�ωθεί την Ε & Α στ�ν τ�µέα της τε�ν�λ�γίας πληρ�!�ριών
και τηλεπικ�ινωνιών. Τ� κ�νδύλι� της ενίσ�υσης περι�ρί�εται σε 27,2 εκατ. EUR ετησίως.
Βάσει των µελετών σκ�πιµ�τητας τ�υ καθεστώτ�ς, εγκρίν�νται έργα επίδει�ης και έργα
µετα"ί"ασης γνώσεων. Τ� καθεστώς έ�ει διάρκεια �κτώ ετών.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Καθεστώς LINK (149)

Στις 18 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη συνέ�ιση της �ρηµατ�δ�τησης για άλλα
πέντε �ρ�νια (απ� τ� �ικ�ν�µικ� έτ�ς 2000/2001 έως τ� �ικ�ν�µικ� έτ�ς 2004/2005) τ�υ
κ�ιν�πρακτικ�ύ ερευνητικ�ύ καθεστώτ�ς LINK στ� Ηνωµέν� Βασίλει�. Τ� καθεστώς απ�σκ�πεί
στην πρ�ώθηση της συνεργασίας στ�ν τ�µέα της Ε & Α µετα�ύ ερευνητικών κέντρων και της
"ι�µη�ανίας. Παρέ�ει στήρι�η υπ� µ�ρ!ή επι��ρηγήσεων για έργα "ι�µη�ανικής έρευνας σε
καίριας σηµασίας τ�µείς της επιστήµης, της τε�ν�λ�γίας και της µη�αν�λ�γίας µε ένταση
ενισ�ύσεων µέ�ρι 50 %. Κάθε ενισ�υ�µεν� έργ� πρέπει να υλ�π�ιείται µέσω συνεργασίας
µετα�ύ εν�ς τ�υλά�ιστ�ν ερευνητικ�ύ κέντρ�υ και µιας "ι�µη�ανικής εταιρείας. Τ� καθεστώς
είναι σύµ!ων� µε τις διατά�εις τ�υ κ�ιν�τικ�ύ πλαισί�υ για τις κρατικές ενισ�ύσεις στην
έρευνα και ανάπτυ�η.

4.3. Ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης

Βέλγι�

Verlipack (150)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει την κινηθείσα διαδικασία
σ�ετικά µε ενίσ�υση π�υ ��ρήγησε τ� Βέλγι� τ� 1997 στην SA Verlipack εκδίδ�ντας αρνητική

¥148¦ Υπ�θεση N 456/2000.
¥149¦ Υπ�θεση N 473/2000.
¥150¦ Υπ�θεση C 40/99.
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απ�!αση µε την �π�ία διατά�θηκε η ανάκτηση της ενίσ�υσης. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� η Επιτρ�πή
αναίρεσε την απ�!ασή της τ�υ 1998 να µη διατυπώσει αντιρρήσεις, α!�ύ διαπιστώθηκε �τι η
συνεισ!�ρά εν�ς ιδιώτη επενδυτή, τ�υ �µίλ�υ Heye-Glas, η �π�ία εί�ε θεωρηθεί ως ένδει�η
της µελλ�ντικής "ιωσιµ�τητας της Verlipack κατά την έκδ�ση της απ�!ασης τ�υ 1998,
πρ�ερ��ταν επίσης απ� κρατικ�ύς π�ρ�υς.

Η ενίσ�υση π�υ εί�ε εγκριθεί αρ�ικά συνίστατ� σε µη κ�ιν�π�ιηθείσα εισ!�ρά κε!αλαί�υ εκ
µέρ�υς των "ελγικών αρ�ών για την αύ�ηση τ�υ κε!αλαί�υ της Verlipack, εταιρείας ��λντινγκ.
Η �ρησιµ�π�ίηση κρατικών π�ρων σε εισ!�ρά κε!αλαί�υ συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά
µ�ν�ν ε!�σ�ν συντελείται υπ� �ρ�υς απ�δεκτ�ύς απ� έναν ιδιώτη επενδυτή δραστηρι�π�ι�ύµεν�
υπ� τις καν�νικές συνθήκες της �ικ�ν�µίας της αγ�ράς. Ωστ�σ�, η περι!έρεια της Βαλλ�νίας
��ι µ�ν� απέκτησε συµµετ��ή στη Verlipack, αλλά επιπλέ�ν �ρηµατ�δ�τησε, µέσω δύ�
δανείων, την εισ!�ρά κε!αλαί�υ απ� έναν ιδιώτη επενδυτή. � �µιλ�ς Heye-Glas εί�ε δε�θεί να
�ρησιµ�π�ιήσει τα κε!άλαια π�υ δανείστηκε απ� τις αρ�ές της Βαλλ�νίας για να πρ�"εί σε
αύ�ηση κε!αλαί�υ µ�νάδων εγκατεστηµένων στη Βαλλ�νία. Κατ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� �ρησίµευσε
ως µέσ� για τη µετα"ί"αση κε!αλαίων. Σύµ!ωνα µε τη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ, απ�δέκτης
της ενίσ�υσης είναι η εταιρεία π�υ επω!ελήθηκε και πράγµατι απ�κ�µισε κέρδ�ς απ� την
ενίσ�υση, δηλαδή η Verlipack. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι �ρ�ι υπ� τ�υς �π�ί�υς
��ρηγήθηκε ενίσ�υση στη Verlipack δεν θα εί�αν γίνει απ�δεκτ�ί �ύτε απ� έναν επενδυτή �ύτε
απ� ένα ιδιωτικ� �ρηµατ�πιστωτικ� ίδρυµα και �τι η ενίσ�υση δεν µπ�ρεί να θεωρηθεί
σύµ!ωνη µε τις ενέργειες εν�ς ιδιώτη επενδυτή.

Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή κάλεσε τ� Βέλγι� να λά"ει �λα τα απαραίτητα µέτρα για την ανάκτηση
της παράν�µης ενίσ�υσης π�υ ��ρηγήθηκε στ�ν απ�δέκτη, πρ�κειµέν�υ να απ�κατασταθεί η
πρ�τεραία κατάσταση αίρ�ντας �λα τα �ικ�ν�µικά πλε�νεκτήµατα π�υ απ�κ�µισε αδικαι�λ�γητα
η Verlipack.

Γερµανία

Zeuro Möbel (151)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η µη κ�ιν�π�ιηθείσα κρατική ενίσ�υση
συν�λικ�ύ ύψ�υς 17,95 εκατ. EUR και η κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση συν�λικ�ύ ύψ�υς 1,74 εκατ.
EUR υπέρ της Zeuro Möbelwerk GmbH, η �π�ία είναι εγκατεστηµένη στη Θ�υριγγία, δεν
συµ"ι"ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά. Η Επιτρ�πή, α!�ύ ε�έτασε τα µέτρα αναδιάρθρωσης της
Zeuro ύψ�υς 26,3 εκατ. EUR, διαπίστωσε �τι δεν καλύπτ�νται απ� κανένα εγκεκριµέν� καθεστώς
ενισ�ύσεων και �τι δεν είναι δυνατ� να τύ��υν απαλλαγής ως ad hoc ενίσ�υση αναδιάρθρωσης,
δι�τι δεν πληρ�ύνται τα κριτήρια π�υ πρ�"λέπ�νται στις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε
τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων.
Ειδικ�τερα, τ� σ�έδι� αναδιάρθρωσης δεν "ασι��ταν σε ρεαλιστικές υπ�θέσεις και κανένας
επενδυτής δεν ήταν διατεθειµέν�ς να ε�αγ�ράσει την εταιρεία, µε απ�τέλεσµα να µην
ε�ασ!αλί�εται η µακρ�πρ�θεσµη "ιωσιµ�τητά της. Η επι�είρηση �!είλει τη "ιωσιµ�τητά της
στην αθρ�α κρατική �ρηµατ�δ�τηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης.

¥151¦ Υπ�θεση C 56/97.
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Kahla (152)

Στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή κίνησε την επίσηµη διαδικασία έρευνας επί µη
κ�ιν�π�ιηθείσας ενίσ�υσης π�υ ��ρήγησε τ� γερµανικ� �µ�σπ�νδ� κράτ�ς της Θ�υριγγίας
στην Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) και στην Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II). Η
Kahla I παρήγαγε πιάτα και �ικιακά είδη απ� π�ρσελάνη. Ιδιωτικ�π�ιήθηκε τ� 1991 και έκτ�τε
συσσώρευσε �ηµίες π�υ την �δήγησαν σε πτώ�ευση τ� 1993. Τ�ν Ν�έµ"ρι� τ�υ 1993 η Kahla
II, η �π�ία επίσης παρήγαγε πιάτα και είδη απ� π�ρσελάνη για ν�ικ�κυριά και �εν�δ��εία,
ιδρύθηκε απ� ιδιώτη επενδυτή π�υ κατεί�ε τ� 51 % των µετ��ών της και απ� την Thüringer
Industriebeteiligungs GmbH, η �π�ία κατεί�ε τ� υπ�λ�ιπ� 49 %. Επί τ�υ παρ�ντ�ς η Επιτρ�πή
αµ!ι"άλλει εάν η Kahla I και η Kahla II είναι δια!�ρετικές επι�ειρήσεις και εάν ένας ιδιώτης
επενδυτής, ενεργώντας µε "άση τις αρ�ές της �ικ�ν�µίας της αγ�ράς, θα εί�ε ��ρηγήσει την
ίδια �ικ�ν�µική στήρι�η στην εταιρεία.

Η Επιτρ�πή διατηρεί επίσης αµ!ι"�λίες σ�ετικά µε τ� κατά π�σ�ν πληρ�ύνται τα κριτήρια των
κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και
την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων και επισηµαίνει �τι η αγ�ρά π�ρσελάνης
είναι κ�ρεσµένη και πλήττεται απ� πλε�νά��υσα παραγωγική ικαν�τητα, γεγ�ν�ς π�υ επιτείνει
την ανησυ�ία της �τι η ενίσ�υση µπ�ρεί να πρ�καλέσει σ�"αρή στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ
στην κ�ινή αγ�ρά.

SICAN Gruppe (153)

Στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή περάτωσε την επίσηµη διαδικασία έρευνας στ�ν τ�µέα των
κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε µη κ�ιν�π�ιηθείσα ενίσ�υση υπέρ τ�υ γερµανικ�ύ �µίλ�υ
SICAN και των εταίρων τ�υ σε έργ� Ε & Α στ�ν τ�µέα της µικρ�ηλεκτρ�νικής. � �µιλ�ς
SICAN είναι εγκατεστηµέν�ς στ� Ανν�"ερ� και πραγµατ�π�ιεί σ�έδια έρευνας "άσει συµ"άσεων
µε άλλες εταιρείες και σε συνεργασία µα�ί τ�υς στ�ν τ�µέα της ε!αρµ�σµένης µικρ�ηλεκτρ�νικής.

Η Επιτρ�πή κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η �ρηµατ�δ�τηση π�υ ��ρηγήθηκε άµεσα στ�ν
�µιλ� SICAN δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση, καθ�τι κάλυπτε τα έ��δα π�υ επωµίστηκε �
�µιλ�ς SICAN για την εκτέλεση έργ�υ π�υ ε�υπηρετεί τ� γενικ� συµ!έρ�ν. � �µιλ�ς SICAN
εκπαίδευσε µεγάλ� αριθµ� ατ�µων, δραστηρι�τητα απ� την �π�ία � ίδι�ς � �µιλ�ς δεν
απ�κ�µισε κανένα �ικ�ν�µικ� πλε�νέκτηµα.

#σ�ν α!�ρά την κρατική �ρηµατ�δ�τηση π�υ ��ρηγήθηκε σε �ρισµέν�υς εταίρ�υς τ�υ �µίλ�υ
SICAN απ� τ� �ώρ� της "ι�µη�ανίας στ� πλαίσι� έργων, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι απ�τελεί
κρατική ενίσ�υση. �ρισµένα µέτρα δεν ήταν σύµ!ωνα µε τ� κ�ιν�τικ� πλαίσι� για τις
κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η
Γερµανία πρέπει να ανακτήσει εν µέρει ή εν �λω την ενίσ�υση υπέρ �κτώ έργων.

ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH (154)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει επίσηµη έρευνα σ�ετικά µε την
αναδιάρθρωση δύ� εταιρειών εγκατεστηµένων σε νέα �µ�σπ�νδα κράτη της Γερµανίας. Πρ�κειται
για την πρώην LandTechnik Schönebeck, η �π�ία �ν�µά�εται πλέ�ν Doppstadt GmbH, και για

¥152¦ Υπ�θεση NN 142/99.
¥153¦ Υπ�θεση C 20/98.
¥154¦ ΕΕ C 278 της 30.9.2000, υπ�θεση C 38/2000 (πρώην υπ�θεση NN 44/98).
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την ILKA MAFA Kältemaschinenbau GmbH. Η πρώην LandTechnik Schönebeck GmbH, νυν
Doppstadt GmbH, παράγει ειδικά ��ήµατα και ��ήµατα µετα!�ράς. Η ILKA MAFA Kältemaschinenbau
GmbH παράγει ψυκτικές εγκαταστάσεις και ψύκτες και απασ��λεί 45 εργα��µέν�υς. �ι δύ�
εταιρείες "ρίσκ�νται στη Σα��νία-Άν�αλτ της Γερµανίας. Αµ!�τερες ανήκαν παλαι�τερα
στην Lintra-Beteiligungsholding GmbH, εταιρεία ��λντινγκ π�υ ήλεγ�ε τ�τε �κτώ εταιρείες.
Τ� πρώτ� σ�έδι� αναδιάρθρωσης της Lintra απέτυ�ε στ� τέλ�ς τ�υ 1996 και απ� την 1η
Ιαν�υαρί�υ 2000 η εταιρεία "ρίσκεται υπ� εκκαθάριση. Η διαδικασία έρευνας της Επιτρ�πής
σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις υπέρ της Lintra κινήθηκε τ� 1999 και δεν έ�ει �λ�κληρωθεί ακ�µη.

Η ενίσ�υση αναδιάρθρωσης π�υ απ�τελεί αντικείµεν� της εν λ�γω έρευνας της Επιτρ�πής
ανέρ�εται σε 105 εκατ. DEM (53,69 εκατ. EUR) στην περίπτωση της LandTechnik Schönebeck
και σε 28,198 εκατ. DEM (14,42 εκατ. EUR) στην περίπτωση της ILKA MAFA Kältemaschinenbau
GmbH. � "ασικ�ς λ�γ�ς κίνησης της διαδικασίας έρευνας ήταν �ι αµ!ι"�λίες της Επιτρ�πής
σ�ετικά µε την αναλ�γικ�τητα της ενίσ�υσης πρ�ς τ� κ�στ�ς και τα �!έλη της αναδιάρθρωσης,
�ρ�ς π�υ πρ�"λέπεται στις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις κρατικές
ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων.

CDA Compact Disc Albrechts GmbH (155)

Στις 21 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει µε αρνητική �ριστική απ�!αση την
επίσηµη διαδικασία έρευνας σ�ετικά µε µέτρα κρατικής ενίσ�υσης ύψ�υς 427 εκατ. DEM υπέρ
της CDA Compact Disc Albrechts GmbH, η �π�ία είναι εγκατεστηµένη στη Θ�υριγγία
(Γερµανία), και των εταιρειών τις �π�ίες διαδέ�θηκε.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι έγινε κατά�ρηση τ�υλά�ιστ�ν 260,57 εκατ. DEM απ� την
ενίσ�υση π�υ ��ρηγήθηκε για τη σύσταση µ�νάδας παραγωγής σύµπυκνων δίσκων στ�
Albrechts και για την ε�υγίανση της κατάστασης της εταιρείας. Επιπλέ�ν, η ενίσ�υση π�υ
��ρηγήθηκε για την αναδιάρθρωση της CD Albrechts και των ν�µιµων διαδ��ων της είναι
επίσης ασυµ"ί"αστη µε τις διατά�εις της Συνθήκης, δι�τι �ι γερµανικές αρ�ές δεν υπέ"αλαν
σ�έδι� αναδιάρθρωσης για την απ�κατάσταση της µακρ�πρ�θεσµης κερδ�!�ρίας της
επι�είρησης. Κανένα απ� τα ανωτέρω µέτρα ενίσ�υσης δεν καλύπτεται απ� εγκεκριµέν�
καθεστώς ενισ�ύσεων �ύτε δύναται να απαλλαγεί "άσει των διατά�εων της Συνθήκης. Συνεπώς,
�ι ενισ�ύσεις πρέπει να ανακτηθ�ύν απ� τ�υς απ�δέκτες τ�υς.

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε επίσης �τι τα µέτρα ενίσ�υσης υπέρ �λων των πρ�κατ��ων εταιρειών
πρέπει επίσης να ανακτηθ�ύν απ� τη CDA και τ�υς ν�µιµ�υς διαδ���υς της, δι�τι �ι εταιρείες
αυτές επω!ελ�ύνται απ� την ενίσ�υση �ρησιµ�π�ιώντας ακ�µη τα στ�ι�εία τ�υ ενεργητικ�ύ
και την υπ�δ�µή. Επιπλέ�ν, για να µην µπ�ρέσει η Γερµανία να παρακάµψει τις συνέπειες της
απ�!ασης ανάκτησης, η Επιτρ�πή απ�!άσισε επίσης να επεκτείνει την απ�!ασή της στα
µέτρα ενίσ�υσης υπέρ κάθε άλλης επι�είρησης π�υ συνε�ί�ει τις δραστηρι�τητες της αρ�ικής
επι�είρησης �ρησιµ�π�ιώντας τα στ�ι�εία τ�υ ενεργητικ�ύ ή/και την υπ�δ�µή αυτής.

¥155¦ ΕΕ L 318 της 16.12.2000, υπ�θεση C 42/98.
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System Microelectronic Innovation GmbH (156)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να περατώσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας
εκδίδ�ντας αρνητική �ριστική απ�!αση σ�ετικά µε κρατική ενίσ�υση υπέρ της System
Microelectronic Innovation GmbH (SMI). Η SMI εί�ε κηρύ�ει πτώ�ευση ήδη τ�ν Απρίλι� τ�υ
1997. � σύνδικ�ς πτω�εύσεως απ�!άσισε τη συνέ�ιση της λειτ�υργίας της επι�είρησης. Μια
νέα εταιρεία, µε την επωνυµία Silicium Microelektronik Integration GmbH (SIMI), ιδρύθηκε
στις 30 Ι�υνί�υ 1997 για να ε�ασ!αλίσει τη συνέ�ιση της δραστηρι�τητας της SMI. #λες �ι
µετ��ές της SIMI ανήκαν στην πτω�εύσασα SMI. Την 1η Ι�υλί�υ 1997 � σύνδικ�ς ίδρυσε
επίσης µια πλήρως ελεγ��µενη θυγατρική της SIMI, µε την επωνυµία Microelectronic Design &
Development GmbH (MD&D).

Η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τα π�σά της ενίσ�υσης υπέρ της SMI και της SIMI πρέπει επίσης
να ανακτηθ�ύν απ� την MD&D. Η εταιρεία αυτή έ�ει επίσης λά"ει ενίσ�υση, δι�τι απέκτησε
τις µετ��ές της SIMI, ενώ η MD&D ε�ακ�λ�υθεί να �ρησιµ�π�ιεί τα στ�ι�εία τ�υ
ενεργητικ�ύ της πτω�εύσασας εταιρείας. Έτσι, η SIMI επω!ελείται απ� την ενίσ�υση π�υ
τυπικά ��ρηγήθηκε στην SMI. Επιπλέ�ν, δεν πρέπει να δ�θεί η ευκαιρία στη Γερµανία να
παρακάµψει τις συνέπειες της απ�!ασης ανάκτησης δηµι�υργώντας ένα δίκτυ� διαδ��ων
θυγατρικών, �πως έπρα�ε εν πρ�κειµένω. Για τ� λ�γ� αυτ�, η Επιτρ�πή απ�!άσισε επίσης να
επεκτείνει την απ�!ασή της σε µέτρα ενίσ�υσης υπέρ κάθε άλλης επι�είρησης στην �π�ία
έ��υν µετα"ι"αστεί στ�ι�εία ενεργητικ�ύ της SMI, της SIMI ή της MD&D.

Ισπανία

SEPI (157)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει επίσηµη έρευνα σ�ετικά µε την
απ�κτηση των ναυπηγείων Juliana και Cádiz και της µ�νάδας ντι�ελ�κινητήρων Manises απ� τη
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Σηµειωτέ�ν �τι �ι ανωτέρω επι�ειρήσεις
ανήκαν στη θυγατρική της SEPI, Astilleros Españoles (AESA) ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς,
σηµεί� 310).

Γαλλία

Manufacture Corrézienne de Vêtements (158)

Στις 21 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η µη κ�ιν�π�ιηθείσα κρατική ενίσ�υση ύψ�υς
100 εκατ. FRF (15 244 902 EUR) π�υ ��ρήγησε η Γαλλία για την αναδιάρθρωση της εταιρείας
Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) δεν συµ"ι"ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά.

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η MCV δεν ήταν επιλέ�ιµη για ενίσ�υση "άσει εγκεκριµέν�υ
καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων. Συνεπώς, η ενίσ�υση έπρεπε να απ�τελέσει αντικείµεν� πρ�ηγ�ύµενης
κ�ιν�π�ίησης σε ατ�µική "άση. �ι γαλλικές αρ�ές παρέ"ησαν την υπ��ρέωση κ�ιν�π�ίησης. Η
Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η µ�νάδα παραγωγής ε�αρτάται απ� την περι�δική ��ρήγηση
ενισ�ύσεων. Επιπλέ�ν, �ι γαλλικές αρ�ές δεν πρ�σκ�µισαν στ�ι�εία για να απ�δεί��υν �τι τα
µέτρα π�υ έλα"αν "ασί��νταν σε ένα στέρε� σ�έδι� αναδιάρθρωσης. Συνεπώς, δεν πληρ�ύται

¥156¦ ΕΕ L 238 της 22.9.2000, υπ�θεση C 45/97.
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καµία απ� τις πρ�ϋπ�θέσεις π�υ πρ�"λέπ�νται στις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά
µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων.
Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή διέτα�ε τη Γαλλία να λά"ει �λα τα απαραίτητα µέτρα για την ανάκτηση
της ενίσ�υσης π�υ ��ρηγήθηκε παράν�µα στ�ν απ�δέκτη.

4.4. Ενισ�ύσεις για την απασ��ληση και την επαγγελµατική εκπαίδευση

Γαλλία

∆ια�είριση τέλ�υς σταδι�δρ�µιών (159)

Στις 2 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τα συν�δευτικά �ρηµατ�δ�τικά µέτρα
δια�είρισης τ�υ τέλ�υς σταδι�δρ�µιών π�υ κ�ιν�π�ίησαν �ι γαλλικές αρ�ές δεν συνιστ�ύν
κρατική ενίσ�υση. Τ� εν λ�γω σύστηµα επιτρέπει σε εργα��µέν�υς άνω των 57 ετών, µε αναπηρία
ή µε πρ�ϋπηρεσία άνω των 15 ετών σε "αρέα επαγγέλµατα, να επω!εληθ�ύν απ� µερική διακ�πή
της επαγγελµατικής τ�υς δραστηρι�τητας. Στ� πλαίσι� τ�υ συστήµατ�ς, τ� κράτ�ς µπ�ρεί να
αναλά"ει εν µέρει τ� αντισταθµιστικ� εισ�δηµα π�υ κατα"άλλεται στ�υς εργα��µέν�υς π�υ
υπάγ�νται στ� καθεστώς µερικής διακ�πής της επαγγελµατικής δραστηρι�τητας. Ανάλ�γα µε την
ηλικία τ�υ εργα��µέν�υ τη στιγµή π�υ εντάσσεται στ� σύστηµα, τ� π�σ�στ� της κρατικής
συµµετ��ής στη �ρηµατ�δ�τηση τ�υ αντισταθµιστικ�ύ εισ�δήµατ�ς κυµαίνεται απ� 20-50 %. Η
Επιτρ�πή ε�έτασε τ� σύστηµα και συµπέρανε �τι ε!αρµ��εται αυτ�µατα, �τι η δι�ίκηση δεν
διαθέτει κανένα περιθώρι� άσκησης διακριτικής ευ�έρειας κατά την ε!αρµ�γή τ�υ και �τι δεν
περι�ρί�εται σε συγκεκριµέν� τ�µέα ή συγκεκριµένη περι!έρεια �ύτε υπ�κειται σε άλλ�
περι�ρισµ�. Κατά συνέπεια, η Επιτρ�πή θεώρησε �τι πρ�κειται για γενικ� µέτρ�, τ� �π�ί� δεν
απ�τελεί ενίσ�υση κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ.

Ενισ�ύσεις υπέρ της επαγγελµατικής εκπαίδευσης των εργα-�µένων στην Disneyland τ�υ Παρισι�ύ (160)

Στις 3 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι η ενίσ�υση π�υ κ�ιν�π�ίησαν �ι γαλλικές αρ�ές
για τη στήρι�η τ�υ σ�εδί�υ επαγγελµατικής εκπαίδευσης των εργα��µένων στην Disneyland
τ�υ Παρισι�ύ είναι σύµ!ωνη µε τ� πλαίσι� ενισ�ύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση (161) και,
συνεπώς, µπ�ρεί να εγκριθεί.

Η εν λ�γω ενίσ�υση πρ��ρί�εται να στηρί�ει τ� πρ�γραµµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης των
εργα��µένων στην Disneyland τ�υ Παρισι�ύ. Τα µέλη τ�υ πρ�σωπικ�ύ στα �π�ία απευθύνεται
είναι κυρίως �ι «υπεύθυν�ι υπ�δ��ής». Η ένταση της ενίσ�υσης είναι 39 %. Η εκπαίδευση θα
επικυρωθεί µε τίτλ� αναγνωρισµέν� απ� τ� κράτ�ς. Μεγάλ� µέρ�ς της εκπαίδευσης θα
παρασ�εθεί σε ε�ωτερικά κέντρα.

Η ε�έταση της εν λ�γω ενίσ�υσης "άσει τ�υ πλαισί�υ ενισ�ύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση
�δήγησε στ� συµπέρασµα �τι πρ�κειται για ενίσ�υση για «γενική επαγγελµατική εκπαίδευση»,
κατά την ένν�ια τ�υ πλαισί�υ. Τα καλυπτ�µενα έ��δα επαγγελµατικής εκπαίδευσης είναι
επιλέ�ιµα σύµ!ωνα µε τ� πλαίσι�. Κατά συνέπεια, η ένταση της ενίσ�υσης είναι απ�δεκτή,
τεκµαίρεται δε �τι η ενίσ�υση έ�ει τ� �αρακτήρα κινήτρ�υ, κατά τ� µέτρ� π�υ πρ�κειται για
γενική επαγγελµατική εκπαίδευση.

¥159¦ ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη.
¥160¦ Υπ�θεση N 640/99.
¥161¦ ΕΕ C 343 της 11.11.1998, σ. 10.
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Ιταλία

Ρύθµιση τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας (162)

Στις 2 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς ενισ�ύσεων, υπ� µ�ρ!ή µείωσης των
κ�ινωνικών επι"αρύνσεων, υπέρ ιταλικών επι�ειρήσεων απ� �λ�υς τ�υς �ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς
π�υ εί�αν συνάψει, πριν απ� τις 30 Ι�υνί�υ 2000, συµ"άσεις µερικής απασ��λησης και
α�ρίστ�υ διαρκείας υπέρ ανέργων. Η ένταση της ενίσ�υσης κυµαίνεται απ� µείωση των
κ�ινωνικών επι"αρύνσεων κατά 10-13 %, ανάλ�γα µε τ� είδ�ς της εκάστ�τε σύµ"ασης και τ�
ωράρι� εργασίας. Τ� καθεστώς, τ� �π�ί� είναι απ� τα πρώτα στην Ευρώπη π�υ στ��εύ�υν στην
πρ�ώθηση της καθαρής δηµι�υργίας θέσεων εργασίας µέσω τ�υ επιµερισµ�ύ των θέσεων
εργασίας, κρίθηκε �τι εµπίπτει στην παρέκκλιση π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 3
στ�ι�εί� γ) της συνθήκης ΕΚ, σύµ!ωνα µε τα κριτήρια π�υ πρ�"λέπ�νται στις κατευθυντήριες
γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις στην απασ��ληση (163).

Μέτρα µε στ��� την πάτα�η της παρα�ικ�ν�µίας (164)

Η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή ενέκρινε στις 4 �κτω"ρί�υ 2000 ιταλικ� καθεστώς ενισ�ύσεων στην
απασ��ληση µε στ��� την αναπρ�σαρµ�γή των µισθών �σων εργά��νται στ� πλαίσι� της
παρα�ικ�ν�µίας. Μέσω των «συµ"άσεων αναπρ�σαρµ�γής», η ιταλική κυ"έρνηση πρ�τίθεται
να ενθαρρύνει τις επι�ειρήσεις π�υ είναι εγκατεστηµένες στις περι!έρειες της Σικελίας, της
Σαρδηνίας, της Καλα"ρίας, της Μπα�ιλικάτα, της Π�ύλια και της Καµπανίας να
ν�µιµ�π�ιήσ�υν τ�υς παραν�µως εργα��µέν�υς. Μέσω της σύµ"ασης � εργ�δ�της δεσµεύεται
να ν�µιµ�π�ιήσει τ�υς παραν�µως εργα��µέν�υς και να αυ�ήσει σταδιακά τ�υς µισθ�ύς τ�υς
και τις εισ!�ρές κ�ινωνικής ασ!άλισης έως �τ�υ !θάσ�υν στ� επίπεδ� π�υ πρ�"λέπεται στις
εθνικές συλλ�γικές συµ"άσεις. Πρ�κειται για ενίσ�υση για τη διατήρηση θέσεων εργασίας,
π�υ εγκρίθηκε απ� την Επιτρ�πή "άσει των κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις
ενισ�ύσεις στην απασ��ληση. Τα κυρι�τερα µέτρα τ�υ καθεστώτ�ς α!�ρ�ύν µειώσεις των
κ�ινωνικών επι"αρύνσεων, ρυθµίσεις ασ!αλιστικών και !�ρ�λ�γικών �!ειλών και τη
��ρήγηση αµνηστίας. �ι ενισ�ύσεις περι�ρί��νται στις ιταλικές περι!έρειες π�υ είναι
επιλέ�ιµες για την παρέκκλιση τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ.
Επιπλέ�ν, �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις πληρ�ύν τις πρ�ϋπ�θέσεις της περι�ρισµένης �ρ�νικής
διάρκειας, καθ�τι η πρ�σ"αση στ� καθεστώς πρ�"λέπεται για µια π�λύ περι�ρισµένη περί�δ�
(ένα έτ�ς), καθώς και της πρ��δευτικής µείωσης. Στις ανωτέρω περι!έρειες τ� πρ�"ληµα της
παράν�µης εργασίας είναι ιδιαίτερα σ�"αρ�. Τ� π�σ�στ� των παραν�µως εργα��µένων επί τ�υ
συν�λικ�ύ ενεργ�ύ πληθυσµ�ύ είναι π�λύ µεγάλ� (33,6 %), αισθητά δε υψηλ�τερ� απ� �,τι
στην κεντρική και "�ρεια Ιταλία (18,0 %). Συνεπώς, τ� εν λ�γω καθεστώς εντάσσεται στ�
πλαίσι� µιας ασθεν�ύς �ικ�ν�µίας και α!�ρά περι��ές ιδιαίτερα ε�αρτηµένες απ� τ�µείς �π�υ
είναι ευρέως διαδεδ�µένη η παράν�µη εργασία (γεωργία), πληττ�µενες απ� σ�"αρά
διαρθρωτικά πρ�"λήµατα και στις �π�ίες η κατάσταση της απασ��λησης είναι π�λύ
ανησυ�ητική. Λαµ"άν�ντας την εν λ�γω απ�!αση, η Επιτρ�πή συνεκτίµησε τ� γεγ�ν�ς �τι τ�
καθεστώς υπάγεται σε δέσµη µέτρων π�υ απ�σκ�π�ύν να επι!έρ�υν διαρθρωτικές αλλαγές
στην αγ�ρά εργασίας της Ιταλίας.

¥162¦ Υπ�θεση N 3/2000, ΕΕ C 94 της 1.4.2000.
¥163¦ ΕΕ C 334 της 12.12.1995.
¥164¦ Υπ�θεση N 236a/2000.
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4.5. Ενισ�ύσεις υπέρ µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων

Βέλγι�

Σ�έδι� ανάπτυ�ης των επι�ειρήσεων (165)

Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε δύ� καθεστώτα κρατικών ενισ�ύσεων υπέρ
µικρών και µεσαίων επι�ειρήσεων εγκατεστηµένων στη Φλάνδρα. Βάσει των δύ� καθεστώτων,
η !λαµανδική κυ"έρνηση θα µπ�ρεί να παρέ�ει στήρι�η ��ι µ�ν� για επενδύσεις στ�ν τ�µέα
των επι�ειρήσεων εν γένει, αλλά και για την παρ��ή συµ"�υλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, για
σ�έδια επενδύσεων µε περι"αλλ�ντικ�ύς στ���υς και για δραστηρι�τητες κατάρτισης στις
περι��ές της Φλάνδρας π�υ είναι επιλέ�ιµες για τη ��ρήγηση περι!ερειακών ενισ�ύσεων.
Σύµ!ωνα µε τις "ελγικές αρ�ές, �ι δαπάνες στ� πλαίσι� των καθεστώτων εντ�ς των πρ�σε�ών
ετών ενδέ�εται να ανέλθ�υν σε 100 εκατ. EUR περίπ�υ ετησίως.

Γαλλία

Ταµεί� Ανάπτυ�ης ΜΜΕ (166)

Στις 13 Ι�υνί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ κ�ιν�π�ίησε η Γαλλία
σ�ετικά µε τ� Ταµεί� Ανάπτυ�ης των ΜΜΕ. Τ� καθεστώς πρ�"λέπει τη ��ρήγηση ενισ�ύσεων για
την πραγµατ�π�ίηση υλικών και άυλων επενδύσεων σε δραστηρι�τητες π�υ "ασί��νται σε µεγάλ�
"αθµ� στην τε�ν�λ�γία. Η ανώτατη ένταση των ενισ�ύσεων είναι 75 % και ε�αρτάται απ� τ�
µέγεθ�ς της επι�είρησης και την περι��ή στην �π�ία είναι εγκατεστηµένη: τ� καθεστώς πρ�"λέπει
υψηλ�τερη ένταση σε περι��ές επιλέ�ιµες για τη ��ρήγηση περι!ερειακών ενισ�ύσεων, ιδιαίτερα
δε στα υπερπ�ντια διαµερίσµατα.

Η Επιτρ�πή έκρινε τ� καθεστώς συµ"ι"άσιµ� µε τις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα, τις κ�ιν�τικές κατευθυντήριες
γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις υπέρ µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων, τ� κ�ιν�τικ� πλαίσι� για
τις κρατικές ενισ�ύσεις στην έρευνα και ανάπτυ�η και τ� πλαίσι� για τις ενισ�ύσεις στην
επαγγελµατική εκπαίδευση.

Ιταλία

Ν�µ�ς αριθ. 95/79 (167)

Στις 16 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία έρευνας στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων σ�ετικά µε τ�ν ιταλικ� ν�µ� αριθ. 95/79 κηρύσσ�ντας ασυµ"ί"αστα µε την κ�ινή αγ�ρά
τα µέτρα ενίσ�υσης π�υ πρ�"λέπει � ανωτέρω ν�µ�ς. � ν�µ�ς θέσπισε καθεστώς π�υ παρεκκλίνει
απ� τη συνήθη διαδικασία α!ερεγγυ�τητας στην Ιταλία, η �π�ία πρ�"λέπεται σε "ασιλικ� διάταγµα
τ�υ 1942. ∆ικαι�ύ��ι τ�υ καθεστώτ�ς ήταν µεγάλες πρ�"ληµατικές επι�ειρήσεις, �ρι��µενες ως
τέτ�ιες "άσει τ�υ αριθµ�ύ των εργα��µένων τ�υς (τ�υλά�ιστ�ν 300) και των ανε��!λητων
υπ��ρεώσεών τ�υς έναντι (κυρίως) δηµ�σιων πιστωτών. Βάσει της πρ�σ!ατης ν�µ�λ�γίας σε
σηµαντικές υπ�θέσεις —απ�!αση στην υπ�θεση Ecotrade κατά AFS (168) και απ�!αση στην υπ�θεση
Rinaldo Piaggio κατά Ifitalia και Dornier (169)— η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι τ� ιταλικ� καθεστώς π�υ

¥165¦ Υπ�θεση N 715/2000.
¥166¦ ΕΕ C 284 της 7.10.2000, υπ�θεση N 112/2000.
¥167¦ Υπ�θεση C 68/99.
¥168¦ Απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων της 1ης ∆εκεµ"ρί�υ 1998.
¥169¦ Υπ�θεση C-295/97, απ�!αση της 17ης Ι�υνί�υ 1999.
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θεσπίστηκε τ� 1979 δεν συµ"ι"ά�εται µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων, δι�τι α) απευθύνεται σε µεγάλες επι�ειρήσεις, ενώ �ι κ�ιν�τικές κατευθυντήριες
γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιτρέπ�υν, υπ� �ρισµένες
πρ�ϋπ�θέσεις, τα καθεστώτα ενισ�ύσεων υπέρ ΜΜΕ µ�ν�, και ") καµία απ� τις παρεκκλίσεις τ�υ
άρθρ�υ 87 παράγρα!�ι 2 και 3 της συνθήκης ΕΚ δεν έ�ει ε!αρµ�γή.

Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι δεν ήταν δυνατ� να απαιτηθεί η ανάκτηση των ενισ�ύσεων
π�υ ��ρηγήθηκαν παράν�µα κατά τη διάρκεια των 20 ετών ισ�ύ�ς τ�υ ν�µ�υ (1979-1999),
λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις γενικές αρ�ές τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ και ιδίως τη δικαι�λ�γηµένη
εµπιστ�σύνη π�υ εί�ε δηµι�υργήσει η στάση της στ� παρελθ�ν, τ�σ� απ� πλευράς των
ιταλικών αρ�ών �σ� και απ� πλευράς των απ�δεκτριών επι�ειρήσεων.

Η αρνητική απ�!αση περι�ρί�εται στις διατά�εις περί ενίσ�υσης π�υ πρ�"λέπει � ν�µ�ς και δεν
επεκτείνεται στ�ν ίδι� τ� ν�µ�. � ν�µ�ς εν τέλει καταργήθηκε τ�ν Σεπτέµ"ρι� τ�υ πρ�ηγ�ύµεν�υ
έτ�υς.

4.6. Ταµεία επι�ειρηµατικών κε�αλαίων

Ιρλανδία

Ταµεί� ∆ανει�δ�τήσεων και Εισ��ράς Μετ��ικ�ύ Κε�αλαί�υ (170)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει τη σύσταση επενδυτικ�ύ ταµεί�υ στη
δυτική περι!έρεια της Ιρλανδίας µε στ��� τη ��ρήγηση δανείων και την εισ!�ρά µετ��ικ�ύ
κε!αλαί�υ σε µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις επτά κ�µητειών (Donegal, Sligo, Mayo, Roscommon,
Leitrim, Galway και Clare) κατά την περί�δ� 2000-2006.

�ι παρεµ"άσεις θα λά"�υν τη µ�ρ!ή δανείων, πρ�ν�µι�ύ�ων µετ��ών και κ�ινών µετ��ών.
#σ�ν α!�ρά τις παρεµ"άσεις υπ� µ�ρ!ή δανείων και πρ�ν�µι�ύ�ων µετ��ών, δεν υ!ίσταται
στ�ι�εί� ενίσ�υσης. �ι παρεµ"άσεις υπ� µ�ρ!ή κ�ινών µετ��ών ενδέ�εται να περιέ��υν
στ�ι�εί� λειτ�υργικής ενίσ�υσης και, συνεπώς, περι�ρί��νται στις κ�µητείες π�υ απ�τελ�ύν
ενισ�υ�µενες περι��ές "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) της συνθήκης ΕΚ·
επιπλέ�ν, έ��υν περι�ρισµένη �ρ�νική διάρκεια και µειών�νται πρ��δευτικά. Ως εκ τ�ύτ�υ, η
Επιτρ�πή συµπέρανε �τι τ� καθεστώς συµ"ι"ά�εται µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες για τις
κρατικές ενισ�ύσεις και ειδικ�τερα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τις ενισ�ύσεις
περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα.

Ηνωµέν� Βασίλει�

Ταµεί� Επι�ειρηµατικών Κε�αλαίων (171)

Στις 26 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να κινήσει την επίσηµη διαδικασία έρευνας στ�ν
τ�µέα των κρατικών ενισ�ύσεων σ�ετικά µε ένα νέ� ταµεί� επι�ειρηµατικών κε!αλαίων στη
Β�ρεια Ιρλανδία µε την επωνυµία Viridian Growth Fund. Εταίρ�ι τ�υ ταµεί�υ είναι τ� Υπ�υργεί�
Επι�ειρήσεων, Εµπ�ρί�υ και Επενδύσεων [Department of Enterprise, Trade and Investment
(DETI)] µε κε!άλαι� 3,34 εκατ. GBP, η Ευρωπαϊκή Τράπε�α Επενδύσεων (3,33 εκατ. GBP), η
επι�είρηση πρ�µήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Viridian Group plc (2 εκατ. GBP) και �ρισµένα

¥170¦ Υπ�θεση N 324/99.
¥171¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση C 51/2000 (πρώην υπ�θεση N 491/2000).
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συντα�ι�δ�τικά ταµεία (1,33 εκατ. GBP). Ωστ�σ�, υπάρ��υν σηµαντικές δια!�ρές ως πρ�ς τ�υς
επενδυτικ�ύς �ρ�υς π�υ ισ�ύ�υν για τ� υπ�υργεί� και για τ�υς λ�ιπ�ύς επενδυτές. Τ� ταµεί� θα
αντλήσει σταδιακά κε!άλαια εντ�ς περι�δ�υ πέντε ετών. Στ� αρ�ικ� διάστηµα αυτής της
περι�δ�υ η �ρηµατ�δ�τηση παρέ�εται κυρίως απ� τ� υπ�υργεί�. Στη συνέ�εια, �ταν θα έ�ει
επενδυθεί τ� σύν�λ� των δεσµευθέντων κρατικών κε!αλαίων, �ι υπ�λ�ιπες διαθέσιµες εισ!�ρές
θα πρ�έλθ�υν απ� άλλ�υς επενδυτές. Τα κέρδη θα διανεµηθ�ύν πρώτα στ�υς ιδιώτες επενδυτές,
µέ�ρις �τ�υ επιτευ�θεί πλήρης απ�σ"εση της επένδυσής τ�υς, πλέ�ν απ�δ�σης 10 % ετησίως.
Μ�ν�ν τ�τε θα απ�δ�θ�ύν στ�ν δηµ�σι� τ�µέα τυ��ν περαιτέρω κέρδη τ�υ �αρτ�!υλακί�υ. �ι
δια!�ρές αυτές �δηγ�ύν στ� συµπέρασµα �τι ��ρηγείται ενίσ�υση στ�υς ιδιώτες επενδυτές και
στις ΜΜΕ π�υ λαµ"άν�υν επι�ειρηµατικά κε!άλαια.

Η έρευνα θα επιτρέψει στην Επιτρ�πή να διαπιστώσει εάν η ενίσ�υση συµ"ι"ά�εται µε την
κ�ινή αγ�ρά. Ν�µική "άση τ�υ καθεστώτ�ς είναι τ� διάταγµα τ�υ 1982 περί "ι�µη�ανικής
ανάπτυ�ης (Β�ρεια Ιρλανδία), καθώς και τ� καταστατικ� τ�υ ταµεί�υ και � εσωτερικ�ς
καν�νισµ�ς τ�υ. Στ���ς τ�υ ταµεί�υ (π�υ θα συγκεντρώσει 10 εκατ. GBP) είναι να καλυ!θ�ύν
�ι ελλείψεις στην παρ��ή επι�ειρηµατικών κε!αλαίων σε µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις της
Β�ρειας Ιρλανδίας.

Ταµεί� Υψηλής Τε�ν�λ�γίας (172)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε την ίδρυση εν�ς ταµεί�υ απ� τις αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ
Βασιλεί�υ µε στ��� την πρ�ώθηση επενδύσεων επι�ειρηµατικ�ύ κε!αλαί�υ σε επι�ειρήσεις
ευρισκ�µενες σε στάδι� αρ�ικής ανάπτυ�ης και δραστηρι�π�ι�ύµενες σε τ�µείς της υψηλής
τε�ν�λ�γίας.

Βάσει τ�υ µέτρ�υ, �ι αρ�ές τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ θα συνεισ!έρ�υν 20 εκατ. GBP (31 εκατ.
EUR) στ� ταµεί�, π�υ θα περιλαµ"άνει και άλλ�υς επενδυτές. �ι υπ�λ�ιπ�ι επενδυτές θα
συµµετάσ��υν µε πι� ευν�ϊκ�ύς �ρ�υς απ� �,τι �ι αρ�ές, γεγ�ν�ς π�υ υπάγει τ� µέτρ� στ�ν
�ρισµ� της κρατικής ενίσ�υσης. Τ� ταµεί� θα απ�κτήσει στη συνέ�εια µει�ψη!ικές συµµετ��ές
σε ταµεία επι�ειρηµατικών κε!αλαίων π�υ επενδύ�υν κυρίως σε εταιρείες υψηλής τε�ν�λ�γίας
ευρισκ�µενες σε στάδι� αρ�ικής ανάπτυ�ης. Στ���ς τ�υ µέτρ�υ είναι να πρ�ωθηθεί η συµµετ��ή
των θεσµικών επενδυτών στις επενδυτικές δραστηρι�τητες αυτ�ύ τ�υ είδ�υς και να αυ�ηθεί �
�γκ�ς των διαθέσιµων κε!αλαίων.

Μ�λ�ν�τι τ� Ηνωµέν� Βασίλει� έ�ει µία απ� τις πι� ανεπτυγµένες αγ�ρές επι�ειρηµατικών
κε!αλαίων στην ΕΕ, η δραστηρι�τητα αυτή σε �,τι α!�ρά τις επι�ειρήσεις π�υ "ρίσκ�νται σε
στάδι� αρ�ικής ανάπτυ�ης είναι π�λύ πι� περι�ρισµένη. Στ� Βέλγι�, στις Κάτω Uώρες και στη
Σ�υηδία, για παράδειγµα, �ι επενδύσεις σε επι�ειρήσεις ευρισκ�µενες σε στάδι� αρ�ικής
ανάπτυ�ης ανήλθαν τ� 1999 στ� 0,10 % περίπ�υ τ�υ ΑΕγ�Π. Αντίθετα, στ� Ηνωµέν� Βασίλει�,
�π�υ αντιστ�ι��ύν σε λιγ�τερ� απ� τ� 10 % των επενδύσεων επι�ειρηµατικ�ύ κε!αλαί�υ και
στ� 2 % των συν�λικών επενδύσεων σε κε!άλαι� εκ µέρ�υς τ�υ ιδιωτικ�ύ τ�µέα, ανήλθαν σε
λιγ�τερ� απ� τ� 0,02 % τ�υ ΑΕγ�Π, ένα απ� τα µικρ�τερα π�σ�στά στην Ευρώπη. �ι αρ�ές τ�υ
Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ συνέστησαν τ� Ταµεί� Υψηλής Τε�ν�λ�γίας µε σκ�π� να καλυ!θεί αυτ�
τ� κεν�. Ένας απ� τ�υς δεδηλωµέν�υς στ���υς της Κ�ιν�τητας, �πως πρ�"λέπεται ρητά στα
συµπεράσµατα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Συµ"�υλί�υ της Λισσα"�νας τ�υ Μαρτί�υ 2000, είναι να
"ελτιωθεί η πρ�σ"αση επι�ειρήσεων υψηλής τε�ν�λ�γίας ευρισκ�µενων σε στάδι� αρ�ικής
ανάπτυ�ης σε επι�ειρηµατικά κε!άλαια.

¥172¦ ΕΕ C 315 της 4.11.2000, υπ�θεση N 705/99.
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4.7. ∆ιεθν�π�ίηση

Ισπανία

Ενισ�ύσεις για τ�υριστικές επενδύσεις στην αλλ�δαπή (173)

Στις 18 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
σ�εδια��µενη ενίσ�υση για τ�υριστικές επενδύσεις στην αλλ�δαπή. Τ� σ�έδι� υπε"λήθη απ� τ�
ισπανικ� Υπ�υργεί� �ικ�ν�µίας και καλύπτει την περί�δ� 2000-2006. Η συν�λική ενίσ�υση για
�λη την ανωτέρω περί�δ� είναι 1 400 εκατ. ESP (8,41 εκατ. EUR), δηλαδή περίπ�υ 200 εκατ. ESP
(1,2 εκατ. EUR) ετησίως. Η ενίσ�υση πρ��ρί�εται για επενδυτικά σ�έδια εγκατάστασης ή
ε�αγ�ράς, µερικής ή �λικής, τ�υριστικών επι�ειρήσεων σε αγ�ρές της αλλ�δαπής, µε σκ�π� τ�σ�
τη δι��έτευση τ�υρισµ�ύ στην Ισπανία �σ� και την παρ��ή υπηρεσιών ή την εκµετάλλευση των
εγκαταστάσεων. �ι ενισ�ύσεις υπέρ των ε�αγωγών απ�κλεί�νται. ∆ικαι�ύ��ι των ενισ�ύσεων
είναι απ�κλειστικά �ι ΜΜΕ. Η ένταση της ενίσ�υσης είναι 7,5 %, µε ανώτατ� �ρι� τα 31,2 εκατ.
ESP (187 515 EUR). Σύµ!ωνα µε την πρακτική της σε �,τι α!�ρά τις ενισ�ύσεις για άµεσες
επενδύσεις στην αλλ�δαπή (174), κατά την �π�ία �ι εν λ�γω ενισ�ύσεις µπ�ρ�ύν να κηρυ�θ�ύν
συµ"ι"άσιµες �ταν πληρ�ύν τα κριτήρια π�υ πρ�"λέπ�νται στ� κ�ιν�τικ� πλαίσι� των κρατικών
ενισ�ύσεων υπέρ µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων, και λαµ"άν�ντας επιπλέ�ν υπ�ψη �τι �ι �ρ�ι
σ�ετικά µε τ�ν �ρισµ� των δικαι�ύ�ων, την ένταση της ενίσ�υσης και τα επιλέ�ιµα έ��δα π�υ
πρ�"λέπ�νται στ� σ�έδι� συµ!ων�ύσαν µε τ� ανωτέρω πλαίσι�, η Επιτρ�πή κήρυ�ε την ενίσ�υση
συµ"ι"άσιµη µε τη συνθήκη ΕΚ, κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� γ).

4.8. Λ�ιπές ενισ�ύσεις µη σ�ετι��µενες µε συγκεκριµέν�υς τ�µείς

∆ανία

+αµηλ�ς ��ρ�ς εισ�δήµατ�ς (175)

Στις 3 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τ� δανικ� καθεστώς π�υ παρέ�ει �αµηλ�τερ�
κατ’ απ�κ�πή συντελεστή !�ρ�υ εισ�δήµατ�ς για αλλ�δαπ�ύς εµπειρ�γνώµ�νες δεν απ�τελεί
κρατική ενίσ�υση πρ�ς εταιρείες ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 321).

Γαλλία

Πετρελαι�κηλίδα απ� τ� ναυάγι� τ�υ Erika (176)

Στις 4 �κτω"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε πρ�σωριν� καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ µικρ�µεσαίων
γαλλικών επι�ειρήσεων π�υ υπέστησαν σ�"αρές �ηµίες απ� τις καταιγίδες της 26ης και της 28ης
∆εκεµ"ρί�υ 1999 ή απ� την πετρελαι�κηλίδα π�υ πρ�κλήθηκε απ� τ� ναυάγι� τ�υ Erika.

Η Γαλλία παρέ�ει ενίσ�υση για κε!αλαι�υ�ικές επενδύσεις µε στ��� την αντικατάσταση
ε��πλισµ�ύ και εγκαταστάσεων παραγωγής π�υ υπέστησαν �ηµίες, την απ��ηµίωση για την
καταστρ�!ή εµπ�ρευµάτων και την αντιστάθµιση τ�υ πρ�σθετ�υ �ρηµατ��ικ�ν�µικ�ύ κ�στ�υς
π�υ επωµίστηκαν �ι επι�ειρήσεις. Η ενίσ�υση ��ρηγείται µ�ν� για �ηµίες π�υ δεν καλύπτ�νται

¥173¦ Υπ�θεση N 345/2000.
¥174¦ Βλέπε απ�!άσεις της Επιτρ�πής 97/240/ΕΚ (ΕΕ L 96 της 11.4.1997, σ. 15), 97/241/ΕΚ (ΕΕ L 96 της 11.4.1997,

σ. 23) και 97/257/ΕΚ (ΕΕ L 102 της 19.4.1997, σ. 36).
¥175¦ ΕΕ C 284 της 7.10.2000, υπ�θεση N 41/99.
¥176¦ ΕΕ C 380 της 30.12.2000, υπ�θεση NN 62/2000.
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απ� ασ!άλεια και είναι ανάλ�γη µε την έκταση των �ηµιών. Η ένταση της ενίσ�υσης είναι 100 %
για τα �ρηµατ��ικ�ν�µικά έ��δα και 50 % για τα λ�ιπά επιλέ�ιµα έ��δα.

Η γεωργία και η δασ�κ�µία, καθώς και �ι τ�µείς π�υ καλύπτ�νται απ� τη συνθήκη ΕΚΑU ε�αιρ�ύνται
απ� τ� εν λ�γω καθεστώς ενισ�ύσεων, καθ�τι καλύπτ�νται απ� άλλα ειδικά µέτρα. Ε�αιρείται επίσης �
τ�µέας της αλιείας, � �π�ί�ς υπ�κειται σε �ωριστή α�ι�λ�γηση απ� την Επιτρ�πή.

Η Επιτρ�πή απ�!άνθηκε �τι η πετρελαι�κηλίδα π�υ πρ�κλήθηκε απ� τ� ναυάγι� τ�υ
πετρελαι�!�ρ�υ δε�αµεν�πλ�ί�υ Erika στα αν�ι�τά της ακτής της Βρετάνης στις 12 ∆εκεµ"ρί�υ
1999 απ�τελεί «έκτακτ� γεγ�ν�ς» κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 και �τι τ� καθεστώς
ενισ�ύσεων τ� �π�ί� δηµι�υργήθηκε για την απ�κατάσταση των �ηµιών π�υ πρ�κάλεσε τ�
ατύ�ηµα �αρακτηρί�εται απ� αναλ�γικ�τητα.

Ιταλία

Ενίσ�υση έκτακτης ανάγκης για τις περι�έρειες Μάρκε και >ύµπρια (177)

Στις 11 Απριλί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει αύ�ηση τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ κατά
75 εκατ. EUR (150 δισ. ITL) για τις περι��ές της Ιταλίας π�υ επλήγησαν περισσ�τερ� απ� τ�
σεισµ� τ�υ !θιν�πώρ�υ τ�υ 1997.

Τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 1999, η Επιτρ�πή, ενεργώντας "άσει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ")
της συνθήκης ΕΚ, ενέκρινε τη ��ρήγηση άµεσων ενισ�ύσεων σε επι�ειρήσεις εγκατεστηµένες
στις περισσ�τερo πληγείσες περι��ές Μάρκε και �ύµπρια π�υ πραγµατ�π�ίησαν επενδύσεις τα
δύ� επ�µενα �ρ�νια µετά τ� σεισµ� τ�υ 1997. ∆ιαπιστώθηκε �τι η συν�λική "�ήθεια ύψ�υς 26 εκατ.
EUR ήταν ανεπαρκέστατη για να ικαν�π�ιηθ�ύν �ι αιτήσεις απ��ηµίωσης. Ως εκ τ�ύτ�υ, η
Επιτρ�πή απ�!άσισε να εγκρίνει την αύ�ηση τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ κατά 75 εκατ. EUR π�υ
πρ�"λέπεται στ�ν ιταλικ� πρ�ϋπ�λ�γισµ� τ�υ 2000. Η ενίσ�υση κρίθηκε επιλέ�ιµη για την
ε�αίρεση π�υ πρ�"λέπεται στ� άρθρ� 87 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ.

Valle d’Aosta (178)

Στις 14 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
καθεστώς ενισ�ύσεων π�υ πρ�"λέπεται σε περι!ερειακ� ν�µ�σ�έδι� και τ� �π�ί� περιλαµ"άνει
µέτρα σ�εδιασµ�ύ έκτακτης ανάγκης για θε�µηνίες στη Valle d’Aosta. Τα εν λ�γω µέτρα α!�ρ�ύν
την απ�κατάσταση �ηµιών π�υ πρ�καλ�ύνται απ� θε�µηνίες ή έκτακτα γεγ�ν�τα. Κατ�πιν της
εκτίµησης της υπ�θεσης, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τ� καθεστώς συµ"ι"ά�εται µε τ� άρθρ� 87
παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της συνθήκης ΕΚ και µε τ� άρθρ� 61 παράγρα!�ς 2 στ�ι�εί� ") της
συµ!ωνίας Ε�U.

�ι ιταλικές αρ�ές ανέλα"αν την υπ��ρέωση να κ�ιν�π�ι�ύν µεµ�νωµένα στην Επιτρ�πή κάθε
σ�έδι� τ� �π�ί�, κατ’ ε!αρµ�γήν τ�υ καθεστώτ�ς, πρ�"λέπει τη ��ρήγηση ενίσ�υσης για �ηµίες
π�υ έ��υν πρ�κληθεί απ� άλλες αιτίες εκτ�ς των σεισµών, των �ι�ν�στι"άδων, των πληµµυρών
και των κατ�λισθήσεων. Επιπλέ�ν, κατά τ� µέτρ� π�υ τ� καθεστώς α!�ρά επι�ειρήσεις
δραστηρι�π�ι�ύµενες στην παραγωγή, µεταπ�ίηση ή/και εµπ�ρία γεωργικών πρ�ϊ�ντων τ�υ
παραρτήµατ�ς Ι, η ε!αρµ�γή τ�υ περι�ρί�εται µ�ν� στην απ�κατάσταση υλικών �ηµιών σε
κτίρια, µη�ανήµατα, ε��πλισµ� και υπ�δ�µές. �ι �ηµίες απ�τιµώνται µε "άση αντικειµενικά

¥177¦ ΕΕ C 266 της 16.9.2000, υπ�θεση N 784/99.
¥178¦ Υπ�θεση N 433/2000.
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κριτήρια, �πως αυτά �ρί��νται απ� τις περι!ερειακές αρ�ές. �ι �ηµίες π�υ πρ�καλ�ύνται σε
απ�θέµατα δεν καλύπτ�νται. Η περι!έρεια Valle d’Aosta θα υπ�"άλει έκθεση διευκρινί��ντας µε
π�ι�ν τρ�π� ε�ασ!άλισε τη συµµ�ρ!ωση µε τα επιλέ�ιµα έ��δα και την ένταση των ενισ�ύσεων
π�υ ενέκρινε η Επιτρ�πή.

Σ�υηδία

Καθεστώς ενισ�ύσεων για τη !ελτίωση των συνθηκών σε σπίτια, σ��λεία και �ώρ�υς εργασίας (179)

Στις 12 Ι�υλί�υ 2000, η Επιτρ�πή ενέκρινε σ�υηδικ� καθεστώς επενδυτικών ενισ�ύσεων π�υ
πρ�"λέπει τη διάθεση επι��ρηγήσεων σε δηµ�τικές και ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής
κατ�ικιών και άλλ�υς ιδι�κτήτες ακινήτων για την ανακαίνιση κτιρίων. �ι σ�υηδικές αρ�ές
δικαι�λ�γ�ύν τ� µέτρ� επικαλ�ύµενες τ� γεγ�ν�ς �τι, λ�γω των κλιµατικών συνθηκών, �ι
κάτ�ικ�ι της Σ�υηδίας περν�ύν τ� 90 % της �ωής τ�υς σε κλειστ�ύς �ώρ�υς, µε απ�τέλεσµα η
π�ι�τητα τ�υ περι"άλλ�ντ�ς σε κλειστ�ύς �ώρ�υς να έ�ει καθ�ριστική σηµασία για τη δηµ�σια
υγεία.

Στ���ς τ�υ καθεστώτ�ς είναι να µειωθεί η παρ�υσία αλλεργι�γ�νων �υσιών ή άλλων υλικών π�υ
είναι επικίνδυνα για την υγεία. Τα σ�έδια π�υ είναι επιλέ�ιµα για ενίσ�υση είναι, για
παράδειγµα, η µετατρ�πή ανεπαρκών συστηµάτων ε�αερισµ�ύ ή η ε�άλειψη της υπερ"�λικής
υγρασίας ή της µ�ύ�λας και τ�υ ραδ�νί�υ. �ι µετατρ�πές π�υ δεν έ��υν συνέπειες για την υγεία
ή τ� περι"άλλ�ν, �πως η αλλαγή της διαρρύθµισης εν�ς κτιρί�υ, δεν είναι επιλέ�ιµες για
ενίσ�υση, �πως και τα µέτρα π�υ ε!αρµ���νται γιατί τ� απαιτεί � ν�µ�ς (εκτ�ς εάν υπερ"αίν�υν
τις εκ τ�υ ν�µ�υ υπ��ρεώσεις).

Η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι η ενίσ�υση µπ�ρεί να εγκριθεί για λ�γ�υς δηµ�σιας υγείας και
ασ!άλειας των εργα��µένων δυνάµει των άρθρων 137, 152 και 174 της συνθήκης ΕΚ, �ι �π�ί�ι
απ�τελ�ύν αναγνωρισµέν�υς κ�ιν�τικ�ύς στ���υς.

Ελά�ρυνση τ�υ ��ρ�υ εισ�δήµατ�ς (180)

Στις 3 Μαΐ�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε �τι τ� σ�υηδικ� καθεστώς π�υ παρέ�ει µείωση της
"άσης !�ρ�λ�γίας εισ�δήµατ�ς υπέρ αλλ�δαπών εµπειρ�γνωµ�νων, καθώς και η αντίστ�ι�η
µείωση της "άσης υπ�λ�γισµ�ύ των εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης π�υ κατα"άλλ�υν �ι
εργ�δ�τες τ�υς, δεν απ�τελεί κρατική ενίσ�υση ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 321).

Ηνωµέν� Βασίλει�

Καθεστώς ανάπτυ�ης υπ�δ�µών στην >υαλία (181)

Στις 6 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις σ�ετικά µε
καθεστώς ανάπτυ�ης υπ�δ�µών, τ� �π�ί� πρ�κειται να ε!αρµ�στεί απ� την �υαλική Υπηρεσία
Ανάπτυ�ης (Welsh Development Agency) ("λέπε επίσης πρώτ� µέρ�ς, σηµεί� 317).

¥179¦ ΕΕ C 110 της 15.4.2000, υπ�θεση N 718/99.
¥180¦ ΕΕ C 284 της 7.10.2000, υπ�θεση N 672/99.
¥181¦ ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί ακ�µη στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα.
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B — ¡¤Â˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó
‹ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹

° — ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜ ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ÁÂˆÚÁ›·˜, ÙË˜ ·ÏÈÂ›·˜,
ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙË˜ ÂÍfiÚ˘ÍË˜ ¿ÓıÚ·Î·

1. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει την επίσηµη 
διαδικασία εBέτασης, απ�υσία ενίσ�υσης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 
της συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

∆ανία

1 Τρ�π�π�ίηση των κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις 
κρατικές ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα

ΕΕ C 258 της 9.9.2000, σ. 5

2 �δηγία 2000/52/ΕΚ της Επιτρ�πής της 26ης Ι�υλί�υ 2000 για 
την τρ�π�π�ίηση της �δηγίας 80/723/Ε�Κ περί της δια!άνειας 
των �ικ�ν�µικών σ�έσεων µετα�ύ των κρατών µελών και των 
δηµ�σιων επι�ειρήσεων 

ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75

3 Κ�ιν�τικ� πλαίσι� σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις για την 
πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς

Απ�!αση της Επιτρ�πής 
της 20.12.2000

4 Κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της γεωργίας

ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2

5 Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτρ�πή της 12ης 
Ιαν�υαρί�υ 2001 για την ε!αρµ�γή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις ενισ�ύσεις ήσσ�ν�ς σηµασίας

ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30

6 Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτρ�πής της 12ης 
Ιαν�υαρί�υ 2001 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης ΕΚ στις ενισ�ύσεις για επαγγελµατική 
εκπαίδευση

ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20

7 Καν�νισµ�ς αριθ. 70/2001 της Επιτρ�πής της 12ης Ιαν�υαρί�υ 
2001 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς µικρές και µεσαίες 
επι�ειρήσεις

ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33

8 Υπηρεσίες γενικ�ύ συµ!έρ�ντ�ς — Ανακ�ίνωση της 
Επιτρ�πής

ΕΕ C 17 της 19.1.2001, σ. 4

9 Κ�ιν�τικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισ�ύσεις υπέρ της δια!ήµισης των πρ�ϊ�ντων π�υ 
ανα!έρ�νται στ� παράρτηµα Ι της Συνθήκης και �ρισµένων 
παρεµ!ερών πρ�ϊ�ντων

Απ�!αση της Επιτρ�πής 
της 6.6.2001

N 403/1999 29.3.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για τη συµµετ��ή της 
Wirtschaftsservice Burgenland Aktiengesellschaft σε 
επι�ειρήσεις

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 222/2000 21.12.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Lagerplatz Kapler

N 41/1999 3.5.2000 Τρ�π�π�ίηση καθεστώτ�ς ε!αρµ�γής κατ’ απ�κ�πή 
συντελεστή !�ρ�λ�γίας αλλ�δαπών εµπειρ�γνωµ�νων 

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 416/1999 20.9.2000 Μεταρρύθµιση τ�µέα ηλεκτρικής ενέργειας ΕΕ C 354 της 9.12.2000
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Φινλανδία

Γαλλία

Γερµανία

Ιρλανδία

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
�ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 
παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ ή στ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 5 της απ��ασης 
αριθ. 2496/96/ΕΚΑ>

Αυστρία

N 746c/1999 30.5.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε επι�ειρήσεις 
2000-2006 — Έρευνα και ανάπτυ�η

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 286/2000 2.10.2000 Επέκταση τ�υ πεδί�υ παρέµ"ασης της Sofirem στην 
περι��ή απασ��λησης Castres-Mazamet (Tarn) και στ� 
καντ�νι Graulhet (Tarn)

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 714/1999 4.10.2000 Ganzliner Beschichtungspulver GmbH
N 258/2000 21.12.2000 Πισίνα αναψυ�ής στ� Dorsten

N 172/2000 4.10.2000 Ταµεί� αρ�ικών και επι�ειρηµατικών κε!αλαίων ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 672/1999 3.5.2000 Φ�ρ�λ�γική ελά!ρυνση αλλ�δαπών εµπειρ�γνωµ�νων ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 657/1999 6.12.2000 Ανάπτυ�η υπ�δ�µής για επι�ειρήσεις

N 548/1999 21.1.2000 Ενίσ�υση για µέτρα επε�εργασίας λυµάτων ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 300/1999 14.2.2000 Καθεστώς ανάπτυ�ης τ�υριστικών 

υπηρεσιών πρ�ς υψηλά εισ�δηµατικά 
στρώµατα 2000-2006

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

Κάτω Αυστρία N 751/1999 28.2.2000 Κρατική ενίσ�υση τ�υ �µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς 
της Κάτω Αυστρίας υπέρ της �ικ�ν�µίας 
2000-2006: τ�µέας Ε & Α

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

Άνω Αυστρία N 595/1999 7.3.2000 Πρ�γραµµα τ�νωσης τ�υ τ�υρισµ�ύ 2000-2006 ΕΕ C 232 της 12.8.2000
Άνω Αυστρία N 616/1999 10.3.2000 Πρ�γραµµα τ�νωσης της �ικ�ν�µίας 2000-2006 ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 403/1999 29.3.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για τη συµµετ��ή 
της Wirtschaftsservice Burgenland 
Aktiengesellschaft σε επι�ειρήσεις

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 525/1999 30.5.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 359/1999 31.5.2000 Πρ�γραµµα ERP για την ανάπτυ�η και την 

τε�ν�λ�γία. Μέρ�ς 1γ: Μικρ�µεσαίες 
επι�ειρήσεις — Περι!έρειες — Πρ�γραµµα 
ανάπτυ�ης

ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 450/1999 31.5.2000 Παράταση και τρ�π�π�ίηση των 
κατευθυντηρίων γραµµών για την 
περι!ερειακή πριµ�δ�τηση της καιν�τ�µίας 
κατά την περί�δ� 2000-2006

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

Κάτω Αυστρία N 474/1999 13.6.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για την �ικ�ν�µική 
ανάπτυ�η στην Κάτω Αυστρία στ� πλαίσι� 
τ�υ πρ�γράµµατ�ς τ�υ στ���υ 2 ") 
(2000-2006), �δηγίες για τη στήρι�η της 
ε�έλι�ης των αγ�ρών
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Βέλγι�

N 701/1999 3.7.2000 Ενισ�ύσεις στην απασ��ληση (AMFG) ΕΕ C 284 της 7.10.2000
Styria N 703/1999 7.7.2000 Καιν�τ�µίες στ�ν τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 128/2000 26.7.2000 Ερευνητικ� πρ�γραµµα ÖAW, IMBA/IMP, 
Boehringer

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 23/2000 28.7.2000 Παράγρα!�ς 51 A AMFG — Ενισ�ύσεις για 
µέτρα αναδιάρθρωσης

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

Styria N 591/1999 28.7.2000 Ενισ�ύσεις στην Ε & Α ΕΕ C 322 της 11.11.2000
Κρατίδι� 
Σάλτσµπ�υργκ

N 275/2000 11.9.2000 Πρ�γραµµα στ� πλαίσι� τ�υ στ���υ 2 ΕΕ C 328 της 8.11.2000

N 14/2000 20.9.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Donau 
Chemie AG

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 810/1999 26.9.2000 Καθεστώς ��ρήγησης πιστώσεων σε ΜΜΕ ΕΕ C 354 της 9.12.2000
Κάτω Αυστρία N 476/1999 4.10.2000 Πρ�γραµµα πρ�ώθησης της �ικ�ν�µίας στ� 

πλαίσι� τ�υ στ���υ 2 για την περί�δ� 
2000-2006 — Πρ�τεραι�τητα ∆ — 
Κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τ�ν 
τ�π� εγκατάστασης των επι�ειρήσεων, την 
εκκίνηση δραστηρι�τήτων και τη 
διαρθρωτική ανα"άθµιση 

Τιρ�λ� N 117/2000 15.11.2000 Καθεστώς περι!ερειακ�ύ σ�εδιασµ�ύ 
2000-2006 

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 669/2000 7.12.2000 Καθεστώς περι"αλλ�ντικών ενισ�ύσεων ΕΕ C 44 της 10.2.2001
Styria N 510/2000 21.12.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για �ικ�ν�µικές 

ενισ�ύσεις
Κάτω Αυστρία N 475/1999 21.12.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για την �ικ�ν�µική 

ανάπτυ�η στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς τ�υ 
στ���υ 2 γ) (2000-2006), �δηγίες για την 
πρ�ώθηση της συνεργασίας

N 57/1999 17.3.2000 Φλαµανδικ� διάταγµα σ�ετικά µε την 
επαγγελµατική εκπαίδευση µε στ��� την 
καιν�τ�µία

N 40/1999 3.7.2000 Μέτρα στ�ν τ�µέα της �ικ�λ�γίας ΕΕ C 284 της 7.10.2000
NN 139/1998 12.7.2000 Ενίσ�υση Ε & Α υπέρ της Sidmar, �άλυ"ας 

ΕΚΑU
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 799/1999 20.9.2000 Βελγικ�ς �άρτης περι!ερειακών 
ενισ�ύσεων (2000-2006)

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

Περι!έρεια 
Βαλλ�νίας

N 226/2000 18.10.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων "άσει 
τ�υ ν�µ�υ της 30ής ∆εκεµ"ρί�υ 1970 σ�ετικά 
µε την �ικ�ν�µική ανάπτυ�η 

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 799/1999 18.10.2000 Βελγικ�ς �άρτης περι!ερειακών 
ενισ�ύσεων (2000-2006)

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 234/2000 31.10.2000 Ενισ�ύσεις για επενδύσεις στ�υς τ�µείς της 
"ι�µη�ανίας και των υπηρεσιών

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 518/2000 31.10.2000 Ενίσ�υση Ε & Α υπέρ της ALZ NV, 
�άλυ"ας ΕΚΑU

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

Hainaut N 198/2000 15.11.2000 Retech (τελικ� στάδι�, στ���ς 1 Hainaut)
Φλάνδρα N 715/2000 21.12.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ µεγάλων και µεσαίων 

επι�ειρήσεων σε περι��ές επιλέ�ιµες για 
περι!ερειακές ενισ�ύσεις (αναπτυ�ιακ�ς 
ν�µ�ς της 30ής ∆εκεµ"ρί�υ 1970, Φλάνδρα)

N 712/2000 21.12.2000 Ενίσ�υση «soft» για παρ��ή 
συµ"�υλευτικών υπηρεσιών, επαγγελµατική 
κατάρτιση και εκπ�νηση µελετών 
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∆ανία

Φινλανδία

Γαλλία

N 704/1999 28.1.2000 Πρ�σαρµ�γές της τρίτης δέσµης 
!�ρ�λ�γικών µέτρων υπέρ τ�υ 
περι"άλλ�ντ�ς 

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 653/1999 29.3.2000 Π�σ�στώσεις στην εκπ�µπή C�2 ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 808/1999 11.4.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων περι!ερειακής 

ανάπτυ�ης 
ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 573/1999 1.3.2000 Επιδ�τηση επιτ�κί�υ δανείων για την 
απ�κτηση σκα!ών

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

N 60/2000 1.3.2000 Τρ�π�π�ίηση της έντασης των ενισ�ύσεων 
π�υ πρ�"λέπ�νται στ� �άρτη περι!ερειακών 
ενισ�ύσεων 2000-2006

ΕΕ C 134 της 13.5.2000

N 734/1999 11.4.2000 Παράταση τ�υ συστήµατ�ς ε�ισ�ρρ�πησης 
των τ�κων επισήµως ενισ�υ�µενων 
πιστώσεων για πλ�ία 

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 746b/1999 30.5.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε 
επι�ειρήσεις 2000-2006 — Uρηµατ�δ�τική 
µίσθωση

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 746a/1999 30.5.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε 
επι�ειρήσεις 2000-2006 — Επενδύσεις 

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 821/1999 20.6.2000 Aland — Ενίσ�υση για την πραγµατ�π�ίηση 
επενδύσεων σε πάγια στ�ι�εία

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 53/2000 11.8.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των 
µετα!�ρών

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 262/2000 18.9.2000 Ενίσ�υση για επαγγελµατική εκπαίδευση 
στην περι!έρεια Aland

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 125/2000 20.9.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε 
επι�ειρήσεις — Ενίσ�υση σε 
κτηµατ�µεσιτική επι�είρηση ή δήµ�

N 531/2000 4.10.2000 Λειτ�υργική ενίσ�υση συνδεδεµένη µε 
συµ"άσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 706/1999 4.1.2000 Ταµεί� ανάπτυ�ης των µικρών και µεσαίων 
"ι�µη�ανιών και ΜΜΕ (FDPMI)

ΕΕ C 40 της 12.2.2000

N 662/1999 4.1.2000 Συν�πτικ� FRAC — Ενίσ�υση στην παρ��ή 
συµ"�υλευτικών υπηρεσιών "ρα�είας 
διάρκειας 

ΕΕ C 40 της 12.2.2000

N 2/1999 4.1.2000 FRAC — Ενίσ�υση για την απασ��ληση 
στελε�ών και ε�ωτερικών συµ"�ύλων

ΕΕ C 40 της 12.2.2000

N 642/1999 21.1.2000 Κ�νδύλι� πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για τ� τε�νικ� 
κέντρ� �αρτι�ύ και την Ένωση Forêt 
Celulose

ΕΕ C 55 της 26.2.2000

N 641/1999 21.1.2000 Κ�νδύλι� πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για τ� τε�νικ� 
κέντρ� �υτηρίων

ΕΕ C 55 της 26.2.2000

N 645/1999 21.1.2000 Κ�νδύλια πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για τα τε�νικά 
κέντρα (ITF, CETIH, CTTN) και ανανέωση 
των !�ρων υπέρ τρίτων της "ι�µη�ανίας 
ένδυσης

ΕΕ C 55 της 26.2.2000

N 644/1999 21.1.2000 Κ�νδύλια πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για τα τε�νικά 
κέντρα (CTBA και CETIM) και ανανέωση 
τ�υ !�ρ�υ υπέρ τρίτων επί των πρ�ϊ�ντων 
επίπλωσης

ΕΕ C 55 της 26.2.2000

N 643/1999 21.1.2000 Κ�νδύλι� πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για τ� Iterg 
(ινστιτ�ύτ� λιπαρών �υσιών)

ΕΕ C 55 της 26.2.2000
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N 778/1999 7.2.2000 Εταιρεία µετατρ�πής SODIE (εταιρεία για 
την ανάπτυ�η της "ι�µη�ανίας και της 
απασ��λησης)

N 45/2000 1.3.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων 2000-
2006

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

NN 63/1999 1.3.2000 Ελεύθερη αστική �ώνη τ�υ Grigny-Viry-
Chatillon

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 528a/1999 10.3.2000 Καθεστώς έκτακτης απ�σ"εσης επίπλων 
"ι�µη�ανικής και εµπ�ρικής �ρήσης των 
ΜΜΕ

ΕΕ C 217 της 10.3.2000

N 818/1999 29.3.2000 Σ�έδι� απ�!ασης για την τρ�π�π�ίηση τ�υ 
συντελεστή τ�υ !�ρ�υ υπέρ τρίτων επί των 
θεαµάτων και των συναυλιών π�ικίλ�υ 
περιε��µέν�υ

ΕΕ C 217 της 29.7.2000

N 73/2000 11.4.2000 Πρ�γραµµα ITEA τ�υ Eureka 2023 ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 640/1999 3.5.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης των εργα��µένων της 
Disneyland τ�υ Παρισι�ύ (Eurodisney SCA)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 112/2000 13.6.2000 Ταµεί� ανάπτυ�ης ΜΜΕ-µικρών και 
µεσαίων "ι�µη�ανιών (FDPMI)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 782b/1999 28.6.2000 Καθεστώς �ωρ�τα�ικών ενισ�ύσεων (PAT) 
— Υπηρεσίες παρε��µενες στη "ι�µη�ανία

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 782c/1999 28.6.2000 Καθεστώς �ωρ�τα�ικών ενισ�ύσεων (PAT) 
— Απασ��ληση στ�ν τριτ�γενή τ�µέα 

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 782a/1999 28.6.2000 Καθεστώς �ωρ�τα�ικών ενισ�ύσεων (PAT) 
— Βι�µη�ανία

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 782d/1999 28.6.2000 Καθεστώς �ωρ�τα�ικών ενισ�ύσεων (PAT) 
— Ε & Α στ�ν τριτ�γενή τ�µέα

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 753/1999 28.6.2000 Αναλήψεις υπ��ρεώσεων ανάπτυ�ης της 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (EDDF)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 291/2000 26.7.2000 Ενίσ�υση στην Interpane/Pilkington ΕΕ C 293 της 14.10.2000
N 450/2000 18.9.2000 Τρ�π�π�ίηση τ�υ ταµεί�υ εγγυήσεων για τα 

υπερπ�ντια διαµερίσµατα
N 516/2000 19.9.2000 Φ�ρ�ς υπέρ τρίτων επί των πρ�ϊ�ντων απ� 

σκυρ�δεµα και �πτή γη
ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 496/2000 20.9.2000 Φ�ρ�ι υπέρ τρίτων στ�ν τ�µέα της 
ωρ�λ�γ�π�ιίας και της κ�σµηµατ�π�ιίας

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 472/2000 25.9.2000 Ανανέωση �ωρίς καµία µετα"�λή τ�υ !�ρ�υ 
υπέρ τρίτων επί των "ι�µη�ανιών δέρµατ�ς

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

NN 62/2000 4.10.2000 Πρ�σωριν� καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ των 
επι�ειρήσεων π�υ επλήγησαν απ� 
κακ�καιρία και απ� την πετρελαι�κηλίδα

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 503/2000 16.10.2000 Καθεστώς ενίσ�υσης υπέρ της εταιρείας 
µετατρ�πής SODIE "άσει των 
κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τις 
ενισ�ύσεις περι!ερειακ�ύ �αρακτήρα 

N 443/2000 17.10.2000 Περι!ερειακή ενίσ�υση υπέρ της 
απασ��λησης (PRE)

Γ�υιάνα N 628/2000 13.11.2000 ∆έκα καθεστώτα ενισ�ύσεων υπέρ µικρών 
και π�λύ µικρών επι�ειρήσεων στην 
περι!έρεια της Γ�υιάνας

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

Γ�υιάνα N 402/2000 13.11.2000 Γ�υιάνα 2000-2006 ταµεί� εγκατάστασης 
επι�ειρήσεων 

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

Ρε�υνι�ν N 318/2000 27.11.2000 Ρε�υνι�ν 2000-2006 — Κατα�ωρισµένα 
�εν�δ��εία και εστιατ�ρια 

Ρε�υνι�ν N 317/2000 27.11.2000 Ρε�υνι�ν 2000-2006 — Πρ�ϊ�ντα 
σ�ετι��µενα µε τις τ�υριστικές ψυ�αγωγικές 
δραστηρι�τητες

ΕΕ C 37 της 3.2.2001
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Γερµανία

N 116/2000 13.12.2000 Ενισ�ύσεις για τη δια�είριση δηµ�τικών 
απ�"λήτων και απ�"λήτων επι�ειρήσεων

N 114/2000 13.12.2000 Ενισ�ύσεις για τη δια�είριση ενέργειας απ� 
ανανεώσιµες πηγές

N 327/2000 22.12.2000 Κ�ιν�π�ίηση καθεστώτων ενισ�ύσεων 
πρ�"λεπ�µενων στ� ενιαί� έγγρα!� 
πρ�γραµµατισµ�ύ της περι!έρειας της 
Ρε�υνι�ν

N 328/2000 22.12.2000 Ρε�υνι�ν 2000-2006 — Περι!ερειακή 
ενίσ�υση υπέρ της απασ��λησης

N 309/2000 22.12.2000 Κ�ιν�π�ίηση καθεστώτων ενισ�ύσεων 
πρ�"λεπ�µενων στ� DOCUP της 
περι!έρειας της Ρε�υνι�ν

N 115/2000 22.12.2000 Ενίσ�υση για την �ρθ�λ�γική 
�ρησιµ�π�ίηση της ενέργειας

N 283/1999 18.1.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση στην Ινδ�νησία για 
την κατασκευή δύ� επι"ατικών π�ρθµείων

ΕΕ C 142 της 20.5.2000

NN 19/1998 18.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Bau Union Ost Group ΕΕ C 121 της 29.4.2000
N 626/1999 21.1.2000 Πρ�γραµµα τ�υ �µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς τ�υ 

Βρανδεµ"�ύργ�υ για τη µείωση της 
εκπ�µπής ρύπων και την πρ�στασία τ�υ 
περι"άλλ�ντ�ς (παράταση)

N 214/1999 21.1.2000 Πρ�γραµµα δια�είρισης τε�ν�λ�γίας — 
Απασ��ληση "�ηθών καιν�τ�µίας 
(Einsatz von Innovationsassistenten) tempo 4

ΕΕ C 55 της 26.2.2000

N 429/1999 21.1.2000 Πρ�γραµµα Ε & Α σ�ετικά µε τα π�λυµέσα ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 666/1999 2.2.2000 Βαυαρικ� περι!ερειακ� πρ�γραµµα για 

ΜΜΕ 
ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 94/1998 2.2.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Γερµανία· 
Vergleichsvereinbarung 

N 271/1999 14.2.2000 �δηγίες τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ κράτ�υς της 
Θ�υριγγίας για την απ�κατάσταση και τη 
µετατρ�πή "ι�µη�ανικών �ώρων (ταµεί� 
απ�κατάστασης)

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 625/1999 15.2.2000 Συνέ�ιση !�ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης υπέρ 
της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς — 
Uάλυ"ας ΕΚΑU

ΕΕ C 134 της 13.5.2000

N 575a/1999 15.2.2000 Συνέ�ιση !�ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης υπέρ 
της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 743/1999 1.3.2000 Κινητικ�τητα και �ερσαία κυκλ�!�ρία EE C 232 της 12.8.2000
N 443/1999 1.3.2000 Ενίσ�υση Ε & Α υπέρ τ�υ Institut für Solare 

Technologien GmbH
ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 406/1999 1.3.2000 Delon filament GmbH ΕΕ C 134 της 13.5.2000
N 379/1999 1.3.2000 �ρθ�λ�γική �ρησιµ�π�ίηση της ενέργειας 

και των µη ε�αντλήσιµων πηγών ενέργειας 
— Μέρ�ς καθεστώτ�ς µε τίτλ� «Γενική 
πρ�ώθηση»

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 533/1999 10.3.2000 Κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την 
πρ�ώθηση καιν�τ�µων πρ�τυπων σ�εδίων 
για τη �ρησιµ�π�ίηση της ηλιακής 
ενέργειας

N 707/1999 10.3.2000 Πρ�ώθηση της συµµετ��ής ΜΜΕ των νέων 
�µ�σπ�νδων κρατών (συµπεριλαµ"αν�µέν�υ 
τ�υ Ανατ�λικ�ύ Βερ�λίν�υ) σε εκθέσεις

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

NN 90/1998 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Armaturen Τechnik 
Μagdeburg GmbH (ATM)

ΕΕ C 121 της 29.4.2000
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N 542/1999 17.3.2000 Πρ�γραµµα συνεργασίας στ�ν τ�µέα της 
Ε & Α και πρ�τυπες εγκαταστάσεις

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 217/1999 17.3.2000 Πρ�γραµµα δια�είρισης τε�ν�λ�γίας 
Σα��νία-Άν�αλτ (Tempo 6 — 
Technologiegründerzentren, TGZ)

ΕΕ C 210 της 22.7.2000

N 531/1999 24.3.2000 Κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε την 
παραγωγή ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 327/1999 24.3.2000 Πρ�γραµµα τ�υ �µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς της 
Θ�υριγγίας για την πρ�ώθηση των 
δραστηρι�τήτων Ε & Α των επι�ειρήσεων

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 631/1999 29.3.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση υπέρ των Φιλιππίνων 
— Κατασκευή δύ� σωστικών πλ�ίων 

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 700/1999 11.4.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ της Bremerhavener 
Dockbetriebs GmbH — Bredo

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 543/1999 11.4.2000 Πρ�γραµµα επενδυτικών ενισ�ύσεων υπέρ 
ΜΜΕ

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 127/2000 14.4.2000 Ενισ�ύσεις ενσωµάτωσης — Βρέµη ΕΕ C 22 της 15.7.2000
N 709/1999 19.4.2000 Παράταση τ�υ καθεστώτ�ς τ�υ �µ�σπ�νδ�υ 

κράτ�υς της Θ�υριγγίας υπέρ της 
�ρθ�λ�γικής �ρησιµ�π�ίησης της ενέργειας

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 809/1999 28.4.2000 Καθεστώς καιν�τ�µίας ΕΕ C 232 της 12.8.2000
N 712/1999 28.4.2000 Πρ�γραµµα Ε & Α µε τίτλ� «Κτίρια και 

δια"ίωση» 
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 540/1999 28.4.2000 Βαυαρικ� καθεστώς τε�ν�λ�γικών 
ενισ�ύσεων

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 94/1998 3.5.2000 Leuna 2000/Elf/Mider, Germany· 
Vergleichsvereinbarung 

N 759/1999 3.5.2000 Πρ�γραµµα ενισ�ύσεων υπέρ της 
παραγωγής ενέργειας απ� ανανεώσιµες 
πηγές, Ρηνανία-Παλατινάτ�

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 167/2000 5.5.2000 Πρ�γραµµα τε�ν�λ�γίας µικρ�συστηµάτων: 
αύ�ηση κ�νδυλίων

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 35/2000 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Sächsische Faserwerke 
Pirna AG

ΕΕ C 278 της 30.9.2000

N 18/2000 16.5.2000 Uρηµατ�δ�τικά µέτρα της BVS και τ�υ 
�µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς της Θ�υριγγίας υπέρ 
της επι�είρησης Thüringer Pianoforte GmbH

ΕΕ C 258 της 9.9.2000

N 480/1999 16.5.2000 Ενίσ�υση Ε & Α υπέρ της 
Applikationszentrum Stahl e.V.

ΕΕ C 258 της 9.9.2000

N 744/1999 26.5.2000 Ενίσ�υση εκκίνησης υπέρ εταιρειών 
"ασι��µενων στην τε�ν�λ�γία 

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

NN 164/1999 30.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της EBAWE Anlagetechnik 
GmbH, Eilenburg, Σα��νία

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 762/1999 31.5.2000 Ενίσ�υση για µέτρα επε�εργασίας λυµάτων 
(Κάτω Σα��νία)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 110/2000 13.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας 
2000

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 740/1999 20.6.2000 Παράταση και τρ�π�π�ίηση των 
κατευθυντηρίων γραµµών τ�υ �µ�σπ�νδ�υ 
κράτ�υς Σα��νίας-Άν�αλτ σ�ετικά µε τις 
ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση της 
συµµετ��ής ΜΜΕ σε εκθέσεις

N 17/2000 28.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της ORWO Media GmbH, 
Σα��νία-Άν�αλτ

ΕΕ C 278 της 30.9.2000

N 209/1999 28.6.2000 28� σ�έδι�-πλαίσι� έργων κ�ιν�ύ 
συµ!έρ�ντ�ς 

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 22/2000 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Homatec 
Industrietechnik GmbH
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N 16/2000 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Filmotec GmbH, 
Σα��νία-Άν�αλτ

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 750/1999 12.7.2000 BASF Schwarzheide GmbH ΕΕ C 380 της 30.12.2000
NN 14/1998 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Berlin Cosmetiks GmbH 

& Co. KG
ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 54/2000 26.7.2000 Μείωση επιτ�κίων �ρηµατ�δ�τικών 
µισθώσεων

ΕΕ C 278 της 30.9.2000

NN 35/2000 26.7.2000 Πρ�γραµµα τ�υ �µ�σπ�νδ�υ κράτ�υς της 
Θ�υριγγίας υπέρ της πρ�σληψης ατ�µων π�υ 
αντιµετωπί��υν ιδιαίτερα πρ�"λήµατα

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 665/1999 28.7.2000 �ρθ�λ�γική �ρησιµ�π�ίηση της ενέργειας ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 539/1999 28.7.2000 Ταµεί� καιν�τ�µίας — Νέες αγ�ρές και νέα 

πρ�ϊ�ντα
ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 166/2000 18.9.2000 Πρ�γραµµα ενισ�ύσεων στις τε�ν�λ�γίες 
!υσικής

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 651/1999 25.9.2000 Πρ�γραµµα επενδύσεων τ�υ ταµεί�υ ERP — 
Eνισ�υ�µενες περι��ές

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 768/1999 4.10.2000 Στήρι�η καιν�τ�µων δικτύων ΕΕ C 380 της 30.12.2000
NN 5/2000 11.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Mesacon Messelektronik 

GmbH — MMED, ∆ρέσδη
ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 668/1999 17.10.2000 Ενίσ�υση για τη �ρησιµ�π�ίηση ενέργειας 
απ� ανανεώσιµες πηγές

ΕΕ C 362 της 16.12.2000

N 594/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση Ε & Α υπέρ της Saarstahl AG, 
�άλυ"ας ΕΚΑU

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 482/2000 31.10.2000 Κρατική ενίσ�υση για την πρ�ώθηση της 
Ε & Α στ�ν τ�µέα της ιατρικής 
τε�ν�λ�γίας «Leitprojekte Medizintechnik»

ΕΕ C 362 της 16.12.2000

NN 4/2000 31.10.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ της 
Schiffsanlagenbau Barth GmbH

NN 91/1999 31.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Projektierung und 
Anlagenbau GmbH, Bautzen (PAB)

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 306/2000 5.11.2000 Καιν�τ�µ� �ικ�λ�γικ� υδραυλικ� έργ�, 
Β�ρεια Ρηνανία-Βεστ!αλία

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 351/2000 13.11.2000 Βαυαρικ� πρ�γραµµα ��ρήγησης πιστώσεων 
σε ΜΜΕ

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 343/2000 15.11.2000 Πρ�γραµµα Ε & Α «Νέα µέσα στην 
εκπαίδευση»

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 156/2000 15.11.2000 Ναυτιλιακή και θαλάσσια τε�ν�λ�γία για 
τ�ν 21� αιώνα

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 132/2000 15.11.2000 Εργασία και τε�ν�λ�γία, Ελεύθερη 
Uανσεατική Π�λη της Βρέµης

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 555/2000 22.11.2000 Πρ�σωρινή !�ρ�λ�γική απαλλαγή για 
�ρισµέν�υς σταθµ�ύς ηλεκτρ�παραγωγής 
συνδυασµέν�υ κύκλ�υ στ� πλαίσι� της 
συνέ�ισης της !�ρ�λ�γικής µεταρρύθµισης 
υπέρ της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς στη 
Γερµανία

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 805/1999 29.11.2000 Πρ�γραµµα περι"αλλ�ντικής ελά!ρυνσης ΕΕ C 52 της 17.2.2001
N 667/2000 13.12.2000 Ενίσ�υση τ�υ δήµ�υ τ�υ Αµ"�ύργ�υ υπέρ 

ΜΜΕ µε ιδιαίτερη σηµασία για την 
�ικ�ν�µική π�λιτική και την π�λιτική στ�ν 
τ�µέα της αγ�ράς εργασίας

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 341/2000 13.12.2000 �µ�σπ�νδιακ� πρ�γραµµα Ε & Α 
«Innoregio» υπέρ των νέων �µ�σπ�νδων 
κρατών της ανατ�λικής Γερµανίας

N 79/2000 13.12.2000 Καθεστώς στήρι�ης των µέσων ενηµέρωσης, 
Αµ"�ύργ� 

ΕΕ C 44 της 10.2.2001
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Ελλάδα

Ιρλανδία

Ιταλία

N 542/2000 21.12.2000 Ναυπηγική "ι�µη�ανία — Αναπτυ�ιακή 
ενίσ�υση στ� Βιετνάµ

N 371/2000 21.12.2000 Καιν�τ�µίες µε µεγάλη �ικ�ν�µική σηµασία

N 553/1999 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Glaverbel 
(επίπεδ� γυαλί)

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 324/1999 11.4.2000 ∆υτικ� Επενδυτικ� Ταµεί�
N 109/2000 14.4.2000 Καθεστώς επι��ρηγήσεων για 

επαγγελµατική εκπαίδευση
ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 237/2000 28.6.2000 Τρ�π�π�ίηση των !�ρ�λ�γικών "άσεων — 
Καθεστώς επενδύσεων σε κινηµατ�γρα!ικές 
ταινίες

N 279/2000 1.8.2000 Καθεστώς στήρι�ης της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 278/2000 4.8.2000 Πρ�γραµµα δικτύων επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 479/2000 18.9.2000 Συµµετ��ή ΜΜΕ σε εµπ�ρικές εκθέσεις ΕΕ C 354 της 9.12.2000
N 477/2000 18.9.2000 Παρ��ή συµ"�υλευτικών υπηρεσιών σε 

ΜΜΕ
ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 636/2000 21.12.2000 Πρωτ�"�υλία RTI 

N 307/1999 4.1.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ επενδύσεων ΜΜΕ στ�ν 
τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ 

ΕΕ C 40 της 12.2.2000

N 205/1999 14.1.2000 DDL αριθ. 460 — Ενίσ�υση υπέρ τ�υ τ�µέα 
τ�υ τ�υρισµ�ύ

ΕΕ C 94 της 1.4.2000

N 3/2000 2.2.2000 Ενισ�ύσεις στην απασ��ληση: ρύθµιση τ�υ 
�ρ�ν�υ εργασίας

ΕΕ C 94 της 1.4.2000

N 583/1999 2.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Benfil SARL 
(π�λυτ�µεακ� πλαίσι�)

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 144/1999 2.2.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Servola 
SpA

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

N 601/1999 28.2.2000 Μέτρα υπέρ της Ε & Α — Τρ�π�π�ιήσεις 
τ�υ ν�µ�υ αριθ. 84/93 (Valle d’Aosta)

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 541/1999 1.3.2000 Πρ�γραµµα ενισ�ύσεων της περι!έρειας της 
Καµπανίας υπέρ ΜΜΕ στ�υς τ�µείς τ�υ 
εµπ�ρί�υ και τ�υ τ�υρισµ�ύ

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 132/1999 1.3.2000 Εισ!�ρά κε!αλαί�υ στην Parco Navi SpA 
απ� τη Sviluppo Italia (πρώην GEPI SpA) για 
την ανάπτυ�η πάρκ�υ επιστήµης της 
θάλασσας και αναψυ�ής

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

N 634a/1999 29.3.2000 Μέτρα υπέρ της ανάπλασης περι��ών 
�ρυ�είων: επι��ρηγήσεις υπέρ ΜΜΕ

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 787/1999 11.4.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ της Nuove industrie 
molisane SRLU

ΕΕ C 190 της 8.7.2000

N 784/1999 11.4.2000 Αύ�ηση των κ�νδυλίων για την ενίσ�υση 
έκτακτης ανάγκης υπέρ των περι��ών π�υ 
επλήγησαν απ� τ� σεισµ� τ�υ 1997

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 557/1999 11.4.2000 Περι!ερειακές ενισ�ύσεις για επενδύσεις 
υπέρ τ�υ ναυπηγεί�υ Rodriguez CN

ΕΕ C 354 της 9.12.2000
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Λ�υ�εµ!�ύργ�

NN 91/1998 11.4.2000 Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την 
απ�κατάσταση της ασ!άλειας στις περι��ές 
π�υ επλήγησαν απ� τις καταστρ�!ικές 
κατ�λισθήσεις στην περι!έρεια της 
Νάπ�λης

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 42/2000 28.4.2000 Μέτρα υπέρ της �ικ�ν�µίας και της 
στήρι�ης των τ�πικών επι�ειρηµατικών 
δραστηρι�τήτων (Tρέντ�)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 716/1999 16.5.2000 Περι!ερειακές ενισ�ύσεις για επενδύσεις 
υπέρ της επι�είρησης µη�ανικών και 
ναυπηγικών έργων Palumbo SpA

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 763/1999 26.5.2000 Περι!έρεια της �ύµπρια — Ενίσ�υση υπέρ 
τ�υ τ�υρισµ�ύ, τρ�π�π�ιήσεις τ�υ ν�µ�υ LR 
33/94

N 536/1998 31.5.2000 Αυτ�ν�µη περι!έρεια τ�υ Τρέντ� (PAT) — 
Επαρ�ιακ� ν�µ�σ�έδι� αριθ. 175 — 
∆ιατά�εις για την ανάπτυ�η �ρεινών 
περι��ών και µέτρα έκτακτης ανάγκης στ�ν 
τ�µέα της γεωργίας

N 31/2000 20.6.2000 Φρί�υλι-Βενέτσια Τ��ύλια — Στήρι�η για 
�ρι��ντι�υς στ���υς

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 238/2000 3.7.2000 Ενισ�ύσεις στην απασ��ληση — Ρύθµιση 
τ�υ �ρ�ν�υ εργασίας — Παράταση της 
ισ�ύ�ς τ�υ καθεστώτ�ς 

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 737/1999 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Cotonificio Capitanata ΕΕ C 293 της 14.10.2000
N 715/1999 12.7.2000 Ν�µ�ς αριθ. 488/92 σ�ετικά µε µέτρα υπέρ 

παραγωγικών δραστηρι�τήτων σε 
µει�νεκτ�ύσες περι��ές

ΕΕ C 278 της 30.9.2000

N 233/2000 26.7.2000 Συµµετ��ή της περι!έρειας Εµίλια-Ρ�µάνια 
στ� κε!άλαι� των λ�υτρών — Terme di 
Castrocaro SpA

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 173/2000 26.7.2000 Ενίσ�υση για Ε & Α ("ι�µη�ανική και σε 
πρ�ανταγωνιστικ� στάδι�) και για µέτρα 
γενικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 785/1999 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Villa Romana SARL για 
σ�έδι� κατασκευής �εν�δ��ειακών 
εγκαταστάσεων

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 93/2000 1.8.2000 Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ 
(Λ�µ"αρδία)

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 330/2000 18.9.2000 LR 45/96 — Misure di politica regionale del 
lavoro — Ενίσ�υση στην απασ��ληση — 
Εµίλια-Ρ�µάνια  

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 354/1999 25.9.2000 Ανα�ρηµατ�δ�τηση ν�µ�υ αριθ. 221/90 υπέρ 
της µετατρ�πής τ�υ τ�µέα των �ρυ�είων 

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 236a/2000 4.10.2000 Μέτρα για την πάτα�η της παρα�ικ�ν�µίας ΕΕ C 44 της 10.2.2001
N 433/2000 29.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ σ�εδιασµ�ύ έκτακτης 

ανάγκης για θε�µηνίες (Βάλε ντ’ Α�στα)
N 815b/1999 13.12.2000 Ταµεί� επενδύσεων Piemonte: campo di 

intervento 2
ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 502/2000 21.12.2000 Επενδυτικές ενισ�ύσεις για επι�ειρήσεις 
θαλάσσιων µετα!�ρών

N 445/2000 21.12.2000 Νέ�ς καν�νισµ�ς τ�υ FIT (fondo speciale 
rotativo per la ricerca tecnologica)

N 793b/1999 19.7.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
την �ικ�ν�µική ανάπτυ�η

ΕΕ C 278 της 30.9.2000

N 793a/1999 19.7.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων 
2000-2006

ΕΕ C 266 της 16.9.2000
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Κάτω +ώρες

Π�ρτ�γαλία

N 663/1999 14.1.2000 Αύ�ηση της κρατικής �ρηµατ�δ�τησης για 
τ� καθεστώς επι��ρήγησης στην πρ�µήθεια 
ενέργειας σε µη κερδ�σκ�πικ�ύς και 
ειδικ�ύς τ�µείς

ΕΕ C 46 της 19.2.2000

N 260/1999 14.1.2000 Καθεστώς περι"αλλ�ντικής τε�ν�λ�γίας ΕΕ C 46 της 19.2.2000
N 230/1999 20.1.2000 Πρ�γραµµα Ε & Α για την απ�ρρύπανση τ�υ 

εδά!�υς, τη διατήρηση τ�υ εδά!�υς και τη 
δια�είριση της π�ι�τητας τ�υ εδά!�υς

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 578/1999 2.2.2000 Έργ� επίδει�ης παράκτι�υ αι�λικ�ύ πάρκ�υ ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 151/2000 11.4.2000 Καθεστώτα ενισ�ύσεων στη ναυπηγική 

"ι�µη�ανία 2000
ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 85/2000 11.4.2000 Πρ�γραµµα ITEA (Eureka 2023) ΕΕ C 272 της 23.9.2000
N 444/1999 11.4.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της 

τε�ν�λ�γίας �ύλ�υ 
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 729/1999 5.5.2000 Ν�µ�ς περί ενισ�ύσεων, επαρ�ία Limburg, 
παράγρα!�ς 4.3

N 648/1999 20.6.2000 Έκπτωση !�ρ�υ για περι"αλλ�ντικές 
επενδύσεις 

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 637/1999 20.6.2000 Uρηµατ�δ�τηση τ�υ Stichting Nationaal 
Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO) 
(Ίδρυµα Εθνικής Πρωτ�"�υλίας για την 
Αει!�ρ� Ανάπτυ�η)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 228/2000 12.7.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων 
2000-2006

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 764/1999 26.7.2000 Καθεστώς επενδυτικής ενίσ�υσης για τη 
Β�ρεια �λλανδία 2000 (απ�κεντρωµέν� IPR)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 549/1999 26.7.2000 Περι!ερειακά επενδυτικά σ�έδια 2000
(IPR 2000-2006)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 304/2000 7.8.2000 CO2 — Πρ�γραµµα µείωσης ΕΕ C 328 της 18.11.2000
N 801/1999 25.9.2000 Πρ�γραµµα Ε & Α τ�υ ιδρύµατ�ς «∆ίκτυ� 

εµπειρ�γνωµ�σύνης για την π�λλαπλή 
�ρήση τ�υ �ώρ�υ»

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 456/2000 15.11.2000 Καθεστώς τε�ν�λ�γίας τηλεπικ�ινωνιών
N 422/1998 15.11.2000 Καθεστώς POPM για τις αναπτυσσ�µενες 

�ώρες — Καθεστώς για τις συµµετέ��υσες 
εταιρείες

N 654/2000 13.12.2000 Αύ�ηση της κρατικής �ρηµατ�δ�τησης για 
τ� καθεστώς επι��ρήγησης στην πρ�µήθεια 
ενέργειας σε µη κερδ�σκ�πικ�ύς και 
ειδικ�ύς τ�µείς

NN 30a/2000 21.12.2000 Αυ�ήσεις !�ρ�λ�γικών συντελεστών 
σ�ετικά µε την απαλλαγή για τ� νερ� 
πλύσης, την απαλλαγή για τα κατάλ�ιπα 
απ��ρωµατισµ�ύ, τ�ν µηδενικ� συντελεστή 
για τ�ν �ικ�λ�γικ� ηλεκτρισµ� και την 
απαλλαγή για τις µ�νάδες απ�τέ!ρωσης 
απ�"λήτων

N 212/1999 21.12.2000 Καθεστώς ευέλικτης απ�σ"εσης για 
επιλεγείσες περι��ές (1999)

N 8/2000 7.3.2000 Παράταση τ�υ συστήµατ�ς ενισ�ύσεων για 
τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των επι�ειρήσεων 
(SIRME)

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

N 555/1999 14.3.2000 Καθεστώς !�ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις στην περι!έρεια της Μαδέρας

ΕΕ C 266 της 16.9.2000
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Ισπανία

N 96/2000 28.6.2000 Καθεστώς µειώσεων !�ρ�υ για την 
πρ�ώθηση των επενδύσεων στη Μαδέρα

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 102/2000 12.7.2000 Ιδιωτικ�π�ίηση της GALP ΕΕ C 3 της 6.1.2001
N 124/2000 26.7.2000 Πρ�γράµµατα τ�υρισµ�ύ σε περι!ερειακή 

"άση (PITER)
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 89/2000 26.7.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ τ�υριστικών 
πρ�ϊ�ντων στρατηγικής σηµασίας (Protur)

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 667/1999 26.7.2000 Μέτρ� 1.2 τ�υ επι�ειρησιακ�ύ 
πρ�γράµµατ�ς για την �ικ�ν�µία

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 55/2000 1.8.2000 Φ�ρ�λ�γικ� καθεστώς της Μαδέρας ΕΕ C 266 της 16.9.2000
N 820/1999 1.8.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων για την πρ�ώθηση 

των περι!ερειακών πρ�ϊ�ντων (Α��ρες)
ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 817/1999 1.8.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων σ�ετικά µε τη 
µετα!�ρά περι!ερειακών πρ�ϊ�ντων 
(Α��ρες)

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 219/2000 18.9.2000 Ενίσ�υση για τη �ρησιµ�π�ίηση τ�υ 
ενεργειακ�ύ δυναµικ�ύ

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 457/2000 31.10.2000 Σ�έδια πρ�ώθησης της τε�ν�λ�γικής 
ανάπτυ�ης

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 478/2000 27.11.2000 Μέτρ� 2.3 τ�υ επι�ειρησιακ�ύ 
πρ�γράµµατ�ς για την επιστήµη, την 
τε�ν�λ�γία και την καιν�τ�µία

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 440/2000 21.12.2000 Επενδυτική ενίσ�υση υπέρ της Exporplas, 
συνθετικές ίνες

N 731/1999 18.1.2000 Ναυπηγική "ι�µη�ανία — Καθεστώς 
ενισ�ύσεων για τη �ρηµατ�δ�τηση πλ�ίων 
2000

ΕΕ C 94 της 1.4.2000

N 708/1998 18.1.2000 Καθεστώς !�ρ�λ�γικών ενισ�ύσεων στη 
λειτ�υργία — Ειδική �ικ�ν�µική περι��ή 
(ZEC)

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

N 498/1999 2.2.2000 Aval Río Tinto Minera Sal ΕΕ C 94 της 1.4.2000
N 11/2000 15.2.2000 Τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� σ�ετικά µε τ�ν 

ε��πλισµ� και τα κατασκευαστικά στ�ι�εία 
αυτ�κινήτων

ΕΕ C 22 της 14.7.2000

N 538/1999 1.3.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυ�η

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 442/1999 1.3.2000 Καθεστώς επενδυτικών ενισ�ύσεων και 
ενισ�ύσεων στην έρευνα και ανάπτυ�η

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

N 789/1999 14.3.2000 Σ�έδι� τε�ν�λ�γικών πληρ�!�ριών στ�ν 
τ�µέα της κλωστ�ϋ!αντ�υργίας

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 676/1999 14.3.2000 Τε�ν�λ�γικ� σιδηρ�δρ�µικ� σ�έδι� (PTF) ΕΕ C 272 της 23.9.2000
N 56/2000 24.3.2000 Ενίσ�υση για επαγγελµατική κατάρτιση και 

για την πρ�ώθηση της απασ��λησης 
(Λα Ρι��α)

ΕΕ C 22 της 15.7.2000

NN 160/1999 29.3.2000 Πρ�γραµµα της περι!έρειας της Άλα"α για 
την πρ�ώθηση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης στις επι�ειρήσεις

ΕΕ C 134 της 13.5.2000

N 635/1999 29.3.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της ενέργειας 
(Βαλένθια)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 632/1999 29.3.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις, έρευνα και ανάπτυ�η και υπέρ 
της ανταγωνιστικ�τητας

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 437/1999 29.3.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων στην 
έρευνα µε τίτλ� «τε�ν�λ�γικά κίνητρα σε 
επι�ειρήσεις»

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 13/2000 7.4.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ ΜΜΕ (Αραγ�να) ΕΕ C 217 της 29.7.2000
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N 800/1999 11.4.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επαγγελµατική εκπαίδευση

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 773/1999 11.4.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την 
περί�δ� 2000-2006

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 654/1999 11.4.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στην απασ��ληση ΕΕ C 184 της 1.7.2000
N 596/1999 11.4.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 

επαγγελµατική εκπαίδευση στ�υς τ�µείς της 
τε�ν�λ�γίας, της έρευνας και της 
καιν�τ�µίας

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 141/2000 3.5.2000 Ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση των 
επενδύσεων και της απασ��λησης 
(Να"άρρα)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 698/1999 3.5.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στην απασ��ληση 
(ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων 
γραµµών για τις ενισ�ύσεις στην 
απασ��ληση)

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 697/1999 3.5.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στην απασ��ληση 
(ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων 
γραµµών για τις ενισ�ύσεις στην 
απασ��ληση)

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 693/1999 3.5.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στην απασ��ληση 
(ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών κατευθυντηρίων 
γραµµών για τις ενισ�ύσεις στην 
απασ��ληση)

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 75/2000 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις (Αστ�ύριας)

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 728/1999 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων υπέρ 
ΜΜΕ για την παρ��ή υπηρεσιών 
ε�ωτερικών συµ"�ύλων, την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και την απασ��ληση

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 727/1999 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων στην 
έρευνα και ανάπτυ�η

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 726/1999 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
την παρ��ή υπηρεσιών ε�ωτερικών 
συµ"�ύλων σε ΜΜΕ

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 722/1999 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις και για την πρ�ώθηση της 
απασ��λησης στ� πλαίσι� επενδύσεων

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 410/1999 16.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις και για την πρ�ώθηση της 
απασ��λησης στ� πλαίσι� επενδύσεων 
(Καστίλλη-Λε�ν)

ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 75/2000 24.5.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις (Αστ�ύριας)

ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 70/2000 13.6.2000 Ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση της 
"ι�µη�ανικής ασ!άλειας (Λα Ρι��α)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 66/2000 13.6.2000 Ενισ�ύσεις για την �ρθ�λ�γική 
�ρησιµ�π�ίηση της ενέργειας και την 
παραγωγή ενέργειας απ� ανανεώσιµες πηγές 
(Λα Ρι��α)

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 136/2000 20.6.2000 Περι!ερειακές ενισ�ύσεις (Αραγ�να) ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 721/1999 28.6.2000 Ενισ�ύσεις για την εµπ�ρία περι!ερειακών 

πρ�ϊ�ντων (Μ�ύρθια)
ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 104/2000 3.7.2000 Ενισ�ύσεις στην Ε & Α και στην καιν�τ�µία 
(Να"άρρα)

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 627/1999 14.7.2000 Συνε�ής επαγγελµατική εκπαίδευση 
(Comunidad Valenciana)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 276/2000 26.7.2000 Πρ�γραµµα Profit στ�ν επιστηµ�νικ�-
τε�ν�λ�γικ� τ�µέα και στ�ν τ�µέα τ�υ 
περι"άλλ�ντ�ς

ΕΕ C 310 της 28.10.2000
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N 191/2000 26.7.2000 Πρ�γραµµα Profit σ�ετικά µε τις 
τε�ν�λ�γίες της πληρ�!�ρίας και της 
επικ�ινωνίας, στην κ�ινωνία της 
πληρ�!�ρίας, στις µετα!�ρές και τη 
�ωρ�τα�ία

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 223/2000 28.7.2000 Κίνητρα για τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� της 
"ι�µη�ανίας και των υπηρεσιών (IRIS) 
(Καντα"ρία)

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 202/2000 28.7.2000 Ενισ�ύσεις στην Ε & Α για πειραµατικές 
τε�ν�λ�γίες και υπηρεσίες µέσω 
καλωδιακών δικτύων

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 190/2000 28.7.2000 Σ�έδι� επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
επαγγελµατικής έντα�ης (Αραγ�να)

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 432/2000 7.8.2000 Τρ�π�π�ίηση τ�υ καθεστώς N 135/1999 
Ισπανία (σ�έδι� αερ�ναυπηγικής 
τε�ν�λ�γίας II)

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 430/2000 7.8.2000 Τρ�π�π�ίηση τ�υ καθεστώτ�ς N 11/2000 
Ισπανία (τε�ν�λ�γικ� σ�έδι� ε��πλισµ�ύ 
και κατασκευαστικών στ�ι�είων 
αυτ�κίνητων)

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 481/2000 18.9.2000 Πρ�γραµµα της περι!έρειας της Άλα"α για 
την πρ�ώθηση της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης στις επι�ειρήσεις

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 411/2000 25.9.2000 Σ�έδι� τε�ν�λ�γικής στήρι�ης για τη 
"ι�µη�ανική ασ!άλεια

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 372/2000 25.9.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ τ�υριστικών και 
π�λιτιστικών δραστηρι�τήτων στα παράλια 
(Γαλικία)

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 216/2000 25.9.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ τ�υ τ�υρισµ�ύ 
(Καντα"ρία)

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

N 344/2000 16.10.2000 Ενισ�ύσεις για Ε & Α στ�ν τ�µέα τ�υ 
τ�υρισµ�ύ

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 658/1999 16.10.2000 Πρ�στασία τ�υ περι"άλλ�ντ�ς (Generalitat 
Valenciana)

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 431/2000 18.10.2000 Ενισ�ύσεις για επενδύσεις στις 
ενισ�υ�µενες περι��ές τ�υ δήµ�υ της 
Μαδρίτης

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 345/2000 18.10.2000 Ενισ�ύσεις για τ�υριστικές επενδύσεις στην 
αλλ�δαπή

N 444/2000 24.10.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων υπέρ ΜΜΕ 
κ�ινωνικής �ικ�ν�µίας στην περι!έρεια 
Καστίλλη-Λα Μάντσα

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 401/2000 24.10.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων για τη δηµι�υργία 
σταθερών θέσεων εργασίας στην π�λη 
Μελίλια

N 293/2000 24.10.2000 Παράταση τ�υ καθεστώτ�ς περι!ερειακών 
ενισ�ύσεων υπέρ της πρ�στασίας τ�υ 
περι"άλλ�ντ�ς (Uώρα των Βάσκων)

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 538/2000 15.11.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων υπέρ 
της πρ�στασίας τ�υ περι"άλλ�ντ�ς 
(Ανδαλ�υσία) 

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 676/2000 29.11.2000 Σ�έδι� πρ�µήθειας αερί�υ σε µικρές και 
µεσαίες π�λεις (Βαλένθια)

N 333/2000 29.11.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων για τη "ι�µη�ανική 
ανάπτυ�η και τ�ν τε�ν�λ�γικ� 
εκσυγ�ρ�νισµ� στις Καναρί�υς Νήσ�υς

ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 738/1999 29.11.2000 Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα τ�υ τ�υρισµ�ύ 
(Comunidad Valenciana)
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Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

N 717/1999 29.11.2000 Καθεστώς περι!ερειακών ενισ�ύσεων για 
επενδύσεις, δια!�ρ�π�ίηση και καιν�τ�µία 
(Comunidad Valenciana)

N 217/2000 13.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της απασ��λησης και της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην 
περι!έρεια της Καντα"ρίας

ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 587/2000 18.12.2000 ∆ι�ρθωτικά µέτρα για την αντιµετώπιση της 
ρύπανσης (Λα Ρι��α)

N 670/2000 19.12.2000 Σ�έδι� καιν�τ�µίας για τις επι�ειρήσεις 
(Μαδρίτη)

N 735/2000 22.12.2000 Τρ�π�π�ίηση της κρατικής ενίσ�υσης υπέρ 
της Rockwool N 94/1999

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 633/2000 22.12.2000 Ενισ�ύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση 
— Καταλ�νία (2000-2006)

N 677/2000 29.12.2000 Ενισ�ύσεις για επενδύσεις (2000-2006) 
(Μαδρίτη)

N 414/2000 29.12.2000 Σ�έδι� πρ�µήθειας αερί�υ (Βαλένθια)

N 685/1999 14.1.2000 Μέτρα υπέρ ΜΜΕ ΕΕ C 110 της 15.4.2000
N 748/1999 2.2.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα της 

παραγωγής κινηµατ�γρα!ικών ταινιών και 
συνα!ών δραστηρι�τήτων (συµ!ωνία 
σ�υηδικ�ύ ιδρύµατ�ς κινηµατ�γρά!�υ)

ΕΕ C 134 της 13.5.2000

N 639/1999 29.3.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων 2000-
2006

ΕΕ C 258 της 9.9.2000

N 646/1999 3.5.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων περι!ερειακής 
ανάπτυ�ης

ΕΕ C 266 της 16.9.2000

N 4/2000 16.5.2000 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε µικρή 
κλίµακα

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 211/1999 26.7.2000 ALMI ΕΕ C 284 της 7.10.2000
NN 72a/2000 13.12.2000 Παράταση καθεστώτ�ς !�ρ�λ�γίας 

εκπ�µπών CO2

N 732/2000 21.12.2000 Παράταση περι"αλλ�ντικών καθεστώτων
NN 71/2000 21.12.2000 Παράταση καθεστώτ�ς !�ρ�λ�γίας 

εκπ�µπών CO2

N 342/1999 31.1.2000 Τ�πικές αρ�ές — Ενισ�ύσεις υπέρ ΜΜΕ ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 802/1999 15.2.2000 Πίστωση !�ρ�υ για δραστηρι�τητες Ε & Α ΕΕ C 162 της 10.6.2000
N 470/1999 24.3.2000 Καθεστώς πρ�σαρµ�γής "ι�µη�ανικ�ύ 

!�ρ�υµ
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 130/1999 14.4.2000 �ργανισµ�ί περι!ερειακής ανάπτυ�ης 
(RDA)

ΕΕ C 142 της 20.5.2000

N 791/1999 28.4.2000 Καθεστώς επι��ρήγησης επι�ειρήσεων ΕΕ C 266 της 16.9.2000
N 478/1999 5.5.2000 Ερευνητικ� πρ�γραµµα για τη µείωση της 

εγκληµατικ�τητας
ΕΕ C 322της 11.11.2000

N 705/1999 12.7.2000 Ταµεί� υψηλής τε�ν�λ�γίας ΕΕ C 315 της 4.11.2000
N 480/2000 26.7.2000 Σ�έδι� της Motorola στ�ν τ�µέα των 

ηµιαγωγών
ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 265/2000 26.7.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων 
2000-2006

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 786/1999 20.9.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Nissan, Sunderland ΕΕ C 354 της 9.12.2000
NN 15/2000 4.10.2000 Πρ�γραµµα επίδει�ης έρευνας και 

τε�ν�λ�γίας στ�ν τ�µέα των π�λιτικών 
αερ�σκα!ών

ΕΕ C 19 της 20.1.2001
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3. Πρ�σωρινές απ��άσεις π�υ επι,άλλ�υν στ� κράτ�ς µέλ�ς να δια,ι,άσει 
τις πληρ���ρίες π�υ �ητεί η Επιτρ�πή

Βέλγι�

Γερµανία

Ισπανία

4. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς
τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 
της συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

Φινλανδία

Γαλλία

N 656/1999 4.10.2000 Εταιρική ανάπτυ�η ΕΕ C 380 της 30.12.2000
N 655/1999 4.10.2000 Ακίνητα για επι�ειρηµατικές 

δραστηρι�τητες
ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 473/2000 18.10.2000 Κ�ιν�πρακτικ� ερευνητικ� καθεστώς Link

NN 73/2000 29.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της επι�είρησης Verlipack

NN 16/2000 29.3.2000 Pollmeier GmbH
NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH (Ilmenau/Θ�υριγγία) ΕΕ C 272 της 23.9.2000
NN 81/1998 13.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Saalfelder Hebezeugbau, GmbH 

(Θ�υριγγία)
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

NN 23/2000 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Klausner Nordic Timber GmbH & Co. 
KG (KNT) Wismar (Γερµανία)

C 41/1999 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Efbe Verwaltungs GmbH & Co. 
Management KG Lintra Beteiligungsholding GmbH

NN 40/1998 21.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Zeitzer Maschinen, Anlagen, Geräte 
Zemat GmbH (Σα��νία-Άν�αλτ)

NN 61/2000 12.7.2000 Ενισ�ύσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία — Συνέ�ιση της 
αναδιάρθρωσης κρατικών ναυπηγείων στην Ισπανία  

N 457/1999 (C 29/2000) 3.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ford Werke AG Fabrieken in Genk ΕΕ C 217 της 29.7.2000

NN 158/1999 (C 21/2000) 29.3.2000 Επενδυτική ενίσ�υση υπέρ της Ojala-Yhtymä Oy in 
Haapajärvi

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

NN 144/1999 (C 23/2000) 29.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola) ΕΕ C 278 της 30.9.2000

NN 38/2000 (C 53/2000) 20.9.2000 Ενίσ�υση υπέρ της MDPA (Mines de potasse d’Alsace) ΕΕ C 37 της 3.2.2001
NN 28/2000 31.10.2000 Απ�θεµατικά για επι�ειρήσεις υπαγ�µενες στη 

συνθήκη ΕΚΑU και εγκατεστηµένες στ� ε�ωτερικ� π�υ 
τυγ�άν�υν !�ρ�λ�γικής απαλλαγής (άρθρ� 39 σηµεία A 
έως ∆ τ�υ γενικ�ύ !�ρ�λ�γικ�ύ κώδικα)

N 941/1996 29.11.2000 Φ�ρ�λ�γική απαλλαγή των "ι�καυσίµων
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Γερµανία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

N 769/1999 (C 1/2000) 18.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Philipp Holzmann AG ΕΕ C 110 της 15.4.2000
NN 93/1999 (C 6/2000) 2.2.2000 Υπέρ"αση ενίσ�υσης αναδιάρθρωσης στην Kvaerner 

Warnow Werft 
ΕΕ C 134 της 13.5.2000

NN 112/1999 (C 10/2000) 15.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Stamag Stahl und Maschinenbau AG ΕΕ C 110 της 15.4.2000
NN 5/1999 (C 9/2000) 15.2.2000 ∆εύτερη ιδιωτικ�π�ίηση της Kataleuna GmbH 

(καταλύτες)
ΕΕ C 142 της 20.5.2000

NN 147/1998 (C 19/2000) 14.3.2000 Technische Glaswerke Ilmenau, GmbH ΕΕ C 217 της 29.7.2000
N 590/1999 11.4.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ της Bell Flavors & Fragrances 

Duft und Aroma GmbH
NN 52/1999 (C 28/2000) 11.4.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Hirschfelder Leinen und Textil 

GmbH (Hiltex)
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

NN 84/1998 (C 27/2000) 11.4.2000 Deckel maho Seebach ΕΕ C 217 της 29.7.2000
NN 38/1999 (C 31/2000) 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Neue Harzer Werke GmbH 

Blankenburg (Σα��νία-Άν�αλτ)
ΕΕ C 31 της 21.10.2000

NN 135/1999 13.6.2000 Graf von Henneberg Porzellan GmbH 
(Ilmenau/Θ�υριγγία)

NN 81/1998 (C 35/2000) 13.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Saalfelder Hebezeugbau, GmbH 
(Θ�υριγγία)

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

NN 126/1999 (C 39/2000) 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Landtechnik Schonebeck GmbH ΕΕ C 278 της 30.9.2000
NN 44/1998 (C 38/2000) 12.7.2000 Ενίσ�υση διάσωσης και αναδιάρθρωσης υπέρ της Ilka 

Mafa Kältetechnik GmbH
ΕΕ C 278 της 30.9.2000

N 153/2000 26.7.2000 ∆ιακαν�νισµ�ς περι�υσιακών στ�ι�είων µετα�ύ της 
SKL Motoren- und Systemtechnik και της MTU (SKL — 
M/MTU διακαν�νισµ�ς περι�υσιακών στ�ι�είων)

NN 56/1998 (C 44/2000) 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της SKL Motoren- und Systemtechnik 
GmbH

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

NN 80/1999 (C 52/2000) 20.9.2000 KHK Verbindetechnik GmbH Brotterode ΕΕ C 27 της 27.1.2001
NN 142/1999 15.11.2000 Thüringen Porzellan GmbH (Kahla/Θ�υριγγία)
NN 40/1998 21.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Zeitzer Maschinen-, Anlagen, Geräte 

Zemat GmbH (Σα��νία-Άν�αλτ)

N 792/1999 (C 16/2000) 1.3.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

ΕΕ C 175 της 24.6.2000

N 166/1999 (C 11/2000) 1.3.2000 Επενδυτική ενίσ�υση υπέρ της RIVIT SpA, �άλυ"ας 
εκτ�ς ΕΚΑU

ΕΕ C 142 της 20.5.2000

N 736/1999 (C 17/2000) 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Solar Tech SARL ΕΕ C 142 της 20.5.2000
NN 1/2000 (C 42/2000) 19.7.2000 Κρατική ενίσ�υση για την εγκατάσταση 

καλωδι�κίνητ�υ σιδηρ�δρ�µ�υ στην επαρ�ία 
Μπ�λ�άν�

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 670/1999 (C 41/2000) 19.7.2000 Ενίσ�υση στην Iveco 99 ΕΕ C 27 της 27.1.2001
N 106/1999 (C 45/2000) 26.7.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της επι�είρησης 

Ferriere Nord SpA
ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 125/1998 (C 47/2000) 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ilva Lamiere e Tubi SARL και της 
Siderumbra

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

NN 70/2000 (C 54/2000) 4.10.2000 Φ�ρ�λ�γικά µέτρα για τις τράπε�ες και τα τραπε�ικά 
ιδρύµατα

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 234/1999 18.1.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση στην Ινδ�νησία
N 233/1999 (C 3/2000) 18.1.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση στην Ινδ�νησία ΕΕ C 11 της 8.4.2000
C 4/2000 2.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ δέκα εταιρειών επε�εργασίας 

κ�πριάς/Καθεστώς ενισ�ύσεων BPM 
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

NN 53/1999 2.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ δέκα εταιρειών επε�εργασίας 
κ�πριάς/Καθεστώς ενισ�ύσεων BPM 

N 532/1999 (C 12/2000) 1.3.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση υπέρ της Κίνας ΕΕ C 148 της 27.5.2000
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Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

5. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς 
τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 5 
της απ��ασης αριθ. 2496/96/ΕΚΑ>

Αυστρία

Γερµανία

N 129/2000 (C 22/2000) 29.3.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ εταιρειών µετα!�ράς κ�πριάς ΕΕ C 175 της 24.6.2000
N 766/1999 (C 30/2000) 16.5.2000 Bova — Κάτω Uώρες — Περ�ύ ΕΕ C 31 της 21.10.2000
NN 157/1999 (C 57/2000) 18.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Nolte BV (Valmont Nederland) ΕΕ C 37 της 3.2.2001

NN 60/2000 (C 37/2000) 28.6.2000 Επανε�έταση τ�υ καθεστώτ�ς της ελεύθερης �ώνης της 
Μαδέρας

ΕΕ C 31 της 21.10.2000

C 68/1997 (C 5/2000) 18.1.2000 Sniace SA ΕΕ C 110 της 15.4.2000
NN 146/1998 (C 20/2000) 29.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της επι�είρησης Sniace SA ΕΕ C 162 της 10.6.2000
NN 143/1999 (C 33/2000) 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µίλ�υ Fesa-Enfersa (Fertiberia SA) ΕΕ C 315 της 4.11.2000
NN 61/2000 (C 40/2000) 12.7.2000 Ενισ�ύσεις στη ναυπηγική "ι�µη�ανία — Συνέ�ιση της 

αναδιάρθρωσης κρατικών ναυπηγείων στην Ισπανία
ΕΕ C 328 της 18.11.2000

NN 24/1999 (C 49/2000) 17.8.2000 Santana Motor ΕΕ C 328 της 18.11.2000
NN 83/2000 (C 60/2000) 31.10.2000 Φ�ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις υπ� µ�ρ!ή απαλλαγής απ� τ� 

!�ρ� των εταιρειών για �ρισµένες νε�σύστατες 
επι�ειρήσεις στην επαρ�ία της Άλα"α

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

NN 82/2000 (C 59/2000) 31.10.2000 Φ�ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις υπ� µ�ρ!ή απαλλαγής απ� τ� 
!�ρ� των εταιρειών για �ρισµένες νε�σύστατες 
επι�ειρήσεις στην επαρ�ία της Άλα"α

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

NN 81/2000 (C 58/2000) 31.10.2000 Φ�ρ�λ�γικές ενισ�ύσεις υπ� µ�ρ!ή απαλλαγής απ� τ� 
!�ρ� των εταιρειών για �ρισµένες νε�σύστατες 
επι�ειρήσεις στην επαρ�ία της Άλα"α

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

N 718/1999 (C 2/2000) 18.1.2000 Μέτρα για τη "ελτίωση τ�υ περι"άλλ�ντ�ς σε 
κλειστ�ύς �ώρ�υς

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 638/1999 (C 15/2000) 1.3.2000 Τρ�π�π�ίηση καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων υπ� µ�ρ!ή 
µείωσης των εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 563/1999 (C 46/2000) 26.7.2000 Viridian Growth Fund (Β�ρεια Ιρλανδία) ΕΕ C 266 της 16.9.2000
N 491/2000 (C 51/2000) 20.9.2000 Σ�έδι� Nissan mm (Μicra) ΕΕ C 310 της 28.10.2000
N 334/2000 (C 56/2000) 18.10.2000 Ταµεία περι!ερειακών επι�ειρηµατικών κε!αλαίων ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 215/1999 (C 24/2000) 11.4.2000 A-VOEST Alpine Stahl Linz GmbH — Επενδυτική 
ενίσ�υση για τη δηµι�υργία εγκαταστάσεων 
καθαρισµ�ύ τ�υ νερ�ύ

ΕΕ C 190 της 8.7.2000

N 41/2000 (C 34/2000) 13.6.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Stahlwerke Bremen ΕΕ C 310 της 28.10.2000
NN 69/2000 (C 43/2000) 19.7.2000 Georgsmarienhütte GmbH — Συµ!ωνία υπηρεσιών 

δια�είρισης µε την BvS και την Gröditzer Stahlwerke
ΕΕ C 3 της 6.1.2001
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Ιταλία

6. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή επέκτεινε, για τ� σύν�λ� 
ή µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 
παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

Ισπανία

7. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή κίνησε εκ νέ�υ, για τ� σύν�λ� 
ή µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 
παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ 

Ισπανία

8. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, 
διαπιστών�ντας την απ�υσία ενίσ�υσης 
κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Γαλλία

Γερµανία

Ισπανία

N 589/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Lucchini, Lovere SpA ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 588/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Lucchini, Mura SpA ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 587/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Acciaierie e Ferriere Beltrame, 

S. Giorgio di Nogaro SpA 
ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 586/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Acciaierie e Ferriere Beltrame, 
Vicenza SpA 

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 585/1999 (C 13/2000) 1.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Acciaierie e Ferriere Leali SpA ΕΕ C 148 της 27.5.2000
N 749/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Lucchini SpA και 

της Siderpotenza SpA, �άλυ"ας ΕΚΑU
ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 145/1999 (C 25/2000) 11.4.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Lucchini SpA και 
της Siderpotenza, �άλυ"ας ΕΚΑU

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

C 64/1998 3.5.2000 Ετήσιες επι��ρηγήσεις υπέρ τ�υ Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

C 33/1998 13.6.2000 Νέα εισ!�ρά κε!αλαί�υ στην Babcock Wilcox SA (BWE) ΕΕ C 232 της 12.8.2000

C 9/1995 18.1.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα σιδήρ�υ και �άλυ"α (ΕΚΑU) υπέρ 
της Tubacex

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

C 39/1998 11.4.2000 Ενίσ�υση εκ µέρ�υς της EDF σε �ρισµένες εταιρείες της 
�αρτ�"ι�µη�ανίας

C 14/1999 3.5.2000 Κρατική ενίσ�υση TASQ 
C 45/1999 4.10.2000 Επενδυτική ενίσ�υση υπέρ της Myriad (Fafer de 

Maubeuge), �άλυ"ας ΕΚΑU
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

C 56/1998 16.5.2000 Φ�ρ�λ�γική απαλλαγή τ�υ απ�θεµατικ�ύ π�υ 
σ�ηµατί�εται για µελλ�ντικές επενδύσεις

C 21/1999 13.6.2000 Kali und Salz GmbH ΕΕ L 44 της 15.2.2001

C 5/2000 20.9.2000 Sniace SA ΕΕ L 11 της 16.1.2001
C 9/1995 31.10.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα σιδήρ�υ και �άλυ"α (ΕΚΑU) υπέρ 

της Tubacex
ΕΕ L 52 της 22.2.2001
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9. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ενισ�ύσεις 
συµ,ι,ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση θετικής τελικής 
απ��ασης τη διαδικασία π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

Φινλανδία

Γερµανία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

Π�ρτ�γαλία

10. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ενισ�ύσεις 
συµ,ι,ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά µε �ρισµένες επι�υλάBεις και περάτωσε 
µε την έκδ�ση τελικής απ��ασης συν�δευ�µενης απ� �ρ�υς τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Γερµανία

C 61/1998 19.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG ΕΕ L 38 της 8.2.2001

C 23/2000 21.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ojala-Yhtymä Oy:lle (Piippola)

C 18/1999 18.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Linde AG, Σα��νία-Άν�αλτ ΕΕ L 211 της 22.8.2000
C 61/1997 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Elpro AG (Βερ�λίν�) ΕΕ L 229 της 9.9.2000
C 66/1998 29.3.2000 Kvaerner Warnow Werft GmbH — Yπέρ"αση περι�ρισµ�ύ 

της παραγωγικής ικαν�τητας
ΕΕ L 156 της 29.6.2000

C 30/1998 13.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Wildauer Kurbelwelle GmbH ΕΕ L 287 της 14.11.2000
C 20/1998 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µίλ�υ Sican και των εταίρων τ�υ στ� 

πλαίσι� έργ�υ Ε & Α στη µικρ�ηλεκτρ�νική 
ΕΕ L 18 της 19.1.2001

C 15/1998 21.12.2000 Kranbau Köthen GmbH

C 5/1999 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Fiat auto SpA — Eργ�στάσι� Mirafiori 
carrozzeria

ΕΕ L 13 της 17.1.2001

C 16/2000 20.9.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

C 17/2000 15.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Solar Tech SARL
C 25/2000 21.12.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Lucchini SpA και της 

Siderpotenza, �άλυ"ας ΕΚΑU

C 3/2000 13.12.2000 Αναπτυ�ιακή ενίσ�υση στην Ινδ�νησία

C 78/1999 28.6.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

ΕΕ L 297 της 24.11.2000

C 47/1999 14.3.2000 Νέα �ρι�θέτηση των ενισ�υ�µενων περι��ών "άσει τ�υ 
κ�ιν�ύ πρ�γράµµατ�ς δράσης για τη "ελτίωση των 
�ικ�ν�µικών διαρθρώσεων των περι!ερειών, περί�δ�ς 
2000-2003

C 70/1997 13.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Sket Walzwerkstechnik GmbH



∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ 327

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Κάτω +ώρες

11. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ενισ�ύσεις 
δεν συµ,ι,ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση αρνητικής 
ή εν µέρει αρνητικής τελικής απ��ασης τη διαδικασία π�υ πρ�,λέπεται 
στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

Γαλλία

Γερµανία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

C 18/1998 18.10.2000 Océ — Ανάπτυ�η έγ�ρωµων εκτυπωτών ψεκασµ�ύ

C 37/1993 29.3.2000 Άρθρ� 29γ τ�υ "αλλ�νικ�ύ διατάγµατ�ς της 25ης Ι�υνί�υ 
1992

ΕΕ L 191 της 27.7.2000

C 40/1999 4.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της επι�είρησης Verlipack 

C 29/1999 21.6.2000 Manufacture corrézienne de vêtements SA ΕΕ L 293 της 22.11.2000
C 38/1998 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µίλ�υ Kimberly Clark/Scott 

C 18/1999 18.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Linde AG, Σα��νία-Άν�αλτ
C 46/1999 15.2.2000 Kvaerner Warnow Werft — Υπέρ"αση περι�ρισµ�ύ της 

παραγωγικής ικαν�τητας τ� 1997
ΕΕ L 120 της 20.5.2000

C 26/1999 15.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), 
Σα��νία-Άν�αλτ

ΕΕ L 1 της 4.1.2001

C 36/1999 23.2.2000 Korn Fahrzeuge und Technik GmbH ΕΕ L 295 της 23.11.2000
C 45/1997 11.4.2000 System Microelectronic Innovation GmbH, Φραγκ!�ύρτη 

(Oder)
ΕΕ L 238 της 22.9.2000

C 42/1998 21.6.2000 Cda compact disc Albrechts GmbH, Albrechts ΕΕ L 318 της 16.12.2000
C 20/1998 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µίλ�υ SICAN και των εταίρων τ�υ 

στ� πλαίσι� έργ�υ Ε & Α στη µικρ�ηλεκτρ�νική 
C 56/1997 21.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Zeuro Möbelwerk GmbH (Θ�υριγγία)

C 26/1998 2.2.2000 Μέτρα υπέρ συνεταιριστικών εταιρειών ΕΕ L 129 της 30.5.2000
C 8/1999 15.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Fiat auto SpA — Εργ�στάσι� στη 

Rivalta
ΕΕ L 117 της 18.5.2000

C 68/1999 16.5.2000 Επείγ�ντα µέτρα για την έκτακτη δια�είριση µεγάλων 
πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων

C 34/1999 21.6.2000 Αύ�ηση κε!αλαί�υ της εταιρείας Siciliana acque minerali 
SARL 

ΕΕ L 272 της 25.10.2000

C 5/1999 12.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Fiat auto SpA — Εργ�στάσι� Mirafiori 
carrozzeria

C 27/1997 12.7.2000 Ε!αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ Fantozzi στ�υς τ�µείς της 
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας, της ναυπηγικής "ι�µη�ανίας και 
των συνθετικών ινών

ΕΕ L 279 της 1.11.2000

C 17/2000 15.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Solar Tech SARL

C 4/2000 13.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ δέκα εταιρειών επε�εργασίας 
κ�πριάς/Καθεστώς ενισ�ύσεων BPM 
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Σ�υηδία

12. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι �ι ενισ�ύσεις 
δεν συµ,ι,ά��νται µε την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση αρνητικής 
ή εν µέρει αρνητικής τελικής απ��ασης τη διαδικασία π�υ πρ�,λέπεται 
στ� άρθρ� 6 παράγρα��ς 5 της απ��ασης αριθ. 2496/96/ΕΚΑ>

Βέλγι�

Γερµανία

Ιταλία

Ισπανία

13. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, 
µετά την απ�συρση τ�υ πρ�τειν�µεν�υ µέτρ�υ απ� τ� κράτ�ς µέλ�ς 

Βέλγι�

Γαλλία

Γερµανία

C 15/2000 21.12.2000 Τρ�π�π�ίηση καθεστώτ�ς ενισ�ύσεων υπ� µ�ρ!ή 
µείωσης των εισ!�ρών κ�ινωνικής ασ!άλισης

C 57/1999 15.2.2000 Περι"αλλ�ντική ενίσ�υση υπέρ της Sidmar ΕΕ L 129 της 30.5.2000
C 76/1999 15.11.2000 Ενισ�ύσεις στην απασ��ληση υπέρ της Cockerill Sambre 

SA — Uάλυ"ας ΕΚΑU

C 10/1999 28.6.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Salzgitter AG, της Preussag Stahl AG 
και των θυγατρικών τ�υ �µίλ�υ SAG στ�ν τ�µέα σιδήρ�υ 
και �άλυ"α 

ΕΕ L 323 της 20.12.2000

C 13/2000 29.11.2000 Περι"αλλ�ντικές ενισ�ύσεις υπέρ εταιρειών �άλυ"α 
υπαγ�µενων στη συνθήκη ΕΚΑU

C 57/1997 31.10.2000 Ισπανικ�ί ν�µ�ι περί !�ρ�λ�γίας των εταιρειών

C 58/1999 1.3.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

C 29/1998 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Hermes Railtel NV (HER)
C 29/2000 31.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ford Werke AG Fabrieken στ� Genk

C 59/1999 1.3.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

ΕΕ C 134 της 13.5.2000

C 26/2000 20.9.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ της Bell Flavors & Fragrances 
Duft und Aroma GmbH

C 10/2000 15.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Stamag Stahl und Maschinenbau AG
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Κάτω +ώρες

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

14. Απ��άσεις πρ�σ�υγής στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων κατ’ 
ε�αρµ�γή τ�υ δεύτερ�υ εδα�ί�υ τ�υ άρθρ�υ 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Γερµανία

Ιταλία

15. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Βέλγι�

Φινλανδία

Γαλλία

Γερµανία

C 66/1999 30.5.2000 Uάρτης περι!ερειακών ενισ�ύσεων για την περί�δ� 
2000-2006

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

C 2/2000 12.7.2000 Μέτρα για τη "ελτίωση τ�υ περι"άλλ�ντ�ς σε κλειστ�ύς 
�ώρ�υς

ΕΕ L 295 της 23.11.2000

C 79/1999 20.9.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ της Rover Longbridge ΕΕ C 19 της 20.1.2001

C 64/1997 11.4.2000 Westdeutsche Landesbank Girozentrale ΕΕ L 150 της 23.6.2000

C 49/1998 29.11.2000 Μέτρα υπέρ της απασ��λησης: άρθρα 15 και 26 τ�υ ν�µ�υ 
αριθ. 196/97 — ∆έσµη µέτρων Treu 

N 799/1999 18.10.2000 Βελγικ�ς �άρτης περι!ερειακών 
ενισ�ύσεων (2000-2006)

C 40/1999 6.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ της επι�είρησης Verlipack 

Piippola C 23/2000 30.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Ojala-Yhtymä Oy:lle
N 746d/1999 30.5.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε 

επι�ειρήσεις 2000-2006 — #ρ�ι λειτ�υργίας 
ΜΜΕ

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 125/2000 13.12.2000 Ν�µ�ς περί ��ρήγησης ενισ�ύσεων σε 
επι�ειρήσεις — Ενίσ�υση σε 
κτηµατ�µεσιτική επι�είρηση ή δήµ�

C 38/1998 20.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ �µίλ�υ Kimberly 
Clark/Scott 

N 533/1999 3.5.2000 Κατευθυντήριες γραµµές για την πρ�ώθηση 
καιν�τ�µων πρ�τυπων σ�εδίων σ�ετικά µε 
τη �ρησιµ�π�ίηση της ηλιακής ενέργειας

C 21/1999 20.9.2000 Kali und Salz GmbH
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Ιρλανδία

Κάτω +ώρες

Ισπανία

Σ�υηδία

¢ — ¶›Ó·Î·˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ÛÂ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜

1. Γεωργία

1.1. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία
εBέτασης, απ�υσία ενίσ�υσης δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ 

Φινλανδία 

Ιρλανδία

Ιταλία

N 16/2000 4.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ της Filmotec GmbH, 
Σα��νία-Άν�αλτ

∆�υ"λίν� C 1/1999 8.6.2000 Κρατική ενίσ�υση σε µισθωτές κτιρίων µη 
πρ��ρι��µενων για κατ�ικία στην περι��ή 
τελωνειακών απ�"αθρών (CHDA)

ΕΕ L 260 της 14.10.2000

N 324/1999 4.10.2000 ∆υτικ� επενδυτικ� ταµεί�

C 4/2000 11.4.2000 Ενίσ�υση υπέρ δέκα εταιρειών 
επε�εργασίας κ�πριάς/καθεστώς 
ενισ�ύσεων BPM

C 3/1999 26.7.2000 Κρατικά ναυπηγεία — Υπέρ"αση 
εγκεκριµέν�υ ύψ�υς ενίσ�υσης

Comunidad 
Valenciana

N 739/1999 29.11.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ τ�υ τ�µέα τ�υ εσωτερικ�ύ 
εµπ�ρί�υ

N 4/2000 24.5.2000 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε µικρή 
κλίµακα

N 264/2000 20.9.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της γεωργίας ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 97/2000 20.9.2000 Επενδύσεις σε αγρ�κτήµατα ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 160/2000 20.9.2000 Ενίσ�υση υπέρ νέων αγρ�τών ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 6/2000 19.7.2000 ∆υτικ� Ταµεί� Επενδύσεων ΕΕ C 284 της 7.10.2000 

N 164/2000 12.7.2000 Floramiata SpA ΕΕ C 258 της 9.9.2000 
Bolzano NN 76/2000 4.10.2000 Μέτρα υπέρ της π�ι�τητας και της υγιεινής 

τ�υ γάλακτ�ς και των γαλακτ�κ�µικών και 
κτην�τρ�!ικών πρ�ϊ�ντων

ΕΕ C 334 της 25.11.2000

Βένετ� N 439/2000 31.10.2000 Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της γεωργίας και των 
γεωργικών πρ�ϊ�ντων διατρ�!ής
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Κάτω +ώρες

Ισπανία

1.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
�ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται 
στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ 

Αυστρία

Βέλγι�

∆ανία

NN 137/1999 2.2.2000 Έρευνα επί των κριτηρίων π�ι�τητας για τα 
πρ�ϊ�ντα αρτ�π�ιίας

ΕΕ C 78 της 18.3.2000

NN 65/2000 18.10.2000 ∆ιά!�ρα µέτρα στ�ν τ�µέα των !υτωρίων 
�ρηµατ�δ�τ�ύµενα απ� !�ρ�υς υπέρ τρίτων

ΕΕ C 354 της 9.12.2000 

Αστ�ύριας NN 24/2000 21.12.2000 Π�ι�τητα τ�υ κρέατ�ς ΕΕ C 71 της 3.3.2001

Άνω Αυστρία N 392/1999 10.3.2000 Ενίσ�υση στην αγρ�τική και αστική 
ανάπτυ�η

ΕΕ C 110 της 15.4.2000 

Κάτω Αυστρία N 574/1999 4.8.2000 Π�ι�τητα τ�υ γάλακτ�ς και των 
γαλακτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων

 

Βιέννη N 266/2000 25.9.2000  Ίωση αγγ�υριών ΕΕ C 310 της 28.10.2000
Άνω Αυστρία N 10/2000 18.10.2000 Ενισ�ύσεις για ε��πλισµ� διασπ�ράς 

κ�πριάς στ� έδα!�ς 
ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 536/2000 30.10.2000 Bηµίες λ�γω της �ηρασίας (2000) ΕΕ C 349 της 2.12.2000
Burgenland N 329/2000 8.11.2000 Πριµ�δ�τηση για "��ειδή αναπαραγωγής ΕΕ C 354 της 9.12.2000 

N 519/2000 27.11.2000 Ενίσ�υση για την εµπ�ρία γεωργικών 
πρ�ϊ�ντων 

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

Κάτω Αυστρία N 119/2000 12.12.2000 Βελτίωση της π�ι�τητας τ�υ "�εί�υ κρέατ�ς ΕΕ C 11 της 13.1.2001

Φλάνδρα N 398/1999 11.1.2000 Uρηµατ�δ�τική ενίσ�υση στ�υς τ�µείς της 
γεωργίας και της !υτ�κ�µίας

ΕΕ C 46 της 19.2.2000

NN 141/1999 18.1.2000 ∆ι��ίνη — Απ��ηµίωση για �ρισµένα 
τρ�!ιµα �ωικής πρ�έλευσης

ΕΕ C 78 της 18.3.2000

Βαλλ�νία N 770/1999 18.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ επι�ειρήσεων π�υ 
επλήγησαν απ� την κρίση της δι��ίνης

ΕΕ C 71 της 11.3.2000

N 83/2000 24.5.2000 ∆ι��ίνη — Συµπληρωµατικές ενισ�ύσεις ΕΕ C 175 της 24.6.2000
Φλάνδρα N 7/2000 5.7.2000 Ταµεί� πρ�ώθησης !λαµανδικών πρ�ϊ�ντων ΕΕ C 225 της 5.8.2000

N 303/2000 28.7.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των �ω�τρ�!ών 
κατ�πιν της κρίσης της δι��ίνης

ΕΕ C 252 της 2.9.2000

Φλάνδρα N 84/2000 28.7.2000 ∆ι��ίνη: επιστρ�!ή ε��δων για �ηµικές 
αναλύσεις κ�πριάς (pcb)

ΕΕ C 252 της 2.9.2000

N 229/2000 30.11.2000 Μη�αν�γρά!ηση γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων

 

Βαλλ�νία N 630/2000 18.12.2000 Εγκατάσταση νέων αγρ�τών ΕΕ C 19 της 20.1.2001
N 565/2000 27.12.2000 Εισ!�ρές και πληρωµές στ� κ�νδύλι� τ�υ 

πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ για πρώτες ύλες
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 270/1999 18.1.2000 Τρ�π�π�ίηση τ�υ καθεστώτ�ς !�ρων υπέρ 
τρίτων στ�ν τ�µέα των ��ίρων

ΕΕ C 78 της 18.3.2000

N 282/1999 21.2.2000 Μέτρα στ�ν τ�µέα των σπ�ρων και των 
δηµητριακών

ΕΕ C 88 της 25.3.2000
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Φινλανδία

Γαλλία 

N 245/2000 12.7.2000 Γεωργ�ν�µισµατικ� καθεστώς τ�υ ευρώ 
στ�ν γεωργικ� τ�µέα

 

N 195/2000 23.8.2000 Ενίσ�υση λ�γω της κακ�καιρίας τ�υ 
∆εκεµ"ρί�υ 1999

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 214/2000 31.8.2000 Bηµίες σε �πωρ�!�ρα δένδρα ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 134/2000 12.12.2000 Καταπ�λέµηση της σαλµ�νέλας ΕΕ C 11 της 13.1.2001
N 122/2000 21.12.2000 Επι��ρηγήσεις υπέρ των �ικ�λ�γικών 

καλλιεργειών
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 741/1999 18.1.2000 Μετα"ατικές γεωργ�ν�µισµατικές 
ενισ�ύσεις — Τ�µέας λίν�υ 
κλωστ�ϋ!αντ�υργίας

ΕΕ C 71 της 11.3.2000

N 702/1999 26.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ της πρ�ωρης 
συντα�ι�δ�τησης των αγρ�τών

 

N 80/2000 14.3.2000 Ενίσ�υση δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 141 της 
πρά�ης πρ�σ�ώρησης

ΕΕ L 130 της 31.5.2000

Aaland N 222/1998 11.4.2000 U�ρήγηση δανείων στ�ν τ�µέα της γεωργίας ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 65/2000 20.6.2000 Ενίσ�υση για πρ�ωρη συντα�ι�δ�τηση ΕΕ C 210 της 22.7.2000
N 44/2000 26.7.2000 Εκτρ�!ή ταράνδων ΕΕ C 266 της 16.9.2000
N 59/2000 11.8.2000 Εµπ�ρία γεωργικών πρ�ϊ�ντων  
N 160/2000 20.9.2000 Ενίσ�υση σε νέ�υς αγρ�τες ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 264/2000 20.9.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της γεωργίας ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 97/2000 20.9.2000 Επενδύσεις σε αγρ�κτήµατα ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 43/2000 21.12.2000 Εκτρ�!ή ταράνδων ΕΕ C 60 της 24.2.2001

N 592/1999 18.1.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της αλευρ�π�ιίας ΕΕ C 71 της 11.3.2000
NN 96/1995 11.4.2000 Ενισ�ύσεις στ�ν εθνικ� �ργανισµ� δασών ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 30/2000 2.5.2000 Ενίσ�υση για την π�ι�τητα τ�υ ��ιριν�ύ στα 

�ρεινά
ΕΕ C 162 της 10.6.2000

N 62/2000 3.5.2000 Μέτρα υπέρ τ�υ τ�µέα της πτην�τρ�!ίας ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 92/2000 16.5.2000 Ενισ�ύσεις λ�γω καταιγίδων — Σ�έδι� 

ανεµ�ρρηγµάτων 
ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 188/2000 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
π�υ επλήγησαν απ� καταιγίδες

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 528b/1999 26.6.2000 Καθεστώς έκτακτης απ�σ"εσης επίπλων 
"ι�µη�ανικής και εµπ�ρικής �ρήσης για 
ΜΜΕ

ΕΕ C 232 της 12.8.2000

N 174/2000 28.7.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ της εκτρ�!ής πρ�"άτων ΕΕ C 252 της 2.9.2000
N 458/2000 11.8.2000 Περι!ερειακά ταµεία ενίσ�υσης για παρ��ή 

συµ"�υλών
 

N 515/2000 18.10.2000 Παράταση της ε!αρµ�γής τ�υ !�ρ�υ υπέρ 
τρίτων πρ�ς �!ελ�ς τ�υ ANDA

 

N 396/2000 18.10.2000 Φ�ρ�ι υπέρ τρίτων πρ�ς �!ελ�ς των CTICS ΕΕ C 328 της 18.11.2000
N 186/2000 18.10.2000 Παράταση της ε!αρµ�γής τ�υ !�ρ�υ υπέρ 

τρίτων πρ�ς �!ελ�ς τ�υ τε�νικ�ύ 
διεπαγγελµατικ�ύ κέντρ�υ ελαι�ειδών της 
µητρ�π�λης (Cetiom)

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 514/2000 18.10.2000 Παράταση της ισ�ύ�ς τ�υ !�ρ�υ υπέρ τρίτων 
για τη �ρηµατ�δ�τηση �ρισµένων δράσεων 
στ�ν τ�µέα των δηµητριακών (FASC)

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 356/2000 7.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ τ�µέα των λιπαρών 
�ηνών

ΕΕ C 354 της 9.12.2000
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Γερµανία

Ελλάδα 

Βρανδεµ"�ύργ� NN 136/1999 18.1.2000 Πρ�ώθηση της δασικής �ικ�ν�µίας ΕΕ C 62 της 4.3.2000
N 369/1999 2.2.2000 Έργα έρευνας, ανάπτυ�ης και επίδει�ης στ�ν 

τ�µέα των πρώτων υλών
ΕΕ C 62 της 4.3.2000

Βρέµη NN 128/1999 14.3.2000 Bremer Investitionsgesellschaft Benefitting 
Dittneyer KG

ΕΕ C 121 της 29.3.2000

Σλέσ"ι�-U�λστάιν N 473/1999 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ εταιρειών παρ��ής 
συµ"�υλών

ΕΕ C 121 της 29.3.2000

Σλέσ"ι�-U�λστάιν N 86/2000 6.4.2000 Πρ�ώθηση πειραµατικών πρ�στατευ�µενων 
!υσικών περι��ών

ΕΕ C 127 της 5.5.2000

Βάδη-Βυρτεµ"έργη N 113/2000 2.5.2000 ∆ασική εκµετάλλευση — Bηµίες λ�γω 
κακ�καιρίας

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

Βαυαρία N 105/2000 2.5.2000 Μέτρα κατ�πιν των �ηµιών λ�γω των 
θυελλών τ�υ 1999

ΕΕ C 196 της 10.6.2000

Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

N 452/1999 3.5.2000 Πρ�στασία και ανάπτυ�η ελωδών περι��ών ΕΕ C 169 της 17.6.2000

Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

N 692/1999 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ γεωργικών και 
κτην�τρ�!ικών επι�ειρήσεων

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

Σλέσ"ι�-U�λστάιν NN 113/1999 16.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ της αναπαραγωγής �ώων  
Κάτω Σα��νία N 80/1999 16.5.2000 Σ�έδια για τη διατήρηση τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ 

υπ�"αθρ�υ της υπαίθρ�υ
ΕΕ C 184 της 1.7.2000

Βαυαρία N 617/1999 30.5.2000 Επενδύσεις στ�ν τ�µέα της γεωργίας ΕΕ C 210 της 22.7.2000
Σα��νία-Άν�αλτ N 298/1999 6.6.2000 Ε & Α στ�ν γεωργικ� τ�µέα ΕΕ C 190 της 8.7.2000
Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

N 196/2000 13.6.2000 Επενδύσεις σε µ�νάδα επε�εργασίας 
πηκτίνης

ΕΕ C 217 της 29.7.2000

N 187/2000 28.7.2000 Αναδιάρθρωση των δασών ΕΕ C 252 της 2.9.2000
Σλέσ"ι�-U�λστάιν N 326/1999 23.8.2000 Ενίσ�υση υπέρ της αγρ�τικής ανάπτυ�ης ΕΕ C 272 της 3.9.2000

N 206/2000 25.9.2000 Πρ�ώθηση της �ρησιµ�π�ίησης τα�έως 
απ�ικ�δ�µήσιµων λιπαντικών "άσει 
ανανεώσιµων πρώτων υλών σε µη�ανήµατα 
�ρησιµ�π�ι�ύµενα στη γεωργία και τη 
δασ�κ�µία

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

NN 23/1997 18.10.2000 Μέτρα ενίσ�υσης λ�γω επι�ω�τιών ΕΕ C 349 της 2.12.2000
Βρανδεµ"�ύργ� N 395/2000 27.11.2000 Μέτρα υπέρ της µείωσης των ε��δων 

δανείων "ρα�είας διάρκειας για αγ�ρά 
ε��πλισµ�ύ 

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

NN 76/1999 29.11.2000 Μέτρα ενίσ�υσης κατά της πανώλης των 
��ίρων

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 743/2000 18.12.2000 Απ�τελεσµατικ�τητα των γεωργικών 
διαρθρώσεων

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

Σλέσ"ι�-U�λστάιν N 690/2000 18.12.2000 Μέτρα υπέρ των �ικ�λ�γικών γεωργικών 
επι�ειρήσεων

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 725/2000 21.12.2000 Μέτρα λ�γω της �ηρασίας της άν�ι�ης τ�υ 
2000

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 727/2000 21.12.2000 Ε�αγωγή γεωµήλων στη Ρ�υµανία ΕΕ C 71 της 3.3.2001

N 633/1999 11.1.2000 Bηµίες λ�γω κακ�καιρίας  
N 494/1999 11.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ των γεωργών της Λάρισας 

π�υ επλήγησαν απ� τ�υς νηµατώδεις 
σκώληκες 

 

N 495/1999 26.1.2000 Ενίσ�υση υπέρ των αγρ�τών π�υ επλήγησαν 
απ� τις κλιµατικές συνθήκες της άν�ι�ης τ�υ 
1999

 

N 82/1999 10.3.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της συντήρησης των 
!ρ�ύτων και λα�ανικών

ΕΕ C 110 της 15.4.2000 
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Ιρλανδία

Ιταλία

N 145/2000 10.5.2000 Κακ�καιρία — Ενίσ�υση υπέρ γεωργών-
παραγωγών

ΕΕ C 169 της 17.6.2000 

N 38/2000 15.5.2000 Ενίσ�υση υπέρ γεωργών-κτην�τρ�!ων ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 249/2000 14.12.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των γεωµήλων ΕΕ C 19 της 19.1.2001

N 780/1999 1.3.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των ��ίρων ΕΕ C 110 της 15.4.2000
N 6/2000 19.7.2000 ∆υτικ� ταµεί� επενδύσεων ΕΕ C 284 της 7.10.2000
N 363/2000 30.10.2000 Πρ�γραµµα συνδρ�µής για τη "ελτίωση της 

εµπ�ρίας (MIAP)
ΕΕ C 349 της 2.12.2000

N 263/2000 30.10.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της !υτ�κ�µίας ΕΕ C 349 της 2.12.2000
N 297/2000 21.11.2000 Ανάπτυ�η τ�υ τ�µέα των γεωµήλων ΕΕ C 371 της 23.12.2000
N 575/2000 13.12.2000 Μετα"ατικές γεωργ�ν�µισµατικές 

ενισ�ύσεις
 

N 296/2000 18.12.2000 Στέγαση/�ειρισµ�ς για εναλλακτικές 
επι�ειρήσεις 

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 294/2000 18.12.2000 Βελτιώσεις πρ�διαγρα!ών υγιεινής για την 
παραγωγή γαλακτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

Τ�σκάνη N 479/1999 11.1.2000 Ε�αιρετικ� παρθέν� ελαι�λαδ� — Uηµικές 
αναλύσεις

 

N 652/1999 18.1.2000 Παρέµ"αση της εταιρείας Ιtainvest στ� 
κε!άλαι� της εταιρείας Granarolo felsinea 
SpA

ΕΕ C 62 της 4.3.2000

Εµίλια-Ρ�µάνια N 465/1999 17.2.2000 Α�ι�π�ίηση γεωργικών πρ�ϊ�ντων και 
γεωργικών τρ�!ίµων παραγ�µενων µε 
τε�νικές π�υ σέ"�νται τ� περι"άλλ�ν και 
την υγεία των καταναλωτών 

ΕΕ C 78 της 18.3.2000

Π�ύλια N 375/1998 17.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ γεωργικών ιδι�κτησιών ΕΕ C 78 της 18.3.2000
Αµπρ�ύτσι N 622/1998 21.2.2000 Πιστώσεις δια�είρισης για τ�ν γεωργικ� 

τ�µέα
ΕΕ C 88 της 25.3.2000

Βένετ� N 310/1999 22.2.2000 Πρ�γραµµα Leader II ΕΕ C 88 της 25.3.2000
Εµίλια-Ρ�µάνια N 600/1999 1.3.2000 Μέτρα στ�ν τ�µέα των γεωργικών τρ�!ίµων ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 794/1999 2.3.2000 Μέτρα υπέρ των !υτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων ΕΕ C 101 της 8.4.2000
Εµίλια-Ρ�µάνια N 489/1999 2.3.2000 Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής ΕΕ C 101 της 8.4.2000
Τ�σκάνη N 9/2000 10.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ των παραγωγών "ι�λ�γικών 

πρ�ϊ�ντων για την κάλυψη των ε��δων 
ελέγ��υ και πιστ�π�ίησης

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Τ�σκάνη N 564/1999 10.3.2000 Πρ�γραµµα για την πρ�στασία ειδών 
απειλ�ύµενων απ� ε�α!άνιση

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Τ�σκάνη N 486/1999 10.3.2000 �ικ�ν�µική πρ�ώθηση των γεωργικών 
π�ρων

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

�ύµπρια N 439/1999 10.3.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της 
αµπελ�καλλιέργειας

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Πιεµ�ντε N 165/1999 14.3.2000 Πρ�τυπα στ�υς τ�µείς της ε�υγίανσης και 
της άρδευσης

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

Bolzano NN 123/1999 14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ των �ρεινών "�σκ�τ�πων, 
περι!ερειακ�ς ν�µ�ς αριθ. 7 της 9ης 
Αυγ�ύστ�υ 1999

ΕΕ C 121 της 29.4.2000

Πιεµ�ντε N 398/1998 22.3.2000 Ενίσ�υση για την πρ�ώθηση των κρασιών ΕΕ C 121 της 29.4.2000
Σαρδηνία N 84b/1999 6.4.2000 Πρ�τυπα σ�ετικά µε τις παρεµ"άσεις µε 

ά��να την απασ��ληση και την ανάπτυ�η 
τ�υ περι!ερειακ�ύ παραγωγικ�ύ 
συστήµατ�ς

ΕΕ C 127 της 5.5.2000
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Σικελία NN 114a/1998 11.4.2000 Ενίσ�υση υπέρ της ESA και άλλες 
επείγ�υσες ενισ�ύσεις στ�ν γεωργικ� τ�µέα

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

Τρέντ� N 733/1999 3.5.2000 Ανάκτηση �έρσων εδα!ών ΕΕ C 175 της 24.6.2000
N 560/1999 3.5.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των εσπεριδ�ειδών ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 257/1999 3.5.2000 Μετα"ατικές γεωργ�ν�µισµατικές 

ενισ�ύσεις
ΕΕ C 169 της 17.6.2000

Σαρδηνία N 157/1999 3.5.2000 Σ�έδι� Sadam-Ιsz — Ribs SpA ΕΕ C 175 της 24.6.2000
Σαρδηνία N 67/2000 24.5.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ γεωργικών επι�ειρήσεων 

π�υ υπέστησαν �ηµίες απ� �αλά�ι
ΕΕ C 175 της 24.6.2000

�ύµπρια N 546/1999 30.5.2000 Uρηµατ�δ�τικά µέτρα στ�ν γεωργικ� τ�µέα ΕΕ C 210 της 22.7.2000
Πιεµ�ντε N 708/1999 6.6.2000 Ανα!ύτευση αµπέλων για την παραγωγή 

�ίνων π�ι�τητας παραγ�µενων σε 
συγκεκριµένες περι��ές (v.q.p.r.d.)

ΕΕ C 190 της 8.7.2000

N 131/2000 15.6.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της απ�στα�ης �ίνων 
AIMA (περί�δ�ι 1997/98 και 1998/99)

ΕΕ C 210 της 22.7.2000

Τ�σκάνη N 690/1999 15.6.2000 Απ��ηµιώσεις για τη σ!αγή "��ειδών π�υ 
πρ�σ"λήθηκαν απ� !υµατίωση

ΕΕ C 210 της 22.7.2000

Μάρκε N 354/2000 26.7.2000 Ενίσ�υση υπέρ πρ�"ληµατικών 
επι�ειρήσεων

 

Λάτσι� N 696/1999 28.7.2000 Τριετές πρ�γραµµα γεωργικής έρευνας ΕΕ C 252 της 2.9.2000
Τ�σκάνη N 679/1999 28.7.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των καθαρ�αιµων 

�ώων
ΕΕ C 252 της 2.9.2000

N 339/2000 28.7.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των γεωµήλων ΕΕ C 252 της 2.9.2000
Λ�µ"αρδία N 99/2000 28.7.2000 Έλεγ��ς των πρ�ϊ�ντων DOP και IGP ΕΕ C 252 της 2.9.2000
Τ�σκάνη N 415/2000 23.8.2000 �ικ�ν�µική πρ�ώθηση των γεωργικών 

π�ρων 
ΕΕ C 272 της 23.9.2000

N 163/2000 20.9.2000 Σ�έδι� Azienda agricola boschi — 
Παρέµ"αση της Ribs SpA

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

Βένετ� N 15/2000 20.9.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα τ�υ καπν�ύ ΕΕ C 315 της 4.11.2000
N 550/1999 20.9.2000 Σ�έδι� Campovita — Παρέµ"αση της Ribs 

SpA
ΕΕ C 322 της 11.11.2000

Τ�σκάνη NN 154/1999 20.9.2000 Ρύθµιση των δρ�µων τ�υ κρασι�ύ ΕΕ C 322 της 11.11.2000
N 353/2000 25.9.2000 ∆ιεπαγγελµατική συµ!ωνία στ�ν τ�µέα των 

γεωµήλων
ΕΕ C 310 της 28.10.2000

Φρί�υλι-Βενέτσια 
Τ��ύλια

N 120/2000 25.9.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της δασ�κ�µίας ΕΕ C 310 της 28.10.2000

Πιεµ�ντε N 649/1999 25.9.2000 Γεωργία σε �ρεινές περι��ές —
Yγει�ν�µικ�ς κίνδυν�ς 

ΕΕ C 310 της 28.10.2000

Μπ�λτσάν� NN 76/2000 4.10.2000 Μέτρα υπέρ της π�ι�τητας και της υγιεινής 
τ�υ γάλακτ�ς και των γαλακτ�κ�µικών και 
κτην�τρ�!ικών πρ�ϊ�ντων 

ΕΕ C 334 της 25.11.2000

N 366/2000 18.10.2000 Σ�έδι� Unibon salumi — Ribs ΕΕ C 328 της 18.11.2000
Mπ�λτσάν� N 288/2000 18.10.2000 Πρ�ώθηση των γεωργικών πρ�ϊ�ντων 

διατρ�!ής
ΕΕ C 328 της 18.11.2000

Τ�σκάνη NN 66/2000 18.10.2000 Πρ�γραµµα Leader II ΕΕ C 349 της 2.12.2000
Βένετ� N 439/2000 31.10.2000 Ενισ�ύσεις στ�υς τ�µείς της γεωργίας και 

των γεωργικών τρ�!ίµων 
 

Μπ�λτσάν� NN 91/2000 15.11.2000 Ενίσ�υση για την εκρί�ωση και καταστρ�!ή 
!υτών

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

Βένετ� N 533/2000 27.11.2000 Υγει�ν�µικά µέτρα στ�ν τ�µέα της 
εκτρ�!ής "��ειδών

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

Βένετ� N 130/2000 6.12.2000 Ενίσ�υση στ�υς τ�µείς της γεωργίας και της 
�ω�τε�νικής

ΕΕ C 11 της 13.1.2001

N 74/2000 12.12.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της µελισσ�κ�µίας ΕΕ C 11 της 13.1.2001
Λ�µ"αρδία N 49/2000 12.12.2000 Περι!ερειακές ενισ�ύσεις στη γεωργία ΕΕ C 11 της 11.1.2001

N 738/2000 13.12.2000 Αντισταθµιστικές ν�µισµατικές ενισ�ύσεις ΕΕ C 52 της 17.2.2001
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Λ�υ�εµ!�ύργ�

Κάτω +ώρες

Τ�σκάνη N 713/2000 18.12.2000 Πρ�γραµµα πρ�ώθησης των γεωργικών 
πρ�ϊ�ντων (2000) 

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

Μπ�λ�νια N 663/2000 18.12.2000 Βελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας των 
γεωργικών διαρθρώσεων 

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

Σαρδηνία N 554/2000 21.12.2000 Ενισ�ύσεις για την κατα"�λή ασ!αλίστρων ΕΕ C 27 της 27.1.2001
Λιγ�υρία N 511/2000 21.12.2000  Ενίσ�υση σε ενώσεις κτην�τρ�!ων ΕΕ C 27 της 27.1.2001
Βάλε ντ’ Α�στα N 357/2000 21.12.2000 Ενισ�ύσεις για τ�υς ελέγ��υς σ�ετικά µε τα 

πρ�ϊ�ντα πρ�στατευ�µενης �ν�µασίας 
πρ�έλευσης και γεωγρα!ικής ένδει�ης

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

Εµίλια-Ρ�µάνια N 171/2000 21.12.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των γεωργικών 
τρ�!ίµων

ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 348/1999 11.4.2000 Καθεστώτα ενισ�ύσεων για την πρ�στασία 
της "ι�π�ικ�λ�τητας

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

N 61/2000 20.9.2000 ΕΓΤΠΕ αγρ�τική ανάπτυ�η — Σ�έδι� 2000-
2006

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 545/1999 18.1.2000 Ταµεί� για την ε!αρµ�γή 
!υτ�!αρµακευτικών πρ�ϊ�ντων σε µικρές 
καλλιέργειες

ΕΕ C 71 της 13.3.2000

N 333/1999 2.2.2000 Φ�ρ�ι υπέρ τρίτων για τη �ρηµατ�δ�τηση 
ενίσ�υσης µε στ��� τη µείωση της 
παραγωγικής ικαν�τητας στ�ν τ�µέα της 
σ!αγής ��ίρων

ΕΕ C 101 της 8.4.2000

N 21/2000 15.2.2000 Εκκαθάριση της Landbouwschap 
(επαγγελµατική ένωση για τη γεωργία)

ΕΕ C 94 της 1.4.2000

N 754/1999 15.2.2000 Τρ�π�π�ίηση των !�ρων υπέρ τρίτων στ�ν 
δασικ� τ�µέα

ΕΕ C 94 της 1.4.2000

N 19/2000 17.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ΕΕ C 121 της 29.3.2000
N 138/2000 11.4.2000 Φ�ρ�ι υπέρ τρίτων πρ�ς �!ελ�ς τ�υ ταµεί�υ 

για την πρ�ώθηση των π�υλερικών και των 
αυγών

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

N 20/2000 11.4.2000 Φ�ρ�λ�γική απαλλαγή επί ακινήτων υπέρ 
της καλλιέργειας σε υπ�στρωµα 

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

NN 19/2000 11.4.2000 Μέτρα υπέρ της Νajk ΕΕ C 169 της 17.6.2000
N 317/1999 13.4.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ΕΕ C 134 της 13.5.2000
N 247/1999 3.5.2000 Φ�ρ�λ�γικά µέτρα υπέρ τ�υ περι"άλλ�ντ�ς ΕΕ C 175 της 24.6.2000
N 413/1998 3.5.2000 Εκ νέ�υ ε!αρµ�γή των µέτρων ενίσ�υσης 

της Landbouwshap απ� την Productshap 
voor vee en vlees (pvv)

 

N 177/2000 26.7.2000 Κτην�τρ�!ία ΕΕ C 293 της 14.10.2000
N 64/2000 26.7.2000 Σ�έδι� panfa ΕΕ C 266 της 26.9.2000
N 122/1999 31.8.2000 Μέτρα υπέρ τ�υ «groene hart»  
N 409/1999 11.9.2000 ∆ια�είριση της !ύσης και των δασών ΕΕ C 293 της 14.11.2000
N 260/2000 20.9.2000 Απαλλαγή απ� τ� !�ρ� επί των αν�ργανων 

�υσιών π�υ �!είλεται "άσει τ�υ ν�µ�υ 
σ�ετικά µε τα λιπάσµατα υπέρ νε�σύστατων 
ή επεκτειν�µενων επι�ειρήσεων

ΕΕ C 322 της 11.11.2000

N 267/2000 2.10.2000 Εκµετάλλευση ��ίρων ΕΕ C 315 της 4.11.2000
NN 85/2000 18.10.2000 Τ�µέας ��ίρων  
NN 84/2000 18.10.2000 Β�λ"�ί ανθέων ΕΕ C 354 της 9.12.2000
N 446/2000 31.10.2000 Σπ�ρ�ι !υτ�κ�µίας ΕΕ C 371 της 23.12.2000
N 535/2000 18.12.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της κτην�τρ�!ίας ΕΕ C 19 της 20.1.2001
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Π�ρτ�γαλία

Ισπανία 

N 726/2000 21.12.2000 Ενίσ�υση υπέρ νέων τε�νιτών !υτωρίων  
N 700/2000 21.12.2000 Καταπ�λέµηση ασθενειών των �ώων 

�ρηµατ�δ�τικά µέτρα
ΕΕ C 71 της 3.3.2001

N 552/1999 1.3.2000 Ενίσ�υση για τη "ελτίωση της π�ι�τητας και 
της παραγωγικ�τητας τ�υ πευκ�δάσ�υς 
(σ�έδι� Pinus)

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Καταλ�νία N 664/1999 11.1.2000 Ενίσ�υση σε �ρισµένες επι�ειρήσεις 
γεωργικών τρ�!ίµων

ΕΕ C 46 της 19.2.2000

Καστίλλη-Λε�ν N 720/1999 31.1.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των γεωµήλων ΕΕ C 62 της 4.3.2000
Αραγ�να N 684/1999 10.3.2000 Ενισ�ύσεις για πρ�"ατα της !υλής 

Aragonesa
ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Αραγ�να N 682/1999 10.3.2000 Βελτίωση της π�ι�τητας στ�ν τ�µέα των 
γεωργικών τρ�!ίµων

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

Αραγ�να N 674/1999 10.3.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα τ�υ γάλακτ�ς ΕΕ C 110 της 15.4.2000
Αραγ�να N 683/1999 6.4.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της κτην�τρ�!ίας για 

�ώα της !υλής Ρirenaica
ΕΕ C 127 της 5.5.2000

NN 58/1999 11.4.2000 Ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των ��ίρων ΕΕ C 169 της 17.6.2000
Βαλένθια N 106/2000 2.5.2000 Φυτ�ϋγει�ν�µικά µέτρα για καλλιέργειες 

!ρ�ύτων π�υ πρ�σ"λήθηκαν απ� τ�ν ι� 
sharka

ΕΕ C 162 της 10.6.2000

N 175/2000 16.5.2000 Αντισταθµιστική γεωργ�ν�µισµατική 
ενίσ�υση

ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 758/1999 20.6.2000 Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών 
της �ηρασίας

ΕΕ C 210 της 22.7.2000

Βαλένθια N 88/2000 14.7.2000 Μέτρα υπέρ των �µάδων !υτ�πρ�στασίας 
(adv)

ΕΕ C 237 της 19.8.2000

Εστρεµαδ�ύρα N 413/1999 14.7.2000 Βελτίωση της εµπ�ρίας γεωργικών 
πρ�ϊ�ντων

ΕΕ C 237 της 19.8.2000

Αστ�ύριας N 243/2000 28.7.2000 Ενίσ�υση για την αγ�ρά γεωργικ�ύ 
ε��πλισµ�ύ

ΕΕ C 252 της 2.9.2000

Αστ�ύριας N 242/2000 28.7.2000 Ενίσ�υση σε ενώσεις παραγωγών (έτ�ς 2000) ΕΕ C 252 της 2.9.2000
N 570/1999 1.8.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της κτην�τρ�!ίας ΕΕ C 252 της 2.9.2000

Μ�ύρθια N 436/2000 23.8.2000 Ενισ�ύσεις για την καθιέρωση συστηµάτων 
π�ι�τητας

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

Βαλεαρίδες Νήσ�ι N 192/2000 23.8.2000 Ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση των 
εσπεριδ�ειδών

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

Εστρεµαδ�ύρα N 48/2000 23.8.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα τ�υ πρ�"ει�υ και τ�υ 
αιγεί�υ κρέατ�ς

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

Κανάριες Νήσ�ι N 453/2000 25.9.2000 Ενίσ�υση για την εµπ�ρία γεωµήλων ΕΕ C 310 της 28.10.2000
Καστίλλη-Λε�ν N 454/2000 2.10.2000 Ενίσ�υση σε ενώσεις κτην�τρ�!ων ΕΕ C 315 της 4.11.2000
Μ�ύρθια N 169/2000 2.10.2000 Ενισ�ύσεις για τη δι�ργάνωση και στήρι�η 

κτην�τρ�!ικών εκθέσεων 
ΕΕ C 315 της 4.11.2000 

Μ�ύρθια N 274/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση για την πρ�ώθηση της π�ι�τητας 
των τρ�!ίµων

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

Καντα"ρία N 273/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση για την κάλυψη των �ηµιών π�υ 
πρ�κλήθηκαν απ� κακ�καιρία τ�ν 
∆εκέµ"ρι� τ�υ 1999

ΕΕ C 328 της 18.11.2000

Καντα"ρία N 255/2000 18.10.2000 Υγεία των �ώων
Καντα"ρία N 254a/2000 18.10.2000 Γεωργικές ασ!αλίσεις ΕΕ C 328 της 18.11.2000

N 179/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ γαλακτ�κ�µικ�ύ τ�µέα ΕΕ C 328 της 18.11.2000
Κανάριες Νήσ�ι N 178/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ τ�υ γαλακτ�κ�µικ�ύ τ�µέα ΕΕ C 328 της 18.11.2000
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Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

Βαλένθια N 87a/2000 18.10.2000 Π�ι�τητα γεωργικών τρ�!ίµων ΕΕ C 328 της 18.11.2000
Μ�ύρθια N 552/2000 7.11.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα της κτην�τρ�!ίας ΕΕ C 354 της 9.12.2000
Κανάριες Νήσ�ι N 452/2000 7.11.2000 Φυτ�ϋγει�ν�µικά µέτρα για τα γεώµηλα ΕΕ C 354 της 9.12.2000
Καστίλλη-Λα 
Μάντσα

N 348/2000 7.11.2000 Βι�µη�ανίες και αγ�ρές γεωργικών 
τρ�!ίµων

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 272/2000 7.11.2000 Ενίσ�υση για την αγ�ρά �ώων κτην�τρ�!ίας ΕΕ C 354 της 9.12.2000
Αστ�ύριας N 256/2000 12.12.2000 Ενισ�ύσεις για την ε!αρµ�γή νέων 

τε�ν�λ�γιών �σ�ν α!�ρά τα γεωργικά 
µη�ανήµατα και τ�ν γεωργικ� ε��πλισµ�

ΕΕ C 11 της 13.1.2001

Μ�ύρθια N 154b/2000 12.12.2000 Καθεστώς ενισ�ύσεων για την 
αναδιάρθρωση ΜΜΕ στ�ν τ�µέα της 
µεταπ�ίησης γεωργικών πρ�ϊ�ντων

ΕΕ C 11 της 13.1.2001

Αστ�ύριας N 399/2000 21.12.2000 Ενίσ�υση στ�ν !υτ�ϋγει�ν�µικ� τ�µέα ΕΕ C 27 της 27.1.2001
Μαδρίτη N 610/2000 27.12.2000 Μέτρα υπέρ της µελισσ�κ�µίας και της 

πτην�τρ�!ίας
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 691/1999 11.4.2000 Μετα"ατικές γεωργ�ν�µισµατικές 
ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα των αρ�σιµων γαιών

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

N 251/2000 15.11.2000 Γεωργ�ν�µισµατικ� καθεστώς τ�υ ευρώ ΕΕ C 380 της 30.12.2000
N 709/2000 13.12.2000 Μετα"ατικές γεωργ�ν�µισµατικές 

ενισ�ύσεις
ΕΕ C 27 της 27.1.2001

N 771/1999 2.2.2000 Συµ"�ύλι� ανάπτυ�ης τ�υ τ�µέα τ�υ 
γάλακτ�ς

ΕΕ C 78 της 18.3.2000

N 688/1999 2.2.2000 Αρ�ή για τα δηµητριακά �ικιακής 
παραγωγής

ΕΕ C 62 της 4.3.2000

N 629/1999 2.2.2000 Καθεστώς ανάπτυ�ης της γεωργίας 1999 ΕΕ C 62 της 4.3.2000
N 628/1999 2.5.2000 Καθεστώς �ργανικής γεωργίας ΕΕ C 162 της 10.6.2000
N 200/2000 30.5.2000 Αντισταθµιστικά γεωργ�ν�µισµατικά µέτρα 

2000
ΕΕ C 210 της 22.7.2000

Νήσ�ι Orkney N 170/2000 6.6.2000 Καθεστώς συµ"�υλί�υ επειγ�υσών 
ενισ�ύσεων λ�γω κακ�καιρίας

ΕΕE C 190 της 8.7.2000

N 201/2000 13.6.2000 Γεωργ�ν�µισµατικά αντισταθµιστικά µέτρα 
(τ�µέας "�εί�υ και πρ�"ει�υ κρέατ�ς)

ΕΕ C 217 της 29.7.2000

N 281/2000 4.8.2000 Ενίσ�υση στ�ν τ�µέα των γεωργικών 
απ�"λήτων

 

N 199/2000 31.8.2000 Καθεστώς δια�είρισης της υπαίθρ�υ  
N 513/2000 20.9.2000 Μετα"ατική γεωργ�ν�µισµατική 

απ��ηµίωση
Καθεστώς ενίσ�υσης στ�ν τ�µέα των 
καλλιεργ�ύµενων δασικών εκτάσεων

ΕΕ C 315 της 4.11.2000

N 241/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση υπέρ µικρών γεωργικών 
επι�ειρήσεων

 

NN 95/2000 18.10.2000 Μέτρα υπέρ της �ρθής µετα�είρισης των 
�ώων στ� πλαίσι� της καταπ�λέµησης της 
πανώλ�υς των ��ίρων

ΕΕ C 349 της 2.12.2000

N 168/2000 13.12.2000 Αναδιάρθρωση τ�υ τ�µέα τ�υ ��ιρεί�υ 
κρέατ�ς

ΕΕ C 52 της 17.2.2001

N 703/2000 21.12.2000 Γεωργ�ν�µισµατικές ενισ�ύσεις ΕΕ C 71 της 3.3.2001
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1.3. Πρ�σωρινές απ��άσεις π�υ επι,άλλ�υν στ� κράτ�ς µέλ�ς να δια,ι,άσει τις πληρ���ρίες 
π�υ �ητεί η Επιτρ�πή

Ιταλία

1.4. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία 
εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

∆ανία

Γερµανία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

1.5. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, διαπιστών�ντας 
την απ�υσία ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Ελλάδα

Ιταλία

1.6. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε την ενίσ�υση συµ,ι,άσιµη 
µε την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε θετική τελική απ��αση τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ιρλανδία

NN 57/2000 30.5.2000 Italgrani SpA  

NN 127/1999 
(C 18/2000)

14.3.2000 Ενίσ�υση υπέρ µετα!�ρικών επι�ειρήσεων 
της νήσ�υ Samsø

 

Βαυαρία N 548/1998 
(C 8/2000)

6.3.2000 Ενίσ�υση στην επαγγελµατική εκπαίδευση ΕΕ C 142 της 20.5.2000

N 779/1999 
(C 48/2000)

26.7.2000 Βελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας των 
γεωργικών διαρθρώσεων 

 

NN 155/1999 
(C 7/2000)

2.2.2000 Ενίσ�υση στ� γεωργικ� τ�µέα — 
Ν�µ�σ�έδι� (AC 4781)

ΕΕ C 148 της 27.5.2000

N 50/2000
(C 50/2000)

20.9.2000 Πρ�τυπα στ�ν τ�µέα τ�υ περγαµ�ντ�υ και 
των παραγώγων τ�υ

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 613/1999 
(C 14/2000)

1.3.2000 Ν�µ�ς για τα λιπάσµατα ΕΕ C 190 της 8.7.2000

NN 132/1999 
(C 32/2000)

16.5.2000 Καν�νισµ�ς Vamil ΕΕ C 354 της 9.12.2000

C 78/1997 1.3.2000 Uρηµατ��ικ�ν�µική ε�υγίανση στ�ν τ�µέα 
των γαλακτ�κ�µικών συνεταιρισµών

 

C 25/1995 29.3.2000 Συµ!ωνία για την πρ�ώθηση της 
�ρησιµ�π�ίησης κενά! για την παραγωγή 
κυτταρίνης

 

C 44/1999 30.5.2000 Ενίσ�υση λ�γω των απωλειών ��ρτ�ν�µής 
κατά τη διάρκεια τ�υ �ειµώνα 
(Φε"ρ�υάρι�ς 1999)

ΕΕ L 305 της 6.12.2000
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Ισπανία

1.7. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ενίσ�υση συµ,ι,ά�εται 
µε την κ�ινή αγ�ρά µε �ρισµένες επι�υλάBεις και περάτωσε µε την έκδ�ση 
τελικής απ��ασης συν�δευ�µενης απ� �ρισµέν�υς �ρ�υς τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

1.8. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή έκρινε �τι η ενίσ�υση 
δεν συµ,ι,ά�εται µε την κ�ινή αγ�ρά και περάτωσε µε την έκδ�ση αρνητικής 
ή εν µέρει αρνητικής απ��ασης τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Γαλλία

Ελλάδα

Ιρλανδία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

Π�ρτ�γαλία

Βαλεαρίδες Νήσ�ι C 33/1997 16.5.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ της επι�είρησης Asociación 
General Agraria Mallorquina SA

ΕΕ L 267 της 20.10.2000

Μάρκε C 70/1998 3.5.2000 Τρ�π�π�ιήσεις τ�υ περι!ερειακ�ύ ενιαί�υ 
εγγρά!�υ πρ�γραµµατισµ�ύ 1994-1999 
για τις περι!έρειες π�υ υπάγ�νται 
στ� στ��� 5 ")

ΕΕ L 260 της 14.10.2000

C 74/1998 11.4.2000 Ενίσ�υση υπέρ της παραγωγής ��ίρων ΕΕ L 326 της 22.12.2000
C 70/1999 20.9.2000 Μέτρα υπέρ τ�υ αµπελώνα της περι��ής 

Charente
ΕΕ L 17 της 19.1.2001

C 82/1997 1.3.2000 Ενισ�ύσεις για την ε��!ληση των �ρεών 
συνεταιρισµών

 

C 7/1998 13.6.2000 Μέτρα υπέρ της θαλάσσιας µετα!�ράς �ώων 
κτην�τρ�!ίας στην ηπειρωτική Ευρώπη

ΕΕ L 263 της 18.10.2000

C 28/1998 11.4.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ της Centrale di latte di 
Roma 

ΕΕ L 265 της 19.10.2000

Σαρδηνία C 24/1999 20.9.2000 Περι!ερειακ�ς ν�µ�ς της 4ης Φε"ρ�υαρί�υ 
1998 δαπάνες δυνάµει τ�υ ΕΓΤΠΕ — Τµήµα 
Πρ�σανατ�λισµ�ύ

ΕΕ C 35 της 6.2.2001

C 14/2000 21.12.2000 Ν�µ�ς για τα λιπάσµατα ΕΕ C 130 της 12.5.2001

C 31/1999 4.10.2000 Μέτρα υπέρ της παραγωγής θηλυκών ��ίρων ΕΕ C 29 της 31.1.2001
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1.9. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, 
µετά την απ�συρση τ�υ πρ�τειν�µεν�υ µέτρ�υ απ� τ� κράτ�ς µέλ�ς

Γερµανία

Κάτω +ώρες

1.10. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Γερµανία

Κάτω +ώρες

Π�ρτ�γαλία

2. Αλιεία

2.1. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία 
εBέτασης, την απ�υσία ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Γαλλία

Ισπανία

2.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
�ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία εBέτασης 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

C 48/2000 29.11.2000 Βελτίωση της απ�τελεσµατικ�τητας 
των γεωργικών διαρθρώσεων

 

C 65/1999 12.7.2000 Πρ�σωρινή απ��ηµίωση για τη µείωση 
των δικαιωµάτων εκτρ�!ής ��ίρων

 

Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

C 23/1999 21.8.2000 Πρ�ώθηση των γεωργικών πρ�ϊ�ντων  

N 177/2000 20.9.2000 Κτην�τρ�!ία ΕΕ C 293 της 14.10.2000

N 552/1999 30.5.2000 Σ�έδι� Pinus ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 530/2000 31.10.2000 Φ�ρ�ι υπέρ τρίτων πρ�ς �!ελ�ς τ�υ Ofimer ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 508/2000 31.10.2000 ∆ιαρθρωτικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της αλιείας ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 403/2000 22.11.2000 Ε!αρµ�γή κ�ιν�τικών διαρθρωτικών µέτρων 
στ�ν τ�µέα της αλιείας

ΕΕ C 380 της 30.12.2000
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∆ανία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερµανία

Ελλάδα

Ιρλανδία

Ιταλία

Κάτω +ώρες

N 497/1999 17.1.2000 Ενίσ�υση για την καταστρ�!ή 
�στρακαλιευτικών

N 227/2000 28.6.2000 Αλιείς π�υ επλήγησαν απ� την κακ�καιρία
N 455/2000 20.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της ι�θυ�τρ�!ίας
N 225/2000 27.11.2000 ∆ιαρθρωτικά µέτρα — Αλιεία
N 600/2000 14.12.2000 Σ�έδια καν�νισµών ε!αρµ�γής σ�ετικά µε 

τα διαρθρωτικά µέτρα στ�ν τ�µέα της 
αλιείας

N 204/2000 21.6.2000 Πρ�ώθηση των αλιευτικών πρ�ϊ�ντων ΕΕ C 278 της 30.9.2000

NN 26/2000 3.5.2000 Απ��ηµίωση αλιέων π�υ επλήγησαν απ� 
καταιγίδες

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

NN 86/1999 30.5.2000 Ενίσ�υση στ�υς τ�µείς της θαλάσσιας 
αλιείας, τ�υ ι�θυεµπ�ρί�υ και της 
υδατ�καλλιέργειας (περι��ή Côte d’Armor)

ΕΕ C 202 της 15.7.2000

N 215/2000 19.10.2000 Πρ�σαρµ�γή της παραγωγικής ικαν�τητας 
της αλιείας

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

Μεκλεµ"�ύργ�-
Πρ�π�µερανία

N 548/2000 27.10.2000 Ενίσ�υση για την ανάπτυ�η των λιµενικών 
υπ�δ�µών

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 240/2000 20.12.2000 Πρ�ώθηση των επενδύσεων στ�ν τ�µέα της 
θαλάσσιας αλιείας

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 137/2000 16.6.2000 ∆ιαπιστωθείσα κακ�καιρία κατά τη διάρκεια 
τ�υ 1999 — Τ�µέας της υδατ�καλλιέργειας

ΕΕ C 210 της 22.7.2000

N 500/2000 30.10.2000 Επιµέρ�υς µέτρ� επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης στ�ν τ�µέα των θαλασσινών

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 72/2000 21.12.2000 ∆υτικ� Ταµεί� Επενδύσεων

Τ�σκάνη N 394/1999 17.2.2000 Ανάπτυ�η της υδατ�καλλιέργειας ΕΕ C 78 της 18.3.2000
NN 131/1998 3.5.2000 Συν�δευτικά µέτρα για τη διακ�πή της 

αλιευτικής δραστηρι�τητας
ΕΕ C 169 της 17.6.2000

NN 77/1999 30.5.2000 Πρ�σωρινή διακ�πή της αλιείας ΕΕ C 202 της 15.7.2000
Σικελία NN 6/1999 29.11.2000 Αλιεία ΕΕ C 44 της 10.2.2001
Φρί�υλι-Βενέτσια 
Τ��ύλια

N 185/2000 4.12.2000 Επι�ειρήσεις τ�υ τ�µέα της αλιείας — 
Bηµίες πρ�κληθείσες απ� γλίσ�ρασµα

ΕΕ C 19 της 20.1.2001

N 417/1999 3.1.2000 Τρ�π�π�ίηση υ!ιστάµενων ενισ�ύσεων 
στ�ν τ�µέα της αλιείας

ΕΕ C 33 της 7.2.2000

N 301/2000 7.12.2000 Μείωση της αλιευτικής πρ�σπάθειας ΕΕ C 11 της 13.1.2001



∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ 343

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

Ηνωµέν� Βασίλει�

2.3. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων για τις �π�ίες η Επιτρ�πή περάτωσε τη διαδικασία
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ, διαπιστών�ντας 
την απ�υσία ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

N 676/1998 18.1.2000 Εκσυγ�ρ�νισµ�ς και µετατρ�πή τ�υ τ�µέα 
της αλιείας

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 25/2000 3.5.2000 Πρ�σωρινή διακ�πή δραστηρι�τητας 
συνεπεία της λή�ης της συµ!ωνίας αλιείας 
µε τ� Μαρ�κ�

ΕΕ C 169 της 17.6.2000

NN 99/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση λ�γω της πρ�σωρινής διακ�πής 
δραστηρι�τητας συνεπεία της λή�ης της 
συµ!ωνίας αλιείας µε τ� Μαρ�κ�

ΕΕ C 11 της 13.1.2001

NN 159/1999 18.1.2000 Ενισ�ύσεις λ�γω πρ�σωρινής διακ�πής της 
δραστηρι�τητας αλιέων και ε!�πλιστών π�υ 
αλιεύ�υν στα µαρ�κινά ύδατα

ΕΕ C 110 της 15.4.2000

N 90/2000 21.8.2000 Ενίσ�υση σε πρ�τυπα σ�έδια πειραµατικής 
αλιείας

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

Ανδαλ�υσία N 63/2000 21.8.2000 Πρ�σωρινή διακ�πή της δραστηρι�τητας 
τ�υ στ�λ�υ αλιείας µε γρίπ�

ΕΕ C 272 της 23.9.2000

NN 64/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση λ�γω πρ�σωρινής διακ�πής 
δραστηρι�τητας συνεπεία της λή�ης της 
συµ!ωνίας αλιείας µε τ� Μαρ�κ�

N 342/2000 19.10.2000 Ενισ�ύσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 
κ�ινωνικ�π�λιτιστικής πρ�ώθησης και 
πληρ�!�ρησης στ�ν τ�µέα της αλιείας

ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 617/2000 4.12.2000 Εκσυγ�ρ�νισµ�ς των επι�ειρήσεων 
µεταπ�ίησης και εµπ�ρίας

ΕΕ C 3 της 6.1.2001

Γαλικία N 615/2000 4.12.2000 Ενισ�ύσεις για την ανανέωση και τ�ν 
εκσυγ�ρ�νισµ� τ�υ στ�λ�υ

ΕΕ C 3 της 6.1.2001

Ανδαλ�υσία N 359/2000 4.12.2000 Βελτίωση και εκσυγ�ρ�νισµ�ς τ�υ τ�µέα της 
αλιείας 

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

Καταλ�νία N 509/2000 20.12.2000 ∆ιαρθρωτικές ενισ�ύσεις στ�ν τ�µέα της 
αλιείας 

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

Γαλικία N 673/2000 29.12.2000 Ενισ�ύσεις για την �ριστική διακ�πή 
δραστηρι�τητας αλιευτικών πλ�ίων

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 656/2000 29.12.2000 Ενισ�ύσεις για την πρ�ώθηση, την π�ι�τητα 
και την ανα�ήτηση νέων αγ�ρών διάθεσης

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 406/2000 29.12.2000 Βαλένθια — ∆ιαρθρωτικές ενισ�ύσεις στην 
αλιεία και την υδατ�καλλιέργεια

ΕΕ C 44 της 10.2.2001

N 69/2000 29.5.2000 Λ�ιµώδης αναιµία τ�υ σ�λ�µ�ύ — Καθεστώς 
�ρηµατ�δ�τικής ενίσ�υσης

ΕΕ C 190 της 8.7.2000

C 21/1996 28.6.2000 Ενισ�ύσεις υπέρ ΜΜΕ ΕΕ L 259 της 13.10.2000
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2.4. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Φινλανδία

3. Τ�µέας των µετα��ρών

3.1. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή διαπίστωσε, �ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία 
εBέτασης, την απ�υσία ενίσ�υσης κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 87 
παράγρα��ς 1 της συνθήκης ΕΚ

Ιταλία

Ισπανία

3.2. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
�ωρίς να κινήσει την επίσηµη διαδικασία εBέτασης 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Βέλγι�

∆ανία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερµανία

E 17/1995 16.5.2000 Υ!ιστάµενα µέτρα για την υδατ�καλλιέργεια

Πιεµ�ντε N 815a/1999 21.12.2000 Ταµεί� επενδύσεων — campo di intervento 1

N 673/1999 31.3.2000 Asetra ΕΕ C 184 της 1.7.2000

N 567/1999 12.7.2000 Βαλλ�νικ� σ�έδι� ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των µετα!�ρών 
µέσω πλωτών �δών

ΕΕ C 284 της 7.10.2000

N 142/2000 26.7.2000 Κρατική ενίσ�υση υπέρ των θαλάσσιων µετα!�ρών 

N 441/2000 15.11.2000 Ενίσ�υση για την επαγγελµατική εκπαίδευση των 
ναυτικών

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 33/2000 11.8.2000 Μέτρα στ�ν τ�µέα των θαλάσσιων µετα!�ρών

N 24/2000 1.3.2000 Αερ�π�ρική ε�υπηρέτηση της Κ�ρσικής
N 540/2000 4.10.2000 Παράταση της διάρκειας ισ�ύ�ς παρα�ωρήσεων 

αυτ�κινητ�δρ�µων
ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 564/2000 18.10.2000 Σ�έδι� ενισ�ύσεων υπέρ των επι�ειρήσεων µετα!�ράς 
µέσω πλωτών �δών για τ� 2000

ΕΕ C 380 της 30.12.2000

N 593/2000 7.12.2000 Επιστρ�!ή τ�υ θαλάσσι�υ σκέλ�υς τ�υ επαγγελµατικ�ύ 
!�ρ�υ

NN 124/1999 15.2.2000 Uρηµατ�δ�τικές συνεισ!�ρές 1999 ΕΕ C 110 της 15.4.2000
N 180/2000 16.5.2000 Εσωτερικές πλωτές µετα!�ρές — Ενίσ�υση στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση (2000-2003)
ΕΕ C 184 της 1.7.2000
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Ελλάδα

Ιταλία

Κάτω +ώρες

Π�ρτ�γαλία

Ισπανία

Σ�υηδία

Ηνωµέν� Βασίλει�

3.3. Πρ�σωρινές απ��άσεις π�υ επι,άλλ�υν στ� κράτ�ς µέλ�ς να δια,ι,άσει 
τις πληρ���ρίες π�υ �ητεί η Επιτρ�πή

Ιταλία

3.4. Μέτρα για τα �π�ία η Επιτρ�πή κίνησε, για τ� σύν�λ� ή µέρ�ς τ�υ µέτρ�υ, τη διαδικασία 
εBέτασης π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Γαλλία

Γερµανία

N 541/2000 4.10.2000 Τρ�π�π�ίηση απ�!ασης τ�υ 1999 σ�ετικά µε κρατική 
ενίσ�υση υπέρ της �λυµπιακής Αερ�π�ρίας — Εγγυήσεις

N 755/1999 15.11.2000 Μέτρα για τις συνδυασµένες µετα!�ρές στην επαρ�ία 
Bozen

N 508/1999 21.12.2000 CT/Road Bozen I — Επενδυτική ενίσ�υση

N 464/1999 29.3.2000 Υπ�δ�µές στάθµευσης ΕΕ C 134 της 13.5.2000
N 208/2000 14.9.2000 ∆ηµ�σι�ι τερµατικ�ί σταθµ�ί ΕΕ C 315 της 4.11.2000
N 577/1999 4.10.2000 Κέντρ� σιδηρ�δρ�µικής ε�υπηρέτησης Rotterdam-

Maasvlakte
ΕΕ C 354 της 9.12.2000

N 183/2000 18.10.2000 Ενίσ�υση Ε & Α στ�ν τ�µέα των µετα!�ρών ΕΕ C 362 της 16.12.2000

N 336/2000 20.9.2000 TAP Airline

N 694/1999 16.5.2000 Εκσυγ�ρ�νισµ�ς των αστικών και �δικών µετα!�ρών 
(Λα Ρι��α)

ΕΕ C 202 της 15.7.2000

N 950/1999 4.10.2000 Aero Transport International

N 819/1999 15.2.2000 Ενίσ�υση υπέρ ε!�πλιστών — Ενίσ�υση για 
επαγγελµατική εκπαίδευση

ΕΕ C 88 της 25.3.2000

N 790/1999 12.7.2000 Φ�ρ�ς �ωρητικ�τητας ΕΕ C 258 της 9.9.2000

C 81/1998 12.7.2000 Μέτρα υπέρ τ�υ λιµενικ�ύ τ�µέα — Άρθρα 
24 έως και 29 

C 27/1993 12.7.2000 Μέτρα υπέρ της εργασίας στ�ν λιµενικ� τ�µέα

N 679/2000 (C 65/2000) 13.12.2000 Ενίσ�υση για την έναρ�η λειτ�υργίας γραµµών 
θαλάσσιας µετα!�ράς

ΕΕ C 37 της 3.2.2001

NN 102/2000 (C 63/2000) 15.11.2000 Bahntrans GmbH ΕΕ C 52 της 17.2.2001
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3.5. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
και περάτωσε µε την έκδ�ση θετικής τελικής απ��ασης τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Αυστρία

3.6. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε συµ,ι,άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά 
υπ� �ρισµένες επι�υλάBεις και περάτωσε µε τελική απ��αση 
συν�δευ�µενη απ� �ρισµέν�υς �ρ�υς τη διαδικασία 
π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ

Ισπανία

3.7. Περιπτώσεις ενισ�ύσεων π�υ η Επιτρ�πή έκρινε ασυµ,ί,αστες µε την κ�ινή αγ�ρά 
και περάτωσε µε την έκδ�ση αρνητικής ή εν µέρει αρνητικής απ��ασης 
τη διαδικασία π�υ πρ�,λέπεται στ� άρθρ� 88 παράγρα��ς 2 της συνθήκης ΕΚ 

Κάτω +ώρες

Ισπανία

3.8. Άλλες απ��άσεις της Επιτρ�πής

Ιταλία

Ισπανία

Τιρ�λ� C 6/1998 15.2.2000 Αυτ�κινητ�δρ�µ�ς Τιρ�λ�υ

C 10/1998 19.7.2000 Υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας 
σ�ετικά µε τις θαλάσσιες συνδέσεις

C 30/1999 31.10.2000 Συνδυασµένες µετα!�ρές Ρ�ττερνταµ

C 65/1998 26.7.2000 Renove II
C 32/1993 29.11.2000 Ενίσ�υση υπέρ της εταιρείας Ferries Golfo 

de Vizcaya SA 

E 7/1999 1.2.2000 Funiviaria Alto Tirreno SpA

C 10/1998 21.12.2000 Υπ��ρεώσεις παρ��ής δηµ�σιας υπηρεσίας 
σ�ετικά µε τις θαλάσσιες συνδέσεις 



∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™ 347

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

E — ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ

1. Πρωτ�δικεί�

2. ∆ικαστήρι�

Υπ�θεση Μέρη Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
T-613/97 Ufex και λ�ιπ�ί κατά Επιτρ�πής 14.12.2000
T-296/97 Alitalia κατά Επιτρ�πής 12.12.2000
T-55/99 Confederación Española de Transporte de 

Mercancías
29.9.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 

ακ�µη
T-184/97 BP Chemicals κατά Επιτρ�πής 27.9.2000
T-234/95 DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH κατά 

Επιτρ�πής
29.6.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 

ακ�µη
T-298/97
T-312/97
T-313/97
T-315/97
T-600-607/97
T-1/98
T-3-6/98
T-23/98

Alzetta και λ�ιπ�ί 15.6.2000

T-204/97 EPAC κατά Επιτρ�πής 13.6.2000
T-270/97 EPAC κατά Επιτρ�πής 13.6.2000
T-46/97 SIC κατά Επιτρ�πής 10.5.2000
T-72/98 Astilleros Zamacona κατά Επιτρ�πής 16.3.2000
T-49/97 TAT European Airlines κατά Επιτρ�πής 17.1.2000

Υπ�θεση Μέρη Ηµερ�µηνία ∆ηµ�σίευση
C-105/99 
(C-15/98)

Ιταλία κατά Επιτρ�πής 19.10.2000

C-15/98 Ιταλία κατά Επιτρ�πής 19.10.2000
C-278/00 Ελλάδα κατά Επιτρ�πής 12.10.2000
C-480/98 Ισπανία κατά Επιτρ�πής 12.10.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 

ακ�µη
C-288/96 Γερµανία κατά Επιτρ�πής 5.10.2000
C-156/98 Γερµανία κατά Επιτρ�πής 19.9.2000
C-404/97 Επιτρ�πή κατά Π�ρτ�γαλίας 27.6.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 

ακ�µη
C-332/98 Γαλλία κατά Επιτρ�πής 22.6.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 

ακ�µη
C-106/98 P Comité d’entreprise de la société française de 

production και λ�ιπ�ί κατά Επιτρ�πής
23.5.2000

C-83/98 P Γαλλία κατά Ladbroke Racing Ltd και 
Επιτρ�πής

16.5.2000 ∆εν έ�ει δηµ�σιευθεί 
ακ�µη
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IV — ∆ΙΕΘΝΕΙΣ Σ>ΕΣΕΙΣ

Έκθεση της Επιτρ�πής πρ�ς τ� Συµ!�ύλι� και τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�!�ύλι� για την ε�αρµ�γή των
συµ�ωνιών µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και των κυ!ερνήσεων των Ηνωµένων Π�λιτειών
της Αµερικής και τ�υ Καναδά σ�ετικά µε την ε�αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ
(1 Ιαν�υαρί�υ έως 31 ∆εκεµ!ρί�υ 2000)

1. Ηνωµένες Π�λιτείες

1.1. Εισαγωγή

Στις 23 Σεπτεµ"ρί�υ 1991 η Επιτρ�πή συνήψε συµ!ωνία µε την κυ"έρνηση των Ηνωµένων
Π�λιτειών της Αµερικής σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (182)
(στ� ε�ής: «συµ!ωνία τ�υ 1991»), σκ�π�ς της �π�ίας είναι η πρ�ώθηση της συνεργασίας µετα�ύ
των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. Με κ�ινή απ�!αση τ�υ Συµ"�υλί�υ και της Επιτρ�πής της 10ης
Απριλί�υ1995 (183) η συµ!ωνία εγκρίθηκε και κηρύ�θηκε ε!αρµ�στέα.

Στις 4 Ι�υνί�υ 1998 µια ακ�µη συµ!ωνία, η �π�ία ενισ�ύει τις διατά�εις περί θετικής
α"ρ�!ρ�σύνης της συµ!ωνίας τ�υ 1991, τέθηκε σε ισ�ύ (184) (στ� ε�ής: «συµ!ωνία τ�υ
1998»), α!�ύ εγκρίθηκε µε κ�ινή απ�!αση τ�υ Συµ"�υλί�υ και της Επιτρ�πής της 29ης
Μαΐ�υ 1998.

Στις 8 �κτω"ρί�υ 1996 η Επιτρ�πή ε�έδωσε την πρώτη έκθεση σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή της
συµ!ωνίας τ�υ 1991 για την περί�δ� απ� 10 Απριλί�υ 1995 έως 30 Ι�υνί�υ1996 (185). Η δεύτερη
έκθεση κάλυψε τ�υς επ�µεν�υς µήνες τ�υ 1996, δηλαδή τ� διάστηµα απ� 1ης Ι�υλί�υ 1996 έως
31 ∆εκεµ"ρί�υ 1996 (186). Η τρίτη έκθεση κάλυψε �λ�κληρ� τ� ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς 1997 (187), η
τέταρτη έκθεση τ� έτ�ς 1998 (188) και η πέµπτη τ� έτ�ς 1999 (189). Η παρ�ύσα έκθεση α!�ρά τ�
ηµερ�λ�γιακ� έτ�ς απ� 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 έως 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2000. Η παρ�ύσα έκθεση θα
πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασµ� µε την πρώτη έκθεση, �π�υ ε�ηγ�ύνται διε��δικά τα
�!έλη, αλλά και τα �ρια της συνεργασίας στ�ν συγκεκριµέν� τ�µέα.

Συν�πτικά, η συµ!ωνία τ�υ 1991 πρ�"λέπει τα ε�ής:

— κ�ιν�π�ίηση των υπ�θέσεων π�υ ε�ετά��νται απ� τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υ εν�ς
συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς, κατά τ� µέτρ� π�υ �ι υπ�θέσεις αυτές α!�ρ�ύν σηµαντικά

¥182¦ Συµ!ωνία µετα�ύ της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής και της Επιτρ�πής των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των ν�µ�θεσιών τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 95 της 27.4.1995, σσ. 47
και 50).

¥183¦ Βλέπε ΕΕ L 95 της 27.4.1995, σσ. 45 και 46.
¥184¦ Συµ!ωνία µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής

σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των αρ�ών της θετικής διεθν�ύς α"ρ�!ρ�σύνης κατά την ε!αρµ�γή των ν�µ�θεσιών
τ�υς περί ανταγωνισµ�ύ (ΕΕ L 173 της 18.6.1998, σσ. 26 έως 31).

¥185¦ COM(96) 479 τελικ�, "λέπε XXVIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σσ. 299 έως 311.
¥186¦ COM(97) 346 τελικ�, "λέπε XXVIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σσ. 312 έως 318.
¥187¦ COM(98) 510 τελικ�, "λέπε XXVIIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σσ. 317 έως 327.
¥188¦ COM(99) 439 τελικ�, "λέπε XXVIIIη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σσ. 313 έως 328.
¥189¦ COM(00) 618 τελικ�, "λέπε XXIXη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, σσ. 319 έως 332. 
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συµ!έρ�ντα τ�υ άλλ�υ συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς (άρθρ� II) και ανταλλαγή πληρ�!�ριών επί
γενικών θεµάτων σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ (άρθρ� III)·

— συνεργασία και συντ�νισµ�ς των ενεργειών των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ αµ!�τέρων των
συµ"αλλ�µένων µερών (άρθρ� IV)·

— διαδικασία «παραδ�σιακής α"ρ�!ρ�σύνης» στ� πλαίσι� της �π�ίας κάθε συµ"αλλ�µεν�
µέρ�ς αναλαµ"άνει την υπ��ρέωση να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµ!έρ�ντα τ�υ άλλ�υ
µέρ�υς �ταν λαµ"άνει µέτρα για την ε!αρµ�γή των καν�νων τ�υ στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (άρθρ� VI)·

— διαδικασία «θετικής α"ρ�!ρ�σύνης» στ� πλαίσι� της �π�ίας κάθε συµ"αλλ�µεν� µέρ�ς
µπ�ρεί να καλέσει τ� άλλ� συµ"αλλ�µεν� µέρ�ς να λά"ει, "άσει της ν�µ�θεσίας τ�υ
τελευταί�υ, κατάλληλα µέτρα σ�ετικά µε συµπερι!�ρά αντίθετη πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ�
π�υ εκδηλώνεται στ� έδα!�ς τ�υ και θίγει σηµαντικά συµ!έρ�ντα τ�υ αιτ�ύντ�ς
συµ"αλλ�µεν�υ µέρ�υς (άρθρ� V).

Επιπλέ�ν, η συµ!ωνία τ�υ 1991 καθιστά σα!ές �τι καµία απ� τις διατά�εις της δεν µπ�ρεί να
ερµηνευθεί κατά τρ�π� π�υ δεν συµ"ι"ά�εται µε την ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των Ηνωµένων Π�λιτειών της Αµερικής (άρθρ� IX). Ειδικ�τερα, �ι αρ�ές
ανταγωνισµ�ύ ε�ακ�λ�υθ�ύν να δεσµεύ�νται απ� τ�υς εσωτερικ�ύς καν�νες τ�υς π�υ α!�ρ�ύν
την πρ�στασία της εµπιστευτικ�τητας των πληρ�!�ριών π�υ συγκεντρών�νται απ� αυτές κατά
τη διάρκεια των αντίστ�ι�ων ερευνών τ�υς (άρθρ� VIII).

Η συµ!ωνία τ�υ 1998 διευκρινί�ει τ�σ� τ�υς µη�ανισµ�ύς της συνεργασίας µέσω της θετικής
α"ρ�!ρ�σύνης �σ� και τις περιστάσεις στις �π�ίες µπ�ρεί να α�ι�π�ιηθεί. Ειδικ�τερα,
περιγρά!ει τις πρ�ϋπ�θέσεις υπ� τις �π�ίες τ� αιτ�ύν µέρ�ς πρέπει καν�νικά να αναστείλει τα
δικά τ�υ µέτρα ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας και να παραπέµψει την υπ�θεση.

1.2. Συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ επί συγκεκριµένων υπ�θέσεων κατά τη διάρκεια τ�υ 2000

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 εντάθηκε η συνεργασία µετα�ύ της Επιτρ�πής και της Υπηρεσίας
Αντιµετώπισης των Συµπρά�εων τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ, α!εν�ς, και της
�µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ, α!ετέρ�υ. Ειδικ�τερα, αυ�ήθηκαν �ι επα!ές
µετα�ύ των υπαλλήλων της Επιτρ�πής και των �µ�λ�γων τ�υς στις δύ� αµερικανικές
υπηρεσίες. Τ� αντικείµεν� των επα!ών αυτών κάλυπτε ευρύ !άσµα, απ� διε��δικές
συ�ητήσεις επί συγκεκριµένων υπ�θέσεων µέ�ρι την πρ�σέγγιση γενικ�τερων θεµάτων,
�ρισµένες !�ρές επί θεωρητικής "άσεως, σ�ετι��µενων µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ. Σε
τακτά διαστήµατα γίν�νται επίσης συνεδριάσεις και επα!ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ. Η συνεργασία
ε�ακ�λ�υθεί να απ�!έρει σηµαντικά αµ�ι"αία �!έλη, �σ�ν α!�ρά την ανάπτυ�η των µέτρων
ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας των δύ� πλευρών, την απ�!υγή ανώ!ελων συγκρ�ύσεων ή
αντι!άσεων µετα�ύ των εν λ�γω µέτρων ε!αρµ�γής, καθώς και �σ�ν α!�ρά την καλύτερη
αµ�ι"αία καταν�ηση των καθεστώτων π�υ δηµι�υργ�ύν �ι δύ� π�λιτικές ανταγωνισµ�ύ.

1.2.1. Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 �ι σ�εδια��µενες πρά�εις π�υ διερευνήθηκαν ταυτ��ρ�να στις δύ�
πλευρές τ�υ Ατλαντικ�ύ ήταν π�λυάριθµες και περισσ�τερες απ� κάθε άλλη !�ρά. #σ�ν α!�ρά
την έρευνα επί των σ�εδια��µενων αυτών συγκεντρώσεων, �ι επα!ές τ�υ πρ�σωπικ�ύ της task
force «Συγκεντρώσεις» της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς µε τ� πρ�σωπικ� τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης και
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της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ είναι σ�εδ�ν καθηµερινές. Ασ!αλώς, η
συνεργασία είναι απ�τελεσµατικ�τερη �ταν τα µέρη της συγκέντρωσης επιτρέπ�υν στις αρ�ές
της ΕΕ και των ΗΠΑ να ανταλλάσσ�υν τις πληρ�!�ρίες π�υ τ�υς έ��υν υπ�"άλει, παραιτ�ύµενα
απ� τ� δικαίωµα της εµπιστευτικ�τητας, και τ�ύτ� συµ"αίνει συ�νά πλέ�ν.

Η διατλαντική συνεργασία κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 ήταν ιδιαίτερα έντ�νη σ�ετικά µε τις µεγάλες
υπ�θέσεις συγκέντρωσης στ�υς τ�µείς της «νέας �ικ�ν�µίας» και των π�λυµέσων, µετα�ύ των
�π�ίων α�ί�ει να σηµειωθ�ύν �ι συγκεντρώσεις AOL/Time Warner, Time Warner/EMI και MCI
WorldCom/Sprint. Κατ�πιν της παραίτησης των µερών απ� τ� δικαίωµα εµπιστευτικ�τητας, η
�υσιαστική εκτίµηση των υπ�θέσεων διενεργήθηκε εν π�λλ�ίς σε στενή συνεργασία µετα�ύ των
υπηρεσιών. Εκπρ�σωπ�ι τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ (στην υπ�θεση MCI
WorldCom/Sprint) και της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ (στις υπ�θέσεις AOL/Time Warner,
Time Warner/EMI) παρέστησαν στις ακρ�άσεις των µερών των σ�εδια��µενων συγκεντρώσεων,
ενώ υπήρ�ε επίσης τακτική επικ�ινωνία µέσω τηλε!ών�υ και ηλεκτρ�νικ�ύ τα�υδρ�µεί�υ,
ανταλλαγές εγγρά!ων και άλλες επα!ές µετα�ύ των στελε�ών των δύ� κλιµακίων.

Στις υπ�θέσεις AOL/Time Warner και Time Warner/EMI, �ι συ�ητήσεις µετα�ύ των υπαλλήλων
των δύ� πλευρών εστιάστηκαν κυρίως στην εκτίµηση των πιθανών συνεπειών των
σ�εδια��µενων πρά�εων στ�ν ανταγωνισµ� στην αγ�ρά µ�υσικής (π.�. η��γρά!ηση µ�υσικής,
έκδ�ση µ�υσικής και on-line διαν�µή µέσω τ�υ Internet). Εν τέλει, κατ�πιν των αντιρρήσεων
της Επιτρ�πής για τη σ�εδια��µενη πρά�η, η συµ!ωνία Time Warner/EMI ανεστάλη και τα
µέρη απέσυραν την κ�ιν�π�ίηση. Η Επιτρ�πή ��ρήγησε την έγκρισή της στη συγκέντρωση
AOL/Time Warner, υπ� τ�ν �ρ� �τι � γερµανικ�ς �µιλ�ς µέσων ενηµέρωσης Bertelsmann θα
απ��ωρ�ύσε απ� τις κ�ινές επι�ειρήσεις µε την AOL.

Στην υπ�θεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτρ�πή γρήγ�ρα κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι η
σ�εδια��µενη συγκέντρωση µετα�ύ των δύ� αµερικανικών εταιρειών τηλεπικ�ινωνιών θα εί�ε
παγκ�σµιες συνέπειες. Τ� Internet έ�ει παγκ�σµι� �αρακτήρα· �ι !�ρείς παρ��ής πρ�σ"ασης
στ� Internet και �ι !�ρείς παρ��ής υπηρεσιών Internet, �ι !�ρείς παρ��ής περιε��µέν�υ Internet,
�ι τελικ�ί πελάτες, �λ�ι �ητ�ύν παγκ�σµια συνδετικ�τητα στ� παγκ�σµι� δίκτυ�. Η Επιτρ�πή
εί�ε διαπιστώσει ήδη απ� τ� 1998, στ� πλαίσι� της έρευνας σ�ετικά µε τη συγκέντρωση µετα�ύ
της WorldCom και της MCI, �τι υπάρ�ει µια παγκ�σµια αγ�ρά για την επιπέδ�υ 1 (παγκ�σµια)
συνδετικ�τητα στ� Internet και �τι η συγκέντρωση µετα�ύ των ανωτέρω δύ� αµερικανικών
εταιρειών θα επηρέα�ε ��ι µ�ν� τ�υς αµερικαν�ύς καταναλωτές, αλλά επίσης, µετα�ύ άλλων,
τ�υς καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υπ�θεση MCI WorldCom/Sprint, η Επιτρ�πή
διαπίστωσε και πάλι �τι µία απ� τις σ�ετικές αγ�ρές ήταν η αγ�ρά επιπέδ�υ 1 συνδετικ�τητας
στ� Internet. Η συγκέντρωση MCI WorldCom/Sprint ήταν η πρώτη και µέ�ρι σήµερα η µ�ναδική
σ�εδια��µενη συγκέντρωση µε τη συµµετ��ή αµερικανικής εταιρείας π�υ απαγ�ρεύθηκε απ�
την Επιτρ�πή.

Η Επιτρ�πή συνεργάστηκε επίσης στενά µε την �µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ σ�ετικά
µε τη συγ�ώνευση Boeing/Hughes. Εν τέλει, η Επιτρ�πή ενέκρινε τη συγκέντρωση, κατ�πιν
εµπεριστατωµένης έρευνας και α!�ύ τα µέρη πρ�σ!έρθηκαν να αναλά"�υν δεσµεύσεις π�υ
ε�άλειψαν τις αρ�ικές ανησυ�ίες της για τ� ενδε��µεν� να �δηγήσει η πρά�η σε δηµι�υργία ή
ενίσ�υση δεσπ���υσας θέσης στις αγ�ρές δ�ρυ!�ρων γεωσύγ�ρ�νης τρ��ιάς και υπηρεσιών
εκτ��ευσης.

Η Επιτρ�πή συνεργάστηκε στενά µε την �µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ κατά την ε�έταση
της συγκέντρωσης Astra Zeneca/Novartis, µε απ�τέλεσµα µάλιστα να "ρεθεί µια κ�ινή λύση στα
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πρ�"λήµατα π�υ εντ�πίστηκαν στις αγ�ρές µυκητ�κτ�νων για τα δηµητριακά και �ι�ανι�κτ�νων
για τ� καλαµπ�κι. Η συνεργασία απ�δεί�θηκε ιδιαίτερα �ρήσιµη και για τις δύ� αρ�ές, δι�τι
πρ�σ!έρθηκε η ίδια δέσµευση πρ�κειµέν�υ να επιλυθ�ύν τα πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ σε
δια!�ρετικές περι!ερειακές αγ�ρές. Στη συγκεκριµένη περίπτωση εκπ�ιήσεων σε παγκ�σµι�
επίπεδ� των δραστηρι�τήτων της Novartis στ�ν τ�µέα της στρ�"ιλ�υρίνης και της Astra Zeneca
στ�ν τ�µέα των πρ�ϊ�ντων acetochlor, η συνεργασία µετα�ύ των αρ�ών ήταν αναγκαία για να
διασ!αλιστεί �τι �ι δεσµεύσεις π�υ έγιναν εν τέλει δεκτές δεν θα έρ��νταν σε αντίθεση µετα�ύ
τ�υς και �τι � αγ�ραστής θα ήταν απ�δεκτ�ς και απ� τις δύ� αρ�ές. Μάλιστα, επειδή η
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ απαίτησε να υπάρ�ει ένας «αρ�ικ�ς αγ�ραστής» για τις δύ�
ανωτέρω δραστηρι�τητες πρ�τ�ύ εγκριθεί η πρά�η, τα µέρη εί�αν ήδη αρ�ίσει να υλ�π�ι�ύν τη
δέσµευσή τ�υς �τι θα ανα�ητήσ�υν αγ�ραστή, πρ�τ�ύ αυτή γίνει απ�δεκτή απ� την Επιτρ�πή.

Στη συγκέντρωση Alcoa/Reynolds, τα υπεύθυνα για την υπ�θεση κλιµάκια της Επιτρ�πής και τ�υ
Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ συνεργάστηκαν στενά· µάλιστα, η Επιτρ�πή συνεργάστηκε
επίσης µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υ Καναδά και της Αυστραλίας. Εκπρ�σωπ�ι των αρ�ών των
ΗΠΑ και τ�υ Καναδά συµµετεί�αν στην ακρ�αση των µερών της συγκέντρωσης. Εν τέλει η
Επιτρ�πή ενέκρινε τη συγκέντρωση υπ� τ�ν �ρ� �τι θα πραγµατ�π�ι�ύνταν σηµαντικές εκπ�ιήσεις.

1.2.2. Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις

Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς, σηµειώθηκαν περισσ�τερες επα!ές µετα�ύ της Επιτρ�πής και των
υπηρεσιών αντιµετώπισης των συµπρά�εων των ΗΠΑ στ� πλαίσι� υπ�θέσεων π�υ δεν α!�ρ�ύν
συγκεντρώσεις. Για παράδειγµα, σ�ετικά µε την αγ�ρά των λεγ�µενων συναλλαγών B2B µε την
επωνυµία «Covisint» (σύστηµα ανταλλαγής πρ�ϊ�ντων µετα�ύ κατασκευαστών, τ� �π�ί�
δηµι�υργήθηκε απ� έ�ι µεγάλ�υς κατασκευαστές ανταλλακτικών αυτ�κινήτων), η Επιτρ�πή
πρ�έ"η σε αρκετές άτυπες ανταλλαγές απ�ψεων µε τ� κλιµάκι� της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής
Εµπ�ρί�υ π�υ ερευν�ύσε την ίδια υπ�θεση.

#σ�ν α!�ρά τις έρευνες στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων, �ι επα!ές µετα�ύ των υπηρεσιών των δύ�
πλευρών είναι λιγ�τερ� συ�νές. Τ�ύτ� �!είλεται στ� γεγ�ν�ς �τι, "άσει των υ!ιστάµενων �ρων
της συνεργασίας, δεν υπάρ�ει δυνατ�τητα ανταλλαγής εµπιστευτικών πληρ�!�ριών �ωρίς τη
ρητή συναίνεση της πηγής των πληρ�!�ριών π�υ έ��υν στη διάθεσή τ�υς �ι υπηρεσίες. Πέραν
τ�ύτ�υ, η συνεργασία µετα�ύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε υπ�θέσεις συµπρά�εων "ελτιώθηκε
θεαµατικά τ� �ρ�ν� π�υ πέρασε· µάλιστα, �ι επα!ές µετα�ύ των αρµ�διων δι�ικητικών µ�νάδων
της Επιτρ�πής και τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ έ��υν γίνει κ�ιν�ς τ�π�ς.

1.3. ∆ι�ικητικές ρυθµίσεις για την παρ�υσία σε ακρ�άσεις/συνεδριάσεις

Την 31η Μαρτί�υ 1999 η Επιτρ�πή ε�έδωσε κείµεν� π�υ θεσπί�ει δι�ικητικές ρυθµίσεις µετα�ύ
των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και την Ηνωµένων Π�λιτειών σ�ετικά µε
την αµ�ι"αία παρ�υσία σε �ρισµένα στάδια της διαδικασίας επί µεµ�νωµένων υπ�θέσεων π�υ
συνεπάγ�νται την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ των δύ� πλευρών (190). �ι ρυθµίσεις
αυτές θεσπίστηκαν στ� πλαίσι� των συµ!ωνιών µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και της
κυ"έρνησης των Ηνωµένων Π�λιτειών σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων τ�υς στ�ν τ�µέα
τ�υ ανταγωνισµ�ύ, ειδικ�τερα δε στ� πλαίσι� των διατά�εων σ�ετικά µε τ� συντ�νισµ� των
µέτρων ε!αρµ�γής τ�υ ν�µ�υ.

¥190¦ ∆ελτί� ΕΕ 3-1999, ανταγωνισµ�ς (18/43). Έκθεση 1999, COM(00) 618 τελικ�, σ. 5.



¢π∂£¡∂π™ ™Ã∂™∂π™ 361

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1999 έγινε για πρώτη !�ρά �ρήση των νέων δι�ικητικών ρυθµίσεων, �ταν
εκπρ�σωπ�ι της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ παρακ�λ�ύθησαν την ακρ�αση
της Επιτρ�πής στην υπ�θεση συγκέντρωσης BOC/Air Liquide. Τ� 2000 εκπρ�σωπ�ι τ�σ� τ�υ
Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης �σ� και της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ
παρέστησαν σε αρκετές ακρ�άσεις (TimeWarner/EMI, AOL/TimeWarner, WorldCom MCI/Sprint,
Alcoa/Reynolds), ενώ ένας υπάλληλ�ς της Επιτρ�πής παρέστη για πρώτη !�ρά σε «pitch meeting»
(ακρ�αση) µετα�ύ τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ και των µερών συγκέντρωσης κατά τη
διάρκεια τ�υ έτ�υς (WorldCom MCI/Sprint).

1.4. /µάδα εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τις συγκεντρώσεις

Κατ�πιν της ετήσιας διµερ�ύς συνεδρίασης µετα�ύ της Επιτρ�πής (Γ∆ Ανταγωνισµ�ς), της
�µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ και τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ, η �π�ία
έγινε στις Βρυ�έλλες στις 5 �κτω"ρί�υ 1999, απ�!ασίστηκε η συγκρ�τηση µιας νέας �µάδας
εργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ, µε σκ�π� την ενίσ�υση της διατλαντικής συνεργασίας στ�ν
τ�µέα της αντιµετώπισης των συµπρά�εων.

∆ιατυπώθηκε η εκτίµηση �τι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων ήταν µεν
π�λύ επιτυ�ηµένη, υπήρ�αν �µως περιθώρια "ελτίωσης, ιδίως λαµ"άν�ντας υπ�ψη τ�
παρατηρ�ύµεν� κύµα συγκεντρώσεων και την αλµατώδη αύ�ηση των διασυν�ριακών πρά�εων
µεγάλης κλίµακας. Σε µεταγενέστερ� στάδι� ενδέ�εται να ανατεθεί στην �µάδα εργασίας η
µελέτη και άλλων θεµάτων κ�ιν�ύ ενδια!έρ�ντ�ς στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Μέ�ρι σήµερα, η �µάδα εργασίας έ�ει εστιάσει τις ενέργειές της στ� πρώτ� θέµα (δι�ρθωτικά µέτρα).
Κατά τη διάρκεια τ�υ τελευταί�υ έτ�υς (2000), έγιναν εκτενείς τριµερείς συ�ητήσεις (Επιτρ�πή/
Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης/�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ ΗΠΑ), συµπεριλαµ"αν�µένης µιας
συνεδρίασης και αρκετών τηλε!ωνικών διασκέψεων ή "ιντε�διασκέψεων. �ι συν�µιλίες ήταν επω!ελείς
και για τις τρεις αρ�ές, και συνέ"αλαν ιδιαίτερα στην εκπ�νηση της πρ�σ!ατης ανακ�ίνωσης της
Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις δεσµεύσεις στ� πλαίσι� υπ�θέσεων συγκέντρωσης (191). Αναµένεται �τι η �µάδα
εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ θα πρ�"εί στη µελέτη τ�υ θέµατ�ς της �λιγ�πωλιακής δεσπ���υσας θέσης εντ�ς τ�υ
2001.

1.5. Θετική διεθνής α,ρ��ρ�σύνη

Η πρώτη !�ρά (και µ�ναδική µέ�ρι σήµερα) π�υ έγινε επίκληση των διατά�εων περί θετικής
α"ρ�!ρ�σύνης τ�υ άρθρ�υ V της συµ!ωνίας τ�υ 1991 (192) ήταν τ� 1997 εκ µέρ�υς τ�υ Υπ�υργεί�υ
∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ. Τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης εί�ε �ητήσει απ� την Επιτρ�πή να
διενεργήσει έρευνα "άσει των κ�ιν�τικών καν�νων ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε πιθαν� περι�ρισµ�
τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� τέσσερις ευρωπαϊκές αερ�π�ρικές εταιρείες (Air France, SAS, Lufthansa
και Iberia), �ι �π�ίες κατέ��υν ή είναι συνδεδεµένες µε τ� Amadeus, ηλεκτρ�νικ� σύστηµα
κράτησης θέσεων (CRS) στην Ευρώπη. Ένα ανάλ�γ� σύστηµα, τ� SABRE, π�υ ανήκε τ�τε στην
American Airlines, εί�ε υπ�"άλει καταγγελία στ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ
ισ�υρι��µεν� �τι �ι ανωτέρω εταιρείες ε!αρµ���υν πρακτικές απ�κλεισµ�ύ των ανταγωνιστών
τ�υς απ� την αγ�ρά. Κατ�πιν τ�υ αιτήµατ�ς τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης, η Επιτρ�πή κίνησε

¥191¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε δι�ρθωτικά µέτρα π�υ γίν�νται απ�δεκτά στ� πλαίσι� τ�υ καν�νισµ�ύ
(Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ και τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτρ�πής (ΕΕ C 68 της
2.3.2001, σσ. 3 έως 11).

¥192¦ Τ� αίτηµα υπε"λήθη πριν απ� τη σύναψη της συµ!ωνίας περί θετικής α"ρ�!ρ�σύνης ΕΕ-ΗΠΑ, τ� 1998.
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έρευνα και, τ� 1999, ε�έδωσε κ�ιν�π�ίηση αιτιάσεων κατά της Air France, "άσει µικρ�ύ µέρ�υς
των αρ�ικών καταγγελιών. Η έρευνα �λ�κληρώθηκε επιτυ�ώς τ�ν Ι�ύλι� τ�υ 2000 (193), α!�ύ η
Air France συµ!ώνησε να υι�θετήσει έναν κώδικα καλής συµπερι!�ράς, παρέ��ντας στ�
σύστηµα SABRE ισ�δύναµ�υς �ρ�υς µε αυτ�ύς π�υ παρέ�ει στ� σύστηµα Amadeus, τ�υ �π�ί�υ
είναι συνιδι�κτήτρια, καθώς και στα άλλα συστήµατα ηλεκτρ�νικής κράτησης θέσεων. Τ�
σύστηµα SABRE εί�ε επίσης πρ�ηγ�υµένως συνάψει παρ�µ�ιες συµ!ωνίες µε τη SAS και τη
Lufthansa.

Αυτ�ύ τ�υ είδ�υς η καιν�τ�µ�ς συνεργασία πρ�αναγγέλλει τη δυνατ�τητα �ρθ�λ�γικ�ύ
καταµερισµ�ύ τ�υ !�ρτ�υ εργασίας µετα�ύ υπηρεσιών απ� δια!�ρετικά µέρη τ�υ κ�σµ�υ. Η
θετική α"ρ�!ρ�σύνη, ιδιαίτερα, επιτρέπει την αντιµετώπιση εν�ς πιθαν�ύ πρ�"λήµατ�ς
ανταγωνισµ�ύ απ� την υπηρεσία π�υ "ρίσκεται στην καταλληλ�τερη θέση να τ� πρά�ει,
κυρίως σε �,τι α!�ρά τη συγκέντρωση στ�ι�είων ή την ενδε��µενη επι"�λή κυρώσεων.

1.6. Επα�ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 έγιναν π�λυάριθµες διµερείς επα!ές υψηλ�ύ επιπέδ�υ µετα�ύ
της Επιτρ�πής και των αρµ�διων αρ�ών των ΗΠΑ: � επίτρ�π�ς Monti πραγµατ�π�ίησε µια
πρώτη και εκτεταµένη επίσηµη επίσκεψη στην �υάσιγκτ�ν ως επίτρ�π�ς ανταγωνισµ�ύ τ�ν
Ι�ύνι� και µε την ευκαιρία αυτή συναντήθηκε, µετα�ύ άλλων, µε στελέ�η της δι�ίκησης σε
καίριες θέσεις και µέλη τ�υ Κ�γκρέσ�υ· η ετήσια διµερής συνεδρίαση µετα�ύ της
Επιτρ�πής, τ�υ Υπ�υργεί�υ ∆ικαι�σύνης και της �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Εµπ�ρί�υ των
ΗΠΑ πραγµατ�π�ιήθηκε στην �υάσιγκτ�ν τ�ν Ι�ύλι�· κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς
πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις µετα�ύ της Επιτρ�πής και τ�υ αµερικανικ�ύ
Υπ�υργεί�υ Μετα!�ρών, της αµερικανικής �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Επικ�ινωνιών και
της αµερικανικής �µ�σπ�νδιακής Επιτρ�πής Ναυτιλίας (�λες αυτές �ι αρ�ές των ΗΠΑ
έ��υν �ρισµένες αρµ�δι�τητες δια�είρισης θεµάτων π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ στ�υς
αντίστ�ι��υς τ�µείς).

1.7. Στατιστικά στ�ι�εία

α) Αριθµ�ς υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� την Επιτρ�πή και απ� τις αρ�ές των ΗΠΑ

Κατά τ� �ρ�νικ� διάστηµα απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ 2000 µέ�ρι 31ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000 η Επιτρ�πή
πρ�έ"η συν�λικά σε 104 κ�ιν�π�ιήσεις. �ι υπ�θέσεις διακρίν�νται σε εκείνες π�υ α!�ρ�ύν
συγκεντρώσεις και σε �σες δεν α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις και παρατίθενται στ� παράρτηµα 1.

Κατά τ� ίδι� �ρ�νικ� διάστηµα η Επιτρ�πή έλα"ε συν�λικά 58 κ�ιν�π�ιήσεις απ� τις αρ�ές
των ΗΠΑ. �ι 32 ε� αυτών πρ�έρ��νταν απ� τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης (DoJ) και �ι 26 απ� την
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ (FTC). �ι υπ�θέσεις αυτές παρατίθενται στ� παράρτηµα 2
και είναι �µ�ίως τα�ιν�µηµένες σε εκείνες π�υ α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις και σε �σες δεν
α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις.

�ι υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις απ�τελ�ύν την πλει�ν�τητα τ�υ συν�λ�υ των
κ�ιν�π�ιήσεων και πρ�ς τις δύ� κατευθύνσεις. Η Επιτρ�πή πρ�έ"η σε 85 κ�ιν�π�ιήσεις
συγκεντρώσεων και �ι αρ�ές των ΗΠΑ σε 49.

¥193¦ Βλέπε ανακ�ίνωση τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/00/835 της 25.7.2000.
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Τα στ�ι�εία π�υ παρατίθενται α!�ρ�ύν τ�ν αριθµ� των υπ�θέσεων για τις �π�ίες υπήρ�αν µία ή
περισσ�τερες κ�ιν�π�ιήσεις και ��ι τ�ν συν�λικ� αριθµ� των επιµέρ�υς κ�ιν�π�ιήσεων.
Σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� ΙΙ της συµ!ωνίας, κ�ιν�π�ιήσεις πραγµατ�π�ι�ύνται σε διά!�ρα στάδια
της διαδικασίας, πράγµα τ� �π�ί� σηµαίνει �τι για την ίδια υπ�θεση ενδέ�εται να
πραγµατ�π�ιηθ�ύν περισσ�τερες κ�ιν�π�ιήσεις.

Στ�ν πίνακα 1 ανα!έρεται � αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν "άσει της συµ!ωνίας
ΕΚ-ΗΠΑ τ�υ 1991 κατά την περί�δ� απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ µέ�ρι 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2000. Στ�ν
πίνακα 2 ανα!έρεται � αριθµ�ς των υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� τις 23 Σεπτεµ"ρί�υ
1991.

Πίνακας 1194

Κ�ιν�π�ιήσεις υπ�θέσεων

Πίνακας 2

Κ�ιν�π�ιήσεις υπ�θέσεων

¥194¦ �ι κ�ιν�π�ιήσεις αυτές περιλαµ"άν�υν �ρισµένες υπ�θέσεις στ� πλαίσι� των �π�ίων η Επιτρ�πή �ήτησε
πληρ�!�ρίες απ� αµερικανικές εταιρείες.

Έτ�ς Αριθµ�ς 
κ�ιν�π�ιήσεων ΕΚ

Αριθµ�ς κ�ιν�π�ιήσεων ΗΠΑ Αριθµ�ς κ�ιν�π�ιήσεων 
συγκεντρώσεων

FTC DoJ Σύν�λ� ΕΚ ΗΠΑ
2000 104 (194) 26 32 58 85 49

Έτ�ς Αριθµ�ς 
κ�ιν�π�ιήσεων ΕΚ

Αριθµ�ς κ�ιν�π�ιήσεων ΗΠΑ Αριθµ�ς κ�ιν�π�ιήσεων 
συγκεντρώσεων

FTC DoJ Σύν�λ� ΕΚ ΗΠΑ
1991 5 10 2 12 3 9
1992 26 20 20 11 31
1993 44 22 18 40 20 20
1994 29 16 19 35 18 20
1995 42 14 21 35 31 18
1996 48 20 18 38 35 27
1997 42 12 24 36 30 20
1998 52 22 24 46 43 39
1999 70 26 23 49 59 39
2000 104 26 32 58 85 49
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#) Κ�ιν�π�ιήσεις της Επιτρ�πής πρ�ς τα κράτη µέλη

Τ� κείµεν� της ερµηνευτικής επιστ�λής των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων πρ�ς τις ΗΠΑ, αλλά και η
δήλωση περί δια!άνειας π�υ υπέ"αλε η Επιτρ�πή στ� Συµ"�ύλι� στις 10 Απριλί�υ 1995,
πρ�"λέπ�υν �τι η Επιτρ�πή, α!�ύ ειδ�π�ιήσει τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ, ενηµερώνει τ�
κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων τα συµ!έρ�ντα θίγ�νται, σ�ετικά µε τις κ�ιν�π�ιήσεις
π�υ της δια"ι"ά��υν �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ των ΗΠΑ. Ειδικ�τερα, �ταν λη!θεί µια κ�ιν�π�ίηση
π�υ πρ�έρ�εται απ� τις αρ�ές των ΗΠΑ, δια"ι"ά�εται πάραυτα στις αρµ�διες δι�ικητικές
µ�νάδες της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, ενώ ταυτ��ρ�να απ�στέλλ�νται αντίγρα!ά της στα κράτη µέλη
των �π�ίων ενδε��µένως θίγ�νται συµ!έρ�ντα. Επίσης, ταυτ��ρ�να µε τις κ�ιν�π�ιήσεις στις
�π�ίες πρ�"αίνει η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς πρ�ς τις αρ�ές των ΗΠΑ, απ�στέλλ�νται αντίγρα!α στ�
κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων θίγ�νται τα συµ!έρ�ντα.

Στις περισσ�τερες περιπτώσεις �ι αρ�ές των ΗΠΑ ενηµερών�υν ευθέως και τα κράτη µέλη,
δυνάµει της σύστασης τ�υ ��ΣΑ (195). Κατά τ� υπ� ε�έταση �ρ�νικ� διάστηµα κ�ιν�π�ιήθηκαν
45 υπ�θέσεις στ� Ηνωµέν� Βασίλει�, 30 στη Γερµανία, 19 στη Γαλλία, απ� 12 στις Κάτω
Uώρες και στη Σ�υηδία, 6 στην Ισπανία, απ� 4 στ� Βέλγι�, στη Φινλανδία και την Ιταλία,
3 στην Ιρλανδία και απ� 2 στη ∆ανία, στην Αυστρία και τ� Λ�υ�εµ"�ύργ�.

1.8. Συµπεράσµατα

Τ� 2000 η συνεργασία µετα�ύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σε θέµατα ανταγωνισµ�ύ έγινε ακ�µη
εντ�ν�τερη. #σ�ν α!�ρά ειδικ�τερα την αντιµετώπιση υπ�θέσεων διασυν�ριακών συγκεντρώσεων,
η συνεργασία υπήρ�ε π�λύ στενή και γ�νιµη. ∆ιευκ�λυνε την ανάπτυ�η της σύγκλισης των απ�ψεων
της ΕΕ και των ΗΠΑ σ�ετικά µε την ε�έταση των πιθανών δυσµενών συνεπειών των ανωτέρω
πρά�εων στ�ν ανταγωνισµ�. �ι αρ�ές στις δύ� πλευρές τ�υ Ατλαντικ�ύ τείν�υν επίσης να
διαµ�ρ!ώσ�υν συγκλίν�υσες απ�ψεις �σ�ν α!�ρά τ�ν καθ�ρισµ� και την ε!αρµ�γή δι�ρθωτικών
µέτρων, καθώς και την παρακ�λ�ύθηση της συµµ�ρ!ωσης µε τα δι�ρθωτικά µέτρα µετά την
υλ�π�ίηση της συγκέντρωσης.

Κατά τη διάρκεια τ�υ έτ�υς, �ι αρ�ές της ΕΕ και των ΗΠΑ ανέπτυ�αν τις επα!ές τ�υς �σ�ν
α!�ρά την έρευνα θεµάτων ανταγωνισµ�ύ π�υ δεν α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις, καθώς και την
αντιµετώπιση συµπρά�εων µε παγκ�σµιες διαστάσεις Η Επιτρ�πή, τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης
και η �µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ των ΗΠΑ διατηρ�ύν συνε�ή διάλ�γ� επί της γενικής
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και επί θεµάτων ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας µε αµ�ι"αί� ενδια!έρ�ν.

2. Καναδάς

2.1. Εισαγωγή

Στ���ς της συµ!ωνίας µετα�ύ της ΕΕ και τ�υ Καναδά στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι η
πρ�ώθηση της συνεργασίας µετα�ύ των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων και τ�υ Καναδά σ�ετικά µε
την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ των δύ� πλευρών. Η συµ!ωνία υπεγρά!η στη

¥195¦ Αναθεωρηµένη σύσταση τ�υ Συµ"�υλί�υ τ�υ ��ΣΑ σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ των �ωρών µελών �σ�ν
α!�ρά τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές π�υ επηρεά��υν τ� διεθνές εµπ�ρι�, η �π�ία εγκρίθηκε στις 27 και
28 Ι�υλί�υ 1995.
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διάσκεψη κ�ρυ!ής ΕΕ-Καναδά στη Β�ννη στις 17 Ι�υνί�υ 1999 και τέθηκε σε ισ�ύ µε την
υπ�γρα!ή της.

Κατ’ �υσίαν, η συµ!ωνία πρ�"λέπει τα ε�ής: i) αµ�ι"αία κ�ιν�π�ίηση των υπ�θέσεων π�υ
ε�ετά��νται απ� τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ τ�υ εν�ς συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς, �ταν �ι υπ�θέσεις
αυτές α!�ρ�ύν σηµαντικά συµ!έρ�ντα τ�υ άλλ�υ συµ"αλλ�µέν�υ µέρ�υς· ii) δυνατ�τητα
συντ�νισµ�ύ των µέτρων ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας των δύ� αρ�ών, καθώς και αµ�ι"αίας
συνδρ�µής· iii) δυνατ�τητα κάθε συµ"αλλ�µεν�υ µέρ�υς να καλέσει τ� άλλ� µέρ�ς να λά"ει
µέτρα ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας (θετική α"ρ�!ρ�σύνη) και υπ��ρέωση κάθε συµ"αλλ�µεν�υ
µέρ�υς να συνεκτιµά τα σηµαντικά συµ!έρ�ντα τ�υ άλλ�υ µέρ�υς �ταν λαµ"άνει µέτρα για την
ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας (παραδ�σιακή α"ρ�!ρ�σύνη)· και iv) ανταλλαγή πληρ�!�ριών µετα�ύ
των µερών, �ωρίς ωστ�σ� να θίγ�νται �ι υπ��ρεώσεις τήρησης της εµπιστευτικ�τητας αυτών των
πληρ�!�ριών εκ µέρ�υς των µερών. �υσιαστικά, η συµ!ωνία έ�ει π�λλές �µ�ι�τητες µε τη
συµ!ωνία τ�υ 1991 µετα�ύ της ΕΕ και των ΗΠΑ.

2.2. Κ�ιν�π�ιήσεις

α) Αριθµ�ς υπ�θέσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν απ� την Επιτρ�πή και τις καναδικές αρ�ές

Η Επιτρ�πή πρ�έ"η σε τέσσερις κ�ιν�π�ιήσεις υπ�θέσεων κατά την περί�δ� απ� τις
17 Ι�υνί�υ έως τις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 1999 και σε εννέα κ�ιν�π�ιήσεις κατά τη διάρκεια τ�υ 2000.
Η Επιτρ�πή έλα"ε κ�ιν�π�ιήσεις απ� την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ για τρεις
υπ�θέσεις τ� 1999 και για δέκα υπ�θέσεις τ� 2000.

#σ�ν α!�ρά τις παρατηρ�ύµενες τάσεις, �ι κ�ιν�π�ιήσεις της Επιτρ�πής π�υ α!�ρ�ύν
υπ�θέσεις συγκεντρώσεων αυ�άν�νται τα�ύτερα απ� τις άλλες υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ π�υ
δεν α!�ρ�ύν συγκεντρώσεις. Τ�ύτ� αντικατ�πτρί�ει τη διαδικασία π�υ πρ�"λέπεται στ�ν
καν�νισµ� περί συγκεντρώσεων, "άσει της �π�ίας, κατ�πιν της λήψης µιας κ�ιν�π�ίησης, η
Επιτρ�πή δηµ�σιεύει ανακ�ίνωση στην Επίσηµη Ε!ηµερίδα γνωστ�π�ιώντας τ� γεγ�ν�ς �τι
υπε"λήθη κ�ιν�π�ίηση. Η συνεργασία α!�ρ�ύσε κυρίως τ�υς ακ�λ�υθ�υς τ�µείς: αερ�π�ρικές
εταιρείες, αλ�υµίνι�, �λ�κληρωµένα ηλεκτρ�νικά συστήµατα, τηλεπικ�ινωνιακά δίκτυα,
καλωδιακή τηλε�ραση και περιε��µεν� αυτής, µετα!�ρές.

Π�λλές απ� τις υπ�θέσεις π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν κατά την υπ� ε�έταση περί�δ� δεν έ��υν
�λ�κληρωθεί ακ�µη, ιδιαίτερα τα θέµατα π�υ υπάγ�νται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και,
ως εκ τ�ύτ�υ, δεν είναι δυνατ� να αναπτυ�θ�ύν λεπτ�µερώς ή ακ�µη και να κατ�ν�µαστ�ύν �ι
εµπλεκ�µεν�ι, εκτ�ς εάν η υπ�θεση έ�ει ήδη απ�τελέσει αντικείµεν� δήλωσης ή ανακ�ίνωσης της
Επιτρ�πής.

Απ� την άλλη πλευρά, �ι υπ�θέσεις συγκεντρώσεων π�υ κ�ιν�π�ιήθηκαν και απ�τέλεσαν
αντικείµεν� συνεργασίας στ� πλαίσι� της συµ!ωνίας, κατά τ� πλείστ�ν έ��υν πλέ�ν �λ�κληρωθεί,
λ�γω των αυστηρών πρ�θεσµιών π�υ τηρ�ύνται "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων (196) και
έτσι �ι υπ�θέσεις αυτές µπ�ρ�ύν να αναπτυ�θ�ύν στην παρ�ύσα έκθεση.

¥196¦ Καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 1989 για τ�ν έλεγ�� των
συγκεντρώσεων µετα�ύ επι�ειρήσεων (ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1), �πως δι�ρθώθηκε στην ΕΕ L 257 της
21.9.1990, σ. 13 και �πως τρ�π�π�ιήθηκε απ� τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1310/97 της 30ής Ι�υνί�υ 1997.
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Επιπλέ�ν, λ�γω της εµπιστευτικ�τητας π�υ τηρείται στ� πλαίσι� των καναδικών διαδικασιών
και της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας π�υ υπέ��υν �ι Ευρωπαϊκές Κ�ιν�τητες
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ U της συµ!ωνίας, αναγκαστικά είναι περι�ρισµένες �ι ανα!�ρές σε
συγκεκριµένες υπ�θέσεις π�υ εκκρεµ�ύν ενώπι�ν των καναδικών αρ�ών ή καλύπτ�νται για
άλλ�υς λ�γ�υς απ� την υπ��ρέωση εµπιστευτικ�τητας, ακ�µη και �ταν απ� την πλευρά της
Επιτρ�πής η έρευνα έ�ει �λ�κληρωθεί και �ι υπ�θέσεις έ��υν περατωθεί.

#) Κ�ιν�π�ιήσεις της Επιτρ�πής πρ�ς τα κράτη µέλη και τις τρίτες �ώρες

#λες �ι κ�ιν�π�ιήσεις π�υ λαµ"άν�νται απ� την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ δια"ι"ά��νται
στις αρµ�διες µ�νάδες της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, ενώ ταυτ��ρ�να απ�στέλλ�νται αντίγρα!ά τ�υς στ�
κράτ�ς µέλ�ς ή στα κράτη µέλη των �π�ίων ενδε��µένως θίγ�νται συµ!έρ�ντα. �µ�ίως,
ταυτ��ρ�να µε τις κ�ιν�π�ιήσεις στις �π�ίες πρ�"αίνει η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς πρ�ς την Καναδική
Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ, απ�στέλλ�νται αντίγρα!α στ� κράτ�ς µέλ�ς ή τα κράτη µέλη των �π�ίων
θίγ�νται τα συµ!έρ�ντα. Κατά την υπ� ε�έταση περί�δ� έ�ι υπ�θέσεις κ�ιν�π�ιήθηκαν στη
Γερµανία, πέντε στη Γαλλία, τρεις στις Ηνωµένες Π�λιτείες, απ� δύ� στ� Ηνωµέν� Βασίλει� και
στη ∆ανία και απ� µία στις Κάτω Uώρες, στ� Βέλγι� και στην Ελ"ετία.

2.3. Συνεργασία

Η εµπειρία της Επιτρ�πής απ� τη συνεργασία της µε τις �µ�λ�γες καναδικές υπηρεσίες ήταν
π�λύ θετική. Η !ύση της συνεργασίας ε�αρτάται απ� τις επιµέρ�υς υπ�θέσεις και µπ�ρεί να
λά"ει τη µ�ρ!ή απλών ερωτήσεων σ�ετικά µε τ� �ρ�ν� των διαδικασιών ή και να !θάσει µέ�ρι
τ� συντ�νισµ� των σ�εδια��µενων δι�ρθωτικών µέτρων σε µια υπ�θεση.

Η καθηµερινή συνεργασία µετα�ύ της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς και της Καναδικής Υπηρεσίας
Ανταγωνισµ�ύ είναι µάλλ�ν �µαλή. Εκτυλίσσεται κατά τρ�π� παρ�µ�ι� µε τη συνεργασία
"άσει της συµ!ωνίας συνεργασίας ΕΚ-ΗΠΑ, αλλά σε µικρ�τερη κλίµακα. Γίν�νται συ�νές
επα!ές σ�ετικά µε έρευνες σε υπ�θέσεις συγκεντρώσεων, ενώ η καναδική πλευρά έ�ει
συµµετάσ�ει σε �ρισµένες ακρ�άσεις. Τ� ίδι� θα επαναλη!θεί απ� κ�ιν�τικής πλευράς, �ταν η
Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή θα έ�ει �ωτικ�ύς λ�γ�υς να παρακ�λ�υθήσει διαδικασίες στ�ν Καναδά.
Α�ί�ει να σηµειωθεί �τι έγιναν τριµερείς τηλεδιασκέψεις/συνεδριάσεις (Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή/
ΗΠΑ/Καναδάς) σ�ετικά µε την υπ�θεση Dow Chemical/Union Carbide και τη συγκέντρωση
Alcoa/Reynolds.

2.4. /ρισµένες υπ�θέσεις

Η πρώτη κ�ιν�π�ίηση τ�υ Καναδά εντ�ς τ�υ 2000 α!�ρ�ύσε τη σ�εδια��µενη ε�αγ�ρά της
Union Carbide Corporation απ� την Dow Chemical, η �π�ία ε�ετα��ταν ήδη σε συνεργασία µε
τις αρ�ές των ΗΠΑ. #λες �ι άλλες κ�ιν�π�ιήσεις π�υ ελή!θησαν εντ�ς τ�υ 2000 α!�ρ�ύσαν
έρευνες υπ�θέσεων συµπρά�εων.

Απ� κ�ιν�τικής πλευράς, ιδιαίτερη σηµασία έ�ει η στενή συνεργασία µε τις καναδικές αρ�ές
στην υπ�θεση Vivendi/Canal+/Seagram. Κατ�πιν της έρευνας αγ�ράς, η Επιτρ�πή διαπίστωσε �τι
η συγκέντρωση θα επηρέα�ε τρεις αγ�ρές, και συγκεκριµένα την αγ�ρά συνδρ�µητικής
τηλε�ρασης, την αναδυ�µενη πανευρωπαϊκή αγ�ρά πυλών και την αναδυ�µενη αγ�ρά on-line
µ�υσικής. Εν τέλει η συγκέντρωση εγκρίθηκε, κατ�πιν της δέσµευσης της Vivendi να εκ�ωρήσει
τη συµµετ��ή της στη "ρετανική συνδρ�µητική τηλε�ραση BSkyB και να παρα�ωρήσει σε
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ανταγωνιστές της στ�ν τ�µέα της συνδρ�µητικής τηλε�ρασης πρ�σ"αση στις κινηµατ�γρα!ικές
ταινίες της Universal.

2.5. Συµπέρασµα

Η συµ!ωνία �δήγησε σε σύσ!ιγ�η των σ�έσεων µετα�ύ της Επιτρ�πής και της Καναδικής
Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ, καθώς και σε πρ�ώθηση της αµ�ι"αίας καταν�ησης της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ π�υ ε!αρµ���υν �ι δύ� πλευρές. �λ�ένα και περισσ�τερες υπ�θέσεις ε�ετά��νται
απ� τις δύ� αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, µε απ�τέλεσµα να γίνεται !ανερή η σηµασία της απ�!υγής
έκδ�σης αντικρ�υ�µενων απ�!άσεων, α!εν�ς, και τ�υ συντ�νισµ�ύ των µέτρων ε!αρµ�γής της
ν�µ�θεσίας, α!ετέρ�υ, κατά τ� µέτρ� π�υ τ�ύτ� θεωρείται αµ�ι"αία επω!ελές απ� τα µέρη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κ/ΙΝ/Π/ΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡ/ΠΗΣ ΠΡ/Σ ΤΙΣ ΑΡ>ΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ
(1η ΙΑΝ/ΥΑΡΙ/Υ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙ/Υ 2000)

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων

01 Υπ�θεση COMP/M.1786 General Electric Company/Thomson-CSF

02 Υπ�θεση COMP/M.1782 American Home Products/Warner-Lambert

03 Υπ�θεση COMP/JV 30 BVI Television (Europe) Inc./SPE Euromovies Investments 
Inc./Europe Movieco Partners)

04 Υπ�θεση COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International

05 Υπ�θεση COMP/M.1801 Neusiedler/American Israeli Paper Mills

06 Υπ�θεση COMP/M.1741 MCI WorldCom/Sprint Corporation

07 Υπ�θεση COMP/JV38 KPN/Bellsouth/E-Plus 

08 Υπ�θεση COMP/M.1796 Bayer/Lyondell

09 Υπ�θεση COMP/M.1847 General Motors/Saab Automobile

10 Υπ�θεση COMP/M.1849 Solectron/Ericsson

11 Υπ�θεση COMP/M.1841 Celestica/IBM

12 Υπ�θεση COMP/M.1854 Emerson Electric/Ericsson Energy Systems

13 Υπ�θεση COMP/M.1835 Monsanto/Pharmacia & Upjohn

14 Υπ�θεση COMP/M.1880 3M/Quante

15 Υπ�θεση COMP/M.1856 Citigroup/Schroders

16 Υπ�θεση COMP/M.1745 Lagardère SCA, DaimlerChrysler AG, Γαλλικ� 
∆ηµ�σι�/SEPI/EADS

17 Υπ�θεση COMP/M.1876 Kohlberg Kravis Roberts/Zumtobel/Wassall

18 Υπ�θεση COMP/M.1871 Arrow Electronics/Tekelec

19 Υπ�θεση COMP/M.1882 Pirelli/BICC General

20 Υπ�θεση COMP/M.1892 Sara Lee/Courtaulds

21 Υπ�θεση COMP/M.1914 TXU/Hydro Electrica

22 Υπ�θεση COMP/M.1920 Nabisco/United Biscuits

23 Υπ�θεση COMP/M.1878 Pfizer/Warner-Lambert

24 Υπ�θεση COMP/M.1956 Ford/Autonova

25 Υπ�θεση COMP/M.1891 BP Amoco/Castrol 

26 Υπ�θεση COMP/M.1901  Cap Gemini/Ernst & Young

27 Υπ�θεση COMP/M.1919 Alcoa/Cordant 
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28 Υπ�θεση COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ — Kabel Nordrhein-Westfalen 

29 Υπ�θεση COMP/M.1879 Boeing/Hughes 

30 Υπ�θεση COMP/M.1946 Bellsouth/SBC

31 Υπ�θεση COMP/M.1948 Techpack International/Valois

32 Υπ�θεση COMP/M.1959 Meritor/Arvin

33 Υπ�θεση COMP/M.1845 AOL/Time Warner

34 Υπ�θεση COMP/M.1968 Solectron/Nortel

35 Υπ�θεση COMP/M.1970 Johnson & Johnson/Mercury Asset Management/Agora Healthcare 
Services

36 Υπ�θεση COMP/M.1852  Time Warner/EMI

37 Υπ�θεση COMP/M.1932 BASF/American Cyanamid

38 Υπ�θεση COMP/M.2004  Investcorp/Chase Capital Investments/Gerresheimer Glass

39 Υπ�θεση COMP/M.1966  Phillips/Chevron

40 Υπ�θεση COMP/M.2003  Carlyle/Gruppo Riello

41 Υπ�θεση COMP/M.1998  Ford/Landrover

42 Υπ�θεση COMP/M.1939  Rexam (PLM)/American National Can

43 Υπ�θεση COMP/M.2026  Clear Channel Communications/SFX Entertainment

44 Υπ�θεση COMP/M.1949  Enron/MG

45 Υπ�θεση COMP/M.2026  Western Power Distribution/Hyder

46 Υπ�θεση COMP/M.1933  Citigroup/Flender

47 Υπ�θεση COMP/JV.47  Lagardère/Canal+/Liberty Media

48 Υπ�θεση COMP/M.1982 Telia/Oracle/Drutt

49 Υπ�θεση COMP/M.2025 GE Capital/BTPS/MEPC

50 Υπ�θεση COMP/M.1969 UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com

51 Υπ�θεση COMP/M.1926 Telefónica/Tyco

52 Υπ�θεση COMP/M.2053 Telenor/BellSouth/Sonofon

53 Υπ�θεση COMP/M.2000 WPP/Young & Rubicam

54 Υπ�θεση COMP/M.2075 Newhouse/Jupiter/Scudder/M&G

55 Υπ�θεση COMP/M.2077 Clayton, Dubilier & Rice/Alcatel

56 Υπ�θεση COMP/M.1990 Unilever/Bestfoods

57 Υπ�θεση COMP/M.2074 Tyco/Mallinkrodt

58 Υπ�θεση COMP/JV.50 Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg

59 Υπ�θεση COMP/M.2128 ABB Lummus/Engelhard/Equistar/Novolen

60 Υπ�θεση COMP/M.2133 Hicks/Bear Stearns/Johns Manville
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61 Υπ�θεση COMP/M.2104 Messer/Carlyle/Eutectic & Castolin

62 Υπ�θεση COMP/M.2147 VNU/Hearst/Stratosfera

63 Υπ�θεση COMP/M.2135 4Front/NCR

64 Υπ�θεση COMP/M.2127  DaimlerChrysler/Detroit Diesel

65 Υπ�θεση COMP/M.2158 Crédit Suisse Group/Donaldson, Lufkin & Jenrette

66 Υπ�θεση COMP/M.2137 SLDE/NTL/MSCP/NOOS

67 Υπ�θεση COMP/M.2101 General Mills/Pillsbury/Diageo

68 Υπ�θεση COMP/M.2134  Avnet/Veba Electronics

69 Υπ�θεση COMP/M.2041 United Airlines/US Airways

70 Υπ�θεση COMP/M.2111 Alcoa Inc./British Aluminium Ltd

71 Υπ�θεση COMP/M.2145 Apollo Group/Shell Resin Business

72 Υπ�θεση COMP/M.2167 Citigroup/Associates First Capital Group

73 Υπ�θεση COMP/M.2196 Enron/Bergmann/Hutzler

74 Υπ�θεση COMP/M.2175 Dow Chemical/Gurit-Essex

75 Υπ�θεση COMP/M.2192 SmithKline Beecham/Block Drug

76 Υπ�θεση COMP/M.2230 Sanmina/Siemens/Inboard/Leiterplattentechnologie

77 Υπ�θεση COMP/M.2041 United Airlines/US Air

78 Υπ�θεση COMP/M.2251 AOL/Banco Santander

79 Υπ�θεση COMP/M.2199  Quantum/Maxtor

80 Υπ�θεση COMP/M.2213 DuPont/Sabanci Holdings/JV

81 Υπ�θεση COMP/M.2248 CVC/Advent/Carlyle/Lafarge

82 Υπ�θεση COMP/M.2238 Solectron/Natsteel Electronics

83 Υπ�θεση COMP/M.2252 Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe/JV

84 Υπ�θεση COMP/M.2259 Terra Amadeus/1Travel.com

85 Υπ�θεση COMP/M.2265 Ricoh/Lanier Worldwide
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Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις (197)

¥197¦ Λ�γω της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας ή πρ�στασίας τ�υ απ�ρρήτ�υ των υπ� ε�έλι�η ερευνών,
� κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει µ�ν� τις έρευνες ή υπ�θέσεις �ι �π�ίες έ��υν δηµ�σι�π�ιηθεί.

01 Υπ�θεση 37.241 Boeing/Airbus

02 Υπ�θεση 36.824 

03 Υπ�θεση 37.792  PO/Microsoft (Windows 2000)

04 Υπ�θεση 37.747 Stohaas JV

05 Αίτηµα παρ��ής 
πληρ�!�ριών

06 Υπ�θεση 37.889 Fiat/General Motors Corp. 

07 Υπ�θεση 37.866 DB UK Holding Ltd/UBS AG/Goldman Sachs Vol-Holdings 
LLC/Citibank Investments Ltd

08 Υπ�θεση 36.212 Αυτ�αντιγρα!ικ� �αρτί 

09 Αίτηµα παρ��ής 
πληρ�!�ριών 

10 Υπ�θεση 37.949 Borealis/DuPont de Nemours 

11 Υπ�θεση 37.920 3G Patent Platform 

12 Υπ�θεση 36.213 GEAE + P&W

13 Υπ�θεση 36.566 Estée Lauder

14 Αίτηµα παρ��ής 
πληρ�!�ριών

Intercontinental Marketing Services Health

15 Υπ�θεση 36.816–37.055 Intercontinental Marketing Services Health

16 Υπ�θεση 37.983 American Airlines/Swissair/Sabena

17 Υπ�θεση 37.774 Innogenetics/Chiron-Ortho Diagnostics 

18 Αίτηµα παρ��ής 
πληρ�!�ριών

19 Υπ�θεση BUY.com US
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κ/ΙΝ/Π/ΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ>ΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡ/Σ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡ/ΠΗ
(1η ΙΑΝ/ΥΑΡΙ/Υ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙ/Υ 2000)

Υπ�θέσεις συγκεντρώσεων (198)

¥198¦ Λ�γω της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας, � κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει µ�ν� τις έρευνες ή υπ�θέσεις
�ι �π�ίες έ��υν δηµ�σι�π�ιηθεί.

01 Carnival Corp./NCL Holding ASA

02 Chemdal Corp. & Chemdal Asia/BASF

03 Transportación Marítima Mexicana/Stolt-Nielsen Transportation Group (JV)

04 American Home Products Corp./Warner-Lambert Co.

05 Deere/Metso & Timberjack & Marsta

06 Dairy Farmers/Sodiaal North America Corp.

07 Valmet Corp. & Groupe Laperriere and Verreault Inc./Beloit Corp.

08 Time Warner Inc./EMI Group plc

09 Alcoa Inc./Reynolds Metals Co.

10 Novartis AG/Astra Zeneca plc

11 Boeing Co./Hughes Electronics Corp.

12 PE Corp./Third Wave Technologies Inc.

13 Lafarge SA/Blue Circle Industries plc

14 Carson Inc./L’Oreal

15 Glaxo Wellcome/Smith Kline Beecham

16 Warner Lambert/Pfizer Inc.

17 Newbridge Networks Corp./Alcatel

18 Lernout & Hauspie Speech Products NV/Dragon Systems Inc.

19 Charter plc/Lincoln Electric Holdings Inc.

20 National Tobacco Co./Swedish Match

21 Williams plc/Assa Abloy AB

22 AOL/America on Line Inc.

23 Lockheed Martin Corp./BAE Systems plc

24 Schlumberger Ltd/Baker Hughes Inc.

25 Covisint/General Motors/Ford Motor/Daimler Chrysler/Nissan Motor/Renault/Oracle/Commerce 
One (JV)
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26 Wesley Jessen Vision Care Inc./Novartis

27 CRH plc & Hanson plc/Pioneer Roofing Tile Inc. (JV)

28 BASF/Shell Petroleum NV (JV)

29 Hannaford Bros Supermarkets Co./Food Lion Inc.

30 Svedala Industri AB/Metso Oyj

31 Voicestream Wireless Corp./Deutsche Telekom

32 Renault/Aktiebolaget Volvo

33 Delta Air Lines/Air France

34 Atecs Mannesmann AG/Siemens AG & Robert Bosch GmbH

35 Mallinckrodt Inc./Tyco International Ltd

36 BAE Systems plc/Lockheed Martin Corp.

37 Svedala Industri AB/Metso Oyj

38 British Aviation Insurance Group Ltd (BAIG)/Associated Aviation Underwriters

39 Pillsbury Co./Diageo plc/General Mills Inc.

40 Svedala Industri AB/Metso Oyj

41 Lesaffre/Red Star Yeast & Products Division of Universal Foods Corp.

42 ASM Lithography NV/Silicon Valley Group Inc.

43 Egide SA/Industrial Growth Partners/Electronic Protection Products

44 Quantum Corp./Maxtor Corp.

45 Reed Elsevier Inc./Harcourt General Inc.

46 Electronic Foreign Exchange (JV)

47 Krupp Werner & Pfleiderer/Georg Fisher & Westdeutsche Landesbank Girozentral

48 Pitt-des-Moines/Chicago Bridge & Iron Co.

49 Harcourt/Thomson Corp.
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Υπ�θέσεις π�υ δεν α��ρ�ύν συγκεντρώσεις (199)

¥199¦ Λ�γω της υπ��ρέωσης τήρησης της εµπιστευτικ�τητας, � κατάλ�γ�ς περιλαµ"άνει µ�ν� τις έρευνες ή υπ�θέσεις
�ι �π�ίες έ��υν δηµ�σι�π�ιηθεί.

01 Dywidag-Systems International USA Inc.

02 Smith International/Schlumberger Ltd

03 Charge Carbone of America Industries Corp.

04 —

05 ∆ιεθνείς συµπρά�εις στ�ν τ�µέα των "ιταµινών

06 —

07 Sotheby’s Holdings Inc.

08 —

09 —
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κ/ΙΝ/Π/ΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡ/ΠΗΣ ΠΡ/Σ ΤΙΣ ΚΑΝΑ∆ΙΚΕΣ ΑΡ>ΕΣ
(1η ΙΑΝ/ΥΑΡΙ/Υ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙ/Υ 2000)

01 Υπ�θεση COMP/M.1841 — Celestica/IBM

02 Υπ�θεση COMP/JV.46 — Callahan Invest/Kabel Nordrhein-Westfalen

03 Υπ�θεση COMP/M.1908 — Alcatel/Newbridge Networks

04 Υπ�θεση COMP/M.1968 — Solectron/Nortel

05 Υπ�θεση COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram

06 Υπ�θεση COMP/M.2050 — Vivendi/Canal+/Seagram (εκ νέ�υ κ�ιν�π�ίηση)

07 Υπ�θεση COMP/M.2139 — Bombardier/Adtranz

08 Υπ�θεση COMP/M.2217 — Celectica/NEC Technologies UK

09 Υπ�θεση COMP/JV.50 — Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Κ/ΙΝ/Π/ΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΑ∆ΙΚΩΝ ΑΡ>ΩΝ ΠΡ/Σ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡ/ΠΗ
(1η ΙΑΝ/ΥΑΡΙ/Υ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙ/Υ 2000)

�ι δέκα κ�ιν�π�ιηθείσες υπ�θέσεις δεν µπ�ρ�ύν να ανα!ερθ�ύν ρητά, καθ�τι δεν έ��υν
�λ�κληρωθεί και διενεργείται απ�ρρητη έρευνα "άσει τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ.
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V — Η ΕΦΑΡΜ/ΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝ/ΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ/Υ 
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Τ� παρ�ν κε!άλαι� "ασί�εται στις συνεισ!�ρές των αρ�ών ανταγωνισµ�ύ των κρατών µελών.
Λεπτ�µερέστερες πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες των εν λ�γω αρ�ών περιλαµ"άν�νται
στις εθνικές εκθέσεις π�υ συντάσσ�υν �ι περισσ�τερες απ� αυτές.

A — ¡ÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Γερµανία

Τ� γερµανικ� δίκαι� των συµπρά�εων (ν�µ�ς σ�ετικά µε τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ
— GWB) δεν τρ�π�π�ιήθηκε τ� 2000.

Αυστρία

Την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 τέθηκε σε ισ�ύ η τελευταία τρ�π�π�ίηση τ�υ ν�µ�υ για τις συµπρά�εις. �
ν�µ�ς αυτ�ς εντάσσεται στ� πλαίσι� της διαδικασίας µεταρρύθµισης των καν�νων ανταγωνισµ�ύ,
�πως διευκρινί�εται στην αιτι�λ�γική έκθεση τ�υ ν�µ�σ�εδί�υ της κυ"έρνησης.

Στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων, κατά τ� παρελθ�ν �ι εναρµ�νισµένες πρακτικές εί�αν ευν�ϊκή
αντιµετώπιση σε σ�έση µε τις συµ!ωνίες, καθ�τι υπάγ�νταν εν γένει στην αρ�ή της κατά�ρησης,
ενώ �ι συµ!ωνίες υπάγ�νταν στην αρ�ή αυτή, µ�ν�ν ε!�σ�ν � περι�ρισµ�ς τ�υ ανταγωνισµ�ύ
πρ�έκυπτε απλώς ως απ�τέλεσµα της συµ!ωνίας. � νέ�ς ν�µ�ς υπάγει τις εναρµ�νισµένες
πρακτικές στ� ίδι� καθεστώς µε αυτ� π�υ ε!αρµ��εται στις συµ!ωνίες· κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π�, �ι
σκ�πιµ�ι περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ δεν µπ�ρ�ύν να ε!αρµ�στ�ύν �ωρίς την έγκριση τ�υ
δικαστηρί�υ συµπρά�εων.

� ασα!ής �ρισµ�ς της επι�είρησης π�υ κατέ�ει δεσπ���υσα θέση συγκεκριµεν�π�ιείται µε
την πρ�"λεψη τριών συστατικών στ�ι�είων, και συγκεκριµένα �ταν µια επι�είρηση είτε απ� την
πλευρά της πρ�σ��ράς είτε απ� την πλευρά της �ήτησης:

— αντιµετωπί�ει ανύπαρκτ� ή αµελητέ� ανταγωνισµ� ή κατέ�ει δεσπ���υσα θέση στην
αγ�ρά σε σ�έση µε τ�υς υπ�λ�ιπ�υς ανταγωνιστές,

— κατέ�ει δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά σε σ�έση µε τ�υς πελάτες της ή τ�υς πρ�µηθευτές της.

Επιπλέ�ν, υπάρ�ει ν�µιµ� τεκµήρι� για την ύπαρ�η δεσπ���υσας θέσης στην αγ�ρά, π�υ
πρέπει να αντικρ�υστεί απ� την ενδια!ερ�µενη επι�είρηση, �ταν µια επι�είρηση, είτε απ� την
πλευρά της πρ�σ��ράς είτε απ� την πλευρά της �ήτησης, κατέ�ει, στ� σύν�λ� της εσωτερικής αγ�ράς ή
σε άλλη καθ�ριστικής σηµασίας τ�πική αγ�ρά:
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— µερίδι� αγ�ράς τ�υλά�ιστ�ν 30 %,

— µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 5 % και αντιµετωπί�ει τ�ν ανταγωνισµ� δύ� τ� π�λύ επι�ειρήσεων,

— µερίδι� αγ�ράς άνω τ�υ 5 % και συγκαταλέγεται µετα�ύ των τεσσάρων µεγαλύτερων
επι�ειρήσεων π�υ κατέ��υν απ� κ�ιν�ύ τ�υλά�ιστ�ν τ� 80 % της αγ�ράς.

Η αδικαι�λ�γητη πώληση σε τιµές κάτω τ�υ κ�στ�υς πρ�στέθηκε στ�ν κατάλ�γ� των
κατα�ρηστικών πρακτικών, πρ�κειµέν�υ να πρ�στατευθ�ύν �ι µικρ�µεσαίες επι�ειρήσεις απ�
τις στρατηγικές ε��ντωτικής τιµ�λ�γησης. Και στην περίπτωση αυτή τ� "άρ�ς της απ�δεί�εως
µετατίθεται στην επι�είρηση π�υ κατέ�ει δεσπ���υσα θέση.

Στ�ν τ�µέα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, καταργήθηκε η διάκριση µετα�ύ των πρά�εων
π�υ πρέπει (απλώς) να ανακ�ινωθ�ύν και των πρά�εων π�υ πρέπει να κ�ιν�π�ιηθ�ύν. Επιπλέ�ν,
τα κατώτατα �ρια πρ�σαρµ�στηκαν, πρ�κειµέν�υ να δια�ωρί��νται σα!έστερα �ι πρά�εις π�υ
πραγµατ�π�ι�ύνται στις αυστριακές αγ�ρές. Κατά συνέπεια, µια πρά�η συγκέντρωσης πρέπει
να κ�ιν�π�ιείται στην Αυστρία και να εγκρίνεται απ� τ� δικαστήρι� συµπρά�εων:

— �ταν �ι συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις πραγµατ�π�ι�ύν συν�λικ� κύκλ� εργασιών σε
παγκ�σµι� επίπεδ� ύψ�υς 4,2 δισ. ATS·

— �ταν πραγµατ�π�ι�ύν συν�λικ� κύκλ� εργασιών σε εθνικ� επίπεδ� ύψ�υς 210 εκατ. ATS
και �ταν δύ� τ�υλά�ιστ�ν επι�ειρήσεις πραγµατ�π�ι�ύν µεµ�νωµένα παγκ�σµι� κύκλ�
εργασιών ύψ�υς 28 εκατ. ATS.

Σε �,τι α!�ρά τη διαδικασία, τ� δικαστήρι� συµπρά�εων έ�ει ε��υσία, κατ�πιν της τρ�π�π�ίησης
τ�υ 2000, να κινεί αυτεπαγγέλτως διαδικασίες, ανε�αρτήτως εάν έ�ει πρ�ηγηθεί αίτηση των
δι�ικητικών αρ�ών, ε!�σ�ν η παρέµ"ασή τ�υ !αίνεται να δικαι�λ�γείται απ� τ� δηµ�σι�
συµ!έρ�ν.

Βέλγι�

Καταρτί�εται σ�έδι� "ασιλικ�ύ διατάγµατ�ς µε στ��� την τρ�π�π�ίηση τ�υ άρθρ�υ 53 τ�υ
ν�µ�υ για την πρ�στασία τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ ανταγωνισµ�ύ.

Υπενθυµί�εται �τι τ� εν λ�γω άρθρ� 53 µε τη σηµερινή τ�υ διατύπωση παρέ�ει στ� συµ"�ύλι�
ανταγωνισµ�ύ τις αναγκαίες αρµ�δι�τητες για την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και τ�υ
άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ. Ωστ�σ�, η ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της συνθήκης
ΕΚ υπάγεται µέ�ρι σήµερα στην απ�κλειστική αρµ�δι�τητα της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής.

Τ� πρ�ανα!ερθέν ν�µ�σ�έδι� έ�ει ως στ��� την πρ�σαρµ�γή των διατά�εων τ�υ άρθρ�υ
53 πρ�κειµέν�υ να ασκ�ύνται απ� τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ �ι νέες αρµ�δι�τητες π�υ τ�υ
παρέ�ει � καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτρ�πής της 22ας ∆εκεµ"ρί�υ 1999 για την
ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων
συµ!ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών. Τ� άρθρ� 7 τ�υ εν λ�γω καν�νισµ�ύ επιτρέπει πλέ�ν
στην αρµ�δια αρ�ή κράτ�υς µέλ�υς να άρει τ� ευεργέτηµα της ε!αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, ενεργώντας �πως η Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή. ∆εδ�µέν�υ �τι η νέα αυτή
αρµ�δι�τητα δεν απ�ρρέει µ�ν� απ� τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 και τ� άρθρ� 82, αλλά και απ� τ�
άρθρ� 81 παράγρα!�ς 3, ήταν απαραίτητη η τρ�π�π�ίηση τ�υ άρθρ�υ 53 τ�υ ν�µ�υ.
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∆ανία

Τ� δίκαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ πρ�σαρµ�στηκε για άλλη µια !�ρά στ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ
της Ένωσης, µέσω τ�υ ν�µ�υ αριθ. 416 της 31ης Μαΐ�υ 2000 (έναρ�η ισ�ύ�ς 1η �κτω"ρί�υ
2000), µε τ�ν �π�ί� τρ�π�π�ιήθηκε � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ αριθ. 384 της 10ης Ι�υνί�υ 1997
("λέπε κωδικ�π�ιηµέν� ν�µ� αριθ. 687 της 12ης Ι�υλί�υ 2000).

Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ, τ� �π�ί�, µα�ί µε τη ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ, είναι επι!�ρτισµέν�
µε την ε!αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ, ανέλα"ε αρκετές νέες αρµ�δι�τητες π�υ
περιγρά!�νται κατωτέρω.

Άµεση ε�αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κύρια τρ�π�π�ίηση �σ�ν α!�ρά τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
�τι τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί πλέ�ν να ε!αρµ��ει άµεσα τις απαγ�ρευτικές διατά�εις
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 82 της Συνθήκης.

Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

Ακ�λ�υθ�ύν �ι διατά�εις σ�ετικά µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων στη ∆ανία. Τ� κατώτατ�
�ρι� κύκλ�υ εργασιών π�υ πρέπει να λαµ"άνεται υπ�ψη για τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων
�ρίστηκε σε 3,8 δισ. DKK. Τ� �ρι� de minimis �ρίστηκε σε 300 εκατ. DKK. Μια συγκέντρωση
υπάγεται στ� δανικ� δίκαι� ελέγ��υ των συγκεντρώσεων:

— �ταν � συν�λικ�ς ετήσι�ς κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν στη ∆ανία �ι συµµετέ��υσες
επι�ειρήσεις απ� κ�ιν�ύ ανέρ�εται τ�υλά�ιστ�ν σε 3,8 δισ. DKK και � συν�λικ�ς ετήσι�ς
κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν µεµ�νωµένα στη ∆ανία τ�υλά�ιστ�ν δύ� απ� τις
συµµετέ��υσες ανέρ�εται τ�υλά�ιστ�ν σε 300 εκατ. DKK· ή

— �ταν � συν�λικ�ς ετήσι�ς κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ιεί στη ∆ανία µία τ�υλά�ιστ�ν
απ� τις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις ανέρ�εται τ�υλά�ιστ�ν σε 3,8 δισ. DKK και � συν�λικ�ς
ετήσι�ς κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ιεί σε παγκ�σµι� επίπεδ� µία τ�υλά�ιστ�ν απ� τις
υπ�λ�ιπες συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις ανέρ�εται τ�υλά�ιστ�ν σε 3,8 δισ. DKK.

Στις περιπτώσεις σ�εδίων συγκέντρωσης π�υ δεν παρ�υσιά��υν κανένα πρ�"ληµα, �ι
επι�ειρήσεις δύνανται να λά"�υν πρ�ηγ�ύµενη έγκριση, η �π�ία δεν δηµ�σι�π�ιείται παρά
µετά τη συγκέντρωση.

Ενισ�ύσεις π�υ στρε#λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�

Ένα νέ� στ�ι�εί� είναι �τι τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ µπ�ρεί να εκδώσει διαταγή αναστ�λής ή
επιστρ�!ής µιας ενίσ�υσης π�υ στρε"λώνει των ανταγωνισµ� και έ�ει ��ρηγηθεί µε κρατικ�ύς
π�ρ�υς υπέρ �ρισµένων µ�ρ!ών δραστηρι�τήτων. Η διαταγή αναστ�λής ή ανάκτησης µπ�ρεί να
εκδ�θεί σ�ετικά µε ενίσ�υση 1) η �π�ία έ�ει άµεσα ή έµµεσα ως αντικείµεν� ή ως απ�τέλεσµα
τη στρέ"λωση τ�υ ανταγωνισµ�ύ και 2) η �π�ία δεν είναι ν�µιµη µε "άση τ� ισ�ύ�ν καν�νιστικ�
πλαίσι�. �ι ενισ�ύσεις πρ�ς τις επι�ειρήσεις δύνανται να είναι είτε άµεσες είτε έµµεσες και να
��ρηγ�ύνται ή να έ��υν ως τελικ� απ�δέκτη ιδιωτικές επι�ειρήσεις, αυτ�ν�µ�υς �ργανισµ�ύς,
καθώς και δηµ�σιες επι�ειρήσεις ή δηµ�σια ιδρύµατα.
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�ι αρ�ές π�υ ��ρηγ�ύν την ενίσ�υση και �ι επι�ειρήσεις π�υ τη λαµ"άν�υν µπ�ρ�ύν να
�ητήσ�υν να τ�υς ��ρηγηθεί δήλωση στην �π�ία να "ε"αιώνεται �τι τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ
θεωρεί �τι η ενίσ�υση δεν στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ�. Απ� την άλλη πλευρά, τ� θέµα της
ν�µιµ�τητας της ενίσ�υσης υπάγεται στη σ!αίρα ευθύνης τ�υ αρµ�δι�υ υπ�υργ�ύ ή τ�υ αρµ�δι�υ
�ργανισµ�ύ επ�πτείας, εκτ�ς εάν άλλες ν�µ�θετικές διατά�εις πρ�"λέπ�υν τ� αντίθετ�.

Η αρµ�δι�τητα τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ σ�ετικά µε τις πρ�ανα!ερθείσες διαταγές δεν
α!�ρά τις ενισ�ύσεις π�υ διέπ�νται απ� τ�υς καν�νες της συνθήκης ΕΚ σ�ετικά µε τις
κρατικές ενισ�ύσεις, �ι �π�ίες εµπίπτ�υν στην απ�κλειστική αρµ�δι�τητα της Επιτρ�πής.

Η πρώτη κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης µπ�ρεί να απ�τελέσει αντικείµεν� κυρώσεων

#πως και στ� πλαίσι� της Ευρωπαϊκής Ένωσης, �ι επι�ειρήσεις �ι �π�ίες παρα"αίν�υν
απαγ�ρευτικές διατά�εις τιµωρ�ύνται µε πρ�στιµ�. Ωστ�σ�, στη ∆ανία πρ�κειται για π�ινικές
κυρώσεις. Η καιν�τ�µία π�υ εισάγει � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ συνίσταται στ� �τι, απ� την 1η
Ι�υλί�υ 2002, επιτρέπεται η επι"�λή πρ�στίµων στις επι�ειρήσεις �ι �π�ίες, απ� πρ�θεση ή
"αρεία αµέλεια, παρα"αίν�υν την απαγ�ρευση κατά�ρησης δεσπ���υσας θέσης. �ι επι�ειρήσεις
π�υ παρα"αίν�υν αυτή την απαγ�ρευση κατά τ� διάστηµα απ� 1ης �κτω"ρί�υ 2000 έως 30
Ι�υνί�υ 2002 δεν µπ�ρ�ύν να τιµωρηθ�ύν µε πρ�στιµ� παρά µ�ν�ν ε!�σ�ν έ�ει ήδη εκδ�θεί
διάτα�η εναντί�ν τ�υς για ανάλ�γη κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης.

Τ� ύψ�ς των πρ�στίµων θα είναι σύµ!ων� µε τις ν�µικές παραδ�σεις της ∆ανίας �σ�ν α!�ρά
τις παρα"άσεις της ν�µ�θεσίας σ�ετικά µε τις επι�ειρήσεις. Τ�ύτ� σηµαίνει ιδίως �τι θα
λαµ"άνεται υπ�ψη τ� επιτυγ�αν�µεν� ή επιδιωκ�µεν� �ικ�ν�µικ� �!ελ�ς, κατά τ� µέτρ� π�υ
µπ�ρεί να υπ�λ�γιστεί, καθώς και η σ�"αρ�τητα και η διάρκεια της παρά"ασης.

Μία ακ�µη καιν�τ�µία π�υ εισάγεται στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ είναι �τι επιτρέπεται στις
επι�ειρήσεις να �ητ�ύν τη ��ρήγηση πρ�ληπτικής "ε"αίωσης δεσµευτικ�ύ �αρακτήρα σ�ετικά
µε τ� εάν κατέ��υν ή µη δεσπ���υσα θέση.

Συµ#�ύλι� ανταγωνισµ�ύ

∆εν επήλθε καµία µετα"�λή σ�ετικά µε τ�ν αριθµ� των µελών και τη σύνθεση τ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ. Αντίθετα, τα δικαιώµατα άµυνας των επι�ειρήσεων επεκτάθηκαν, καθ�τι η
ενδια!ερ�µενη επι�είρηση θα λαµ"άνει στ� ε�ής αντίγρα!� �λ�κληρ�υ τ�υ σ�εδί�υ
απ�!ασης, συµπεριλαµ"αν�µένης της ν�µικής εκτίµησης, και ��ι µ�ν� τ� τµήµα σ�ετικά µε τα
πραγµατικά περιστατικά, θα δικαι�ύται δε να παρίσταται στη συνεδρίαση τ�υ συµ"�υλί�υ
ανταγωνισµ�ύ και να εκθέτει συν�πτικά τις απ�ψεις της σ�ετικά µε την απ�!αση π�υ πρέπει να
λη!θεί στην υπ�θεση.

Ανταλλαγή εµπιστευτικών πληρ���ριών

Τέλ�ς, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ απέκτησε τη δυνατ�τητα ανταλλαγής εµπιστευτικών
πληρ�!�ριών µε τις αρ�ές ανταγωνισµ�ύ άλλων �ωρών, υπ� τ�ν �ρ� κυρίως �τι θα υπάρ�ει
αµ�ι"αι�τητα.

Ισπανία

∆ύ� σηµαντικές ε�ελί�εις πρέπει να σηµειωθ�ύν σ�ετικά µε τη ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ: η έναρ�η
ισ�ύ�ς τ�υ ν�µ�υ αριθ. 52/99 της 29ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999, µε τ�ν �π�ί� τρ�π�π�ιείται � ν�µ�ς για την
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πρ�στασία τ�υ ανταγωνισµ�ύ, και η έκδ�ση τ�υ "ασιλικ�ύ ν�µ�θετικ�ύ διατάγµατ�ς αριθ. 6/2000
της 23ης Ι�υνί�υ 2000 σ�ετικά µε τα επείγ�ντα µέτρα ενίσ�υσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές
πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών.

A — Έναρ!η ισ�ύ�ς τ�υ ν�µ�υ αριθ. 52/99 της 28ης ∆εκεµ#ρί�υ 1999 (ΦΕΚ της 29ης ∆εκεµ#ρί�υ) για
την τρ�π�π�ίηση τ�υ ν�µ�υ αριθ. 16/89 της 17ης Ι�υλί�υ 1989 σ�ετικά µε την πρ�στασία τ�υ
ανταγωνισµ�ύ (ΝΠΑ)

Τ� έτ�ς 1999 έλη�ε µε την έκδ�ση τ�υ ν�µ�υ αριθ. 52/99, � �π�ί�ς τέθηκε σε ισ�ύ στις
22 Μαρτί�υ 2000. Πρέπει να επισηµανθ�ύν τα ακ�λ�υθα στ�ι�εία τ�υ εν λ�γω ν�µ�υ:

— πρ�"λέπει µεγαλύτερη �ρι��ντια κάλυψη �λων των �ικ�ν�µικών τ�µέων απ� τ�ν ΝΠΑ,
διευκρινί��ντας �τι �ι �ργανισµ�ί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ είναι �ι µ�ν�ι υπεύθυν�ι
για την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας και πρ�σδι�ρί��ντας τ� ρ�λ� των επιµέρ�υς ρυθµιστικών
αρ�ών·

— παρέ�ει αρµ�δι�τητα στ� δικαστήρι� πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ να κινεί αυτεπαγγέλτως
έρευνες σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις·

— περι�ρί�ει τ� πεδί� ε�αρµ�γής της απαγ�ρευσης τ�υ άρθρ�υ 1 (περι�ριστικές συµ!ωνίες) στις
περιπτώσεις π�υ � περι�ρισµ�ς επιτρέπεται ή πρ�"λέπεται ρητά απ� καν�να µε ισ�ύ
ν�µ�υ·

— �ρί�ει και �αρακτηρί�ει τις περιπτώσεις κατά�ρησης της σ�έσης �ικ�ν�µικής ε!άρτησης στ�
πλαίσι� τ�υ άρθρ�υ 6 (κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης)·

— πρ�"λέπει τη δυνατ�τητα συµ#ατικής περάτωσης κινηθεισών διαδικασιών·

— πρ�"λέπει την είσπρα�η ��ρ�υ για την ε!έταση πρά!εων συγκέντρωσης.

B — Βασιλικ� ν�µ�θετικ� διάταγµα αριθ. 6/2000 της 23ης Ι�υνί�υ 2000 σ�ετικά µε επείγ�ντα µέτρα
ενίσ�υσης τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών

�ι νέ�ι µη�ανισµ�ί π�υ θεσπί�ει τ� "ασιλικ� ν�µ�θετικ� διάταγµα αριθ. 6/2000 στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ απ�σκ�π�ύν στην ενίσ�υση των ελέγ�ων των συγκεντρώσεων, πρ�κειµέν�υ να
αντιµετωπιστεί η σηµαντική αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ και τ�υ µεγέθ�υς τ�υς, µεριµνώντας
παράλληλα για την απ�τελεσµατική διε�αγωγή των κιν�ύµενων διαδικασιών, σύµ!ωνα µε τις
αρ�ές της �ικ�ν�µίας, της τα�ύτητας και τ�υ σε"ασµ�ύ των δικαιωµάτων των ενδια!ερ�µένων.

Για τ�υς ανωτέρω λ�γ�υς τρ�π�π�ιήθηκαν επίσης εν µέρει �ι διατά�εις τ�υ ν�µ�υ αριθ. 16/89
περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ π�υ α!�ρ�ύν τις �ικ�ν�µικές συγκεντρώσεις. Συγκεκριµένα,
πρ�"λέπεται η αναστ�λή µιας πρά!ης, ε!�σ�ν η τελευταία δεν έ�ει επιτραπεί, συµπληρών�ντας
έτσι τη διαδικασία υπ��ρεωτικής κ�ιν�π�ίησης π�υ θεσπίστηκε µε τ� "ασιλικ� ν�µ�θετικ�
διάταγµα αριθ. 6/99. Στη νέα τ�υ µ�ρ!ή, τ� άρθρ� 15 τ�υ ν�µ�υ αριθ. 16/89 πρ�"λέπει �τι στ� ε�ής
µια συγκέντρωση µπ�ρεί να �λ�κληρωθεί, µετά την κ�ιν�π�ίησή της, µ�ν�ν ε!�σ�ν η δι�ίκηση
δηλώσει �τι δεν έ�ει αντιρρήσεις ή θέσει ιδιαίτερ�υς �ρ�υς για την πραγµατ�π�ίησή της.
Ωστ�σ�, � υπ�υργ�ς �ικ�ν�µικών θα έ�ει τη δυνατ�τητα να άρει την αναστ�λή της
σ�εδια��µενης πρά�ης, "άσει πρ�τάσεως της υπηρεσίας ανταγωνισµ�ύ και κατ�πιν αίτησης της
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κ�ιν�π�ι�ύσας επι�είρησης, εκδίδ�ντας απ�!αση παραπ�µπής της υπ�θεσης στ� δικαστήρι�
πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Παράλληλα, και πρ�κειµέν�υ να απ�!ευ�θεί η υπερ"�λική παράταση της περι�δ�υ αναστ�λής
της πρά�ης, συντ�µεύθηκαν π�λύ �ι πρ�θεσµίες ε!έτασης, δηλαδή η πρ�θεσµία εντ�ς της �π�ίας
πρέπει να εκδ�θεί η γνωµ�δ�τηση τ�υ δικαστηρί�υ πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ (απ� τρεις
σε δύ� µήνες), αλλά και η πρ�θεσµία για την έκδ�ση �ριστικής απ�!ασης απ� τ� υπ�υργικ�
συµ"�ύλι� (η �π�ία δεν µπ�ρεί να υπερ"εί τ�ν ένα µήνα, έναντι τριών µηνών "άσει της
πρ�ηγ�ύµενης ν�µ�θεσίας). Συν�λικά, η ε�έταση µιας υπ�θεσης µπ�ρεί να διαρκέσει έως
τέσσερις µήνες κατ’ ανώτατ� �ρι�, πρ�κειται δηλαδή για µια απ� τις συντ�µ�τερες διαδικασίες
στην ΕΕ.

Για να ε�ασ!αλιστεί η απ�τελεσµατικ�τητα της διαδικασίας, διευκρινίστηκαν �ι λεπτ�µέρειες
κίνησής της απ� την υπηρεσία πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ και πρ�"λέ!θηκε �τι η είσπρα�η
τ�υ !�ρ�υ για την ε�έταση πρά�εων συγκέντρωσης θα γίνεται κατά την υπ�"�λή της
κ�ιν�π�ίησης απ� τις επι�ειρήσεις, ώστε να απ�!ευ�θεί � κίνδυν�ς καθυστέρησης της ε�έτασης
της υπ�θεσης λ�γω µη πληρωµής τ�υ εν λ�γω !�ρ�υ.

Τέλ�ς, µ�λ�ν�τι δεν πρ�κειται για τρ�π�π�ίηση των καν�νων ανταγωνισµ�ύ υπ� τη στενή
ένν�ια, σηµειώνεται �τι τ� άρθρ� 36 τ�υ "ασιλικ�ύ ν�µ�θετικ�ύ διατάγµατ�ς αριθ. 6/2000
περι�ρί�ει την άσκηση των δικαιωµάτων π�υ απ�ρρέ�υν απ� συµµετ��ές, στην περίπτωση �υσικών ή
ν�µικών πρ�σώπων π�υ ανήκ�υν σε �ργανα λήψης απ��άσεων περισσ�τερων τ�υ εν�ς κύριων ��ρέων
εκµετάλλευσης στ�υς τ�µείς τ�υ ηλεκτρισµ�ύ, των υδρ�γ�νανθράκων (υγρών υδρ�γ�νανθράκων και
αερί�υ) και της τηλε�ωνίας (κινητής και σταθερής). � επιδιωκ�µεν�ς στ���ς είναι να απ�!ευ�θεί
� συντ�νισµ�ς της συµπερι!�ράς των !�ρέων εκµετάλλευσης σε �ρισµένες αγ�ρές π�υ
"ρίσκ�νται σε διαδικασία ελευθέρωσης, συντ�νισµ�ς � �π�ί�ς διευκ�λύνεται απ� την ύπαρ�η
κ�ινών µετ��ων.

Φινλανδία

� ν�µ�ς για τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ (ν�µ�ς αριθ. 480/92, �πως τρ�π�π�ιήθηκε
απ� τ� ν�µ� αριθ. 303/98) δεν τρ�π�π�ιήθηκε κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 και κανένα σ�ετικ�
ν�µ�σ�έδι� δεν υπ�"λήθηκε στη Φινλανδία.

Στ�ν τ�µέα της απ�ν�µής της δικαι�σύνης, τ� Υπ�υργεί� ∆ικαι�σύνης µελετά σ�έδι� για τη
µετα"ί"αση των υπ�θέσεων ανταγωνισµ�ύ και δηµ�σιων συµ"άσεων, π�υ υπάγ�νται σήµερα
στην αρµ�δι�τητα τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ, σε ένα νέ� ειδικ� δικαστήρι�, τ� Markkinaoikeus.
Τ� νέ� αυτ� δικαστήρι� θα ε�ετά�ει επίσης τις υπ�θέσεις π�υ υπάγ�νται σήµερα στ� Markkina-
tuomioistuin. Τ� Markkinaoikeus θα απ�τελείται απ� τακτικά µέλη, επικ�υρ�ύµενα απ�
εµπειρ�γνώµ�νες, και θα περιλαµ"άνει επίσης τακτικ�ύς εισηγητές. Η έναρ�η της λειτ�υργίας
τ�υ πρ�"λέπεται για τις αρ�ές τ�υ 2002.

Η συµ"�υλευτική επιτρ�πή για τις επι�ειρήσεις τ�υ Υπ�υργεί�υ Εµπ�ρί�υ και Βι�µη�ανίας
συνέστησε τ�ν Ι�ύνι� τ�υ 2000 �µάδα εργασίας επι!�ρτισµένη µε τ� σ�εδιασµ� στ�ν τ�µέα
της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θεί πρ��δ�ς σε πέντε θέµατα. Τ� πρώτ�
α!�ρά την ενίσ�υση της εκπαίδευσης και της έρευνας στ�υς τ�µείς της �ικ�ν�µίας και τ�υ
δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ, τ� δεύτερ� τα �ρια µετα�ύ δηµ�σιας και ιδιωτικής �ικ�ν�µικής
δραστηρι�τητας, τ� τρίτ� τα ιδιαίτερα πρ�"λήµατα των µικρ�µεσαίων επι�ειρήσεων, τ�
τέταρτ� τα πρ�"λήµατα π�υ δηµι�υργεί εν γένει � �ρισµ�ς των αγ�ρών και τ� πέµπτ� την
καν�νιστική µεταρρύθµιση. Η θητεία της �µάδας εργασίας λήγει τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 2002.
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Γαλλία

Η κυ"έρνηση κατήρτισε ν�µ�σ�έδι� σ�ετικά µε τη ρύθµιση των �ικ�ν�µικών κλάδων, τ� �π�ί�
περιλαµ"άνει διατά�εις µε στ��� την ενίσ�υση της ε!αρµ�γής τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ,
και ιδιαίτερα την απ�τελεσµατικ�τερη καταπ�λέµηση των πρακτικών π�υ αντι"αίν�υν στ�ν
ανταγωνισµ� και τ�ν συστηµατικ�τερ� και δια!ανέστερ� έλεγ�� των συγκεντρώσεων.

Ελλάδα

Στη διάρκεια τ�υ 2000, τ� ν�µ�θετικ� πλαίσι� στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ (ν�µ�ς αριθ. 703/77
περί ελέγ��υ των µ�ν�πωλίων και �λιγ�πωλίων και πρ�στασίας τ�υ ελεύθερ�υ ανταγωνισµ�ύ)
απ�τέλεσε αντικείµεν� τρ�π�π�ιήσεων, �ι �π�ίες τέθηκαν σε ισ�ύ στις 3 Αυγ�ύστ�υ 2000, µε την
έκδ�ση τ�υ ν�µ�υ αριθ. 2837 της 3ης Αυγ�ύστ�υ 2000. � στ���ς των τρ�π�π�ιήσεων ήταν διττ�ς:
πρώτ�ν, η απ�τελεσµατική ε!αρµ�γή τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ και, δεύτερ�ν, η ενίσ�υση τ�υ
θεσµικ�ύ ρ�λ�υ της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ και η ε�ασ!άλιση της ανε�αρτησίας της.

Πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θεί αυτ�ς � στ���ς, �ι διατά�εις σ�ετικά µε την εκ των υστέρων
γνωστ�π�ίηση των συγκεντρώσεων καταργήθηκαν, ενώ αυ�ήθηκαν τα �ρια π�υ καθιστ�ύν
υπ��ρεωτική την πρ�ηγ�ύµενη γνωστ�π�ίηση των συγκεντρώσεων. Κατά συνέπεια, µια
σ�εδια��µενη συγκέντρωση υπάγεται στη διαδικασία πρ�ηγ�ύµενης γνωστ�π�ίησης:

i) �ταν τ� µερίδι� αγ�ράς των πρ�ϊ�ντων ή υπηρεσιών π�υ α!�ρά η συγκέντρωση στην
εθνική αγ�ρά ή σε σηµαντικ�, σε συνάρτηση µε τα �αρακτηριστικά των εν λ�γω
πρ�ϊ�ντων ή υπηρεσιών, τµήµα αυτής της αγ�ράς αντιπρ�σωπεύει τ�υλά�ιστ�ν 35 % τ�υ
συν�λικ�ύ κύκλ�υ εργασιών π�υ πραγµατ�π�ιείται µε τα πρ�ϊ�ντα ή τις υπηρεσίες π�υ
θεωρ�ύνται �µ�ειδή λ�γω των ιδι�τήτων, της τιµής τ�υς και της �ρήσης για την �π�ία
πρ��ρί��νται, ή

ii) �ταν � συν�λικ�ς κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν στην εθνική αγ�ρά �λες �ι
συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις ανέρ�εται τ�υλά�ιστ�ν στ� ισ�π�σ�, σε δρα�µές, των
150 εκατ. EUR και � συν�λικ�ς κύκλ�ς εργασιών π�υ πραγµατ�π�ι�ύν δύ� τ�υλά�ιστ�ν
απ� τις συµµετέ��υσες επι�ειρήσεις, καθεµία �ωριστά, σε εθνικ� επίπεδ� υπερ"αίνει τ�
ισ�π�σ�, σε δρα�µές, των 15 εκατ. EUR.

Η αύ�ηση των �ρίων έγινε πρ�κειµέν�υ να αντιµετωπισθεί η κατάσταση π�υ δηµι�υργήθηκε
�ταν, τ� 1995, θεσπίστηκαν διατά�εις σ�ετικά µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων π�υ
πρ�έ"λεπαν π�λύ �αµηλά �ρια ως πρ�ς τ�ν κύκλ� εργασιών για την εκ των πρ�τέρων ή εκ των
υστέρων γνωστ�π�ίηση συγκεντρώσεων. � !�ρτ�ς εργασίας δεν επέτρεπε την καλή λειτ�υργία
της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ και την απ�τελεσµατική ε�έταση συµ!ωνιών π�υ συνεπάγ�νταν
�ρι��ντι�υς ή κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς και κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης.

Για τ�ν ίδι� λ�γ� καταργήθηκε η διάτα�η σ�ετικά µε την κατά�ρηση της σ�έσης �ικ�ν�µικής
ε�άρτησης, δεδ�µέν�υ �τι �ι περισσ�τερες υπ�θέσεις π�υ ε�ετάστηκαν µέ�ρι σήµερα εί�αν
περισσ�τερ� αστικ� παρά εµπ�ρικ� �αρακτήρα.

Επιπλέ�ν, � νέ�ς ν�µ�ς πρ�"λέπει, κατά τ� πρ�τυπ� τ�υ κ�ιν�τικ�ύ ελέγ��υ των
συγκεντρώσεων, �τι η δηµι�υργία κ�ινής επι�είρησης π�υ εκπληρώνει µ�νιµα �λες τις
λειτ�υργίες µιας αυτ�ν�µης �ικ�ν�µικής εν�τητας συνιστά πρά�η συγκέντρωσης. Ε!�σ�ν η
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σύσταση κ�ινής επι�είρησης συνεπάγεται τ� συντ�νισµ� της ανταγωνιστικής συµπερι!�ράς,
αυτ� εκτιµάται σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 1 τ�υ ν�µ�υ αριθ. 703/77.

Στ�ν τ�µέα των συµπράBεων, τρ�π�π�ιήθηκε η διάτα�η σ�ετικά µε την πρ�θεσµία των
30 ηµερών, εντ�ς της �π�ίας πρέπει να γνωστ�π�ιηθεί µια συµ!ωνία για να της ��ρηγηθεί
απαλλαγή σε ατ�µική "άση. Η ανωτέρω πρ�θεσµία δεν ισ�ύει:

— για τις συµ!ωνίες ή εναρµ�νισµένες πρακτικές µετα�ύ δύ� ή περισσ�τέρων επι�ειρήσεων
π�υ δραστηρι�π�ι�ύνται, για τ�υς σκ�π�ύς της συµ!ωνίας, σε δια!�ρετικ� επίπεδ� της
αλυσίδας παραγωγής ή διαν�µής και �ι �π�ίες α!�ρ�ύν τ�υς �ρ�υς υπ� τ�υς �π�ί�υς τα
µέρη µπ�ρ�ύν να απ�κτήσ�υν, να πωλήσ�υν ή να µεταπωλήσ�υν �ρισµένα πρ�ϊ�ντα ή
υπηρεσίες·

— �ταν συµµετέ��υν δύ� µ�ν� επι�ειρήσεις και �ι συµ!ωνίες αυτές έ��υν ως µ�ναδικ�
απ�τέλεσµα να επι"ληθ�ύν περι�ρισµ�ί στην άσκηση των δικαιωµάτων τ�υ αγ�ραστή ή
�ρήστη δικαιωµάτων "ι�µη�ανικής ιδι�κτησίας, ιδίως διπλωµάτων ευρεσιτε�νίας,
υπ�δειγµάτων �ρησιµ�τητας, σ�εδίων και υπ�δειγµάτων ή σηµάτων, ή τ�υ δικαι�ύ��υ
συµ"άσεων π�υ πρ�"λέπ�υν εκ�ώρηση ή παρα�ώρηση απ�κλειστικής εκµετάλλευσης
µεθ�δων κατασκευής ή γνώσεων σ�ετικά µε τη �ρήση και την ε!αρµ�γή "ι�µη�ανικών
τε�νικών.

∆εδ�µέν�υ �τι � νέ�ς ν�µ�ς επιδιώκει επιπρ�σθέτως την ενίσ�υση τ�υ θεσµικ�ύ ρ�λ�υ της
επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ και την ε�ασ!άλιση της ανε�αρτησίας της, πρ�"λέπει µια ανε�άρτητη
πηγή �ρηµατ�δ�τησής της. Πρ�ς τ�ύτ� θα επι"άλλεται τέλ�ς ύψ�υς ένα τ�ις �ιλί�ις (0,001) στ�
κε!άλαι� των νε�σύστατων επι�ειρήσεων ή στ� π�σ� της αύ�ησης τ�υ κε!αλαί�υ τ�υς.
Επιπλέ�ν, διευρύνθηκαν τα πρ�ν�µια της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ, γεγ�ν�ς π�υ της επιτρέπει
να εκδίδει γνωµ�δ�τήσεις µε δική της πρωτ�"�υλία. Τ� Κ�ιν�"�ύλι� έ�ει συµ"�υλευτικ� ρ�λ�
στ�ν �ρισµ� τ�υ πρ�έδρ�υ της, γεγ�ν�ς π�υ παρέ�ει στ�ν τελευταί� µεγαλύτερη ν�µιµ�π�ίηση
και ανε�αρτησία έναντι της κυ"έρνησης. � ανώτατ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�σωπικ�ύ διπλασιάστηκε
(απ� 40 σε 80 άτ�µα). Θεσπίστηκε διάτα�η σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ της επιτρ�πής
ανταγωνισµ�ύ και των υπ�λ�ιπων ρυθµιστικών αρ�ών.

Ιρλανδία

∆εν υπάρ��υν ν�µ�θετικές ε�ελί�εις στην Ιρλανδία κατά την περί�δ� απ� 1ης Ιαν�υαρί�υ έως
31 ∆εκεµ"ρί�υ 2000.

Η Competition and Mergers Review Group, η �π�ία έ�ει �ριστεί απ� την κυ"έρνηση, δηµ�σίευσε
την τελική της έκθεση σ�ετικά µε τ� µέλλ�ν της ιρλανδικής π�λιτικής στ�ν τ�µέα τ�υ
ανταγωνισµ�ύ τ�ν Μάρτι� τ�υ 2000. � υπ�υργ�ς επι�ειρήσεων, εµπ�ρί�υ και απασ��λησης
καταρτί�ει επί τ�υ παρ�ντ�ς ν�µ�θετικές πρ�τάσεις "άσει της εν λ�γω έκθεσης, �ι �π�ίες
αναµέν�νται να δηµ�σι�π�ιηθ�ύν τ� 2001. Η έκθεση διατίθεται απ� την υπηρεσία Government
Publications Sales Office, Dublin 2.

Λ�υ�εµ!�ύργ�

Τ� Υπ�υργεί� �ικ�ν�µικών επε�εργά�εται την τελική µ�ρ!ή ν�µ�σ�εδί�υ για τη ρι�ική
αναµ�ρ!ωση τ�υ (τρ�π�π�ιηµέν�υ) ν�µ�υ της 17ης Ι�υνί�υ 1970 σ�ετικά µε τις εµπ�ρικές
πρακτικές π�υ περι�ρί��υν τ�ν ανταγωνισµ�. � εκσυγ�ρ�νισµ�ς τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ τ�υ
Λ�υ�εµ"�ύργ�υ θα επιτρέψει την ε!αρµ�γή τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� τη νέα
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αρ�ή ανταγωνισµ�ύ και θα λαµ"άνει υπ�ψη την απ�κέντρωση π�υ υπαγ�ρεύεται απ� την πρ�ταση
καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ
πρ�"λέπ�νται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης και την τρ�π�π�ίηση των καν�νισµών (Ε�Κ) αριθ.
1917/68, (Ε�Κ) αριθ. 2988/74, (Ε�Κ) αριθ. 4056/86 και (Ε�Κ) αριθ. 3975/87. � πρ�τειν�µεν�ς
καν�νισµ�ς συνεπάγεται σηµαντικές τρ�π�π�ιήσεις τ�υ δικαί�υ τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ και για τ�
λ�γ� αυτ� τ� σ�έδι� µεταρρύθµισης παρ�υσίασε �ρισµένες καθυστερήσεις.

Κάτω +ώρες

jρηµατ�πιστωτικ�ς και ασ�αλιστικ�ς τ�µέας

Η ε�αίρεση π�υ πρ�"λεπ�ταν �σ�ν α!�ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ�
και ασ!αλιστικ� τ�µέα καταργήθηκε την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000. Απ� την ηµερ�µηνία αυτή, �ι
συγκεντρώσεις στις �π�ίες συµµετέ��υν µ�ν� πιστωτικά ιδρύµατα, �ρηµατ�πιστωτικ�ί �ργανισµ�ί
και ασ!αλιστικές εταιρείες θα υπ�κεινται και αυτές στ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων π�υ
πρ�"λέπεται στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ, ε!�σ�ν πληρ�ύν τα κριτήρια τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ�ν
κύκλ� εργασιών και δεν υπάγ�νται στην αρµ�δι�τητα της Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής. Επιπλέ�ν, η
Nederlandsche Bank, η NMa και τ� Επιµελητήρι� Ασ!αλειών (σε συνεργασία µε τα Υπ�υργεία
�ικ�ν�µικών και Εθνικής �ικ�ν�µίας) συνέτα�αν πρωτ�κ�λλ� σ�ετικά µε την εκτίµηση των
πρά�εων συγκέντρωσης στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ενεργειακ�ς τ�µέας

� ν�µ�ς για τ� αέρι� τέθηκε σε ισ�ύ στις 10 Αυγ�ύστ�υ 2000. Συναρµ�διες υπηρεσίες για την
ε!αρµ�γή τ�υ ν�µ�υ είναι η DTe (υπηρεσία επι!�ρτισµένη µε εκτελεστικές και επ�πτικές
αρµ�δι�τητες στ�ν τ�µέα της ενέργειας) και η NMa. Η υπηρεσία DTe έ�ει κυρίως εκτελεστικά και
ελεγκτικά καθήκ�ντα σύµ!ωνα µε τ� ν�µ� για τ� αέρι�, ενώ η υπηρεσία NMa είναι αρµ�δια για την
επίλυση των δια!�ρών π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να ανακύψ�υν κατά τις διαπραγµατεύσεις για την
πρ�σ"αση στα δίκτυα, καθώς και για τις πρ�σαυ�ήσεις των τιµ�λ�γίων και τ�υς ενδεικτικ�ύς �ρ�υς
π�υ καθ�ρί�ει η DTe.

Ηνωµέν� Βασίλει�

� ν�µ�ς τ�υ 1998 για τ�ν ανταγωνισµ� τέθηκε πλήρως σε ισ�ύ την 1η Μαρτί�υ 2000. Στ���ς τ�υ
ν�µ�υ είναι η ενίσ�υση της ν�µ�θεσίας τ�υ Ηνωµέν�υ Βασιλεί�υ στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ
αντικαθιστώντας ένα µεγάλ� µέρ�ς τ�υ υ!ιστάµεν�υ συστήµατ�ς µε απαγ�ρευτικές διατά�εις
(κε!άλαια I και II) π�υ "ασί��νται σε µεγάλ� "αθµ� στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. �ι
απαγ�ρευτικές αυτές διατά�εις αντικαθιστ�ύν τ� ν�µ� τ�υ 1976 σ�ετικά µε τις εµπ�ρικές πρακτικές
π�υ περι�ρί��υν τ�ν ανταγωνισµ�, τ� ν�µ� τ�υ 1976 σ�ετικά µε τις τιµές µεταπώλησης, καθώς και
τ� µεγαλύτερ� µέρ�ς τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1980 σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ�. Η Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ
(Office of Fair Trading) �εκίνησε ένα πρ�γραµµα ευρείας κλίµακας για την πληρ�!�ρηση των
επι�ειρήσεων σ�ετικά µε τις συνέπειες τ�υ νέ�υ ν�µ�υ, κυρίως µέσω της δηµ�σίευσης
κατευθυντηρίων γραµµών. #λες �ι κατευθυντήριες γραµµές π�υ έ��υν δηµ�σιευθεί µέ�ρι σήµερα
διατίθενται απ� την Office of Fair Trading, ενώ υπάρ��υν και στην ιστ�σελίδα της στη διεύθυνση
www.oft.gov.uk.

� ν�µ�ς τ�υ 1998 σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� ενισ�ύει τις ε��υσίες τ�υ γενικ�ύ διευθυντή της
Office of Fair Trading �σ�ν α!�ρά τη διενέργεια ερευνών και την ε!αρµ�γή της ν�µ�θεσίας,
και ιδίως τη δυνατ�τητά τ�υ να επι"άλλει πρ�στιµα και να διατάσσει τη λήψη πρ�σωρινών
µέτρων. Η Office of Fair Trading δηµι�ύργησε επίσης ένα πρ�γραµµα π�υ επιτρέπει στις
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επι�ειρήσεις να απαλλαγ�ύν εν �λω ή εν µέρει απ� την επι"�λή πρ�στίµων, εάν παράσ��υν
πληρ�!�ρίες για τις συµπρά�εις στις �π�ίες συµµετέ��υν.

�ι διατά�εις τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1973 περί εµπ�ρικών πρακτικών ε�ακ�λ�υθ�ύν να ισ�ύ�υν,
παράλληλα µε τις διατά�εις τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1998 σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� και, απ� την 1η
Απριλί�υ 1992, � γενικ�ς διευθυντής ανταγωνισµ�ύ διαθέτει διευρυµένες ε��υσίες έρευνας
σ�ετικά µε τα µ�ν�πώλια. ∆εν επιδιώκεται να ε!αρµ���νται παράλληλα στις ίδιες υπ�θέσεις �ι
απαγ�ρεύσεις τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1998 σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ� και �ι διατηρηθείσες διατά�εις
για τα µ�ν�πώλια τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1973. Η εικα��µενη παρά"αση µιας εκ των απαγ�ρεύσεων τ�υ
ν�µ�υ τ�υ 1998 κατά καν�να δεν θα ε�ετά�εται µε "άση τις διατά�εις περί µ�ν�πωλίων τ�υ
ν�µ�υ τ�υ 1973.

Η επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ (Competition Commission), η �π�ία αντικατέστησε την επιτρ�πή
µ�ν�πωλίων και συγκεντρώσεων (Monopolies and Mergers Commission) τ� 1999, θα
ε�ακ�λ�υθήσει να ερευνά τις υπ�θέσεις µ�ν�πωλίων και συγκεντρώσεων π�υ υπάγ�νται στ�
ν�µ� τ�υ 1973 σ�ετικά µε τις εµπ�ρικές πρακτικές. Ωστ�σ�, θα λειτ�υργεί επίσης ως
δευτερ�"άθµι� δικαι�δ�τικ� �ργαν� για τις απ�!άσεις π�υ λαµ"άν�νται δυνάµει τ�υ ν�µ�υ τ�υ
1998 για τ�ν ανταγωνισµ� απ� τ�ν γενικ� διευθυντή και τις ρυθµιστικές αρ�ές στ�υς τ�µείς των
τηλεπικ�ινωνιών, τ�υ αερί�υ και της ηλεκτρικής ενέργειας, της διαν�µής νερ�ύ και των
σιδηρ�δρ�µων, �ι �π�ίες έ��υν συναρµ�δι�τητα "άσει τ�υ εν λ�γω ν�µ�υ. � Sir Christopher
Bellamy, "ασιλικ�ς σύµ"�υλ�ς και πρώην δικαστής τ�υ Πρωτ�δικεί�υ των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων, είναι πρ�εδρ�ς τ�υ τµήµατ�ς πρ�σ!υγών της επιτρ�πής ανταγωνισµ�ύ.

Ένας απ� τ�υς λ�γ�υς π�υ �δήγησαν τ� ν�µ�θέτη στην έκδ�ση τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1998 για τ�ν
ανταγωνισµ� ήταν να πρ�σαρµ�στ�ύν �σ� τ� δυνατ�ν περισσ�τερ� �ι εθνικ�ί καν�νες
ανταγωνισµ�ύ στ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες. Έτσι, τ� άρθρ� 60 τ�υ εν λ�γω ν�µ�υ θέτει
�ρισµένες αρ�ές ώστε � γενικ�ς διευθυντής, �ι ρυθµιστικές αρ�ές και τα "ρετανικά δικαστήρια
να ε�ετά��υν τις υπ�θέσεις µεριµνώντας ώστε να απ�!εύγεται κάθε απ�κλιση απ� τις αρ�ές
π�υ έ��υν διατυπωθεί απ� τη συνθήκη ΕΚ και τα ευρωπαϊκά δικαι�δ�τικά �ργανα ή την
ευρωπαϊκή ν�µ�λ�γία. Πρέπει επίσης να λαµ"άν�υν υπ�ψη �λες τις απ�!άσεις ή δηλώσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτρ�πής. Η υπ��ρέωση αυτή ισ�ύει µ�ν� κατά τ� µέτρ� τ�υ δυνατ�ύ,
λαµ"άν�ντας υπ�ψη εν ανάγκη τις ενδε��µενες δια!�ρές µετα�ύ των εν λ�γω διατά�εων: έτσι,
�ι στ���ι της κ�ιν�τικής εσωτερικής αγ�ράς καθίστανται άνευ αντικειµέν�υ �σ�ν α!�ρά τις
εθνικές απαγ�ρεύσεις.

�ι συµ!ωνίες π�υ τυγ�άν�υν απαλλαγής κατά κατηγ�ρία σύµ!ωνα µε τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� (ή �ι
συµ!ωνίες π�υ θα τύγ�αναν της ίδιας απαλλαγής εάν επηρέα�αν τις συναλλαγές µετα�ύ κρατών
µελών) τυγ�άν�υν αυτ�δικαίως «παράλληλης απαλλαγής» δυνάµει τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1998 για τ�ν
ανταγωνισµ�. � ν�µ�ς αυτ�ς επιτρέπει επιπλέ�ν τη ��ρήγηση απαλλαγής σε ατ�µική "άση
στις κ�ιν�π�ιηθείσες συµ!ωνίες, καθώς και τη ��ρήγηση απαλλαγής κατά κατηγ�ρία σύµ!ωνα
µε τις διατά�εις τ�υ "ρετανικ�ύ δικαί�υ. �ι απαλλαγές σε ατ�µική "άση π�υ ��ρηγ�ύνται κατ’
ε!αρµ�γή των διατά�εων τ�υ κε!αλαί�υ I µπ�ρ�ύν να έ��υν αναδρ�µική ισ�ύ. �ι �ρ�ι
��ρήγησης απαλλαγής σε ατ�µική "άση είναι ίδι�ι µε αυτ�ύς π�υ πρ�"λέπ�νται στ� άρθρ� 81
παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ.

�ι συµ!ωνίες ή πρακτικές π�υ ενδέ�εται να πρ�καλέσ�υν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ µπ�ρ�ύν
να κ�ιν�π�ιηθ�ύν στην Office of Fair Trading είτε για 1) γνωµ�δ�τηση είτε 2) πρ�κειµέν�υ να
εκδ�θεί απ�!αση κατ’ ε!αρµ�γή των απαγ�ρευτικών διατά�εων των κε!αλαίων I ή II σύµ!ωνα
µε τ� έντυπ� N (ανάλ�γ� τ�υ εντύπ�υ A/B). Για την έκδ�ση γνωµ�δ�τησης απαιτείται η
κατα"�λή 5 GBP (περίπ�υ 8,4 EUR) και για την έκδ�ση απ�!ασης απαιτείται η κατα"�λή
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13 GBP (περίπ�υ 21,8 EUR). �ι διαδικασίες π�υ πρέπει να ακ�λ�υθήσει � γενικ�ς διευθυντής
σ�ετικά µε την έκδ�ση γνωµ�δ�τησης ή απ�!ασης καθ�ρί��νται στ�υς διαδικαστικ�ύς
καν�νες (SI 2000/293).

� ν�µ�ς τ�υ 1998 περί ανταγωνισµ�ύ δεν επηρεά�ει τ�υς "ρετανικ�ύς καν�νες για τις
συγκεντρώσεις, �ι �π�ίες θα ε�ακ�λ�υθήσ�υν να ε�ετά��νται "άσει των σ�ετικών διατά�εων
τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1973 περί εµπ�ρικών πρακτικών. �ι συµ!ωνίες συγκεντρώσεων κατά την ένν�ια
τ�υ ν�µ�υ ε�αιρ�ύνται απ� τις διατά�εις τ�υ ν�µ�υ τ�υ 1998 περί ανταγωνισµ�ύ, �πως και �ι
περι�ρισµ�ί π�υ θεωρ�ύνται παρεπ�µεν�ι ως πρ�ς τις συµ!ωνίες.

Τ�ν �κτώ"ρι� τ�υ 2000, η κυ"έρνηση δηµ�σίευσε ένα νέ� συµ"�υλευτικ� έγγρα!� σ�ετικά µε
τη µεταρρύθµιση στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων, �π�υ "ε"αιώνεται �τι, �ταν τ� επιτρέψει τ�
πρ�γραµµα εργασίας τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ, θα θεσπιστ�ύν ν�µ�θετικές διατά�εις π�υ θα αναθέτ�υν
σε ανε�άρτητες αρ�ές (Office of Fair Trading και επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ) την ευθύνη έκδ�σης
απ�!άσεων στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων, ενώ σήµερα τ� έργ� αυτ� ασκείται απ� τ�ν
Υ!υπ�υργ� Εµπ�ρί�υ και Βι�µη�ανίας. �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ θα λαµ"άν�υν απ�!άσεις µε
κριτήρι� τ�ν ανταγωνισµ� και ��ι "άσει τ�υ υ!ιστάµεν�υ κριτηρί�υ τ�υ δηµ�σί�υ συµ!έρ�ντ�ς.
Κατά τα λ�ιπά, θα διατηρηθεί η σηµερινή καταν�µή ευθυνών, δηλαδή η Office of Fair Trading θα
διενεργεί τ� πρώτ� στάδι� της έρευνας, ενώ η επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ θα διενεργεί εν ανάγκη σε
δεύτερ� στάδι� την εµπεριστατωµένη έρευνα. Η διάρκεια της ε�έτασης θα συντ�µευθεί στ�
µέτρ� τ�υ δυνατ�ύ. � υ!υπ�υργ�ς ανακ�ίνωσε �τι, εν αναµ�νή της νέας ν�µ�θεσίας, θα
ακ�λ�υθεί κατά καν�να, εκτ�ς εκτάκτων περιστάσεων, τη γνώµη τ�υ γενικ�ύ διευθυντή κατά
π�σ�ν πρέπει ή µη να παραπεµ!θ�ύν �ι υπ�θέσεις συγκέντρωσης στην επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ.

Σ�υηδία

Την 1η Απριλί�υ 2000, τέθηκαν σε ισ�ύ νέες διατά�εις σ�ετικά µε τ�ν έλεγ�� της ε�αγ�ράς
επι�ειρήσεων. �ι νέες αυτές διατά�εις πρ�"λέπ�υν �τι η ε�έταση των ε�αγ�ρών και των
υπ�λ�ιπων πρά�εων συγκέντρωσης µετα�ύ επι�ειρήσεων στ� πλαίσι� τ�υ ν�µ�υ περί
ανταγωνισµ�ύ "ασί�εται πλέ�ν στην ένν�ια της συγκέντρωσης, �πως αυτή �ρί�εται στ�
κ�ιν�τικ� δίκαι�. �ι �ρ�ι "άσει των �π�ίων �ι αρ�ές διατυπών�υν την αντίθεσή τ�υς στις
επι�ήµιες συγκεντρώσεις εναρµ�νίστηκαν επίσης µε τ�υς σ�ετικ�ύς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες.

Πρ�κειµέν�υ να αυ�ηθεί η απ�τελεσµατικ�τητα τ�υ ελέγ��υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ στις αγ�ρές π�υ
τείν�υν να απ�κτήσ�υν διεθνή διάσταση, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ (Konkurrensverket) είναι αρµ�δια,
απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2001, για την άµεση ε!αρµ�γή των διατά�εων των άρθρων 81 και 82 της
συνθήκης ΕΚ, δηλαδή για την απαγ�ρευση των συµπρά�εων π�υ περι�ρί��υν τ�ν ανταγωνισµ� και
για την κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ ε��υσι�δ�τήθηκε επίσης να εκδίδει
γνωµ�δ�τήσεις περί µη διατύπωσης αντιρρήσεων σύµ!ωνα µε τα άρθρα 81 και 82 στις υπ�θέσεις
π�υ παρ�υσιά��υν ιδιαίτερ� ενδια!έρ�ν για τη Σ�υηδία.

Πρ�στέθηκε µια διάτα�η στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ πρ�κειµέν�υ να αυ�ηθ�ύν �ι δυνατ�τητες
εντ�πισµ�ύ και ε�άλειψης των περι�ρισµών τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Η διάτα�η αυτή πρ�"λέπει �τι
κατά τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ ύψ�υς εν�ς πρ�στίµ�υ, πρέπει να λαµ"άνεται υπ�ψη τ� γεγ�ν�ς �τι η
ενδια!ερ�µενη επι�είρηση συνεργάστηκε κατά τρ�π� καθ�ριστικ� για τη διενέργεια της
έρευνας σ�ετικά µε την παρά"ασή της.

Ε�άλλ�υ, διευρύνθηκε η απαλλαγή υπέρ της γεωργίας π�υ πρ�"λέπει � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ
και θεσπίστηκε νέα απαλλαγή για �ρισµένες συµ!ωνίες µετα�ύ επι�ειρήσεων τα�ί π�υ
�ρησιµ�π�ι�ύν ένα κ�ιν� κέντρ� διεκπεραίωσης κλήσεων.
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Η κυ"έρνηση θέσπισε µια νέα απαλλαγή κατά κατηγ�ρία για τις συµ!ωνίες µετα�ύ πρ�µηθευτών
και µεταπωλητών, γνωστές ως κάθετες συµ!ωνίες, �σ�ν α!�ρά τ�υς �ρ�υς αγ�ράς, πώλησης και
µεταπώλησης �ρισµένων πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών. Η απαλλαγή αυτή, η �π�ία αντιστ�ι�εί κατ’
αρ�ήν στις ισ�ύ�υσες διατά�εις τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ, αντικαθιστά τ�υς παλαι�τερ�υς καν�νες
σ�ετικά µε τις συµ!ωνίες δικαι��ρησης, απ�κλειστικής µεταπώλησης και εκ�ύσιας σύστασης
αλυσίδων εµπ�ρικών καταστηµάτων. Λήγει την 31η ∆εκεµ"ρί�υ 2005.

Τ� 2000, η κυ"έρνηση ανέθεσε σε ειδικ� σύµ"�υλ� τη µελέτη �ρισµένων πρ�τάσεων της
αρ�ής ανταγωνισµ�ύ µε στ��� την ενίσ�υση της ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ,
ιδίως τη µείωση των πρ�στίµων π�υ επι"άλλ�νται στις επι�ειρήσεις �ταν καταγγέλλ�υν
περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ και την π�ινικ�π�ίηση των απαγ�ρεύσεων π�υ πρ�"λέπ�νται
στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ.

B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 
·fi ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜

Γερµανία

Τ� 2000, η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων ε!άρµ�σε µία !�ρά τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες
ανταγωνισµ�ύ. Στ� πλαίσι� διαδικασίας π�υ α!�ρ�ύσε την άρνηση παρ��ής πρ�σ"ασης στ�
�ώρ� τ�υ σταθµ�ύ αυτ�κινήτων στ�ν λιµένα Bremerhafen, η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία
συµπρά�εων γνωστ�π�ίησε στην Bremer Largerhausgesellschaft Automobile Logistics GmbH &
Co. (BLG), µε επιστ�λή της 15ης Μαΐ�υ 2000, �τι η συµπερι!�ρά αυτή αντι"αίνει τ�σ� στ�
άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ �σ� και στ� άρθρ� 19 παράγρα!�ς 4 αριθ. 4 τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ�υς
περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ, "άσει των �π�ίων απαγ�ρεύεται η κατά�ρηση δεσπ���υσας
θέσης. Η υπηρεσία εί�ε λά"ει καταγγελίες εταιρειών !�ρτ�εκ!�ρτωσης π�υ επεδίωκαν να
ασκ�ύν δραστηρι�τητες µετα!�ρτωσης στ� λιµένα Bremerhafen για την εισαγωγή και ε�αγωγή
αυτ�κινήτων ��ηµάτων. Η BLG δήλωσε στη συνέ�εια �τι ήταν διατεθειµένη να επιτρέψει στις
εταιρείες !�ρτ�εκ!�ρτωσης να έ��υν πρ�σ"αση στις εγκαταστάσεις υπ�δ�µής. Κατ�πιν
πρ�!�ρικής διαδικασίας, στις 30 �κτω"ρί�υ 2000, η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων
διέτα�ε την BLG να τηρήσει τη δέσµευσή της, επι"άλλ�ντάς της �ρισµένες υπ��ρεώσεις.

Κατά την υπ� ε�έταση περί�δ�, τ� ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!
(Oberlandesgericht Düsseldorf) ή τ� ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Βερ�λίν�υ
(Kammergericht Berlin) ε�έδωσαν τρεις απ�!άσεις σ�ετικά µε τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες
ανταγωνισµ�ύ.

α) Με απ�!αση της 2ας Αυγ�ύστ�υ 2000, τ� ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ
Ντίσσελντ�ρ! ακύρωσε λ�γω α�ριστίας απ�!αση της �µ�σπ�νδιακής υπηρεσίας συµπρά�εων
της 21ης ∆εκεµ"ρί�υ 1999 σ�ετικά µε την πρ�σ"αση στ� λιµένα µετα!�ρτωσης τ�υ
Puttgarden. Η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων εί�ε απαγ�ρεύσει στη Scandlines
Deutschland GmbH, κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 19 παράγρα!�ς 4 αριθ. 4 τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά
µε τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ και τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ, να στερεί
απ� δύ� ανταγωνι��µενες εταιρείες µετα!�ρτωσης τ� δικαίωµα να �ρησιµ�π�ι�ύν και
αυτές τις υπ�δ�µές τ�υ λιµένα κατα"άλλ�ντας εύλ�γ� αντίτιµ�. Κατά τ� ανώτατ�
περι!ερειακ� δικαστήρι�, η α�ριστη ένν�ια τ�υ «εύλ�γ�υ αντιτίµ�υ», ιδίως, θα έπρεπε να
εί�ε διευκρινιστεί περισσ�τερ� στην απ�!αση. Η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων
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υπέ"αλε πρ�σ!υγή κατά της απ�!ασης να µην επιτραπεί η υπ�"�λή αίτησης αναιρέσεως
(Nichtzulassungsbeschwerde).

") Στ� πλαίσι� διαδικασίας σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ της Nordzucker AG και της
Union Zucker Südhannover GmbH µε στ��� την απ� κ�ιν�ύ εµπ�ρία τ�υ τευτλ�σακ�άρ�υ
π�υ παράγ�υν �ι συνεργα��µενες επι�ειρήσεις, τ� ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ
Βερ�λίν�υ υπ��ρέωσε την �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων να αιτι�λ�γήσει
ακρι"έστερα τ�ν �ρισµ� της σ�ετικής αγ�ράς, καθώς και τ�ν ευαίσθητ� �αρακτήρα των
συνεπειών στ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών. Στις 18 Μαρτί�υ 1999, η �µ�σπ�νδιακή
υπηρεσία συµπρά�εων εί�ε απαγ�ρεύσει τη συνεργασία λ�γω κατά�ρησης δεσπ���υσας
θέσης απ� την κ�ινή επι�είρηση Nordzucker GmbH & Co. KG, "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, καθώς και "άσει τ�υ άρθρ�υ 1, σε συνδυασµ� µε τ� άρθρ�
28 παράγρα!�ς 1 πρώτη !ράση, και τ�υ άρθρ�υ 28 παράγρα!�ς 4, σε συνδυασµ� µε τ�
άρθρ� 12 παράγρα!�ς 1 τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

γ) Με απ�!αση της 7ης Ι�υνί�υ 2000, τ� ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!
απέρριψε την πρ�σ!υγή της CardioClinic Hamburg Krankenhaus-gesellschaft mbH κατά της
απ�!ασης της �µ�σπ�νδιακής υπηρεσίας συµπρά�εων της 22ας Φε"ρ�υαρί�υ 2000 να µην
ικαν�π�ιήσει τ� αίτηµα της πρώτης να κινηθεί η δι�ικητική διαδικασία συµπρά�εων, κατ’
ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 1 τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ, καθώς
και των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, κατά δια!�ρων ταµείων ασ!άλισης ασθενείας. Η
�µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων δεν εί�ε δε�θεί να κινήσει τη διαδικασία µε τ�
σκεπτικ� �τι εκκρεµ�ύσε ήδη πρ�σ!υγή στη δικαι�σύνη και �τι δεν εί�ε απ�σα!ηνιστεί τ�
κατά π�σ�ν εί�ε ε!αρµ�γή � ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ, µετά την έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ άρθρ�υ
69 τ�υ τ�µ�υ V τ�υ γερµανικ�ύ κώδικα κ�ινωνικής ασ!άλισης. Τ� ανώτατ� περι!ερειακ�
δικαστήρι� επι"ε"αίωσε, µετα�ύ άλλων, �τι η �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία συµπρά�εων διέθετε
διακριτική ευ�έρεια �σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Η
CardioClinic άσκησε ένδικ� µέσ� κατά της απ�!ασης να µην επιτραπεί η αίτηση
αναιρέσεως.

Αυστρία

∆ιαν�µή ενέργειας Niederösterreich/Wienstrom

�ι δύ� εταιρείες π�υ κατεί�αν τ� µ�ν�πώλι� παραγωγής και διαν�µής ηλεκτρικής ενέργειας στη
Βιέννη και στην Κάτω Αυστρία �ήτησαν απ� τ� δικαστήρι� συµπρά�εων να απ�!ανθεί εάν η κ�ινή
επι�είρηση π�υ εί�αν ιδρύσει στ� πλαίσι� της ελευθέρωσης τ�υ τ�µέα για την ε�υπηρέτηση
επιλεγµένων πελατών απ�τελ�ύσε σύµπρα�η. Τ� δικαστήρι� απάντησε κατα!ατικά, κρίν�ντας
�µως �τι επρ�κειτ� για υπ�θεση ήσσ�ν�ς σηµασίας (de minimis).

Österreichische Post/feibra

Η εν λ�γω υπ�θεση απ�κτησης ελέγ��υ α!�ρ�ύσε τη διαν�µή δια!ηµιστικ�ύ υλικ�ύ �ωρίς
συγκεκριµέν� παραλήπτη· � ακρι"ής �ρισµ�ς της αγ�ράς αµ!ισ"ητήθηκε, και η Αυστριακή
∆ηµ�κρατία, µε πρωτ�"�υλία τ�υ �µ�σπ�νδιακ�ύ Υπ�υργεί�υ �ικ�ν�µίας και Εργασίας,
υπέ"αλε τ� θέµα στην κρίση τ�υ δικαστηρί�υ συµπρά�εων. Τ� δικαστήρι� απ�!άνθηκε �τι η
σ�ετική αγ�ρά ήταν η αγ�ρά διαν�µής δια!ηµιστικ�ύ υλικ�ύ, ε�αιρ�υµένων των εντύπων και
των αγγελιών, ιδίως υπ� µ�ρ!ή ενηµερωτικών !υλλαδίων. Η συγκέντρωση δεν απαγ�ρεύθηκε,
παρά την ύπαρ�η δεσπ���υσας θέσης, δι�τι κρίθηκε απαραίτητη για να µπ�ρέσ�υν τα
Αυστριακά Τα�υδρ�µεία να διατηρήσ�υν την ανταγωνιστικ�τητά τ�υς στ� ε�ωτερικ� (άρθρ�
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42 παράγρα!�ς 3 Z 3 Kart G — διατήρηση της διεθν�ύς ανταγωνιστικ�τητας). Η απ�!αση
συν�δεύθηκε απ� διά!�ρες υπ��ρεώσεις, µε σηµαντικ�τερες τη διατήρηση της ν�µικής
αυτ�τέλειας της feibra µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 2005 και τη µη διάκριση έναντι άλλων επι�ειρήσεων
διαν�µής δια!ηµιστικ�ύ υλικ�ύ π�υ �ρησιµ�π�ι�ύν τις υπηρεσίες τ�υ τα�υδρ�µεί�υ.

Spar/Meinl

Η δεύτερη αλυσίδα λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ ειδών διατρ�!ής κ�ιν�π�ίησε την ε�αγ�ρά των 93
θυγατρικών της Meinl π�υ δεν επρ�κειτ� να ε�αγ�ράσει η Rewe. � αγ�ραστής πρ�σ!έρθηκε να
µεταπωλήσει αρκετές θυγατρικές π�υ θα �δηγ�ύσαν σε υπερ"�λικά υψηλ� "αθµ� συγκέντρωσης
σε περι!ερειακ� επίπεδ�, α!�ύ πληρ�!�ρήθηκε �τι τ� δικαστήρι� συµπρά�εων ε�έτα�ε τ�
ενδε��µεν� να κινήσει αυτεπαγγέλτως διαδικασία. Η ανωτέρω δέσµευση επέτρεψε την ε�άλειψη
των αµ!ι"�λιών π�υ πρ�καλ�ύσε η πρά�η �σ�ν α!�ρά τ� δίκαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Βέλγι�

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 δεν παρ�υσιάστηκε καµία περίπτωση ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 82 απ� τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ.

∆ανία

Συγκεντρώσεις πρ� της 1ης 9κτω#ρί�υ 2000

Η διεύθυνση ανταγωνισµ�ύ ε�έτασε διά!�ρες πρά�εις συγκέντρωσης, πρ�κειµέν�υ να
απ�!ανθεί εάν έπρεπε να συστήσει στ�ν υπ�υργ� εµπ�ρί�υ και "ι�µη�ανίας την παραπ�µπή της
εκάστ�τε υπ�θεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτρ�πή. Σηµειώνεται ιδιαίτερα �τι στ� πλαίσι� αυτ�
ε�ετάστηκε η σ�εδια��µενη συγκέντρωση µετα�ύ τ�υ δανικ�ύ �µίλ�υ γαλακτ�κ�µικών
πρ�ϊ�ντων MD Foods και τ�υ σ�υηδικ�ύ �µίλ�υ γαλακτ�κ�µικών πρ�ϊ�ντων Arla. Α!�ύ η MD
Foods ανέλα"ε διά!�ρες δεσµεύσεις π�υ πρ�έ"λεπαν ιδίως την εκ�ώρηση µιας γαλακτ�κ�µικής
µ�νάδας, η διεύθυνση ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι �ι δεσµεύσεις αυτές αντιστάθµι�αν τις επι�ήµιες
συνέπειες για τ� δυνητικ� ανταγωνισµ� και, ως εκ τ�ύτ�υ, � υπ�υργ�ς εµπ�ρί�υ και "ι�µη�ανίας
έκρινε �τι η πρά�η δεν έπρεπε να υπ�"ληθεί στην κρίση της Επιτρ�πής.

Η διεύθυνση ανταγωνισµ�ύ ε�έτασε επίσης την αρ�ική πρ�σ!�ρά ε�αγ�ράς της Albani απ� την
Carlsberg. Ωστ�σ�, η ε�αγ�ρά αυτή δεν πραγµατ�π�ιήθηκε, δι�τι η Bryggerigruppen υπέ"αλε
στη συνέ�εια υψηλ�τερη πρ�σ!�ρά και αυτή τελικά ε�αγ�ρασε την Albani.

Συγκεντρώσεις µετά την 1η 9κτω#ρί�υ 2000

Σύµ!ωνα µε τ�υς νέ�υς καν�νες σ�ετικά µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων, τ� συµ"�ύλι�
ανταγωνισµ�ύ ενέκρινε σ�έδι� συγκέντρωσης µετα�ύ της Danske Bank και της RealDanmark,
υπ� τ�ν �ρ� �τι η Danske Bank θα τηρήσει διά!�ρες δεσµεύσεις ώστε να µην πρ�κληθεί
περι�ρισµ�ς τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν �ρηµατ�πιστωτικ� τ�µέα.

Τ�µέας τ�υ #ι#λί�υ και σταθερές τιµές

Απ� τ� 1956 ισ�ύει στη ∆ανία καθεστώς ε�αίρεσης στ�ν τ�µέα τ�υ "ι"λί�υ π�υ πρ�"λέπει την
ε!αρµ�γή σταθερών τιµών λιανικής πώλησης για τα δανικά "ι"λία. Ωστ�σ�, η ε�αίρεση αυτή
περι�ρι��ταν στη λιανική πώληση κατά τ� έτ�ς έκδ�σης και τ� επ�µεν� �ικ�ν�µικ� έτ�ς. �ι
διά!�ρ�ι ν�µ�ι περί ανταγωνισµ�ύ διατήρησαν αυτή την ε�αίρεση.



∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∞ ∫ƒ∞∆∏ ª∂§∏ 391

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Τ� 2000, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ απ�!άσισε να παρατείνει την ε�αίρεση, διευκρινί��ντας
παράλληλα �τι �ι εκδ�τες δεν ήταν πλέ�ν υπ��ρεωµέν�ι να �ρί��υν σταθερές τιµές και �τι η
περί�δ�ς ε!αρµ�γής των σταθερών τιµών δεν µπ�ρεί να παραταθεί σε περίπτωση επανέκδ�σης
ή ανατύπωσης. Η τελευταία αυτή διευκρίνιση καταργήθηκε απ� την επιτρ�πή πρ�σ!υγών
ανταγωνισµ�ύ, η �π�ία, δέ�θηκε τη θέση τ�υ κλάδ�υ τ�υ "ι"λί�υ, �τι τ� καθεστώς σταθερών
τιµών α!�ρά τα «δανικά "ι"λία», και συνεπώς ε!αρµ��εται και στις επανεκδ�σεις ή
ανατυπώσεις.

Τιµή της #εν�ίνης στη ∆ανία

Η διεύθυνση ανταγωνισµ�ύ ε�έτασε, απ� κ�ιν�ύ µε τη διεύθυνση κατανάλωσης και τ�
Υπ�υργεί� �ικ�ν�µικών, τις τιµές της "εν�ίνης, τ�υ πετρελαί�υ κίνησης και τ�υ πετρελαί�υ
θέρµανσης στη ∆ανία. Απ� την έρευνα πρ�έκυψε �τι �ι µεγάλες εταιρείες πετρελαι�ειδών
ε!αρµ���υν τις ίδιες τιµές για τη "εν�ίνη, τ� πετρέλαι� κίνησης και τ� πετρέλαι� θέρµανσης
στη ∆ανία και �τι �ι εταιρείες αυτές, στην πλει�ν�τητά τ�υς παρέ��υν εκπτώσεις και
πριµ�δ�τήσεις, γεγ�ν�ς π�υ έ�ει τ� µει�νέκτηµα �τι καθιστά την αγ�ρά αδια!ανή για τ�υς
καταναλωτές. Ωστ�σ�, δεν πρ�έκυψε �τι η πρακτική αυτή των εταιρειών πετρελαι�ειδών
αντι"αίνει στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ, µ�λ�ν�τι υπάρ��υν �ρισµένες σα!είς ενδεί�εις �τι �
ανταγωνισµ�ς δεν λειτ�υργεί αρκετά καλά. Σύµ!ωνα µε την έκθεση, η δια!άνεια θα µπ�ρ�ύσε
να "ελτιωθεί µε τη δηµι�υργία δικτυακ�ύ τ�π�υ στ� ∆ιαδίκτυ� �π�υ θα παρέ��νται
πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις εκπτώσεις, καθώς και καθηµερινή ενηµέρωση των τιµών π�υ
ε!αρµ���υν �ι εταιρείες πετρελαι�ειδών.

Έκθεση για τις κάρτες πληρωµής

Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ δηµ�σίευσε έκθεση σ�ετικά µε την κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ
στην αγ�ρά καρτών πληρωµής στη ∆ανία, σε συνέ�εια της τρ�π�π�ίησης τ�υ ν�µ�υ περί
καρτών πληρωµής, η �π�ία έγινε τ� 1999 και επέτρεψε τις πληρωµές µε την Dankort µέσω τ�υ
∆ιαδικτύ�υ. Η έκθεση πρ�"αίνει σε συγκρίσεις µε την κατάσταση στ� ε�ωτερικ� και
καταλήγει στα ακ�λ�υθα συµπεράσµατα.

Μέ�ρι την 1η Απριλί�υ 2000 δεν εί�αν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στην κατάσταση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά καρτών πληρωµής.

Η �ρησιµ�π�ίηση καρτών πληρωµής στ� ηλεκτρ�νικ� εµπ�ρι� αναπτύσσεται, αλλά η κάρτα
�ρησιµ�π�ιείται ακ�µη για µικρ� µ�ν� µέρ�ς αυτ�ύ τ�υ εµπ�ρί�υ.

Τ� ηλεκτρ�νικ� εµπ�ρι� στη ∆ανία παρ�υσιά�ει αρκετά �αµηλ� επίπεδ� ανάπτυ�ης σε σ�έση
µε τη Σ�υηδία και τις Ηνωµένες Π�λιτείες, για παράδειγµα, αλλά "ρίσκεται σε παρ�µ�ι�
επίπεδ� µε �ώρες �πως η Ν�ρ"ηγία και η Φινλανδία.

Η ∆ανία δεν "ρίσκεται στις πρώτες θέσεις �σ�ν α!�ρά την εισαγωγή νέων τε�ν�λ�γιών, ιδίως
της τε�ν�λ�γίας των µικρ�επε�εργαστών, στ�ν εν λ�γω τ�µέα.

Τ� κ�στ�ς �ρησιµ�π�ίησης των καρτών πληρωµής είναι µάλλ�ν �αµηλ� στη ∆ανία σε σ�έση
µε τ� ε�ωτερικ�. Τ�ύτ� δεί�νει �τι η ∆ανία έ�ει µια απ�τελεσµατική αγ�ρά για τις κάρτες
πληρωµής.
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�ι κάρτες πληρωµής �ρησιµ�π�ι�ύνται ευρέως στη ∆ανία. Σ�εδ�ν κάθε ενήλικ�ς ∆αν�ς
διαθέτει µια Dankort και � µέσ�ς �ρήστης διαθέτει εν γένει περισσ�τερες απ� µία κάρτες
πληρωµής.

�ι ∆αν�ί �ρησιµ�π�ι�ύν τις κάρτες πληρωµής περισσ�τερ� απ� κάθε άλλ�ν Ευρωπαί�, καθ�τι
πληρών�υν µε κάρτα τ�υλά�ιστ�ν µία !�ρά την ε"δ�µάδα, ενώ � µέσ�ς �ρ�ς στις �ώρες π�υ
µελετήθηκαν είναι λιγ�τερ� απ� δύ� !�ρές τ� µήνα. Αυτ� �!είλεται κυρίως στ� γεγ�ν�ς �τι �ι
καταναλωτές µπ�ρ�ύν να �ρησιµ�π�ι�ύν την κάρτα Dankort �ωρίς επι"άρυνση.

9 αθλητισµ�ς στην τηλε�ραση

Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ δηµ�σίευσε επίσης έκθεση σ�ετικά µε τις αθλητικές εκπ�µπές
στην τηλε�ραση. Η έκθεση πρέπει να θεωρηθεί στ� πλαίσι� της σηµαντικής αύ�ησης των
τιµών των δικαιωµάτων τηλε�πτικής αναµετάδ�σης αθλητικών εκδηλώσεων π�υ σηµειώθηκε
τα τελευταία �ρ�νια. Η έκθεση περιλαµ"άνει τις ακ�λ�υθες συστάσεις σε �,τι α!�ρά τ� δίκαι�
τ�υ ανταγωνισµ�ύ.

Πρέπει να υπάρ�ει σα!ής δια�ωρισµ�ς µετα�ύ των αθλητικών δραστηρι�τήτων και των
εµπ�ρικών δραστηρι�τήτων. ∆εν δικαι�λ�γ�ύνται κρατικές επι��ρηγήσεις για τις εµπ�ρικές
δραστηρι�τητες των αθλητικών σωµατείων.

Η ανακαταν�µή των εσ�δων των κ�ρυ!αίων σωµατείων υπέρ τ�υ µα�ικ�ύ αθλητισµ�ύ µπ�ρεί
να γίνει δεκτή, αλλά δεν πρέπει να στρε"λώνει τ�ν ανταγωνισµ�.

Η αυτ�ρρύθµιση των επιµέρ�υς αθληµάτων πρέπει να επιτρέπει στ�υς αθλητές και στα σωµατεία
υψηλ�ύ επιπέδ�υ να αγωνί��νται σε διεθνές επίπεδ�. Τα δικαιώµατα τηλε�πτικής αναµετάδ�σης
πρέπει να πρ�σ!έρ�νται σε καν�νικά διαστήµατα σε �λ�υς τ�υς ενδια!ερ�µέν�υς µε τ�υς ίδι�υς
�ρ�υς.

�ι αθλητικές εκδηλώσεις, π�υ απ�τελ�ύν τµήµα της εθνικής π�λιτιστικής κληρ�ν�µιάς,
πρέπει να µπ�ρ�ύν να παρακ�λ�υθ�ύνται απ� τ� σύν�λ� τ�υ πληθυσµ�ύ, αλλά κανένας
τηλε�πτικ�ς σταθµ�ς δεν πρέπει να εµπ�δί�εται να απ�κτήσει τα δικαιώµατα.

Ισπανία

Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

Στις 23 Ι�υλί�υ 1999, �ι ισπανικές αρ�ές �ήτησαν για πρώτη !�ρά την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 9
τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ στην υπ�θεση IV/M.1555 Heineken/
Cruzcampo. Με απ�!αση της 17ης Αυγ�ύστ�υ, η Επιτρ�πή παρέπεµψε την υπ�θεση και πάλι
στις ισπανικές αρ�ές.

Στις 5 �κτω"ρί�υ 1999 η Επιτρ�πή έλα"ε κ�ιν�π�ίηση συγκέντρωσης µέσω της �π�ίας η
Carrefour σ�εδία�ε να αναλά"ει τ�ν έλεγ�� της Promodès. Στις 17 ∆εκεµ"ρί�υ 1999, τ�
Υπ�υργεί� Εθνικής �ικ�ν�µίας και �ικ�ν�µικών, µέσω της υπηρεσίας πρ�στασίας τ�υ
ανταγωνισµ�ύ και κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 9 παράγρα!�ς 2 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ.
4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ, �ήτησε τη µερική παραπ�µπή της υπ�θεσης στις εθνικές αρ�ές, �σ�ν
α!�ρά �ρισµένα ευρισκ�µενα στ� έδα!�ς της Ισπανίας τµήµατα της αγ�ράς ή �ρισµένες τ�πικές
αγ�ρές τ�υ τ�µέα της διαν�µής πρ�ϊ�ντων ευρείας κατανάλωσης (µεγάλα καταστήµατα λιανικής
πώλησης self service), πρ�κειµέν�υ να ε!αρµ�στεί η ισπανική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ. Στις 25
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Ιαν�υαρί�υ 2000 η Επιτρ�πή ε�έδωσε απ�!αση στην υπ�θεση Carrefour/Promodès, µε την �π�ία
κρίθηκε σκ�πιµη η παραπ�µπή της υπ�θεσης στις αρµ�διες ισπανικές αρ�ές �σ�ν α!�ρά τ�
λιανικ� εµπ�ρι� πρ�ϊ�ντων ευρείας κατανάλωσης στις περι��ές π�υ ανα!έρ�νται στην αίτηση
των εν λ�γω αρ�ών.

Πρακτικές π�υ περι�ρί��υν τ�ν ανταγωνισµ�

Στ�ν εν λ�γω τ�µέα, η µ�νη ε�έλι�η π�υ α�ί�ει να σηµειωθεί είναι η απ�!αση π�υ ε�έδωσε τ�
δικαστήρι� πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην υπ�θεση αριθ. 465/99 σ�ετικά µε την πνευµατική
ιδι�κτησία στ�ν �πτικ�ακ�υστικ� τ�µέα. Τ� δικαστήρι� έκρινε �τι � �ργανισµ�ς EGEDA
[Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (�ργανισµ�ς δια�είρισης
δικαιωµάτων παραγωγών �πτικ�ακ�υστικών έργων)], η AISGE [Actores Intérpretes Sociedad de
Gestión de España (ηθ�π�ι�ί και ερµηνευτές, ισπανική εταιρεία δια�είρισης)] και η AIE [Artistas
Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestión de España (καλλιτέ�νες, ερµηνευτές ή εκτελεστές,
ισπανική εταιρεία δια�είρισης)] πρ�έ"ησαν σε κατα�ρηστική εκµετάλλευση της δεσπ���υσας
θέσης τ�υς στη δια�είριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας π�υ τ�υς εί�ε ανατεθεί, κατά
παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 6 τ�υ ν�µ�υ αριθ. 16/89 περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ και τ�υ άρθρ�υ
82 της συνθήκης ΕΚ. Η κατα�ρηστική πρακτική συνίστατ� στ� �τι επέ"αλλαν, µεµ�νωµένα ή
συλλ�γικά, µη εύλ�γα τιµ�λ�για σε �εν�δ��ειακές µ�νάδες για τη �ρησιµ�π�ίηση τηλε�πτικών
συσκευών. Τ� δικαστήρι� επέ"αλε πρ�στιµα ύψ�υς µέ�ρι και 45 εκατ. ESP (270 000 EUR).

Φινλανδία

�ι απ�!άσεις π�υ έλα"αν �ι !ινλανδικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ λαµ"άν�υν υπ�ψη τ�υς
κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ��ι µ�ν� ως άµεσα ε!αρµ�στέ� δίκαι�, αλλά και για την ερµηνεία τ�υ
εθνικ�ύ δικαί�υ. Για παράδειγµα, στην υπ�θεση σ�ετικά µε την αγ�ρά στρ�γγυλης �υλείας
π�υ παρ�υσιά�εται κατωτέρω, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ (Kilpailuneuvosto) ε�έτασε τις
σ�έσεις µετα�ύ της !ινλανδικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ και των καν�νων ανταγωνισµ�ύ
της Κ�ιν�τητας. Στη συνέ�εια περιγρά!�νται άλλες απ�!άσεις π�υ ελή!θησαν "άσει της
εθνικής ν�µ�θεσίας και παρ�υσιά��υν ενδια!έρ�ν απ� την άπ�ψη της κ�ιν�τικής π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ.

Με απ�!αση της 29ης Ν�εµ"ρί�υ 2000 τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ έκρινε τ� αίτηµα
��ρήγησης παρέκκλισης π�υ υπέ"αλε η Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK)
(Συν�µ�σπ�νδία Παραγωγών Γεωργικών και ∆ασικών Πρ�ϊ�ντων) σ�ετικά µε τη συνεργασία
µετα�ύ πωλητών �υλείας στ� πλαίσι� τ�υ εµπ�ρί�υ στρ�γγυλης �υλείας (200). Επρ�κειτ� για
ένα σύστηµα δια"�ύλευσης στ� πλαίσι� τ�υ �π�ί�υ �ι ιδι�κτήτες δασικών εκτάσεων
επι�ειρ�ύσαν να έλθ�υν σε συµ!ωνία µε τις επι�ειρήσεις δασικής εκµετάλλευσης σ�ετικά
µε τις τιµές πριν απ� τις διαπραγµατεύσεις. Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ απέρριψε την
πρ�σ!υγή της MTK κατά της αρνητικής απ�!ασης της Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ
(Kilpailuvirasto), δι�τι δεν απ�δεί�θηκε �τι η εν λ�γω συνεργασία "ελτιώνει την εµπ�ρική
δραστηρι�τητα στ�ν τ�µέα της �υλείας. Στην πρά�η, η εν λ�γω απ�!αση έθεσε τέρµα στ�
σύστηµα συν�λικής διαπραγµάτευσης π�υ ε!αρµ���ταν στη Φινλανδία επί µακρ�ν.

Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ ε�έδωσε στις 14 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 απ�!αση σ�ετικά µε τις
εκπτώσεις π�υ ��ρηγ�ύσε στ�υς ιδι�κτήτες η Päijät-Hämeen Puhelinyhdistys (PHP) (201). Α!�ύ

¥200¦ Τα πρ�ηγ�ύµενα στάδια της υπ�θεσης παρ�υσιάσθηκαν στις εκθέσεις επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ των
ετών 1998 και 1999.

¥201¦ Η εν λ�γω υπ�θεση ε�ετάστηκε επίσης στην έκθεση τ�υ 1999.
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διαπιστώθηκε καταρ�άς �τι η PHP κατεί�ε δεσπ���υσα θέση στις τ�πικές τηλεπικ�ινωνίες
µέσω σταθερ�ύ δικτύ�υ, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι �ι εκπτώσεις π�υ ��ρηγ�ύσε η
επι�είρηση στ�υς ιδι�κτήτες µπ�ρ�ύσαν να ε��µ�ιωθ�ύν µε εκπτώσεις για τη δηµι�υργία
πιστών πελατών και �τι ήταν δυνατ� να θεωρηθεί �τι δηµι�υργ�ύσαν σ�έσεις ε�άρτησης. Στην
απ�!αση ανα!έρεται �τι η δραστηρι�π�ίηση υπ� µ�ρ!ή συνεταιρισµ�ύ και η αρ�ή της
συµµετ��ής στα κέρδη δεν δικαι�λ�γ�ύν την κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης και �τι η εν λ�γω
δραστηρι�τητα, καθώς και η πρ�σθετη έκπτωση στ�υς πελάτες π�υ είναι επίσης µέλη, πρέπει
να �ργανών�νται κατά τρ�π�ν ώστε να µην πρ�καλ�ύνται απαγ�ρευµέν�ι ή επι�ήµι�ι
περι�ρισµ�ί τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ διέτα�ε την PHP να παύσει να
ε!αρµ��ει τη µέθ�δ� αυτή και της επέ"αλε �ρηµατική π�ινή 2 000 000 FIM. ∆εν επι"λήθηκε
πρ�στιµ�.

Με απ�!αση της 12ης Ιαν�υαρί�υ 2000 η Εθνική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι �ι !�ρείς
εκµετάλλευσης εθνικών δικτύων κινητών ραδι�επικ�ινωνιών Radiolinja και Sonera δεν κατεί�αν
δεσπ���υσα θέση, �ύτε µεµ�νωµένα �ύτε απ� κ�ιν�ύ. �ύτε η Εθνική Υπηρεσία Ανταγωνισµ�ύ
"ρήκε απ�δεί�εις, κατά την έρευνά της, �τι η τιµ�λ�γηση της εθνικής περιαγωγής π�υ ε!αρµ��ει
η Sonera έ�ει επι�ήµιες συνέπειες στ�ν ανταγωνισµ�. Η εν λ�γω διαδικασία κινήθηκε κατ�πιν
αιτήσεως της Telia Finland Oy, η �π�ία πρ�σέ!υγε στ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ κατά της
απ�!ασης της Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ (202).

Τ� 2000 ελέγ�θηκαν �κτώ πρά�εις ε�αγ�ράς επι�ειρήσεων, δύ� απ� τις �π�ίες µαταιώθηκαν. Στη
µία απ� αυτές, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ ε�έδωσε απ�!αση συν�δευ�µενη απ� �ρ�υς (203)
σ�ετικά µε τις δραστηρι�τητες της Sonera και της Digita, θυγατρικής της !ινλανδικής
ραδι�!ωνίας (YLE), στην αγ�ρά ηλεκτρ�νικών επικ�ινωνιών. Η δεύτερη περίπτωση α!�ρ�ύσε
µια ε�αγ�ρά µετα�ύ των επι�ειρήσεων θαλάσσιας µετα!�ράς Finnlines και Transfennica, πρά�η
π�υ ήδη εί�ε µαταιωθεί στ� στάδι� διαπραγµάτευσης της σύµ"ασης. Εκδ�θηκαν δύ� απ�!άσεις
συν�δευ�µενες απ� �ρ�υς, στ���ς των �π�ίων ήταν να απ�!ευ�θεί η δηµι�υργία κ�ινής
δεσπ���υσας θέσης (204) ε!αρµ���ντας στ� σηµεί� αυτ� τα κριτήρια α�ι�λ�γησης π�υ έ�ει
υι�θετήσει τ� Πρωτ�δικεί� στις απ�!άσεις τ�υ.

Γαλλία

Συµπρά!εις και κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης

#σ�ν α!�ρά τις συµπρά�εις, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ ε!άρµ�σε τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� σε µία
µ�ν� υπ�θεση, η �π�ία α!�ρ�ύσε τις πρακτικές π�υ ε!αρµ���νται στα �πωρ�λα�ανικά. Τ�
συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι η Coordination rurale du Lot-et-Garonne (µια γεωργική
ένωση) εί�ε παρα"εί τις διατά�εις τ�υ άρθρ�υ 7 τ�υ διατάγµατ�ς της 1ης ∆εκεµ"ρί�υ 1986, καθώς
και τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ, µεθ�δεύ�ντας τ�ν απ�κλεισµ� των εισαγωγών !ρά�υλας
απ� την Ισπανία, και της επέ"αλε �ρηµατική π�ινή 150 000 FRF. Η Association syndicale
Coordination rurale υπέ"αλε πρ�σ!υγή ακυρώσεως της απ�!ασης, υπ�στηρί��ντας �τι έγινε
σύγ�υση µετα�ύ αυτής και τ�υ ν�µικ�ύ πρ�σώπ�υ µε την επωνυµία Association Coordination

¥202¦ Βλέπε επίσης έκθεση 1999. Η υπ�θεση ε�ετά�εται επί τ�υ παρ�ντ�ς απ� τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ. 
¥203¦ Πρ�ταση της 17ης Απριλί�υ 2000 της Εθνικής Υπηρεσίας Ανταγωνισµ�ύ (1010/81/99) και απ�!αση της 10ης

Ι�υλί�υ 2000 τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ (53/690/2000).
¥204¦ Ε�αγ�ρά επι�ειρήσεων µετα�ύ των τα�ιδιωτικών πρακτ�ρείων Fritidsresor και Finnmatkat (5.4.2000,

1076/81/99), καθώς και στ�ν τ�µέα της �υθ�π�ιίας µετα�ύ της δανικής εταιρείας Carlsberg και της ν�ρ"ηγικής
εταιρείας Orkla (2.1.2001, 573/81/2000).



∏ ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∞ ∫ƒ∞∆∏ ª∂§∏ 395

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

rurale. Τ� Ε!ετεί� τ�υ Παρισι�ύ µεταρρύθµισε την απ�!αση τ�υ Συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ και
απάλλα�ε την Association syndicale Coordination rurale.

Σε απ�!αση σ�ετικά µε τ�ν Port autonome de Paris, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ έκρινε
απαράδεκτη την πρ�σ!υγή της Société d’activités et de réalisations d’aménagements d’entrepôts et
de locaux divers (Serael), δεδ�µέν�υ �τι �ι επίµα�ες πρακτικές συνιστ�ύσαν άσκηση πρ�ν�µίων
δηµ�σιας ε��υσίας και υπάγ�νταν στα δι�ικητικά δικαστήρια. Η Serael θεωρ�ύσε �τι η
αι!νίδια και µεγάλη αύ�ηση των τελών απ�τελ�ύσε κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης
απαγ�ρευ�µενη απ� τ� άρθρ� 8 τ�υ διατάγµατ�ς τ�υ 1986 και τ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ και
�τι � Port autonome de Paris ε!άρµ��ε τιµές κατα�ρηστικά �αµηλές κατά την ένν�ια τ�υ
άρθρ�υ 10-1 τ�υ διατάγµατ�ς τ�υ 1986.

Τέλ�ς, τ� 2000 τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ επέ"αλε τ� υψηλ�τερ� πρ�στιµ� στην ιστ�ρία τ�υ
σε δέκα απ� τις µεγαλύτερες γαλλικές τράπε�ες (µετα�ύ των �π�ίων η Caisse nationale du Crédit
agricole, η BNP, η Société générale, η Crédit lyonnais και η Crédit mutuel) λ�γω σύµπρα�ης µε
στ��� τ�ν περι�ρισµ�, και µάλιστα την παρεµπ�διση τ�υ ανταγωνισµ�ύ στ�ν τ�µέα της
επαναδιαπραγµάτευσης στεγαστικών δανείων. Τ� συν�λικ� ύψ�ς των κυρώσεων ανήλθε σε
1,144 δισ. FRF.

Συγκεντρώσεις

Τ� άρθρ� 9 τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ ε!αρµ�στηκε στην υπ�θεση Carrefour/Promodès. Στις
25 Ιαν�υαρί�υ 2000 η Επιτρ�πή απ�!άσισε να παραπέµψει στις γαλλικές (και ισπανικές) αρ�ές
την ε�έταση σε τ�πικ� επίπεδ� εν�ς µέρ�υς της σ�εδια��µενης συγκέντρωσης µετα�ύ των
εταιρειών Carrefour και Promodès και επέτρεψε τις άλλες πτυ�ές της συγκέντρωσης υπ� �ρ�υς
(πώληση τ�υ µεριδί�υ π�υ κατέ�ει η Carrefour στην Cora σε έναν ή περισσ�τερ�υς ανταγωνιστές
ώστε να αντιµετωπισθεί τ� πρ�"ληµα της δεσπ���υσας θέσης στην αγ�ρά ε!�διασµ�ύ). �ι
γαλλικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ εί�αν �ητήσει στις 20 ∆εκεµ"ρί�υ 1999 την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ
9 τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ περί συγκεντρώσεων, πρ�κειµέν�υ να ε�εταστ�ύν 99 τ�πικές αγ�ρές
�π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να δηµι�υργηθ�ύν πρ�"λήµατα ανταγωνισµ�ύ. Με απ�!αση της 5ης Ι�υλί�υ
2000 και κατ�πιν της γνωµ�δ�τησης τ�υ συµ"�υλί�υ ανταγωνισµ�ύ, � υπ�υργ�ς �ικ�ν�µίας
επέτρεψε την πρά�η, µε την επι!ύλα�η �τι θα τηρηθ�ύν �ι δεσµεύσεις π�υ ανέλα"ε η εταιρεία
Carrefour (εκπ�ίηση των σ�ύπερ µάρκετ και υπεραγ�ρών της στις περι��ές �π�υ η Carrefour
κατεί�ε δεσπ���υσα θέση στην αγ�ρά λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ πρ�ϊ�ντων ευρείας κατανάλωσης).

Ελλάδα

Κατά την υπ� ε�έταση περί�δ� �ι απ�!άσεις π�υ ελή!θησαν απ� την επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ
δεν συνεπάγ�νταν την άµεση ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών διατά�εων περί ανταγωνισµ�ύ.

Ιρλανδία

Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ τ�υ ∆�υ"λίν�υ δεν είναι ε��υσι�δ�τηµένη να ε!αρµ��ει τ� κ�ιν�τικ�
δίκαι� ανταγωνισµ�ύ.

Αρµ�δια αρ�ή κατά την ένν�ια των καν�νισµών τ�υ Συµ"�υλί�υ τ�υ 1962 και τ�υ 1989 είναι �
υπ�υργ�ς επι�ειρήσεων, εµπ�ρί�υ και απασ��λησης, και ��ι η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ.
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Η ιρλανδική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ επέ"αλε για πρώτη !�ρά π�ινικές κυρώσεις τ� 2000. Εί�ε
ασκήσει δίω�η κατά µιας εταιρείας πετρελαι�ειδών για καθ�ρισµ� των τιµών, "άσει τ�υ
(τρ�π�π�ιητικ�ύ) ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ τ�υ 1996· η εταιρεία κρίθηκε έν��η για δύ� απ� τις
κατηγ�ρίες εναντί�ν της.

Ιταλία

Στ� πλαίσι� της απ�κεντρωµένης ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 82
της συνθήκης ΕΚ, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ και αγ�ράς, σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 54 τ�υ ν�µ�υ
αριθ. 52 της 6ης Φε"ρ�υαρί�υ 1996, είναι ε��υσι�δ�τηµένη να ασκεί τις ε��υσίες της και να
κινεί διαδικασίες για την ε!αρµ�γή των εθνικών διατά�εων στ�ν τ�µέα των συµπρά�εων. Κατά
τη διάρκεια τ�υ 2000, περάτωσε τρεις διαδικασίες έρευνας (Consorzio industrie fiammiferi,
Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — τιµ�λ�για υπηρεσιών εδά��υς) σύµ!ωνα µε τ�υς καν�νες της
Συνθήκης.

1. Στην υπ�θεση Consorzio industrie fiammiferi, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι η ύπαρ�η
και η δραστηρι�τητα της Consorzio industrie fiammiferi (CIF), η �π�ία περιλαµ"άνει �λες τις
ιταλικές επι�ειρήσεις π�υ παράγ�υν σπίρτα, αντέ"αιναν στ� άρθρ� 3 στ�ι�εί� �), στ� άρθρ�
10 και στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ. Ειδικ�τερα, θεώρησε �τι η λειτ�υργία
και µ�ν� της κ�ιν�πρα�ίας απ�τελ�ύσε µέσ� διατήρησης µιας �ρι��ντιας διάρθρωσης µετα�ύ
των επι�ειρήσεων τ�υ τ�µέα, η �π�ία εµπ�δι�ε την είσ�δ� νέων επι�ειρήσεων στην αγ�ρά και
την αναδιάρθρωση των ήδη υ!ιστάµενων επι�ειρήσεων παρά τη ρι�ική αλλαγή της δυναµικής
της αγ�ράς. �ι εθνικές διατά�εις για τη σύσταση της εν λ�γω κ�ιν�πρα�ίας δηµι�ύργησαν
παράλληλα ένα πλαίσι� π�υ περι�ρί�ει τ�ν ανταγωνισµ� και, �ρησιµ�π�ιώντας την ε��υσία
π�υ της εί�ε παρα�ωρηθεί να κατανέµει την παραγωγή µετα�ύ των επι�ειρήσεων-µελών της, η
CIF έλα"ε απ�!άσεις αντίθετες στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι
�ι ανωτέρω διατά�εις έπρεπε να καταργηθ�ύν µε απ�!αση δικαστηρί�υ ή/και �π�ιασδήπ�τε
δηµ�σιας αρ�ής, σύµ!ωνα µε τα άρθρα 3 στ�ι�εί� �) και 10 της συνθήκης ΕΚ.

Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ διαπίστωσε επίσης �τι η CIF πρ�έ"αινε σε περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ
καθ’ υπέρ"αση των επιτρεπ�µένων απ� τις υ!ιστάµενες διατά�εις. Συγκεκριµένα, έκρινε �τι η
συµ!ωνία-πλαίσι� µετα�ύ της CIF και της Consorzio nazionale Attività economica distributiva integrata
(Conaedi), στην �π�ία εί�αν πρ�σ�ωρήσει π�λλ�ί !�ρείς εκµετάλλευσης των Magazzini di Generi
di Monopolio (MGM), επέ"αλλε υπ��ρεώσεις απ�κλειστικής πρ�µήθειας υπέρ της CIF
εµπ�δί��ντας την είσ�δ� ανταγωνιστών στην αγ�ρά κατά παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1
της συνθήκης ΕΚ.

Απ� τα έγγρα!α π�υ συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, πρ�κύπτει �τι η
εµπ�ρική στρατηγική π�υ ε!άρµ�σε η CIF µετά τ� 1994 απ�σκ�π�ύσε στη διατήρηση και την
πρ�άσπιση της θέσης της στην αγ�ρά. Στ� πλαίσι� αυτ� εντάσσεται, πρώτ�ν, η συµ!ωνία µετα�ύ
της CIF και της Swedish Match SA (SM) σ�ετικά µε την καταν�µή της ιταλικής αγ�ράς, µέσω της
�π�ίας απ�!εύ�θηκε η άµεση είσ�δ�ς στην εθνική αγ�ρά της µεγαλύτερης ευρωπαϊκής
επι�είρησης τ�υ κλάδ�υ. ∆εύτερ�ν, η εµπ�ρική π�λιτική π�υ ακ�λ�υθ�ύσε η CIF απ�σκ�π�ύσε
στην ενίσ�υση των εµπ�ρικών της σ�έσεων µε τ� δίκτυ� διαν�µής των MGM µε τη σύναψη
συµ!ωνίας-πλαισί�υ µε την Conaedi πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλίσει την απ�κλειστικ�τητα αυτ�ύ
τ�υ εµπ�ρικ�ύ διαύλ�υ.
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Ως απ�τέλεσµα της συνδυασµένης ε!αρµ�γής των δύ� αυτών στρατηγικών (�ρι��ντια
συµ!ωνία CIF–SM και κάθετη συµ!ωνία CIF/Conaedi/MGM) η CIF κατ�ρθωσε να εµπ�δίσει
την είσ�δ� στην αγ�ρά άλλων ανταγωνιστών της στ�ν τ�µέα της πώλησης σπίρτων και να
διατηρήσει µερίδι� αγ�ράς ύψ�υς τ�υλά�ιστ�ν 90 %, ακ�µη και τέσσερα �ρ�νια µετά τ�
άν�ιγµα της ιταλικής αγ�ράς στις εισαγωγές. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ εί�ε κινήσει τη διαδικασία
κατ�πιν καταγγελίας µιας γερµανικής εταιρείας, η �π�ία ανέ!ερε �τι εί�ε µεν λά"ει άδεια
εµπ�ρίας σπίρτων, αλλά αντιµετώπι�ε πρ�"λήµατα διείσδυσης στην ιταλική αγ�ρά διαν�µής
σπίρτων. Η εν λ�γω εταιρεία κατήγγειλε συγκεκριµένα �τι �ρισµέν�ι !�ρείς εκµετάλλευσης
της MGM αρνήθηκαν να διανέµ�υν τα πρ�ϊ�ντα της. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι �ι
ανωτέρω συµπρά�εις εί�αν π�λύ επι�ήµιες συνέπειες στ� ενδ�κ�ιν�τικ� εµπ�ρι�.

2. #σ�ν α!�ρά τη διαδικασία στην υπ�θεση Stream/Telepiù, η �π�ία κινήθηκε κατ�πιν
καταγγελίας της εταιρείας Stream, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι η εταιρεία Telepiù εί�ε
παρα"εί απ� π�λλές απ�ψεις τ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ, περι�ρί��ντας τ�ν ανταγωνισµ�
στην εγ�ώρια αγ�ρά συνδρ�µητικής τηλε�ρασης και ενισ�ύ�ντας αδικαι�λ�γητα τη
δεσπ���υσα θέση της, µε απ�τέλεσµα να καθίσταται δυσκ�λ�τερη και δαπανηρ�τερη η
είσ�δ�ς άλλων επι�ειρήσεων (ιδίως κ�ιν�τικών) στην αγ�ρά. Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ
διαπίστωσε τη δεσπ���υσα θέση της Telepiù µε "άση, κυρίως, τ� σηµαντικ� µερίδι� αγ�ράς
π�υ κατεί�ε επί µακρ�ν η επι�είρηση (100 % της αγ�ράς µέ�ρι τ� τέλ�ς τ�υ 1997, 93 % στ�
τέλ�ς τ�υ 1998 και 82 % στ� τέλ�ς Σεπτεµ"ρί�υ 1999), τ� "αθµ� κάθετης �λ�κλήρωσής της και
την αυτ�ν�µία της συµπερι!�ράς της έναντι των ανταγωνιστών, των πελατών και των
πρ�µηθευτών της.

Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ θεώρησε κατα�ρηστικές π�λλές ενέργειες της Telepiù. Καταρ�άς, η εν
λ�γω εταιρεία παρέ"η τ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ αγ�ρά��ντας, απ� τ� 1998, είτε η ίδια είτε
µέσω των θυγατρικών π�υ ελέγ�ει, και για περί�δ� άνω των τριών ετών, τα απ�κλειστικά
δικαιώµατα κρυπτ�γρα!ηµένης µετάδ�σης π�λλών π�δ�σ!αιρικών συναντήσεων τ�υ
πρωταθλήµατ�ς πρώτης και δεύτερης εθνικής κατηγ�ρίας, και ιδίως των αγώνων µετα�ύ των
δηµ�!ιλέστερων �µάδων. Έτσι, η Telepiù παρέτεινε, µέ�ρι διπλασιασµ�ύ, τη µέ�ρι τ�τε
διάρκεια των δικαιωµάτων απ�κλειστικής µετάδ�σης π�δ�σ!αιρικών αγώνων και απέκλεισε τ�
πλέ�ν ενδια!έρ�ν υλικ� εκπ�µπών απ� τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ των εταιρειών συνδρ�µητικής
τηλε�ρασης για ιδιαίτερα µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα.

Εν συνε�εία, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ θεώρησε κατα�ρηστική µια διάτα�η �ρισµένων απ� τις
συµ"άσεις αυτές, διάρκειας τριών ή περισσ�τέρων ετών, π�υ πρ�έ"λεπε τ� δικαίωµα πρ�τίµησης
της Telepiù SpA ή των εταιρειών π�υ ελέγ�ει, �σ�ν α!�ρά την απ�κτηση απ�κλειστικών
δικαιωµάτων και µετά τη λή�η της αρ�ικής σύµ"ασης, καθ�τι παρεί�ε στην επι�είρηση, π�υ
κατεί�ε ήδη δεσπ���υσα θέση, τη δυνατ�τητα να ε�ακ�λ�υθήσει να εµπ�δί�ει τ�υς ανταγωνιστές
της να αγ�ρά��υν υλικ� εκπ�µπών υψηλ�ύ ενδια!έρ�ντ�ς.

Τέλ�ς, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ θεώρησε �τι η Telepiù πρ�έ"η σε κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης
απαγ�ρευµένη απ� τ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ, πρ�σθέτ�ντας, είτε η ίδια είτε �ι
ελεγ��µενες απ� αυτήν εταιρείες, �ρισµένες ρήτρες στη σύµ"αση τε�νικ�εµπ�ρικής !ύσεως
π�υ υπέγραψε τ� 1996 µε την εταιρεία Stream SpA σ�ετικά µε την καλωδιακή διαν�µή
πρ�γραµµάτων και «πακέτων» π�δ�σ!αιρικών εκπ�µπών µε τ� σήµα Telepiù. �ι ρήτρες αυτές
υπ��ρέωναν την Stream SpA να ασκεί δραστηρι�τητες πρ�ώθησης και εµπ�ρίας των πρ�ϊ�ντων
της «σύµ!ωνα µε τις εµπ�ρικές π�λιτικές» τ�υ �µίλ�υ Telepiù και να ε!αρµ��ει για τις
καλωδιακές συνδρ�µές «�υσιαστικά την ίδια τιµή µε την τιµή π�υ �ητ�ύσε � �µιλ�ς Telepiù για
τα δ�ρυ!�ρικά πρ�γράµµατα και πακέτα π�δ�σ!αιρικών εκπ�µπών».



398  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

3. #σ�ν α!�ρά την υπ�θεση Aeroporti di Roma — τιµ�λ�για υπηρεσιών εδά��υς, η αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ θεώρησε �τι η εταιρεία Aeroporti di Roma παρέ"η τ� άρθρ� 82 της συνθήκης
ΕΚ υι�θετώντας συµπερι!�ρές ικανές να περι�ρίσ�υν την πρ�σ"αση στις αγ�ρές
υπηρεσιών εδά!�υς και δια�είρισης των αερ�λιµενικών υπ�δ�µών στ� κύρι� αερ�δρ�µι�
της Ρώµης, Φι�υµιτσίν�. Βάσει των στ�ι�είων π�υ απ�καλύ!θηκαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας, η �π�ία πραγµατ�π�ιήθηκε κατ�πιν πληρ�!�ριών π�υ δ�θηκαν απ� επι�ειρήσεις
δραστηρι�π�ι�ύµενες στ�ν τ�µέα των αερ�π�ρικών µετα!�ρών και των υπηρεσιών
εδά!�υς, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ θεώρησε �τι τ� σύστηµα εκπτώσεων στα τιµ�λ�για
υπηρεσιών εδά!�υς π�υ υι�θέτησε τ� 1998 η εταιρεία Aeroporti di Roma µπ�ρ�ύσε να
παρεµπ�δίσει την πρ�σ"αση των ανταγωνιστών στις αγ�ρές υπηρεσιών π�υ ελευθερώθηκαν
πρ�σ!ατα κατ’ ε!αρµ�γή της κ�ιν�τικής �δηγίας 96/67/ΕΚ, δι�τι συνέδεε τις εκπτώσεις µε
τις αγ�ρα��µενες π�σ�τητες και τη διάρκεια των συµ!ωνιών πρ�µήθειας.

Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ θεώρησε επίσης ως αντίθετη πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ� και παράν�µη τη
συµπερι!�ρά της Aeroporti di Roma, η �π�ία, κατά τη διάρκεια τ�υ 1998, εµπ�δι�ε αδικαι�λ�γητα
και παρελκυστικά την εταιρεία Meridiana να παράσ�ει υπηρεσίες επ�πτείας τ�υ �ώρ�υ ελιγµών
και !�ρτωσης των αερ�σκα!ών, µέσω της εταιρείας Aviation Services, την �π�ία ελέγ�ει.
Εκτίµησε �τι τ� καν�νιστικ� και δι�ικητικ� πλαίσι� π�υ επικαλέστηκε η εταιρεία δια�είρισης
τ�υ αερ�δρ�µί�υ για να δικαι�λ�γήσει τη συµπερι!�ρά της δεν επέτρεπε να απ�κλειστεί η
ύπαρ�η παρά"ασης των καν�νων τ�υ ανταγωνισµ�ύ. Τέλ�ς, εκτίµησε �τι η Aeroporti di Roma
δεν εί�ε διαπρά�ει κατά�ρηση της δεσπ���υσας θέσης της στη δια�είριση των αερ�λιµενικών
εγκαταστάσεων εις "άρ�ς των !�ρέων παρ��ής υπηρεσιών εκπρ�σώπησης και επ�πτείας στ�
�ώρ� στάθµευσης, δεδ�µέν�υ �τι δεν ε!αρµ�στηκαν π�τέ �ι επίµα��ι �ρ�ι των παρεπ�µενων
συµ"άσεων παρα�ώρησης για τα τ�πικά αερ�δρ�µια, �ι �π�ί�ι περι�ρι�αν δυνητικά τ�ν
ανταγωνισµ�.

Λ�υ�εµ!�ύργ�

Τ� Υπ�υργεί� Εθνικής �ικ�ν�µίας διαπίστωσε �τι έ��υν αυ�ηθεί �ι υπ�θέσεις π�υ
υπ�"άλλ�νται στην επιτρ�πή περι�ριστικών εµπ�ρικών πρακτικών [Commission des pratiques
commerciales restrictives (CPCR)]. �ι πι� ενδια!έρ�υσες υπ�θέσεις π�υ υπ�"λήθηκαν στην
CPCR παρ�υσιά��νται συν�πτικά στη συνέ�εια.

Η πρώτη υπ�θεση α!�ρά µια εικα��µενη κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης απ� επι�είρηση τ�υ
Λ�υ�εµ"�ύργ�υ δραστηρι�π�ι�ύµενη στ�ν τ�µέα των πρ�ϊ�ντων καθαρισµ�ύ. Απ� την ε�έταση της
υπ�θεσης απ� την CPCR δεν πρ�έκυψε �τι �ι καταγγελθείσες πρακτικές εί�αν ως αντικείµεν� και
ως απ�τέλεσµα τ�ν περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην αγ�ρά τ�υ Λ�υ�εµ"�ύργ�υ. Έτσι, �
υπ�υργ�ς �ικ�ν�µίας έθεσε την υπ�θεση στ� αρ�εί�, σύµ!ωνα µε τη σύσταση της CPCR, �π�υ
διευκρινι��ταν �τι η καταγγελία δεν εµπίπτει στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ τρ�π�π�ιηµέν�υ ν�µ�υ της
17ης Ι�υνί�υ 1970.

∆ύ� ακ�µη υπ�θέσεις π�υ υπ�"λήθηκαν στην CPCR "ρίσκ�νται ακ�µη στ� στάδι� της ε�έτασης
και θα περατωθ�ύν εντ�ς τ�υ 2001. Η πρώτη α!�ρά πρακτικές στην αγ�ρά των εµπειρ�γνωµ�νων
αυτ�κινήτων π�υ !έρεται �τι αντι"αίν�υν στ�ν τρ�π�π�ιηµέν� ν�µ� της 17ης Ι�υνί�υ 1970. Η
δεύτερη υπ�θεση α!�ρά την εικα��µενη κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης µιας επι�είρησης τ�υ
Λ�υ�εµ"�ύργ�υ �σ�ν α!�ρά την επι"�λή �ρέωσης στις τραπε�ικές κάρτες.
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Κάτω +ώρες

Π�λιτική στ�ν τ�µέα των συµπρά!εων

Τακτικές δια#�υλεύσεις πραγµατ�π�ι�ύνται σε υπηρεσιακ� επίπεδ� µετα�ύ της Επιτρ�πής και των
κρατών µελών σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ. Στ���ς των δια"�υλεύσεων
αυτών είναι η ενιαία ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ, α!εν�ς, και η απ�!υγή της
πρακτικής π�υ συνίσταται στην ανα�ήτηση της πλέ�ν ευν�ϊκής αρ�ής, ευρωπαϊκής ή εθνικής,
α!ετέρ�υ. Uάρη στ� συντ�νισµ� αυτ�ν, �ι απ�!άσεις π�υ λαµ"άνει η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ των
Κάτω Uωρών (NMa) µπ�ρ�ύν να συµ"άλ�υν στην πρ�σέγγιση τ�υ εθνικ�ύ δικαί�υ και τ�υ
κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ.

Αντικείµεν� των δια"�υλεύσεων ήταν κυρίως �ι υπ�θέσεις για τις �π�ίες η Επιτρ�πή εί�ε
στείλει στ�υς ενδια!ερ�µέν�υς δι�ικητική επιστ�λή για θέση τ�υς στ� αρ�εί�. ∆ια"�υλεύσεις
πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης στις περιπτώσεις π�υ εί�αν υπ�"ληθεί καταγγελίες ή/και αιτήσεις
απαλλαγής ταυτ��ρ�να στην NMa και στην Επιτρ�πή. Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π�, απ�!ασί�εται π�ι�
�ργαν� θα αναλά"ει καταρ�άς την ε�έταση της υπ�θεσης και, κατ’ επέκταση, π�ι� �ργαν� θα
πρέπει να ανα"άλει την απ�!ασή τ�υ. Τα µέρη ενηµερών�νται σ�ετικά.

Τέλ�ς, η NMa δηµ�σίευσε ένα !υλλάδι� σ�ετικά µε τη νέα π�λιτική της �σ�ν α!�ρά τις
κάθετες συµ�ωνίες, πρ�κειµέν�υ να ενηµερωθ�ύν �ι επι�ειρήσεις για τις τελευταίες ε�ελί�εις
στ�ν τ�µέα αυτ�ν. Συµ"�υλευ�µενη τ� !υλλάδι�, µια επι�είρηση µπ�ρεί η ίδια να διαπιστώσει
εάν µια κάθετη συµ!ωνία της εµπίπτει στην απαλλαγή κατά κατηγ�ρία ή εάν πρέπει να �ητήσει
απαλλαγή.

Έλεγ��ς των συγκεντρώσεων

Τακτικές δια"�υλεύσεις πραγµατ�π�ιήθηκαν επίσης µετα�ύ της αρµ�διας για τις συγκεντρώσεις
διεύθυνσης της Επιτρ�πής και τ�υ τµήµατ�ς ελέγ��υ των συγκεντρώσεων της NMa. Έγιναν
επα!ές µε την NMa σ�ετικά µε �ρισµένες ευρωπαϊκές υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύσαν και τις αγ�ρές
των Κάτω Uωρών, ενώ επίσης �ι ανωτέρω υπηρεσίες συνεργάστηκαν στενά και σε �ρισµένες
υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύσαν �ητήµατα αρµ�δι�τητας. Επιπλέ�ν, τακτικές επα!ές γίν�νται σ�ετικά
µε απ�!άσεις συν�δευ�µενες απ� υπ��ρεώσεις π�υ αναλή!θηκαν κατά τ� πέρας τ�υ πρώτ�υ
σταδί�υ της διαδικασίας σε ευρωπαϊκ� επίπεδ� και στ� πλαίσι� των συµ"�υλευτικών επιτρ�πών
για τις απ�!άσεις τ�υ δεύτερ�υ σταδί�υ.

Π�ρτ�γαλία

Τ� 2000 τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ ε�έδωσε, "άσει τ�υ ν�µ�θετικ�ύ διατάγµατ�ς αριθ. 371/93
της 29ης �κτω"ρί�υ 1993, πέντε απ��άσεις στ� πλαίσι� διαδικασιών λ�γω παρά"ασης µε
αντικείµεν� περι�ριστικές πρακτικές. Επρ�κειτ� για τρεις απ�!άσεις ενώσεων επι�ειρήσεων
στις αγ�ρές γυάλινων πλακών, διαιτητικών πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών παρε��µένων απ�
�ρκωτ�ύς ελεγκτές-λ�γιστές και για δύ� συµ�ωνίες διαν�µής στην αγ�ρά µπίρας, εκ των �π�ίων
στη µία διαπιστώθηκε επίσης κατά�ρηση σ�έσης �ικ�ν�µικής ε!άρτησης. Στις δύ� τελευταίες
περιπτώσεις, τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ ε!άρµ�σε τ�υς εθνικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ
λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις απ�!άσεις π�υ έ�ει λά"ει η Επιτρ�πή σε ανάλ�γες υπ�θέσεις, καθώς
και τη ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ και τ�υ Πρωτ�δικεί�υ. Τέσσερις απ� τις κινηθείσες
διαδικασίες �δήγησαν στην επι"�λή πρ�στίµων.



400  ∂º∞ƒª√°∏ ∆ø¡ ∫∞¡√¡ø¡ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏

ÃÃÃ‹ ∂∫£∂™∏ ∞¡∆∞°ø¡π™ª√À 2000

Κατά την ίδια περί�δ�, η Γενική ∆ιεύθυνση Εµπ�ρί�υ και Ανταγωνισµ�ύ (DGCC) �λ�κλήρωσε
την ε�έταση στ� πλαίσι� τεσσάρων διαδικασιών συντάσσ�ντας τη σ�ετική τελική έκθεση. �ι εν
λ�γω διαδικασίες α!�ρ�ύσαν µία απ�!αση ενώσεων επι�ειρήσεων στην αγ�ρά υπηρεσιών
�ρκωτών ελεγκτών-λ�γιστών και τρεις κατα�ρήσεις δεσπ���υσας θέσης στην αγ�ρά τ�υ
�ρηµατιστηρί�υ α�ιών της Λισσα"�νας, στην αγ�ρά ηλεκτρ�νικών µέσων πληρωµής και στην
αγ�ρά τηλεπικ�ινωνιών.

Επίσης, τ� 2000 η DGCC ε�έτασε 67 συγκεντρώσεις π�υ της εί�αν κ�ιν�π�ιηθεί στ�υς
ακ�λ�υθ�υς �ικ�ν�µικ�ύς τ�µείς: "ι�µη�ανίες εκτ�ς της "ι�µη�ανίας τρ�!ίµων (35), είδη
διατρ�!ής (3), εµπ�ρι� (5), υπηρεσίες (24).

Σε καµία απ� τις ανωτέρω υπ�θέσεις δεν υπήρ�ε άµεση ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών καν�νων
ανταγωνισµ�ύ.

Ηνωµέν� Βασίλει�

� ν�µ�ς τ�υ 1998 περί ανταγωνισµ�ύ δεν πρ�"λέπει την ε!αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 απ�
τις "ρετανικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ.

Σ�υηδία

Τ� 2000 η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ δεν ήταν ε��υσι�δ�τηµένη απ� την εθνική ν�µ�θεσία να ε!αρµ��ει
άµεσα τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 και τ� άρθρ� 82. Η ε��υσία αυτή της παρα�ωρήθηκε την 1η
Ιαν�υαρί�υ 2001, κατ�πιν τρ�π�π�ίησης τ�υ ν�µ�υ.

Κατ�πιν υπ�ν�ιών σ�ετικά µε την ύπαρ�η συµ!ωνίας επί των τιµών και των εκπτώσεων, η αρ�ή
ανταγωνισµ�ύ πραγµατ�π�ίησε έρευνα, τ�ν ∆εκέµ"ρι� τ�υ 1999, στις πέντε µεγαλύτερες
εταιρείες πετρελαι�ειδών της Σ�υηδίας. ∆ιαπιστώθηκε �τι εκπρ�σωπ�ι των εταιρειών αυτών
πραγµατ�π�ι�ύσαν µυστικές συνεδριάσεις για να πρ�γραµµατίσ�υν και να καθ�ρίσ�υν τις
τιµές και τις εκπτώσεις π�υ πρ�σέ!εραν στ�υς πελάτες τ�υς για τις αγ�ρές "εν�ίνης. Η
�ικ�ν�µική ανάλυση π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε δεί�νει �τι �ι πελάτες έ�ασαν σηµαντικά π�σά. Η
συµπερι!�ρά των εταιρειών πετρελαι�ειδών συνιστά π�λύ σ�"αρή παρά"αση τ�υ ν�µ�υ περί
ανταγωνισµ�ύ απ� µεγάλες επι�ειρήσεις, �ι �π�ίες, στην πρά�η, ελέγ��υν πλήρως µια αγ�ρά
κε!αλαιώδ�υς �ικ�ν�µικής σηµασίας για τ�υς καταναλωτές και την κ�ινωνία στ� σύν�λ� της.
Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ παρέπεµψε τις εν λ�γω επι�ειρήσεις στ� δικαστήρι� (tingsrätt) της
Στ�κ��λµης και �ητά την επιδίκαση συν�λικ�ύ π�σ�ύ 740 εκατ. SEK.

Η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι τ� σύστηµα δηµι�υργίας πιστών πελατών Euro Bonus (SAS
Frequent Flyer Programme) π�υ ε!άρµ��ε η SAS στις γραµµές εσωτερικ�ύ συνιστ�ύσε
παρά"αση τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ, δι�τι απ�τελ�ύσε εµπ�δι� για τις άλλες αερ�π�ρικές
εταιρείες π�υ επιθυµ�ύσαν να δηµι�υργήσ�υν ή να διατηρήσ�υν ανταγωνιστικές αερ�π�ρικές
συνδέσεις στ� εσωτερικ� της �ώρας. Έτσι, η αρ�ή �ήτησε απ� τη SAS να τρ�π�π�ιήσει την
ε!αρµ�γή τ�υ συστήµατ�ς Euro Bonus στις εσωτερικές πτήσεις. Κατ�πιν αιτήµατ�ς της SAS,
τ� εµπ�ρ�δικεί� (Marknadsdomstol) διέτα�ε την αναστ�λή της εκτέλεσης της εν λ�γω
απ�!ασης, µέ�ρις �τ�υ εκδώσει την �ριστική τ�υ απ�!αση στην υπ�θεση. Η συ�ήτηση της
υπ�θεσης �λ�κληρώθηκε τ� !θιν�πωρ�, αλλά τ� εµπ�ρ�δικεί� δεν εί�ε εκδώσει ακ�µη την
απ�!ασή τ�υ στις 31 ∆εκεµ"ρί�υ 2000.
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Η εταιρεία παραγωγής παγωτ�ύ GB Glace AB, π�υ ανήκει στ�ν �µιλ� Unilever, διέθετε στ�υς
µεταπωλητές της εικ�ν�γρα!ηµέν�υς τιµ�καταλ�γ�υς για τα παγωτά της, �π�υ υπήρ�αν ήδη
τυπωµένες �ι συνιστώµενες τιµές. Απ� την έρευνα της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ πρ�έκυψε �τι �ι
µεταπωλητές π�λύ συ�νά ε!άρµ��αν τις τιµές αυτές. Έτσι, �ι τιµές πώλησης στ�ν καταναλωτή
ήταν �µ�ι�µ�ρ!ες. Α!�ύ της κ�ιν�π�ιήθηκε η πρ�καταρκτική γνώµη της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ,
κατά την �π�ία η εν λ�γω συµπερι!�ρά αντέ"αινε στ� ν�µ� περί ανταγωνισµ�ύ, η GB
απ�!άσισε να παύσει άµεσα την αναγρα!ή τιµών στις α!ίσες π�υ παρ�υσία�αν τα πρ�ϊ�ντα
της. Κατ�πιν τ�ύτ�υ, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ έκρινε �τι δεν συντρέ�ει λ�γ�ς λήψης µέτρων
"άσει τ�υ ν�µ�υ περί ανταγωνισµ�ύ.

Η ε�αγ�ρά της �υθ�π�ιίας Pripps Ringnes AB απ� τη δανική επι�είρηση Carlsberg A/S εί�ε
συνέπειες σε αρκετές αγ�ρές µπίρας, καθώς και στην αγ�ρά αναψυκτικών και µεταλλικ�ύ
νερ�ύ. Η συγκέντρωση ε�ασ!άλισε στην Carlsberg δεσπ���υσα θέση, η �π�ία θα πρ�καλ�ύσε
σηµαντικ� περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε αρκετές σ�ετικές αγ�ρές. Κατ�πιν της ανάληψης
δια!�ρων δεσµεύσεων απ� την Carlsberg, η αρ�ή ανταγωνισµ�ύ επέτρεψε την ε�αγ�ρά, �ωρίς
να λά"ει ιδιαίτερα µέτρα. Η Carlsberg δεσµεύθηκε να πωλήσει αρκετά απ� τα σήµατα π�υ
κατεί�ε στις αγ�ρές µπίρας και να παύσει να εµπ�ρεύεται �ρισµένα σήµατα π�υ κυκλ�!�ρ�ύν
άλλες �υθ�π�ιίες. Στην αγ�ρά των αναψυκτικών, η Carlsberg θα διακ�ψει τη συνεργασία της µε
την The Coca Cola Company στη Σ�υηδία.

° — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 
·fi Ù· ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ

�ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ πέντε κρατών µελών µ�ν� (Γερµανίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας,
Κάτω Uωρών) γνωστ�π�ίησαν απ�!άσεις εθνικών δικαστηρίων µε τις �π�ίες ε!αρµ�στηκαν �ι
κ�ιν�τικ�ί καν�νες ανταγωνισµ�ύ ή τέθηκαν πρ�δικαστικά ερωτήµατα στ� ∆ικαστήρι�.

Στ� παρ�ν κε!άλαι� δεν περιλαµ"άν�νται �ι απ�!άσεις δικαστηρίων τα �π�ία εκλήθησαν να
απ�!ανθ�ύν για τη ν�µιµ�τητα απ�!άσεων των εθνικών αρ�ών ανταγωνισµ�ύ. �ι απ�!άσεις
αυτ�ύ τ�υ είδ�υς µνηµ�νεύ�νται στ� πρ�ηγ�ύµεν� κε!άλαι� (ε!αρµ�γή των κ�ιν�τικών
καν�νων ανταγωνισµ�ύ απ� τις εθνικές αρ�ές).

Γερµανία

�ι απ�!άσεις γερµανικών π�λιτικών δικαστηρίων στις �π�ίες έτυ�ε ε!αρµ�γής τ� κ�ιν�τικ�
δίκαι� και �ι �π�ίες κ�ιν�π�ιήθηκαν στην �µ�σπ�νδιακή υπηρεσία ανταγωνισµ�ύ της
Γερµανίας είναι �ι ακ�λ�υθες.

1. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντ�ρτµ�υντ, 6 Ιαν�υαρί�υ 2000, 13 O 106/98 P-228/98

Fedi GmbH Vertrieb & Service f. Renovierungssysteme, Gelsenkirchen

Portas Deutschland Folien GmbH & Co. Fabrikations KG, Dietzenbach

Εγκυρ�τητα σύµ"ασης δικαι��ρησης π�υ πρ�έ"λεπε υπ��ρέωση πρ�µήθειας απ� τ�ν
δικαι�πάρ��� υλικών και µη�ανηµάτων απαραίτητων για τη µεταπ�ίησή τ�υς [άρθρ� 18
τ�υ (παλαι�ύ) ν�µ�υ για τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ (GWB)], άρθρ� 81 της
συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 4087/88]
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2. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 12 Ιαν�υαρί�υ 2000, U (Kart) 5/99
P-140/98
New York Blood Center, Inc: Νέα Υ�ρκη/Ηνωµένες Π�λιτείες
1. Octapharma AG, CH-Ziegelbrück, 2. Octapharma, Βιέννη Αυστρίας, και λ�ιπ�ί
Παρ�λ� π�υ ε!αρµ��εται τ� αλλ�δαπ� δίκαι�, τυπική ακυρ�τητα της σύµ"ασης άδειας
εκµετάλλευσης ευρεσιτε�νίας µετα�ύ των µερών [άρθρ� 93 παράγρα!�ς 2, και άρθρα 34,
20, 21 τ�υ (παλαι�ύ) ν�µ�υ GWB].

3. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Κ�λ�νίας, 27 Ιαν�υαρί�υ 2000, 26 O 218/97 P-66/00
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) e.V., Β�ννη, και λ�ιπ�ί
Citroen Deutschland AG, Κ�λ�νία
Ακυρ�τητα των �ρων των συµ"άσεων αντιπρ�σωπείας της εναγ�µένης [άρθρ� 9 τ�υ ν�µ�υ
σ�ετικά µε τ�υς γενικ�ύς �ρ�υς πώλησης (AGBG), καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95]

4. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 27 Ιαν�υαρί�υ 2000, W (Kart) 11/99
P-280/98
Procter & Gamble GmbH, Schwalbach aR
AOK Rheinland Düsseldorf και εννέα άλλα ταµεία ασ!άλισης ασθενείας
�ι δια!�ρές σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� σταθερών π�σών για τα πρ�ϊ�ντα κατά της
ακράτειας κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 35 παράγρα!�ς 3 τ�υ κώδικα κ�ινωνικής ασ!άλισης
(SGB), κατά παρά"αση των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ υπάγεται στα π�λιτικά
δικαστήρια (άρθρ� 17a τ�υ ν�µ�υ περί της �ργάνωσης των δικαστηρίων (GVG), άρθρ� 51
παράγρα!�ς 2 τ�υ ν�µ�υ σ�ετικά µε τα δικαστήρια κ�ινωνικών ασ!αλίσεων (SGG), άρθρ�
87 παράγρα!�ς 1 τ�υ GWB).

5. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Μ�νά��υ I, 2 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, 21 O 22405/98 P-16/99
Hobeka Fensterfabrik GmbH & C. Zolling/Freising
Stadt München
Απ�ρριψη αγωγής µε αίτηµα την κατάργηση της εντ�λής π�υ έδωσε η εναγ�µένη να
απαγ�ρευθεί η �ρησιµ�π�ίηση PVC στα �ικ�δ�µικά έργα τ�υ δήµ�υ [άρθρ� 1 τ�υ ν�µ�υ
περί αθέµιτ�υ ανταγωνισµ�ύ (UWG)· άρθρ� 19, άρθρ� 20 παράγρα!�ς 1, άρθρ�
21 παράγρα!�ς 1, τ�υ GWB· άρθρ� 1004, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2, άρθρ� 826 τ�υ αστικ�ύ
κώδικα (BGB)· άρθρα 28 και 86 της συνθήκης ΕΚ]

6. ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων, 10 Φε"ρ�υαρί�υ 2000, C-147/97· C-148/97 P-
164/96
Deutsche Post AG, Β�ννη
GZS Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH, Φραγκ!�ύρτη
Ένα τα�υδρ�µεί� µπ�ρεί να επι"άλει τα�υδρ�µικά τέλη εσωτερικ�ύ για αντικείµενα π�υ
τα�υδρ�µ�ύνται σε µεγάλες π�σ�τητες απ� τα καταστήµατα των τα�υδρ�µικών υπηρεσιών
άλλων κρατών µελών απ� απ�στ�λείς εγκατεστηµέν�υς στ� εσωτερικ� για παραλήπτες
εσωτερικ�ύ (άυλη ανατα�υδρ�µηση), α!�ύ α!αιρεθ�ύν τα καταληκτικά τέλη (άρθρα 49, 82,
86 της συνθήκης ΕΚ).
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7. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 15 Μαρτί�υ 2000, 34 O (Kart) 177/99 P-
248/99
EFL Mineralöl GmbH, Ντίσσελντ�ρ!
Cosy-Wash Autoservice GmbH, Βερ�λίν�
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης απ�κλειστικής πρ�µήθειας λιπαντικών αυτ�κινήτων (άρθρ� 81 της
συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 138 τ�υ BGB).

8. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Φραγκ!�ύρτης, 21 Μαρτί�υ 2000, 11 U (Kart) 11/99 P-
71/98
Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Φραγκ!�ύρτη
Artesanos Camiseros SA, Μαδρίτη, Ισπανία
Η ενάγ�υσα δεν δικαι�ύται άλλη απ��ηµίωση πέραν της επιστρ�!ής τ�υ τέλ�υς δικαι��ρησης
λ�γω πταίσµατ�ς της εναγ�µένης κατά τη σύναψη της σύµ"ασης δικαι��ρησης µετα�ύ των
µερών [άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 4987/88].

9. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Κ�λ�νίας, 23 Μαρτί�υ 2000, 12 U 6/00 P-134/00
Deutsche Post AG, Β�ννη
Center Parcs GmbH & Co. KG, Κ�λ�νία
Παραπ�µπή της δια!�ράς στ� αρµ�δι� για τις συµπρά�εις ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι�
για πρ�δικαστική ερώτηση σ�ετικά µε τ� δίκαι� των συµπρά�εων (συµ"ι"άσιµ� τ�υ άρθρ�υ
25 της παγκ�σµιας τα�υδρ�µικής σύµ"ασης τ�υ 1989 µε τ� άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ), την
�π�ία τ� ανώτατ� δικαστήρι� δεν εί�ε θεωρήσει σηµαντική.

10. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Φραγκ!�ύρτης, 12 Απριλί�υ 2000, 3/8 O 13/00 P-51/00
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH, Ανν�"ερ�
Deutsche Lufthansa AG, Κ�λ�νία
Η ενάγ�υσα δεν δικαι�ύται να εισπράττει τέλη για να επιτρέπει στην εναγ�µένη να
πρ�"αίνει σε έλεγ�� των εισιτηρίων των επι"ατών των πτήσεων (άρθρ� 9 τ�υ καν�νισµ�ύ
σ�ετικά µε την υπηρεσία ελέγ��υ εισιτηρίων στ� αερ�δρ�µι�, άρθρα 19 και 20 τ�υ GWB,
άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ).

11. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 204/98 P-193/98
Esso Aktiengesellschaft, Αµ"�ύργ�
Tankstelle Koch GmbH Dobra
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].

12. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 288/98 P-76/99
Esso AG, Αµ"�ύργ�
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
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"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ GWB (παλαιά
εκδ��ή), άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999]

13. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 287/98 P-77/99
Esso AG, Αµ"�ύργ�
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].

14. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 285/98 P-78/99
Esso AG, Αµ"�ύργ�
Lutz John, Calbe
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].

15. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 284/98 P-79/99
Esso AG, Αµ"�ύργ�
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].

16. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 124/99 P-144/99
Esso AG, Αµ"�ύργ�
Reinhard Rossnagel, Bad Frankenhausen
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999].

17. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 204/99 P-216/99
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη (τ�
σκεπτικ� παραπέµπει στην απ�!αση π�υ εκδ�θηκε στη "ασική υπ�θεση· "λέπε P-79/99,
διαταγή ασ!αλιστικών µέτρων).

18. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 205/99 P-217/99
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
Lutz John, Calbe
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Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη (τ�
σκεπτικ� παραπέµπει στην απ�!αση π�υ εκδ�θηκε στη "ασική υπ�θεση· "λέπε P-78/99,
διαταγή ασ!αλιστικών µέτρων).

19. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 206/99 P-218/99
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη (τ�
σκεπτικ� παραπέµπει στην απ�!αση π�υ εκδ�θηκε στη "ασική υπ�θεση· "λέπε P-77/99·
διαταγή ασ!αλιστικών µέτρων)

20. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 207/99 P-219/99
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε υπ��ρέωση απ�κλειστικής πρ�µήθειας
καυσίµων και λιπαντικών (άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις
σ�ετικά µε τ� δίκαι� των συµπρά�εων· διαταγή ασ!αλιστικών µέτρων)

21. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Αµ"�ύργ�υ, 13 Απριλί�υ 2000, 3 U 208/99 P-220/99
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
Klaus Schomann, Lübeck
Εγκυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης µε ρήτρα απ�κλειστικ�τητας για 20 έτη, µε τ�
σκεπτικ� �τι � δια�ειριστής τ�υ πρατηρί�υ πρέπει να θεωρηθεί ως εµπ�ρικ�ς αντιπρ�σωπ�ς
"άσει τ�υ γερµανικ�ύ και τ�υ ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ [άρθρα 18 και 34 τ�υ (παλαι�ύ) GWB,
άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999· διαταγή ασ!αλιστικών
µέτρων].

22. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Ντίσσελντ�ρ!, 17 Απριλί�υ 2000, 34 O (Kart) 147/98 P-166/98
Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Αµ"�ύργ�
AOK Bundesverband, Β�ννη, και λ�ιπ�ί
Η εναγ�µένη δεν δικαι�ύται να καθ�ρί�ει πάγια π�σά για την επιστρ�!ή των ε��δων
!αρµάκων κ�ιν��ρηστης �ν�µασίας π�υ περιέ��υν ασ!αλτ�ύ�� νιτρ�θειώδες αµµώνι�
(πρώην άρθρα 85 και 86 της συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασµ� µε τα άρθρα 823 και 1004 τ�υ
BGB, άρθρ� 1 τ�υ UWG).

23. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Μ�νά��υ, 4 Μαΐ�υ 2000, U (K) 1907/97 P-28/97
Zentral-Drogerie Meidinger GmbH, Β�ννη
Parfums et Beauté Deutschland GmbH, Β�ννη
Τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασµ� µε τ� άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 τ�υ BGB, δεν
εγγυάται τ� δικαίωµα ε!�διασµ�ύ µε καλλυντικά πρ�ϊ�ντα. Τ� δικαίωµα ε!�διασµ�ύ π�υ
απ�ρρέει απ� τ� άρθρ� 20 παράγρα!�ς 2 τ�υ GWB δεν έ�ει ε!αρµ�γή, δι�τι η ενάγ�υσα
δεν πρ�σκ�µισε ικανές απ�δεί�εις �τι η εναγ�µένη υπ�κειται στ�ν σ�ετικ� καν�να
δικαί�υ.
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24. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� Ντίσσελντ�ρ!, 5 Ι�υνί�υ 2000, Kart 6/00 (V) P-73/00
CardioClinik Hamburg Krankenhausgesellschaft mbH, Αµ"�ύργ�
BKartA
Πρ�σ!υγή κατά παραλείψεως σ�ετικά µε την άρνηση ακύρωσης µιας απ�!ασης, η �π�ία,
κατά τ�ν εναγ�µεν�, θα έπρεπε να ακυρώσει απ�!αση της επιτρ�πής διαιτησίας σ�ετικά
µε τ�ν καθ�ρισµ� των ν�σηλείων, καθώς και συµ!ωνία επί των ν�σηλείων (άρθρ� 81
συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 69 "ι"λί�υ V τ�υ SGB)· απ�ρριψη αίτησης ασ!αλιστικών µέτρων.

25. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Κ�λ�νίας, 7 Ι�υνί�υ 2000, 28 O (Kart) 559/99 P-258/99
Thyssengas GmbH, Duisburg
Stawag Stadtwerke Aachen AG, Aachen
Η σύµ"αση πρ�µήθειας αερί�υ, η �π�ία υπ��ρέωνε την εναγ�µένη να αγ�ρά�ει απ� την
ενάγ�υσα επί 19 έτη π�σ�τητα αερί�υ π�υ, κατά τη σύναψη της σύµ"ασης, κάλυπτε τ�
σύν�λ� των αναγκών της, είναι άκυρη στ� σύν�λ� της, παρά την ύπαρ�η ρήτρας
διασ!άλισης (άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 139 τ�υ BGB)

26. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Φραγκ!�ύρτης, 14 Ι�υνί�υ 2000, 2/6 O 14/00 P-34/00
Pronuptia de Paris SA, Saint-Denis, Γαλλία
Margret Hoeksma, Garbsen
∆ικαίωµα πληρωµής της ενάγ�υσας "άσει έγκυρης σύµ"ασης δικαι��ρησης· η σύµ"αση
δεν είναι άκυρη δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 81 της συνθήκης ΕΚ, τ�υ άρθρ�υ 4 τ�υ ν�µ�υ περί
καταναλωτικής πίστης, τ�υ άρθρ�υ 138 τ�υ BGB· η σύµ"αση δεν µπ�ρεί να ακυρωθεί κατ’
ε!αρµ�γή της αρ�ής culpa in contrahendo.

27. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Celle, 22 Ι�υνί�υ 2000, 13 U (Kart) 137/98 P-129/9
Gebr. Fischbach GmbH & Co. KG, Irrel
Volkswagen AG, Wolfsburg
Η εκ µέρ�υς της εναγ�µένης καταγγελία της σύµ"ασης αντιπρ�σωπείας της ενάγ�υσας,
στ� πλαίσι� αναδι�ργάνωσης τ�υ συστήµατ�ς διαν�µής της, είναι έγκυρη· η ενάγ�υσα δεν
µπ�ρεί να επικαλεστεί τ� δικαίωµα ε!�διασµ�ύ [άρθρα 33 και 20 τ�υ GWB, άρθρ� 81 της
συνθήκης ΕΚ, καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 1475/95 απ�!αση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε
πρ�στιµ�, 28 Απριλί�υ 1998].

28. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 19 Ι�υλί�υ 2000, 34 O (Kart) 113/99 P-172/99
Goedecke Aktiengesellschaft, Βερ�λίν�
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Κ�λ�νία
Η αγωγή π�υ κατατέθηκε πριν απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 µε αίτηµα την κατάργηση των
�δηγιών της εναγ�µένης π�υ απ�κλεί�υν τη συνταγ�γρά!ηση �ρισµένων σκευασµάτων
υπ�κειται σε ένδικα µέσα (άρθρ� 13 τ�υ ν�µ�υ GVG, άρθρα 823 και 1004 τ�υ BGB, σε
συνδυασµ� µε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, τα άρθρα 21 και 33 τ�υ GWB, τ� άρθρ�
51 παράγρα!�ς 2 τ�υ SGG).

29. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 26 Ι�υλί�υ 2000, 34 O (Kart) 192/99 P-54/00
1. Byk Gulden Lomberg, Constance· 2. Schwarz Pharma, Monheim
AOK Bundesverband, Β�ννη, και λ�ιπ�ί
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Η αγωγή π�υ υπε"λήθη πριν απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 µε αίτηµα την παύση της
συµµετ��ής στ�ν καθ�ρισµ� �ρισµένων π�σών για τα !άρµακα υπ�κειται σε ένδικα µέσα
[άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2, και άρθρ� 1004 τ�υ BGB,
άρθρ� 13 τ�υ GVG, άρθρ� 51 παράγρα!�ς 2 τ�υ (παλαι�ύ) SGG].

30. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Π�τσδαµ, 26 Ι�υλί�υ 2000, 2 O 44/00 P-100/00
Wärmeversorgung-GmbH, Fürstenwalde
SP Reifenwerke GmbH, Hanau
Είναι έγκυρη η απαγ�ρευση πρ�µήθειας απ� τρίτ� και παραγωγής ενέργειας, π�υ επι"λήθηκαν
στ�ν αγ�ραστή στ� πλαίσι� σύµ"ασης παρ��ής θερµικής ενέργειας διάρκειας δέκα ετών
(άρθρα 16 και 1 τ�υ GWB, άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ).

31. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 26 I�υλί�υ 2000, 34 O (Kart) 198/99 P-261/99
Glaxo Wellcome GmbH & Co., Bad Oldesloe
AOK Bundesverband, Β�ννη, και λ�ιπ�ί
Η αγωγή π�υ υπε"λήθη πριν απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 µε αίτηµα την παύση της
συµµετ��ής στ�ν καθ�ρισµ� �ρισµένων π�σών για τα !άρµακα υπ�κειται σε ένδικα µέσα
[άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 και άρθρ� 1004 τ�υ BGB,
άρθρ� 13 τ�υ GVG, άρθρ� 51 παράγρα!�ς 2 τ�υ (παλαι�ύ) SGG].

32. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντ�ρτµ�υντ, 27 Ι�υλί�υ 2000, 13 O 105/00 (Kart) P-152/00
Corpora Sana Institut GmbH & Co., Rodgau
Cordial Produktions- u. Warenvertriebsges. mbH, Lüdinghausen
∆ικαίωµα διακ�πής της διαν�µής µαγνητικών πρ�ϊ�ντων "άσει σύµ"ασης απ�κλειστικής
διαν�µής [άρθρ� 81 συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 3 στ�ι�εί� γ) τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ.
1883/83, άρθρ� 138 τ�υ BGB· απ�!αση ασ!αλιστικών µέτρων]

33. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντ�ρτµ�υντ, 16 Αυγ�ύστ�υ 2000, 34 O (Kart) 159/99 P-237/99
Plusnet GmbH & Co. KG, Ντίσσελντ�ρ!
Deutsche Telekom AG, Β�ννη
Η ενάγ�υσα δεν δικαι�ύται απ��ηµίωση για παρακώλυση της παρ��ής υπηρεσιών
επι�ειρησιακών δικτύων λ�γω των �αµηλών τιµ�λ�γίων π�υ πρ�σέ!ερε στις επι�ειρήσεις
η εναγ�µένη, µε αµετά"λητ� κ�στ�ς µίσθωσης γραµµών, δεδ�µέν�υ �τι η είσπρα�η
τακτικών τελών δεν είναι αθέµιτη (άρθρ� 20 παράγρα!�ς 2 και άρθρ� 33 τ�υ GWB, άρθρ�
82 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 τ�υ BGB)

34. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 17 Αυγ�ύστ�υ 2000, 
U (Kart) 7/99 P-216/98
Interparfums GmbH, Röbel-Müritz
Parfums Christian Dior GmbH, Ντίσσελντ�ρ!
Η ενάγ�υσα δεν ν�µιµ�π�ιείται να απαιτεί απ��ηµίωση και να ε!�διά�εται µε πρ�ϊ�ντα
της εναγ�µένης στ� πλαίσι� σύµ"ασης παρακαταθήκης, δι�τι η ενάγ�υσα δεν "ρίσκεται σε
σ�έση ε�άρτησης και τ� σύστηµα διαν�µής δεν είναι στεγαν� (άρθρα 20 και 33 τ�υ GWB,
άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 τ�υ BGB, σε συνδυασµ� µε τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ·
απ�!αση σ�ετικά µε τ� κ�στ�ς "άσει συµ!ωνίας διακαν�νισµ�ύ).
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35. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 17 Αυγ�ύστ�υ 2000, 
W (Kart) 7/00 P-195/99
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Κωνσταντία
AOK Bundesverband, Β�ννη, και λ�ιπ�ί
Τα δικαι�δ�τικά �ργανα κ�ιν�ύ δικαί�υ παραµέν�υν αρµ�δια σ�ετικά µε αγωγή π�υ
εκκρεµεί πριν απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2000 µε αίτηµα την παύση της διατήρησης παγίων
π�σών για την κάλυψη των ιατρικών ε��δων (άρθρ� 13 τ�υ GVG, άρθρα 82 και 87 τ�υ
"ι"λί�υ V τ�υ SGG, άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, άρθρα 33 και 122 τ�υ GWB).

36. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 30 Αυγ�ύστ�υ 2000, 
34 O (Kart) 194/98 P-280/98
Procter & Gamble, Schwalbach aR
AOK Rheinland, Ντίσσελντ�ρ!, και εννέα άλλα ταµεία ασ!άλισης ασθενείας
Τα έ��δα π�υ πρ�έκυψαν απ� µια δια!�ρά π�υ ρυθµίστηκε µε συµ!ωνία των µερών "αρύν�υν
την εναγ�µένη, δι�τι η ενάγ�υσα απαίτησε απ� την εναγ�µένη να παύσει να καθ�ρί�ει
σταθερά π�σά (άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 και
άρθρ� 1004 τ�υ BGB).

37. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 30 Αυγ�ύστ�υ 2000, 
34 O (Kart) 20/99 P-43/99
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn
AOK BV, Β�ννη, και άλλες �µ�σπ�νδίες ταµείων υπ��ρεωτικής ασ!άλισης ασθενείας
Αγωγή για απ��ηµίωση και για παύση τ�υ καθ�ρισµ�ύ και της ε!αρµ�γής σταθερών π�σών
για τα σκευάσµατα µε "άση τη µ�ρ!ίνη απ� τις �µ�σπ�νδίες ταµείων ασ!άλισης
ασθενείας, µε την ιδι�τητα αγ�ραστών !αρµάκων (άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823
παράγρα!�ς 2 και άρθρ� 1004 τ�υ BGB).

38. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Αµ"�ύργ�υ, 19 �κτω"ρί�υ 2000, 3 U 199/99 P-61/99
Asche AG, Αµ"�ύργ�
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Κ�λ�νία
�ι �δηγίες της εναγ�µένης π�υ απέκλειαν τη συνταγ�γρά!ηση απ� τ�υς συµ"ε"ληµέν�υς
ιατρ�ύς �ρισµένων κατηγ�ριών !αρµάκων και την επιστρ�!ή των αντίστ�ι�ων ε��δων
αντι"αίν�υν στ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ (διαταγή ασ!αλιστικών
µέτρων).

39. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Αµ"�ύργ�υ, 19 �κτω"ρί�υ 2000, 3 U 200/99 P-66/99
Pohl-Boskamp GmbH & Co., Hohenlockstedt
Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Κ�λ�νία
� µέσω της εναγ�µένης απ�κλεισµ�ς των !αρµάκων της ενάγ�υσας απ� τη συνταγ�γρά!ηση
και την επιστρ�!ή των ε��δων εκ µέρ�υς των ταµείων υπ��ρεωτικής ασ!άλισης ασθενείας
�αρακτηρίστηκε παράν�µ�ς (άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ, άρθρ� 823 παράγρα!�ς 2 και άρθρ�
1004 τ�υ BGB).

40. Περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Dessau, 8 Ν�εµ"ρί�υ 2000, 2 O 1665/99 P-39/00
Esso Deutschland GmbH, Αµ"�ύργ�
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1. Bettina Melswich· 2. Rüdiger Melswich, Güsten
Ακυρ�τητα σύµ"ασης διαν�µής "εν�ίνης π�υ πρ�έ"λεπε υπ��ρέωση πρ�µήθειας καυσίµων
και λιπαντικών (άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ· απ�!αση ασ!αλιστικών µέτρων)

41. Ανώτατ� περι!ερειακ� δικαστήρι� τ�υ Ντίσσελντ�ρ!, 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, 
U (Kart) 6/00 P-43/00
Dieckmann Arzneimittel GmbH, Haar και λ�ιπ�ί
AOK Bundesverband, Β�ννη
Απαγ�ρευση της διαν�µής τ�υ «κ�ιν�ύ πρ�γράµµατ�ς δράσης για την τήρηση τ�υ
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ τ�υ 1999 σ�ετικά µε τα !άρµακα» (άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 της
συνθήκης ΕΚ, άρθρα 823 και 1004 τ�υ BGB, διαταγή ασ!αλιστικών µέτρων).

42. Περι!ερειακ� δικαστήρι� Φραγκ!�ύρτης, 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000, 2/6 O 308/00 P-156/00
Gutenberg Buchhandlung, Inh. Jürgen Hollack, Βρυ�έλλες, Βέλγι�
S. Fischer Verlag GmbH, Φραγκ!�ύρτη
Ελλείψει συνεπειών σε εσωτερικ� επίπεδ� ή/και ισ�ύ�ς στην αγ�ρά, η ενάγ�υσα δεν
µπ�ρεί να απαιτήσει να ε!�διά�εται άµεσα µε πρ�ϊ�ντα απ� τ�ν εκδ�τικ� �ίκ� της
εναγ�µένης (άρθρα 20 και 33 τ�υ GWB· άρθρ� 82 της συνθήκης ΕΚ).

Ισπανία

Στις 2 Ι�υνί�υ 2000 τ� πρώτ� τµήµα τ�υ Ανώτατ�υ ∆ικαστηρί�υ έκρινε �τι µια σύµ#αση απ�κλειστικής
πρ�µήθειας καυσίµων µετα�ύ µιας επι�είρησης και εν�ς πρατηρί�υ καυσίµων ήταν ασυµ"ί"αστη µε
τ� κ�ιν�τικ� δίκαι�. Η απ�!αση εκδ�θηκε κατ�πιν αιτήσεως αναίρεσης π�υ υπέ"αλαν τα µέρη
κατά απ�!ασης της Audiencia Provincial της Las Palmas. Η υπ�θεση �εκίνησε µε αγωγή λ�γω µη
τήρησης της σύµ"ασης πρατηρί�υ "εν�ίνης συνα!θείσας απ� τα δύ� µέρη στις 19 Φε"ρ�υαρί�υ
1990. Η εναγ�µένη υπ�στήρι�ε �τι η εν λ�γω σύµ"αση ήταν άκυρη. Τ� αρµ�δι� Πρωτ�δικεί� εί�ε
θεωρήσει έγκυρη τη σύµ"αση, καταδικά��ντας την εναγ�µένη σε απ�κατάσταση της �ηµίας π�υ
πρ�κλήθηκε ενδε��µένως απ� την παρά"ασή της. Η Audiencia Provincial της Las Palmas εί�ε
δε�θεί την ανωτέρω απ�!αση στις 20 Σεπτεµ"ρί�υ 1993. Αντίθετα, τ� Ανώτατ� ∆ικαστήρι� έκρινε
�τι η επίδικη σύµ"αση εµπίπτει στ� πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ κ�ιν�τικ�ύ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ.
1984/83 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 85 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες
συµ!ωνιών απ�κλειστικής πρ�µήθειας και �τι µπ�ρ�ύσε να υπα�θεί στην κατηγ�ρία των
συµ"άσεων απ�κλειστικής πρ�µήθειας σε πρατήρια καυσίµων. Α!�ύ ε�έτασε τη σύµ"αση "άσει
τ�υ ανωτέρω καν�νισµ�ύ, τ� Ανώτατ� ∆ικαστήρι� συµπέρανε �τι περιλάµ"ανε �ρισµένες ρήτρες
απ�κλειστικ�τητας π�υ δεν πληρ�ύσαν τις απαιτ�ύµενες πρ�ϋπ�θέσεις για την ε!αρµ�γή τ�υ
άρθρ�υ 85 παράγρα!�ς 3. Συνεπώς, έκρινε �τι η σύµ"αση έπρεπε να κηρυ�θεί αυτ�δικαίως άκυρη
λ�γω τ�υ ασυµ"ί"αστ�ύ της µε τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� και, εν τέλει, κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 1
παράγρα!�ς 2 τ�υ ν�µ�υ περί πρ�στασίας τ�υ ανταγωνισµ�ύ, ερµηνευ�µεν�υ σύµ!ωνα µε τ�
κ�ιν�τικ� δίκαι�, δεδ�µέν�υ �τι τ� ασυµ"ί"αστ� ήταν τ�σ� πρ�δηλ�, ώστε η Επιτρ�πή πρ�!ανώς
δεν θα ��ρηγ�ύσε π�τέ απαλλαγή σε ατ�µική "άση για την εν λ�γω σύµ"αση.
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Γαλλία

Συµ#�ύλι� Επικρατείας

Τ� 2000 τ� Συµ"�ύλι� Επικρατείας επανα"ε"αίωσε σε τρεις απ��άσεις τη ν�µ�λ�γία τ�υ
σύµ!ωνα µε την �π�ία �ι καν�νες ανταγωνισµ�ύ εντάσσ�νται στ� σύν�λ� των καν�νων
δικαί�υ, των �π�ίων την ε!αρµ�γή διασ!αλί��υν τα δι�ικητικά δικαστήρια.

Τ� άρθρ� L 760 τ�υ κώδικα δηµ�σιας υγείας απαγ�ρεύει στα !υσικά πρ�σωπα και στις
εταιρείες π�υ εκµεταλλεύ�νται ένα εργαστήρι� µικρ�#ι�λ�γικών αναλύσεων να παρέ��υν σε
τρίτ�υς εκπτώσεις για τις αναλύσεις και τις ε�ετάσεις π�υ πραγµατ�π�ι�ύν και να συνάπτ�υν
συµ"άσεις παρα�ωρώντας σε τρίτ� εν �λω ή εν µέρει τα έσ�δα π�υ πρ�έρ��νται απ� τη
δραστηρι�τητα τ�υ εργαστηρί�υ. Τ� εν λ�γω άρθρ� πρ�"λέπει επίσης �τι η µετα"ί"αση των
δειγµάτων για ανάλυση µπ�ρεί να γίνεται µ�ν� σε !αρµακ�π�ι� εγκατεστηµέν� σε περι��ή
�π�υ δεν υπάρ�ει ειδικ� εργαστήρι� ή µετα�ύ εργαστηρίων υπ� τ�υς �ρ�υς π�υ
διευκρινί��νται στ�ν εν λ�γω κώδικα· σε περι��ές �π�υ υπάρ��υν !αρµακεία ή ειδικά
εργαστήρια απαγ�ρεύεται η λήψη δειγµάτων απ� άτ�µα άλλα πλην των !αρµακ�π�ιών ή των
πρ�σώπων π�υ έ��υν άδεια εκµετάλλευσης ειδικ�ύ εργαστηρί�υ. �ι διατά�εις αυτές, στ�
"αθµ� π�υ η ε!αρµ�γή τ�υς µπ�ρεί να επηρεάσει τ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών, δεν έ��υν
�ύτε ως αντικείµεν� �ύτε ως απ�τέλεσµα την πρ�ώθηση των συµπρά�εων µετα�ύ επι�ειρήσεων
ή την εκµετάλλευση δεσπ���υσών θέσεων. ∆εν είναι ασυµ"ί"αστες µε τα άρθρα 81 και 82
(απ�!αση της 28ης Φε"ρ�υαρί�υ).

Μια διάτα�η τ�υ !�ρ�λ�γικ�ύ κώδικα επιτρέπει στ�υς δηµ�σί�υς υπαλλήλ�υς να α!αιρ�ύν
απ� τ� !�ρ�λ�γητέ� εισ�δηµά τ�υς τα π�σά π�υ κατα"άλλ�υν στ�υς �ργανισµ�ύς επικ�υρικής
σύντα!ης. � υπ�υργ�ς �ικ�ν�µίας και �ικ�ν�µικών αρνήθηκε την ε!αρµ�γή τ�υ εν λ�γω
άρθρ�υ στην Association nationale pour l’épargne retraite des fonctionnaires — APERF (εθνική
ένωση για τη συντα�ι�δ�τηση των δηµ�σίων υπαλλήλων). Η APERF υπ�στήρι�ε �τι, κατ�πιν
της υπ�υργικής απ�!ασης, τα ταµεία π�υ επω!ελ�ύνταν απ� τις εν λ�γω διατά�εις πρ�έ"αιναν
σε κατά�ρηση δεσπ���υσας θέσης (άρθρ� 82). Τ� Συµ"�ύλι� Επικρατείας δεν δέ�θηκε την
ύπαρ�η κατά�ρησης δεσπ���υσας θέσης και θεώρησε �τι η APERF δεν έ�ει "άσιµ�υς λ�γ�υς
να �ητήσει την ακύρωση της εν λ�γω υπ�υργικής απ�!ασης (απ�!αση Συµ"�υλί�υ
Επικρατείας της 17ης Μαΐ�υ).

�ι εταιρείες Sud-Bretagne, Nord-Bretagne Diffusion και Lorient Diffusion �ήτησαν απ� τ�
Συµ"�ύλι� Επικρατείας να ε�ετάσει τη ν�µιµ�τητα µιας απ�!ασης τ�υ υπ�υργ�ύ π�λιτισµ�ύ µε
την �π�ία καθ�ρίστηκε η σύνθεση µιας επιτρ�πής διαιτησίας µε απ�στ�λή τ�ν καθ�ρισµ� των
�ρων υπ�λ�γισµ�ύ και κατα"�λής των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδι�κτησίας σε περίπτωση
δια!ωνίας µετα�ύ καλλιτε�νών, παραγωγών και �ρηστών !ων�γρα!ηµάτων. �ι τρεις αυτές
εταιρείες θεωρ�ύσαν �τι η σύνθεση της επιτρ�πής εί�ε ως απ�τέλεσµα τη δηµι�υργία
µ�ν�πωλί�υ υπέρ της SPRE (Société pour la perception de la rémunération équitable, µια
εταιρεία είσπρα�ης δικαιωµάτων) σε αντίθεση µε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Τ�
Συµ"�ύλι� Επικρατείας απέρριψε τ� αίτηµα των πρ�σ!ευγ�υσών εταιρειών µε τ� σκεπτικ� �τι
η επιτρ�πή, η �π�ία είναι επιτρ�πή ίσης εκπρ�σώπησης απ�τελ�ύµενη απ� επαγγελµατίες και
ανε�άρτητ�υς δικαστές, δεν ενδέ�εται να παρα�ωρήσει �π�ι�δήπ�τε µ�ν�πώλι� στη SPRE
(απ�!αση της 21ης Ι�υνί�υ).
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Τακτικά δικαστήρια

Στην υπ�θεση Roquette Frères SA κατά τ�υ γενικ�ύ διευθυντή ανταγωνισµ�ύ, κατανάλωσης και
καταστ�λής της απάτης, τ� Ακυρωτικ� ∆ικαστήρι� υπέ"αλε στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων, στις 7 Μαρτί�υ 2000, πρ�δικαστική ερώτηση σ�ετικά µε δύ� θέµατα. Τ� Ακυρωτικ�
∆ικαστήρι� ερωτά καταρ�άς εάν � εθνικ�ς δικαστής δύναται να µη ��ρηγήσει σε κ�ιν�τικ�ύς
υπαλλήλ�υς άδεια επίσκεψης και κατάσ�εσης, στ� πλαίσι� της παρ��ής συνδρ�µής απ� τ�υς
υπαλλήλ�υς της εθνικής δι�ίκησης, �ταν θεωρεί �τι η απ�!αση της Επιτρ�πής για διενέργεια
ελέγ��υ, στην �π�ία πρέπει να "ασιστεί � δικαστής για να εκδώσει τη σ�ετική διαταγή
δυνάµει τ�υ εθνικ�ύ δικαί�υ, δεν είναι αιτι�λ�γηµένη ή είναι ανεπαρκώς αιτι�λ�γηµένη. Τ�
∆ικαστήρι� πρέπει να απ�!ανθεί κατά π�σ�ν η Επιτρ�πή υπ��ρε�ύται να πρ�σκ�µίσει στ�ν
εθνικ� δικαστή στ�ι�εία απ� τα �π�ία πιθαν�λ�γείται η ύπαρ�η πρακτικών αντίθετων πρ�ς τ�ν
ανταγωνισµ�, καθώς και να πρ�σδι�ρίσει τ�υς �ρ�υς υπ� τ�υς �π�ί�υς � εθνικ�ς δικαστής
µπ�ρεί να µην επιτρέψει τις επισκέψεις και κατασ�έσεις π�υ έ�ει �ητήσει η Επιτρ�πή.

Ιταλία

To 2000 η µ�ναδική απ��αση παραπ�µπής στ� ∆ικαστήρι� των Ευρωπαϊκών Κ�ιν�τήτων
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 234 της συνθήκης ΕΚ για έκδ�ση πρ�δικαστικής απ�!ασης κατά π�σ�ν
συµ"ι"ά��νται µε τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης εθνικ�ί καν�νες ή συµπερι!�ρές
επι�ειρήσεων, πρ�ήλθε απ� τ� Tribunale di Vincenza (205). Τ� εν λ�γω δικαστήρι� έθεσε τ�
ερώτηµα κατά π�σ�ν συµ"ι"ά��νται µε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ �ι εθνικές
καν�νιστικές διατά�εις π�υ παρέ��υν ειδικά και απ�κλειστικά δικαιώµατα στ� INAIL (Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) �σ�ν α!�ρά την ασ!άλιση κατά
εργατικών ατυ�ηµάτων.

Κάτω +ώρες

Τα �λλανδικά δικαστήρια ε!άρµ�σαν τ� κ�ιν�τικ� δίκαι� ανταγωνισµ�ύ στις απ�!άσεις π�υ
ακ�λ�υθ�ύν. Πρέπει να σηµειωθεί �τι, ακ�µη και �ταν ε!αρµ���υν τ�ν νέ� ν�µ� περί
ανταγωνισµ�ύ, �ι �λλανδ�ί δικαστές ερµηνεύ�υν τα άρθρα 81 και 82, δι�τι η �λλανδική
ν�µ�θεσία έ�ει "ασισθεί στ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες ανταγωνισµ�ύ. Τ�ν �λλανδικ� αυτ� ν�µ�
περί ανταγωνισµ�ύ επικαλέστηκαν �ι διάδικ�ι σε µια σειρά υπ�θέσεων.

— Ε!ετεί� τ�υ Arnhem (Gerechtshof Arnhem), 7 Μαρτί�υ 2000, Oude Luttikhuis και λ�ιπ�ί
κατά Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco

Έ!εση· τ� καθεστώς απ��ώρησης απ� έναν συνεταιρισµ�, σε συνδυασµ� µε την υπ��ρέωση
απ�κλειστικής πρ�µήθειας π�υ πρ�"λέπεται στ� καταστατικ� τ�υ συνεταιρισµ�ύ, αντι"αίνει
στ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ· η διάτα�η αυτή δεν επιτρέπει στ� δικαστήρι� να πρ�"εί σε
τρ�π�π�ίηση των σ�ετικών καν�νων· η τρ�π�π�ίηση τ�υ καθεστώτ�ς πρ�κειµέν�υ αυτ� να
καταστεί σύµ!ων� ακρι"ώς µε τ� άρθρ� 81 της συνθήκης ΕΚ θα καταργ�ύσε ένα σηµαντικ�
κίνητρ� για τις επι�ειρήσεις, �πως � συνεταιρισµ�ς, να παύσ�υν τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ
ανταγωνισµ�ύ, γεγ�ν�ς π�υ θα εί�ε ως απ�τέλεσµα τη διατήρηση των εν λ�γω περι�ρισµών.

¥205¦ ΕΕ C 233 της 12.8.2000, σ. 17.
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— Πρ�εδρ�ς τ�υ ∆ικαστηρί�υ της Uάγης (Rechtbank’s-Gravenhage), 12 Μαΐ�υ 2000, UEFA
κατά European Tickets 2000

Ασ!αλιστικά µέτρα· απαγ�ρευση διαν�µής εισιτηρίων· � πρ�εδρ�ς απέρριψε τ�ν ισ�υρισµ�
της European Tickets 2000 �τι η επι"ληθείσα απ� την UEFA απαγ�ρευση της διαν�µής
εισιτηρίων έ�ει άλλ� στ���, και ��ι τη διατήρηση της τά�ης και της ασ!άλειας, ε� �ν�µατ�ς
των �λλανδικών και "ελγικών αρ�ών, κατά τη διάρκεια τ�υ ευρωπαϊκ�ύ πρωταθλήµατ�ς
π�δ�σ!αίρ�υ· κατ�πιν της αίτησης της UEFA για ��ρήγηση απαλλαγής "άσει τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3 της συνθήκης ΕΚ, επί τ�υ παρ�ντ�ς δεν γεννάται θέµα αθέµιτ�υ περι�ρισµ�ύ τ�υ
ανταγωνισµ�ύ.

— ∆ικαστήρι� τ�υ Άµστερνταµ (Gerechtshof Amsterdam), 31 Αυγ�ύστ�υ 2000, Wino/FTP Vis
BV κατά Coöperatieve Productentenorganisatie Wieringen UA και λ�ιπών

Αίτηση ασ!αλιστικών µέτρων· τ� ∆ικαστήρι� απαγ�ρευσε στις �ργανώσεις παραγωγών να
ε!αρµ�σ�υν �π�ιαδήπ�τε πρακτική απ�κλεισµ�ύ της Wino απ� την αγ�ρά γαρίδων σε
ι�θυ�σκαλα στις Κάτω Uώρες, ειδικ�τερα δε να της επι"άλ�υν δια!�ρετικές τιµές πώλησης
απ� �,τι στ�υς άλλ�υς εµπ�ρ�υς· �ι πρακτικές αυτές δεν δικαι�λ�γ�ύνται απ� τ�υς σκ�π�ύς των
καν�νισµών (Ε�Κ) αριθ. 3759/92 και (ΕΚ) αριθ. 104/2000 τ�υ Συµ"�υλί�υ των Ευρωπαϊκών
Κ�ιν�τήτων.

¢ — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ 1993 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· 
ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, η ανακ�ίνωση τ�υ 1993 σ�ετικά µε τη συνεργασία µετα�ύ της
Επιτρ�πής και των εθνικών δικαι�δ�τικών �ργάνων ε!αρµ�στηκε σε επτά περιπτώσεις. Έ�ι
απ� αυτές τις υπ�θέσεις πρ�έρ��νται απ� ισπανικά δικαστήρια και α!�ρ�ύν δια!�ρές µετα�ύ
µιας εταιρείας πετρελαι�ειδών και µιας επι�είρησης εκµετάλλευσης πρατηρί�υ καυσίµων.
Στην έ"δ�µη υπ�θεση τα ερωτήµατα τέθηκαν απ� τ� εµπ�ρ�δικεί� των Βρυ�ελλών και
α!�ρ�ύσαν την αγ�ρά µ�ντέλων και κ�µπάρσων.

Στις 6 Απριλί�υ 2000, � Γενικ�ς Γραµµατέας της Επιτρ�πής απάντησε σε αίτηµα τ�υ 4�υ
Juzgado de Primera Instancia της Μαδρίτης µε ηµερ�µηνία 29 Σεπτεµ"ρί�υ 1998, τ� �π�ί�
ελή!θη απ� την Επιτρ�πή µ�λις στις 10 Φε"ρ�υαρί�υ 2000. Τ� αίτηµα υπε"λήθη µέσω αίτησης
δικαστικής συνδρ�µής µε παρέµ"αση τ�υ Πρωτ�δικεί�υ Βρυ�ελλών. � ισπαν�ς δικαστής
�ήτησε να λά"ει επικυρωµένα αντίγρα!α �ρισµένων εγγρά!ων π�υ πρ�σκ�µισε η επι�είρηση
CEPSA στην Επιτρ�πή στ� πλαίσι� της υπ�θεσης IV/33.503 (206). Ανα!�ρά στα έγγρα!α αυτά
εί�ε γίνει σε δι�ικητική επιστ�λή της Επιτρ�πής. � Γενικ�ς Γραµµατέας έστειλε τα
επικυρωµένα αντίγρα!α π�υ �ητήθηκαν απευθείας στ� 4� Juzgado de Primera Instancia της
Μαδρίτης. Επιπλέ�ν, επεσήµανε στ� δικαστή �τι, "άσει τ�υ άρθρ�υ 10 της συνθήκης ΕΚ, π�υ
θέτει την αρ�ή της στενής και διαρκ�ύς συνεργασίας µετα�ύ της Κ�ιν�τητας και των κρατών
µελών πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θ�ύν �ι στ���ι της Συνθήκης, τα εθνικά δικαστήρια εν�ς
κράτ�υς µέλ�υς µπ�ρ�ύν να απ�τείν�νται απευθείας στην Επιτρ�πή, ως θεσµικ� �ργαν� της
Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας, �ωρίς να �ρειά�εται να πρ�σ!εύγ�υν στα εθνικά δικαστήρια τ�υ
κράτ�υς µέλ�υς στ� �π�ί� έ�ει την έδρα της η Επιτρ�πή.

¥206¦ Βλέπε σηµεί� 226 της XXIIIης έκθεσης επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ (1993), σηµεί� 386 της XXIVης
έκθεσης επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ (1994) και τ� ανακ�ινωθέν τύπ�υ της Επιτρ�πής IP/94/596 της
30.6.1994.
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Στις 10 Απριλί�υ 2000 � γενικ�ς διευθυντής απάντησε σε αίτηµα τ�υ Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción της Casas Ibáñez, τ� �π�ί� εί�ε επιλη!θεί µιας δια!�ράς απ� σύµ"αση
πρατηρί�υ καυσίµων στ�ν τ�µέα της διαν�µής πετρελαι�ειδών. Τ� ισπανικ� δικαστήρι� εί�ε
θέσει τ� ερώτηµα εάν πληρ�ύνται εν πρ�κειµένω �ι �ρ�ι απαλλαγής "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ
(Ε�Κ) αριθ. 1984/83 (207), δεδ�µέν�υ �τι η επίδικη σύµ"αση υπ��ρέωνε τ�υς µεταπωλητές να
ε!αρµ���υν τις τιµές µεταπώλησης π�υ �ρι�ε � πρ�µηθευτής. Επιπλέ�ν, τ� εν λ�γω δικαστήρι�
κάλεσε την Επιτρ�πή να διευκρινίσει εάν ένας εθνικ�ς δικαστής µπ�ρεί να κηρύ�ει άκυρη µια
σύµ"αση απ�κλειστικής πρ�µήθειας, �ταν η σύµ"αση ενδέ�εται να περι�ρί�ει σ�"αρά την
πρ�σ"αση στη σ�ετική αγ�ρά, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τη θέση τ�υ πρ�µηθευτή στην αγ�ρά αυτή
και τις σωρευτικές συνέπειες απ� τα παράλληλα δίκτυα παρ�µ�ιων συµ"άσεων π�υ έ��υν
συνάψει �ρισµέν�ι ανταγωνι��µεν�ι πρ�µηθευτές. Στην απάντησή της η Επιτρ�πή επεσήµανε
�τι η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία π�υ πρ�"λέπεται απ� τ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 δεν
έ�ει ε!αρµ�γή στις συµ!ωνίες πρατηρίων καυσίµων π�υ παρέ��υν στ�ν πρ�µηθευτή τη
δυνατ�τητα να καθ�ρί�ει τις τιµές µεταπώλησης των καυσίµων. Ε!�σ�ν πρ�κειται για σύµ"αση
π�υ πρ�καλεί σ�"αρ� περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, κατά πάσα πιθαν�τητα δεν πληρ�ί τ�υς
�ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3, ώστε να ��ρηγηθεί απαλλαγή σε ατ�µική "άση. Η
Επιτρ�πή διευκρίνισε επίσης �τι, ε!�σ�ν τ� δίκτυ� παρ�µ�ιων συµ"άσεων π�υ συνάπτει ένας
πρ�µηθευτής µε τ�υς µεταπωλητές τ�υ συµ"άλλει σηµαντικά, δεδ�µέν�υ τ�υ �ικ�ν�µικ�ύ και
ν�µικ�ύ πλαισί�υ στ� �π�ί� εντάσσεται, στην παρεµπ�διση της πρ�σ"ασης των ανταγωνιστών
στη σ�ετική αγ�ρά, � εθνικ�ς δικαστής δύναται να διαπιστώσει την ύπαρ�η παρά"ασης τ�υ
άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και να κηρύ�ει άκυρη εν �λω ή εν µέρει την επίδικη σύµ"αση "άσει
τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 2. Κατά την ε�έταση των εν λ�γω συµ"άσεων, σηµαντικά στ�ι�εία
π�υ λαµ"άν�νται υπ�ψη είναι η θέση τ�υ πρ�µηθευτή στην αγ�ρά, καθώς και τ� σωρευτικ�
απ�τέλεσµα της ύπαρ�ης παράλληλων δικτύων. Ωστ�σ�, πρέπει να λη!θ�ύν υπ�ψη και άλλ�ι
παράγ�ντες, ιδίως δε η διάρκεια της υπ��ρέωσης µη ανταγωνισµ�ύ, η θέση των άλλων
ανταγωνιστών στην αγ�ρά, καθώς και η ύπαρ�η !ραγµών εισ�δ�υ στ�ν κλάδ� τ�ν �π�ί�
α!�ρ�ύν τα εν λ�γω δίκτυα συµ!ωνιών.

Με απ�!αση της 13ης Μαρτί�υ 2000, τ� Εµπ�ρ�δικεί� Βρυ�ελλών �ήτησε απ� την Επιτρ�πή
να τ�υ παράσ�ει �σ� τ� δυνατ�ν πληρέστερες πληρ�!�ρίες για τη γεωγρα!ική αγ�ρά
ανα!�ράς και τη σ�ετική αγ�ρά πρ�ϊ�ντων, στ� πλαίσι� δια!�ράς µετα�ύ της εταιρείας
Composite, α!εν�ς, και της Βελγικής Ένωσης Πρακτ�ρείων Μ�ντέλων και των µελών αυτής,
α!ετέρ�υ. Τα ερωτήµατα π�υ έθεσε τ� ∆ικαστήρι� ήταν εάν τα µ�ντέλα και �ι κ�µπάρσ�ι
ανήκ�υν στην ίδια αγ�ρά πρ�ϊ�ντων και π�ια είναι η έκταση της γεωγρα!ικής αγ�ράς. �
γενικ�ς διευθυντής της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς απάντησε, µε επιστ�λή της 10ης Μαΐ�υ 2000, �τι �ι
υπηρεσίες της εν λ�γω Γ∆ δεν διέθεταν τις απαιτ�ύµενες πληρ�!�ρίες, καθ�τι δεν εί�αν
κληθεί π�τέ να ε�ετάσ�υν καµία υπ�θεση στ�ν εν λ�γω τ�µέα. Ωστ�σ�, διευκρίνισε π�ια
στ�ι�εία θα έπρεπε να λη!θ�ύν υπ�ψη για τ�ν �ρισµ� της σ�ετικής αγ�ράς και έδωσε τ�
πλαίσι� κάπ�ιων απαντήσεων εν πρ�κειµένω, "άσει των εγγρά!ων της δικ�γρα!ίας π�υ
δια"ί"ασε τ� ∆ικαστήρι�.

Στις 9 Ι�υνί�υ 2000 � αρµ�δι�ς διευθυντής απάντησε σε ερώτηµα τ�υ 17�υ Juzgado de Primera
Instancia της Μαδρίτης της 12ης Μαΐ�υ 2000. Τ� εν λ�γω π�λιτικ� δικαστήρι� επελή!θη µιας
δια!�ράς µετα�ύ µιας επι�είρησης πετρελαι�ειδών και τ�υ δια�ειριστή εν�ς πρατηρί�υ
"εν�ίνης, �ι �π�ί�ι εί�αν συνάψει σύµ"αση διαν�µής πετρελαι�ειδών. Τα ερωτήµατα π�υ

¥207¦ Καν�νισµ�ς (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 της Επιτρ�πής της 22ας Ι�υνί�υ 1983 σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ
85 παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε κατηγ�ρίες συµ!ωνιών απ�κλειστικής πρ�µήθειας (ΕΕ L 173 της 30.6.1983,
σ. 5).
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έθεσε � δικαστής ήταν εάν � δια�ειριστής εί�ε την ιδι�τητα τ�υ εµπ�ρικ�ύ αντιπρ�σώπ�υ ή
τ�υ ανε�άρτητ�υ µεταπωλητή, µε "άση τ�υς �ρ�υς της σύµ"ασης �σ�ν α!�ρά τ�ν εµπ�ρικ�
κίνδυν�, καθώς και εάν �ι καν�νισµ�ί (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 και (ΕΚ) αριθ. 2970/1999 (208)
σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς µπ�ρ�ύσαν να ε!αρµ�στ�ύν στη "ασική σ�έση µετα�ύ
των µερών. Η απάντηση π�υ δ�θηκε �σ�ν α!�ρά τη διάκριση µετα�ύ αντιπρ�σώπ�υ και
µεταπωλητή κατά την ένν�ια τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ "ασίστηκε εν π�λλ�ίς
στις κατευθυντήριες γραµµές σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς π�υ ε�έδωσε η Επιτρ�πή
στις 24 Μαΐ�υ 2000 (209). Επιπλέ�ν, η Επιτρ�πή διευκρίνισε στ� δικαστή την �ρι�θέτηση �σ�ν
α!�ρά τ� �ρ�νικ� πεδί� ε!αρµ�γής µετα�ύ τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 και τ�υ
καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 2970/1999, καθώς και τ� καθ’ ύλην πεδί� ε!αρµ�γής τ�υ τελευταί�υ.
Τέλ�ς, δ�θηκαν �ρισµένες πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τ� πώς εκτιµώνται �ι ρήτρες µη
ανταγωνισµ�ύ και τα !αιν�µενα απ�κλεισµ�ύ π�υ ενδέ�εται να πρ�καλέσ�υν, µε "άση τ�υς
καν�νες ανταγωνισµ�ύ και τη σ�ετική ν�µ�λ�γία τ�υ ∆ικαστηρί�υ (210).

Στις 18 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 � αρµ�δι�ς διευθυντής απάντησε σε ερώτηµα τ�υ 19�υ Juzgado de
Primera Instancia της Μαδρίτης της 8ης Φε"ρ�υαρί�υ 2000, τ� �π�ί� ελή!θη απ� την Επιτρ�πή
µ�λις στις 13 Ι�υλί�υ 2000. Τ� αίτηµα εί�ε υπ�"ληθεί µέσω αίτησης δικαστικής συνδρ�µής µε
παρέµ"αση τ�υ Υπ�υργεί�υ Ε�ωτερικών τ�υ Βελγί�υ. Τ� π�λιτικ� αυτ� δικαστήρι� εί�ε
επιλη!θεί δια!�ράς µετα�ύ µιας επι�είρησης πετρελαι�ειδών και τ�υ δια�ειριστή εν�ς
πρατηρί�υ καυσίµων, �ι �π�ί�ι εί�αν συνάψει σύµ"αση διαν�µής πετρελαι�ειδών. Τα
ερωτήµατα τ�υ δικαστή α!�ρ�ύσαν την ανώτατη διάρκεια της συµ!ωνίας απ�κλειστικής
πρ�µήθειας καυσίµων κινητήρων και καυσίµων θέρµανσης, τ�ν καθ�ρισµ� της τιµής λιανικής
πώλησης των εν λ�γω πρ�ϊ�ντων και τη δια!ήµιση. Στην απάντηση διευκρινίστηκε �τι �
καθ�ρισµ�ς απ� τ�ν πρ�µηθευτή της τιµής µεταπώλησης των καυσίµων κινητήρων και των
καυσίµων θέρµανσης π�υ ε!αρµ��ει � µεταπωλητής θεωρείται ως σ�"αρ�ς περι�ρισµ�ς τ�υ
ανταγωνισµ�ύ κατά την ένν�ια τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1. Επιπλέ�ν, επισηµάνθηκε �τι η
ύπαρ�η ρήτρας αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ απ�κλείει τη συµ!ωνία στ� σύν�λ� της απ� τη δυνατ�τητα
απαλλαγής κατά κατηγ�ρία π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 και �τι,
ε!�σ�ν η συµ!ωνία συνεπάγεται σ�"αρ� περι�ρισµ� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, θα ήταν απίθαν� να
πληρ�ί τ�υς �ρ�υς τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 3, ώστε να είναι δυνατή η ��ρήγηση απαλλαγής
σε ατ�µική "άση. #σ�ν α!�ρά την ανώτατη διάρκεια της συµ!ωνίας, � αρµ�δι�ς διευθυντής
εκτίµησε τη ρήτρα µη ανταγωνισµ�ύ και τα !αιν�µενα απ�κλεισµ�ύ π�υ ενδέ�εται να
πρ�καλέσει, "άσει τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1. Τέλ�ς, υπενθυµίστηκε στ� δικαστή �τι
δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 10 της Συνθήκης, τ� �π�ί� θέτει την αρ�ή της στενής και διαρκ�ύς
συνεργασίας µετα�ύ της Κ�ιν�τητας και των κρατών µελών πρ�κειµέν�υ να επιτευ�θ�ύν �ι
στ���ι της Συνθήκης, τα εθνικά δικαστήρια εν�ς κράτ�υς µέλ�υς µπ�ρ�ύν να απ�τείν�νται
απευθείας στην Επιτρ�πή ως θεσµικ� �ργαν� της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας, �ωρίς να απαιτείται
να πρ�σ!εύγ�υν στις δι�ικητικές αρ�ές τ�υ κράτ�υς µέλ�υς στ� �π�ί� έ�ει την έδρα της η
Επιτρ�πή.

Στις 29 Σεπτεµ"ρί�υ 2000 � αρµ�δι�ς διευθυντής απάντησε σε δύ� ερωτήµατα τ�υ 3�υ Juzgado
de Primera Instancia της Μαδρίτης µε ηµερ�µηνία 18 και 19 Ι�υλί�υ 2000. Τ� εν λ�γω π�λιτικ�
δικαστήρι� επελή!θη και πάλι δια!�ράς µετα�ύ µιας επι�είρησης πετρελαι�ειδών και τ�υ

¥208¦ Καν�νισµ�ς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτρ�πής της 22ας ∆εκεµ"ρί�υ 1999 για την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81
παράγρα!�ς 3 της Συνθήκης σε �ρισµένες κατηγ�ρίες κάθετων συµ!ωνιών και εναρµ�νισµένων πρακτικών
(ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21).

¥209¦ ΕΕ C 291 της 13.10.2000, σ. 1.
¥210¦ Η θέση της Επιτρ�πής επί τ�υ εν λ�γω θέµατ�ς αναπτύσσεται στις παραγρά!�υς 138 έως 160 των

πρ�ανα!ερθεισών κατευθυντηρίων γραµµών.
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δια�ειριστή εν�ς πρατηρί�υ καυσίµων, �ι �π�ί�ι εί�αν συνάψει σύµ"αση διαν�µής
πετρελαι�ειδών. Τα ερωτήµατα π�υ έθεσε � δικαστής και στην εν λ�γω υπ�θεση ήταν εάν �
δια�ειριστής εί�ε την ιδι�τητα τ�υ εµπ�ρικ�ύ αντιπρ�σώπ�υ ή τ�υ ανε�άρτητ�υ µεταπωλητή,
µε "άση τ�υς �ρ�υς της σύµ"ασης �σ�ν α!�ρά τ�ν εµπ�ρικ� κίνδυν�, καθώς και εάν �ι
καν�νισµ�ί (Ε�Κ) αριθ. 1984/83 και (ΕΚ) αριθ. 2970/1999 σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς
περι�ρισµ�ύς εί�αν ε!αρµ�γή στη "ασική σ�έση µετα�ύ των µερών. #πως είναι !ανερ�, τα
δύ� αυτά ερωτήµατα είναι τα ίδια µε αυτά π�υ έθεσε � δικαστής τ�υ 17�υ Juzgado de Primera
Instancia της Μαδρίτης, �πως ανα!έρεται ανωτέρω. � δικαστής έθεσε επίσης τ� ερώτηµα π�ια
είναι η �ρ�νική α!ετηρία για τ�ν υπ�λ�γισµ� της δεκαετ�ύς διάρκειας της σύµ"ασης, ώστε να
είναι δυνατή η απαλλαγή κατά κατηγ�ρία "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ. 1984/83. Τ�
τελευταί� ερώτηµα ήταν εάν η επι�είρηση πετρελαι�ειδών εί�ε κ�ιν�π�ιήσει την επίδικη
σύµ"αση στην Επιτρ�πή. Η απάντηση της Επιτρ�πής στα δύ� πρώτα ερωτήµατα ήταν εν
π�λλ�ίς παρ�µ�ια µε την απάντηση π�υ δ�θηκε στ� 17� Juzgado de Primera Instancia της
Μαδρίτης, �πως ανα!έρεται ανωτέρω. Ως πρ�ς τη διάρκεια της σύµ"ασης, � αρµ�δι�ς
διευθυντής απάντησε �τι �ι αιτι�λ�γικές σκέψεις 11 και 18 τ�υ καν�νισµ�ύ (Ε�Κ) αριθ.
1984/83 ανα!έρ�νται στη διάρκεια της υπ��ρέωσης απ�κλειστικής πρ�µήθειας και, συνεπώς, η
�ρ�νική α!ετηρία για τ�ν υπ�λ�γισµ� της δεκαετίας είναι η ηµερ�µηνία έναρ�ης ισ�ύ�ς της
εν λ�γω ρήτρας. Τέλ�ς, � διευθυντής πληρ�!�ρησε τ�ν δικαστή �τι η επι�είρηση
πετρελαι�ειδών εί�ε κ�ιν�π�ιήσει στερε�τυπες συµ"άσεις παρ�µ�ιες µε την υπ� ε�έταση
σύµ"αση, στ� πλαίσι� της πρ�ανα!ερθείσας υπ�θεσης IV/33.503 (211).

Στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000 � αρµ�δι�ς διευθυντής απάντησε σε δύ� ερωτήµατα τ�υ 51�υ Juzgado
de Primera Instancia της Μαδρίτης µε ηµερ�µηνία 26 Ι�υλί�υ 2000. Τ� εν λ�γω π�λιτικ�
δικαστήρι� επελή!θη και πάλι δια!�ράς µετα�ύ µιας επι�είρησης πετρελαι�ειδών και τ�υ
δια�ειριστή εν�ς πρατηρί�υ καυσίµων, �ι �π�ί�ι εί�αν συνάψει σύµ"αση διαν�µής
πετρελαι�ειδών. Τα ερωτήµατα π�υ έθεσε � δικαστής ήταν και πάλι εάν � δια�ειριστής εί�ε
την ιδι�τητα τ�υ εµπ�ρικ�ύ αντιπρ�σώπ�υ ή τ�υ ανε�άρτητ�υ µεταπωλητή, µε "άση τ�υς
�ρ�υς της σύµ"ασης �σ�ν α!�ρά τ�ν εµπ�ρικ� κίνδυν�, καθώς και εάν �ι καν�νισµ�ί (Ε�Κ)
αριθ. 1984/83 και (ΕΚ) αριθ. 2970/1999 σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς εί�αν
ε!αρµ�γή στη "ασική σ�έση µετα�ύ των µερών. #πως είναι !ανερ�, τα δύ� αυτά ερωτήµατα
είναι τα ίδια µε αυτά π�υ έθεσε � δικαστής τ�υ 17�υ Juzgado de Primera Instancia της
Μαδρίτης, �πως ανα!έρεται ανωτέρω. Επιπλέ�ν, � δικαστής έθεσε τ� ερώτηµα εάν η
σύµ"αση δανεί�υ µετα�ύ των µερών ήταν συµ"ι"άσιµη µε τ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ.
1984/83. Τέλ�ς, � δικαστής �ήτησε να πληρ�!�ρηθεί εάν η επι�είρηση πετρελαι�ειδών εί�ε
κ�ιν�π�ιήσει την επίδικη σύµ"αση στην Επιτρ�πή και αν της εί�ε υπ�"άλει απ�δεί�εις �τι
εί�ε δια"ι"άσει στ�ν αντισυµ"αλλ�µεν� την κ�ιν�π�ίηση για την �π�ία γίνεται λ�γ�ς στη
δι�ικητική επιστ�λή π�υ εί�ε απ�στείλει η Επιτρ�πή στην εν λ�γω επι�είρηση στ� πλαίσι�
της πρ�ανα!ερθείσας υπ�θεσης IV/33.503. Η απάντηση τ�υ αρµ�δι�υ διευθυντή στα δύ�
πρώτα ερωτήµατα ήταν εν π�λλ�ίς �µ�ια µε την απάντηση π�υ δ�θηκε στ� 17� Juzgado de
Primera Instancia της Μαδρίτης, �πως αυτή ανα!έρεται ανωτέρω. #σ�ν α!�ρά τη σύµ"αση
δανεί�υ, � διευθυντής απάντησε �τι η σύµ"αση αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ δεν είναι άσ�ετη µε τ�ν
καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1984/83, αλλά πρ�τεινε στ�ν δικαστή να ε�ετάσει εάν �ι �ρ�ι τ�υ
δανεί�υ είναι πιθαν� να παρέ��υν �ικ�ν�µικά ή �ρηµατ�δ�τικά πλε�νεκτήµατα κατά την
ένν�ια τ�υ καν�νισµ�ύ. � διευθυντής κάλεσε επίσης τ� δικαστή να ε�ετάσει εάν �
µη�ανισµ�ς τ�υ δανεί�υ εί�ε επιν�ηθεί απ� τ�ν πρ�µηθευτή �ύτως ώστε να ε�ασ!αλίσει εκ
µέρ�υς τ�υ µεταπωλητή την εκ νέ�υ υπ�γρα!ή σύµ"ασης απ�κλειστικής πρ�µήθειας µετά τη
λή�η της αρ�ικής. Σε περίπτωση κατα!ατικής απάντησης, η σύµ"αση δανεί�υ ενδέ�εται να

¥211¦ Απάντηση της 6ης Απριλί�υ 2000 στ� 4� Juzgado de Primera Instancia της Μαδρίτης.
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απ�σκ�πεί στην καταστρατήγηση τ�υ περι�ρισµ�ύ της διάρκειας των συµ"άσεων
απ�κλειστικής πρ�µήθειας π�υ πρ�"λέπεται στ�ν καν�νισµ� (Ε�Κ) αριθ. 1984/83. Τέλ�ς, �
διευθυντής πληρ�!�ρησε τ�ν δικαστή �τι, στ� πλαίσι� της υπ�θεσης IV/33.503, η
επι�είρηση πετρελαι�ειδών εί�ε κ�ιν�π�ιήσει στην Επιτρ�πή στερε�τυπες συµ"άσεις
παρ�µ�ιες µε την υπ� ε�έταση και �τι δεν της εί�ε παράσ�ει απ�δει�η για επίσηµη
δια"ί"αση στ� δια�ειριστή τ�υ πρατηρί�υ καυσίµων, της κ�ιν�π�ίησης για την �π�ία γίνεται
λ�γ�ς στη δι�ικητική επιστ�λή π�υ εί�ε απευθύνει η Επιτρ�πή στην εν λ�γω επι�είρηση στ�
πλαίσι� της ανωτέρω υπ�θεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΦΑΡΜ/ΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 81 ΚΑΙ 82 ΑΠ/ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡ>ΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜ/Υ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

1. Η παρ�ύσα περίληψη α!�ρά µ�ν� την ε!αρµ�γή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης
ΕΚ απ� τις δι�ικητικές αρ�ές των κρατών µελών και ��ι απ� τα δικαι�δ�τικά τ�υς �ργανα,
δεδ�µέν�υ �τι τα άρθρα αυτά έ��υν άµεση ε!αρµ�γή και επ�µένως µπ�ρ�ύν να ε!αρµ�στ�ύν
απ� τα δικαστήρια κάθε κράτ�υς µέλ�υς �ωρίς ε�αίρεση.

2. Η ε!αρµ�γή τ�υς απ� τις δι�ικητικές αρ�ές υπ�κειται στ�υς περι�ρισµ�ύς π�υ
πρ�"λέπει, υπέρ της Επιτρ�πής, τ� άρθρ� 9 παράγρα!�ς 3 τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17.

Ε�αρµ�γή 
Ναι/z�ι

Πηγή δικαί�υ/Παρατηρήσεις

Αυστρία #�ι
Βέλγι� Ναι Ν�µ�ς της 5ης Αυγ�ύστ�υ 1991, άρθρ� 53, π�υ τέθηκε σε ισ�ύ την 1η Απριλί�υ 

1993: �ταν �ι "ελγικές αρ�ές καλ�ύνται να απ�!ανθ�ύν, κατ’ ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 
84 της συνθήκης ΕΚ, σ�ετικά µε τ� παραδεκτ� συµ!ωνιών και την κατα�ρηστική 
εκµετάλλευση δεσπ���υσας θέσης στην κ�ινή αγ�ρά, η απ�!αση λαµ"άνεται απ� 
τις αρ�ές π�υ �ρί��νται στ�ν εν λ�γω ν�µ�, σύµ!ωνα µε τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 
1 και τ� άρθρ� 82 της Συνθήκης και σύµ!ωνα µε τη διαδικασία και τις κυρώσεις π�υ 
πρ�"λέπ�νται σ’ αυτ�ν

∆ανία Ναι Ν�µ�ς αριθ. 416 της 31ης Μαΐ�υ 2000 για την τρ�π�π�ίηση τ�υ ν�µ�υ αριθ. 384 της 
10ης Ι�υνί�υ 1997 σ�ετικά µε τ�ν ανταγωνισµ�, π�υ τέθηκε σε ισ�ύ την 1η 
�κτω"ρί�υ 2000
Τ� Συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ (Konkurrencerådet) δύναται να ε!αρµ��ει άµεσα τις 
απαγ�ρευτικές διατά�εις τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 82

Φινλανδία #�ι
Γαλλία Ναι ∆ιάταγµα της 1ης ∆εκεµ"ρί�υ 1986, άρθρ� 56 Α (πρ�στέθηκε µε τ� ν�µ� της 2ας 

∆εκεµ"ρί�υ 1992)
∆υνάµει τ�υ διατάγµατ�ς, � υπ�υργ�ς �ικ�ν�µικών και �ι υπάλληλ�ι των 
υπηρεσιών τ�υ υπ�υργεί�υ τ�υ, α!εν�ς, και τ� συµ"�ύλι� ανταγωνισµ�ύ, α!ετέρ�υ, 
διαθέτ�υν, για την ε!αρµ�γή των άρθρων 81 και 82, τις αρµ�δι�τητες π�υ έ��υν 
καν�νικά για την ε!αρµ�γή τ�υ γαλλικ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ

Γερµανία Ναι GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ν�µ�ς σ�ετικά µε τ�υς 
περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ), άρθρ� 47
Πρ�κειµέν�υ να ασκεί τις αρµ�δι�τητες π�υ παρέ��υν στις αρ�ές των κρατών 
µελών τα άρθρα 84 και 85 της συνθήκης ΕΚ και �ι καν�νισµ�ί π�υ "ασί��νται στ� 
άρθρ� 83 της ίδιας Συνθήκης, η Bundeskartellamt είναι αρµ�δια �σ�ν α!�ρά την 
ε!αρµ�γή τ�υ GWB

Ελλάδα Ναι Ν�µ�ς αριθ. 703/77 περί πρ�στασίας τ�υ ελεύθερ�υ ανταγωνισµ�ύ, �πως 
τρ�π�π�ιήθηκε απ� τ� ν�µ� αριθ. 2296/95, άρθρ� 13" παράγρα!�ς 3: η επιτρ�πή 
ανταγωνισµ�ύ και η γραµµατεία της ασκ�ύν τα καθήκ�ντα π�υ έ��υν ανατεθεί στις 
εθνικές αρ�ές των κρατών µελών απ� τα άρθρα 84 και 85 της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής Κ�ιν�τητας και απ� τ�υς καν�νισµ�ύς π�υ 
"ασί��νται στ� άρθρ� 83 της ίδιας Συνθήκης, σε συνδυασµ� µε άλλες 
ε��υσι�δ�τικές διατά�εις της. Για τ� σκ�π� αυτ�, η επιτρ�πή ανταγωνισµ�ύ και η 
γραµµατεία της έ��υν τις αρµ�δι�τητες π�υ τ�υς παρέ��νται "άσει τ�υ εν λ�γω 
ν�µ�υ

Ιρλανδία #�ι Μία, ωστ�σ�, απ� τις συστάσεις της τελικής έκθεσης (Μάρτι�ς 2000) της 
Competition and Mergers Review Group, η �π�ία έ�ει �ριστεί απ� την κυ"έρνηση 
πρ�κειµέν�υ να διατυπώνει πρ�τάσεις σ�ετικά µε τη διαµ�ρ!ωση της ιρλανδικής 
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ είναι να δ�θεί η δυνατ�τητα στην ιρλανδική αρ�ή 
ανταγωνισµ�ύ να ε!αρµ��ει άµεσα τ�υς καν�νες τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ τ�υ 
ανταγωνισµ�ύ π�υ µπ�ρ�ύν να ε!αρµ���νται απ� µια εθνική αρ�ή 
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Συµπεράσµατα

1. Απ� τα 15 κράτη µέλη, σε εννέα µπ�ρ�ύν να ε!αρµ�σ�υν άµεσα τα άρθρα 81 και 82 �ι
εθνικές αρ�ές ανταγωνισµ�ύ, ενώ σε έ�ι δεν µπ�ρ�ύν.

2. Τα εννέα κράτη µέλη �π�υ �ι αρ�ές ανταγωνισµ�ύ έ��υν την ε��υσία αυτή είναι τα
ακ�λ�υθα: Βέλγι�, ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Uώρες και
Π�ρτ�γαλία. Τα άλλα έ�ι είναι τα ε�ής: Ιρλανδία, Λ�υ�εµ"�ύργ�, Αυστρία, Φινλανδία,
Σ�υηδία και Ηνωµέν� Βασίλει�.

Τ� 2000 ανατέθηκε στη δανική αρ�ή ανταγωνισµ�ύ η αρµ�δι�τητα να ε!αρµ��ει άµεσα τα
άρθρα 81 και 82. Τ� ίδι� θα ισ�ύσει απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2001 για τη σ�υηδική αρ�ή.
Επιπλέ�ν, η ίδια δυνατ�τητα πρ�"λέπεται, σε λιγ�τερ� ή περισσ�τερ� πρ��ωρηµέν� στάδι�,
στην Ιρλανδία και τ� Λ�υ�εµ"�ύργ�.

Ιταλία Ναι Legge comunitaria 1994, άρθρ� 54 παράγρα!�ς 5: Η Autorità garante della 
concorrenza ε!αρµ��ει τ� άρθρ� 81 παράγρα!�ς 1 και τ� άρθρ� 82 ασκώντας τις 
ε��υσίες π�υ της παρέ�ει η εθνική ν�µ�θεσία ανταγωνισµ�ύ (ν�µ�ς αριθ. 287 της 
10ης �κτω"ρί�υ 1990)

Λ�υ�εµ"�ύργ� #�ι Η ε!αρµ�γή, πάντως, των άρθρων 81 και 82 απ� την αρ�ή ανταγωνισµ�ύ 
πρ�"λέπεται στ� ν�µ�σ�έδι� περί ανταγωνισµ�ύ π�υ "ρίσκεται στ� στάδι� της 
τελικής επε�εργασίας

Κάτω Uώρες Ναι Ν�µ�ς περί ανταγωνισµ�ύ (Mededingingswet) της 22ας Μαΐ�υ 1997, άρθρ� 88: � 
γενικ�ς διευθυντής της αρ�ής ανταγωνισµ�ύ (Mededingingsautoriteit) ασκεί τις 
αρµ�δι�τητες π�υ πρ�"λέπ�νται στ�υς καν�νισµ�ύς �ι �π�ί�ι "ασί��νται στ� 
άρθρ� 83 της συνθήκης ΕΚ �σ�ν α!�ρά την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 
και τ�υ άρθρ�υ 82 της Συνθήκης

Π�ρτ�γαλία Ναι Decreto-lei αριθ. 371/93 της 29ης �κτω"ρί�υ, άρθρ� 12 παράγρα!�ς 2: η Γενική 
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ και Τιµών είναι αρµ�δια για την άσκηση των 
καθηκ�ντων π�υ έ��υν �ι αρ�ές των κρατών µελών σύµ!ωνα µε τ�υς καν�νισµ�ύς 
π�υ "ασί��νται στ� άρθρ� 83 της συνθήκης Ε�Κ

Ισπανία Ναι Real Decreto αριθ. 295/98 της 27ης Φε"ρ�υαρί�υ σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ 
ευρωπαϊκ�ύ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ στην Ισπανία:
Άρθρ� 1: T� Tribunal de Defensa de la Competencia είναι η αρµ�δια αρ�ή για την 
ε!αρµ�γή στην Ισπανία τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 και τ�υ άρθρ�υ 82 της 
συνθήκης ΕΚ 
Άρθρ� 3: H Servicio de Defensa de la Competencia είναι τ� �ργαν� στ� �π�ί� 
ανατίθεται η διε�αγωγή των διαδικασιών ε!αρµ�γής τ�υ άρθρ�υ 81 παράγρα!�ς 1 
και τ�υ άρθρ�υ 82 της συνθήκης ΕΚ

Ηνωµέν� 
Βασίλει�

#�ι

Σ�υηδία #�ι Ωστ�σ�, απ� την 1η Ιαν�υαρί�υ 2001, η Konkurrensverket έ�ει την ε��υσία να 
ε!αρµ��ει άµεσα τα άρθρα 81 και 82 (ν�µ�ς 1994: 1845, �πως τρ�π�π�ιήθηκε απ� τ� 
ν�µ� 2000: 1023, άρθρ� 2)
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VI — ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

A — ÕÚıÚ· 81, 82 Î·È 86 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫ 
Î·È ¿ÚıÚÔ 65 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫∞Ã

1. ∆ραστηρι�τητες τ� 2000212

1.1. Νέες υπ�θέσεις π�υ κινήθηκαν τ� 2000

1.2. Υπ�θέσεις π�υ περατώθηκαν τ� 2000

2. Τετραετής επισκ�πηση

2.1. ΕBέλιBη τ�υ αριθµ�ύ των εκκρεµών υπ�θέσεων

¥212¦ Μια υπ�θεση είναι ex officio �ταν κινείται µε πρωτ�"�υλία της Επιτρ�πής.

Είδ�ς υπ�θεσης Αριθµ�ς υπ�θέσεων  %
Κ�ιν�π�ιήσεις 101 34
Καταγγελίες 112 37,7
Ex officio (212) 84 28,3

Σύν�λ� 297 100

Με επίσηµη απ��αση Με ανεπίσηµη διαδικασία
Παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 81  5 ∆ι�ικητικές επιστ�λές θέσης στ� αρ�εί� (81/1) 48
Παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 82 µε πρ�στιµ�  3 ∆ι�ικητικές επιστ�λές θέσης στ� αρ�εί� (81/3) 29
Αρνητική πιστ�π�ίηση  3 Απ�ρριψη της καταγγελίας 48
Απαλλαγή  2 ∆ι�ικητικ� κλείσιµ� τ�υ !ακέλ�υ 207
Απ�ρριψη της καταγγελίας 17 ∆ι�ικητική επιστ�λή ασυµ"ί"αστ�υ 11
Μη εναντίωση 1
Παρά"αση τ�υ άρθρ�υ 65 ΕΚΑU 0
Απ�!αση "άσει τ�υ άρθρ�υ 86 2

Σύν�λ� 33 Σύν�λ� 343

Εκκρεµείς υπ�θέσεις στα τέλη τ�υ ηµερ�λ�γιακ�ύ έτ�υς

1997 1998 1999 2000
Κ�ιν�π�ιήσεις  589  538  425 374
Καταγγελίες  450  441  402 357
Ex officio  223  225  186 200

Σύν�λ� 1 262 1 204 1 013 931
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2.2. ΕBέλιBη των νέων υπ�θέσεων

2.3. ΕBέλιBη των υπ�θέσεων π�υ έκλεισαν στη διάρκεια τ�υ έτ�υς

B — ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ (∂∫) ·ÚÈı. 4064/89 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ 
ÙË˜ 21Ë˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1989 ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ 
ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (213)

1. Λη�θείσες κ�ιν�π�ιήσεις 1995-2000 

∆ιευκρίνιση: Σε µικρ� αριθµ� υπ�θέσεων λή!θηκαν δύ� τελικές απ�!άσεις: µία για µερική
παραπ�µπή σε κράτ�ς µέλ�ς και µία απ�!αση για τ� υπ�λ�ιπ� µέρ�ς της υπ�θεσης.

Νέες υπ�θέσεις π�υ κατα�ωρίστηκαν στη διάρκεια τ�υ έτ�υς

1997 1998 1999 2000
Κ�ιν�π�ιήσεις 221 216 162 101
Καταγγελίες 177 192 149 112
Ex officio 101 101  77 84

Σύν�λ� 499 509 388 297

Υπ�θέσεις π�υ έκλεισαν στη διάρκεια τ�υ έτ�υς

1997 1998 1999 2000
Επίσηµες απ�!άσεις  27  42  68 36
Ανεπίσηµες διαδικασίες 490 539 514 343

Σύν�λ� 517 581 582 379

¥213¦ #πως τρ�π�π�ιήθηκε απ� τ�ν καν�νισµ� (ΕΚ) αριθ. 1310/97 τ�υ Συµ"�υλί�υ της 30ής Ι�υνί�υ 1997 (ΕΕ L 180
της 9.7.1997).

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Κ�ιν�π�ιηθείσες υπ�θέσεις 110 131 172 235 272 345
Κ�ιν�π�ιήσεις ανακληθείσες κατά 
την πρώτη !άση 4 5 9 5 7 8
Κ�ιν�π�ιήσεις ανακληθείσες κατά 
τη δεύτερη !άση 0 1 0 4 5 6
Τελικές απ�!άσεις 109 125 142 238 270 345
Υπ�θέσεις π�υ έκλεισαν µε τελική 
απ�!αση 109 125 136 235 269 241
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2. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 6 — Περί�δ�ς 1997-2000 

3. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 — Περί�δ�ς 1997-2000 

4. Απ��άσεις παραπ�µπής 1997-2000 

5. Απ��άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 7 (αναστ�λή συγκεντρώσεων) — Περί�δ�ς 1997-2000 

∆ιευκρίνιση: Απ� τ�ν Μάρτι� 1998 τ� άρθρ� 7 παράγρα!�ς 2 δεν ε!αρµ��εται πλέ�ν.

1997 1998 1999 2000
Άρθρ� 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� α) 4 2,5 % 6 2,5 % 1 1 % 1 0,3 %
Άρθρ� 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� ") 
(�ωρίς ανάληψη δεσµεύσεων) 118 87,5 % 207 87,5 % 236 86 % 293 85,9 %
Άρθρ� 6 παράγρα!�ς 1 στ�ι�εί� γ) 11 8,5 % 12 5 % 20 7,2 % 19 5,6 %
Υπ�θέσεις στις �π�ίες αναλή!θηκαν 
δεσµεύσεις στη διάρκεια της πρώτης 
!άσης 2 1,5 % 12 5 % 16 5,8 % 28 8,2 %

Σύν�λ� 135 100 % 237 100 % 273 100 % 341 100 %

1997 1998 1999 2000
Απ�!άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 
παράγρα!�ς 2, π�υ συν�δεύ�νται απ� 
�ρ�υς και υπ��ρεώσεις 7 63,6 % 5 55, % 8 89 % 12 75 %
Απ�!άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 
παράγρα!�ς 2, �ωρίς �ρ�υς 
και υπ��ρεώσεις 1 9,1 % 2 22,5 % 0 0 % 3 18,7 %
Απ�!άσεις απαγ�ρευσης δυνάµει 
τ�υ άρθρ�υ 8 παράγρα!�ς 3 1 9,1 % 2 22,5 % 1 11 % 1 6,3 %
Απ�!άσεις δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 8 
παράγρα!�ς 4, π�υ διατάσσ�υν 
δια�ωρισµ� 2 18,2 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %

Σύν�λ� 11 100 % 9 100 % 9 100 % 16 100 %

1997 1998 1999 2000
Άρθρ� 9 (αίτηση απ� κράτ�ς µέλ�ς) 11 4 10 6
Άρθρ� 9 (�λική ή µερική παραπ�µπή 
σε κράτ�ς µέλ�ς) 7 4 5 6
Άρθρ� 22 παράγρα!�ς 3 1 0 0 0

Σύν�λ� 19 8 15 12

1997 1998 1999 2000
Απ�!άσεις παράτασης 
τ�υ ανασταλτικ�ύ απ�τελέσµατ�ς 
(άρθρ� 7 παράγρα!�ς 2) 36 10 µ.δ. µ.δ.
Απ�!άσεις απαλλαγής απ� αναστ�λή 
(άρθρ� 7 παράγρα!�ς 4) 5 13 7 4

Σύν�λ� 41 23 7 4
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° — ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

1. Νέες υπ�θέσεις π�υ κατα�ωρίστηκαν τ� 2000

2. Υπ�θέσεις υπ� εBέταση στις 31 ∆εκεµ,ρί�υ 2000

3. Υπ�θέσεις π�υ εBετάστηκαν τ� 2000 µε ,άση τ� µητρώ� στ� �π�ί� κατα�ωρίστηκαν

3.1. Υπ�θέσεις στις �π�ίες εκδ�θηκε απ��αση τ� 2000

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς Σύν�λ� %

Κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις N 275 33 87 10 469 874 79,89
Μη κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις NN 26 8 13 1 86 134 12,25
Υπάρ��υσες 
ενισ�ύσεις E 0 0 0 0 9 9 0,82
Κινηθείσες 
διαδικασίες C 7 2 0 1 67 77 7,04

Σύν�λ� 308 43 100 12 631 1 094
28,15 % 3,93 % 9,14 % 1,10 % 57,68 %

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς Σύν�λ� %

Κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις N 174 26 51 4 145 400 50,44
Μη κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις NN 119 9 16 2 101 247 31,15
Υπάρ��υσες 
ενισ�ύσεις E 22 2 0 0 12 36 4,54
Κινηθείσες 
διαδικασίες C 38 7 1 2 62 110 13,87

Σύν�λ� 353 44 68 8 320 793
44,51 % 5,55 % 8,58 % 1,01 % 40,35 %

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς Σύν�λ� %

Κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις N 211 24 33 7 345 620 77,40
Μη κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις NN 25 2 8 0 52 87 10,8
Υπάρ��υσες 
ενισ�ύσεις E 0 1 1 0 0 2 0,25
Κινηθείσες 
διαδικασίες C 19 7 1 0 65 92 11,49

Σύν�λ� 255 34 43 7 46,2 801
31,84 % 4,24 % 5,37 % 0,87 % 57,68 %
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3.2. Υπ�θέσεις π�υ περατώθηκαν τ� 2000

4. Απ��άσεις π�υ έλα,ε η Επιτρ�πή τ� 2000

5. ΕBέλιBη 1990–2000

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς Σύν�λ� %

Κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις N 208 23 33 6 315 585 69,89
Μη κ�ιν�π�ιηθείσες 
ενισ�ύσεις NN 22 1 8 0 19 50 5,97
Υπάρ��υσες 
ενισ�ύσεις E 0 1 1 0 0 2 0,24
Κινηθείσες 
διαδικασίες C 16 5 1 0 56 78 9,32
Υπ�θέσεις 
ανακληθείσες απ� τ� 
κράτ�ς µέλ�ς 39 0 1 0 82 122 14,58

Σύν�λ� 285 30 44 6 472 837
34,05 % 3,58 % 5,26 % 0,72 % 56,39 %

Γεωργία Μετα��ρές Αλιεία Άνθρακας Λ�ιπ�ί 
τ�µείς

Σύν�λ� %

Άνευ αντιρρήσεων 225 24 39 6 330 624 77,23
Απ�!άσεις 
στ� πλαίσι� 
της διαδικασίας

Κινηθείσες 
διαδικασίες 7 2 0 1 67 77 9,53
Θετικές 
απ�!άσεις 2 1 1 0 15 19 2,35
Αρνητικές 
απ�!άσεις 8 3 0 0 26 37 4,58
Απ�!άσεις 
υπ� �ρ�υς 1 1 0 0 3 5 0,62

Κατάλληλα µέτρα 0 1 1 1 0 3 0,37
Άλλες απ�!άσεις 6 3 0 0 34 43 5,32

Σύν�λ� 249 35 41 8 475 808
30,82 % 4,33 % 5,07 % 0,99 % 58,79 %

Απ�!αση π�υ λή!θηκε τ� 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Άνευ αντιρρήσεων 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258 330
Απ�!άσεις 
στ� πλαίσι� 
της διαδικασίας

Κινηθείσες 
διαδικασίες 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62 67
Θετικές 
απ�!άσεις 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28 15
Αρνητικές 
απ�!άσεις 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30 26
Απ�!άσεις 
υπ� �ρ�υς 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3 3

Κατάλληλα µέτρα/Άλλες 
απ�!άσεις 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63 34

Σύν�λ� 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444 475
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6. Απ��άσεις ανά κράτ�ς µέλ�ς 

B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK EU
Άνευ αντιρρήσεων 10 5 73 1 64 40 9 32 2 20 24 14 11 10 15 330
Απ�!άσεις 
στ� πλαίσι� 
της 
διαδικασίας

Κινηθείσες 
διαδικασίες 1 0 20 0 10 3 0 16 0 8 1 1 2 2  3 67
Θετικές 
απ�!άσεις 0 0 6 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 15
Αρνητικές 
απ�!άσεις 4 0 9 0 1 2 0 8 0 1 0 0 0 1 0 26
Απ�!άσεις 
υπ� �ρ�υς 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3

Κατάλληλα µέτρα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Άλλες απ�!άσεις 6 0 12 1 4 2 0 2 1 0 0 2 3 1 0 34

Σύν�λ� 21 5 122 2 79 47 9 62 3 31 26 18 17 15 18 475
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VII — ΜΕΛΕΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000 η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµ�ύ παρήγγειλε ένδεκα µελέτες,
επτά απ� τις �π�ίες έ��υν �λ�κληρωθεί. Μετα�ύ αυτών, τέσσερις µελέτες α!�ρ�ύν υπ�θέσεις
ανταγωνισµ�ύ και πρέπει να παραµείν�υν εµπιστευτικές. Ως εκ τ�ύτ�υ, δεν ανα!έρ�νται στην
παρ�ύσα έκθεση. �ι τρεις µελέτες π�υ έ��υν ήδη �λ�κληρωθεί παρ�υσιά��νται συν�πτικά στη
συνέ�εια.

Απ	δεσµευµένη πρ�σ'αση στ	ν τ	πικ� 'ρ��	 
και �αιν�µεν	 συµπίεσης των τιµών

Στην έκθεση παρ�υσιά��νται �ρισµένες γενικές �ικ�ν�µικές αρ�ές π�υ διέπ�υν την
απ�δεσµευµένη πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ���. Ιδιαίτερη ανα!�ρά γίνεται στην τιµή στην �π�ία
πρέπει να παρέ�εται τ�πική πρ�σ"αση στ�υς δυνητικ�ύς ανταγωνιστές της εταιρείας π�υ έ�ει
κατασκευάσει την υπ�δ�µή. Α!�ύ καταγρά!εται � "αθµ�ς στ�ν �π�ί� η πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ�
"ρ��� ε�ακ�λ�υθεί να παρέ�εται υπ� µ�ν�πωλιακ� καθεστώς στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αναπτύσσ�νται πρ�τάσεις σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� των �ρων πρ�σ"ασης κατά τρ�π�
ώστε να επιτρέπεται � απ�τελεσµατικ�ς ανταγωνισµ�ς. Συγκρίν�νται δύ� ευρέως απ�δεκτές
πρ�σεγγίσεις σ�ετικά µε τ�ν καθ�ρισµ� της τιµής πρ�σ"ασης, εκ των �π�ίων η µία "ασί�εται
στην απ�τελεσµατικ�τητα και η άλλη στ� κ�στ�ς. Κατ’ αρ�ήν, η πρώτη πρ�σέγγιση
ε!αρµ��εται κυρίως στη �ρησιµ�π�ίηση υ!ιστάµενης υπ�δ�µής και η δεύτερη στην κατασκευή
νέας υπ�δ�µής. Ωστ�σ�, η έκθεση δεί�νει �τι η πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ��� εγείρει ένα
σύνθετ� πρ�"ληµα, δι�τι �ι νε�εισερ��µεν�ι κατά καν�να �ρειά��νται την υ!ιστάµενη υπ�δ�µή
για να µπ�ρέσ�υν να δηµι�υργήσ�υν νέα ανα"αθµισµένη υπ�δ�µή. Στην έκθεση παρ�υσιά�εται
τ� πλαίσι� "άσει τ�υ �π�ί�υ θα µπ�ρ�ύσαν να συµ!ιλιωθ�ύν �ι δύ� πρ�σεγγίσεις.

Ωστ�σ�, τ� πλαίσι� δύσκ�λα µπ�ρεί να ε!αρµ�στεί �ταν τα τέλη δεν είναι ε�ισ�ρρ�πηµένα.
Στην έκθεση αναπτύσσ�νται διά!�ρ�ι τρ�π�ι αντιµετώπισης των πρ�"ληµάτων π�υ
ανακύπτ�υν απ� την ύπαρ�η µη ε�ισ�ρρ�πηµένων τελών, ενώ τ�νί�εται παράλληλα �τι �ι
λύσεις αυτές απ�τελ�ύν ατελή υπ�κατάστατα της ε�ισ�ρρ�πησης των τελών. Ειδικ�τερα,
υπ�γραµµί�εται �τι � "αθµ�ς στ�ν �π�ί� τα µη ε�ισ�ρρ�πηµένα τέλη υπ�δηλών�υν την
ύπαρ�η αντίθετης πρ�ς τ�ν ανταγωνισµ� «συµπίεσης των τιµών» µετα�ύ των τιµών πρ�σ"ασης
και των τελών µίσθωσης γραµµών ε�αρτάται απ� εµπειρικά δεδ�µένα σ�ετικά µε τις
συµπληρωµατικ�τητες µετα�ύ της �ήτησης µισθωµένων γραµµών και της παρ��ής κλήσεων.
Κατ’ αυτ� τ�ν τρ�π� η συµπίεση των τιµών στην πρά�η απ�τελεί µικρ�τερ� πρ�"ληµα απ� �,τι
!αίνεται στη θεωρία, µ�λ�ν�τι η διαπίστωση αυτή δεν µπ�ρεί να είναι κατηγ�ρηµατική.

Εν γένει, στην έκθεση διατυπώνεται σα!ώς τ� µήνυµα �τι, ε!�σ�ν επιτευ�θεί εύλ�γη
ε�ισ�ρρ�πηση των τελών, η πρ�σ"αση στ�ν τ�πικ� "ρ��� µπ�ρεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε να
συµ!ιλιωθ�ύν �ι δια!�ρετικές πρ�σεγγίσεις π�υ ανα!έρ�νται στην επιστηµ�νική
"ι"λι�γρα!ία. Ε!�σ�ν τα τέλη δεν είναι ε�ισ�ρρ�πηµένα, τ�ύτ� είναι δυσκ�λ�τερ�. Στην
έκθεση πρ�τείν�νται και αναλύ�νται διά!�ρα µέτρα π�υ µπ�ρ�ύν να λη!θ�ύν ε!�σ�ν η
ύπαρ�η µη ε�ισ�ρρ�πηµένων τελών γίνει δεκτή ως αναπ�δραστη πραγµατικ�τητα, αλλά τα
πρ�"λήµατα π�υ ανακύπτ�υν στην περίπτωση αυτή δεί�ν�υν �τι είναι ευκταία η
ε�ισ�ρρ�πηση των τελών "ρα�υπρ�θεσµα έως µεσ�πρ�θεσµα.
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�ι δια�	ρές των τιµών των αυτ	κινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
	ικ	ν	µική ανάλυση

Η µελέτη αυτή εκπ�νήθηκε στ� πλαίσι� της έκθεσης α�ι�λ�γησης της ε!αρµ�γής τ�υ καν�νισµ�ύ
(ΕΚ) αριθ. 1475/95 σ�ετικά µε τις συµ!ωνίες διαν�µής και ε�υπηρέτησης µετά την πώληση
αυτ�κινήτων ��ηµάτων, η �π�ία εκδ�θηκε απ� την Επιτρ�πή στις 15 Ν�εµ"ρί�υ 2000 (214).

Στ� πρώτ� µέρ�ς της µελέτης παρατίθενται �ι απ�ψεις π�υ έ��υν εκ!ραστεί σ�ετικά µε τις δια!�ρές
τιµών, συµπεριλαµ"αν�µένων των απ�ψεων των �ργανώσεων καταναλωτών, εκπρ�σώπων της
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας, των !�ρέων �άρα�ης π�λιτικής και των ακαδηµαϊκών ερευνητών. Η
ανάλυση "ασί�εται στα στ�ι�εία σ�ετικά µε τις τιµές (1993-2000) π�υ έ��υν δηµ�σιευθεί στις
ε�αµηνιαίες εκθέσεις της Επιτρ�πής σ�ετικά µε τις τιµές των αυτ�κινήτων (215), ενώ
συµπληρωµατικά ανα!έρ�νται πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις πωλήσεις αυτ�κινήτων, τις
συναλλαγµατικές ισ�τιµίες, τ�ν πληθωρισµ�, τα περιθώρια κέρδ�υς των εµπ�ρων και τις εκπτώσεις.

�ι δια!�ρές τιµών τεκµηριών�νται απ� δύ� δια!�ρετικές �πτικές γωνίες. Η πρ�σέγγιση π�υ
"ασί�εται στη διεθνή διασπ�ρά των τιµών εστιά�εται στις δια!�ρές τιµών µεµ�νωµένων µ�ντέλων
αυτ�κινήτων, ενώ η πρ�σέγγιση π�υ "ασί�εται στις συστηµατικές δια!�ρές τιµών επικεντρώνεται
στις µέσες δια!�ρές τιµών µετα�ύ των �ωρών. Η µελέτη δεί�νει �τι υπάρ�ει σηµαντική
δια!�ρ�π�ίηση �σ�ν α!�ρά τη διασπ�ρά των τιµών µετα�ύ µεµ�νωµένων µ�ντέλων και �τι η
διασπ�ρά των τιµών δεν !αίνεται να παρ�υσιά�ει πτωτική τάση µε την πάρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ.

�ι !�ρ�ι π�υ επι"άλλ�νται στην αγ�ρά αυτ�κινήτ�υ απ�τελ�ύν καθ�ριστικ� παράγ�ντα των
µακρ�πρ�θεσµων και διαρκών συστηµατικών δια!�ρών τιµών, �ι �π�ίες θα ήταν π�λύ
µικρ�τερες εάν εναρµ�νί��νταν �ι !�ρ�ι. �ι συναλλαγµατικές ισ�τιµίες ευθύν�νται σε µεγάλ�
"αθµ� για τις διακυµάνσεις των συστηµατικών δια!�ρών τιµών απ� έτ�ς σε έτ�ς. Τ� γενικ�
συµπέρασµα είναι �τι �ι συστηµατικές δια!�ρές τιµών µπ�ρ�ύν να απ�δ�θ�ύν µε σ�ετική
"ε"αι�τητα σε �ρισµέν�υς διαρθρωτικ�ύς παράγ�ντες, �πως �ι !�ρ�ι π�υ επι"άλλ�νται στην
αγ�ρά αυτ�κινήτ�υ και η ε�έλι�η των συναλλαγµατικών ισ�τιµιών. Τ� γεγ�ν�ς �τι �ι
συστηµατικές δια!�ρές τιµών είναι π�λύ µικρ�τερες εάν λη!θ�ύν υπ�ψη �ι !�ρ�ι και �ι
συναλλαγµατικές ισ�τιµίες δεί�νει �τι ένα µεγάλ� µέρ�ς των συστηµατικών δια!�ρών τιµών θα
ε�αλει!�ταν µέσω της εναρµ�νισης των !�ρων και της σταθερ�π�ίησης των συναλλαγµατικών
ισ�τιµιών µετα�ύ �λων των ν�µισµάτων. Αντίθετα, η διεθνής διασπ�ρά τιµών µεµ�νωµένων
µ�ντέλων αυτ�κινήτων �!είλεται µ�ν� εν µέρει στ�υς ανωτέρω παράγ�ντες. Συνεπώς, µεγάλ�
µέρ�ς των δια!�ρών αυτών δεν επηρεά�εται απ� τ�υς εν λ�γω παράγ�ντες.

Ανάλυση της σ�έσης µετα&ύ πώλησης και ε&υπηρέτησης
µετά την πώληση στ	ν τ	µέα της διαν	µής αυτ	κινήτων 	�ηµάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρ�κειται για τη µία απ� τις δύ� µελέτες π�υ παρήγγειλε η Γ∆ Ανταγωνισµ�ς, πρ�κειµέν�υ να
ε�εταστ�ύν "ασικές πτυ�ές της λειτ�υργίας τ�υ καν�νισµ�ύ απαλλαγής κατά κατηγ�ρία (ΕΚ)
αριθ. 1475/95 π�υ ισ�ύει στ�ν τ�µέα της διαν�µής αυτ�κινήτων.

¥214¦ Βλέπε IP/00/1306 της 15.11.2000 και IP/01/204 της 14.2.2001. Η µελέτη έ�ει δηµ�σιευθεί στην ιστ�σελίδα
http://europa.eu.int/comm/competition/car sector.

¥215¦ Βλέπε για παράδειγµα IP/01/227 της 19.2.2001.
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� καν�νισµ�ς απαλλαγής κατά κατηγ�ρία (ΕΚ) αριθ. 1475/95 επιτρέπει στ�υς κατασκευαστές
να υπ��ρεών�υν τα δίκτυα διαν�µής των αυτ�κινήτων τ�υς να παρέ��υν ε�υπηρέτηση µετά την
πώληση. Ένα στ�ι�εί� τ�υ σκεπτικ�ύ τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 1475/95 ήταν �τι �ι πωλήσεις
αυτ�κινήτων και η ε�υπηρέτηση µετά την πώληση έπρεπε να ε�ασ!αλί��νται απ� την ίδια
επι�είρηση για λ�γ�υς ασ!άλειας τ�υ καταναλωτή και �ικ�ν�µικής απ�τελεσµατικ�τητας.
Υπ’ αυτή την ένν�ια � δεσµ�ς µετα�ύ των πωλήσεων και της ε�υπηρέτησης µετά την πώληση
θεωρήθηκε «!υσικ�ς» και για τ� λ�γ� αυτ� � καν�νισµ�ς επέτρεψε στ�υς κατασκευαστές να
υπ��ρεών�υν τ�υς εµπ�ρ�υς π�υ επιδιώκ�υν να εντα�θ�ύν στ� δίκτυ� διαν�µής τ�υς να
παρέ��υν ε�υπηρέτηση µετά την πώληση. � µελετητής/σύµ"�υλ�ς ε��υσι�δ�τήθηκε να
ε�ετάσει τη !ύση τ�υ δεσµ�ύ µετα�ύ των πωλήσεων καιν�υργών αυτ�κινήτων και της
ε�υπηρέτησης µετά την πώληση σε σ�έση µε τα σηµερινά δεδ�µένα και την εµπειρία τ�υ
παρελθ�ντ�ς.

� µελετητής/σύµ"�υλ�ς κατέλη�ε στ� συµπέρασµα �τι, καίτ�ι �ρισµέν�ι καταναλωτές
πρ�τιµ�ύν να ε�υπηρετ�ύνται απ� την εταιρεία π�υ τ�υς πώλησε τ� ��ηµα, � δεσµ�ς µετα�ύ
των πωλήσεων και της ε�υπηρέτησης ως επί τ� πλείστ�ν δεν υπαγ�ρεύεται απ� µια γνήσια
ανάγκη της αγ�ράς, αλλά µάλλ�ν «επι"άλλεται» απ� τ�υς κατασκευαστές αυτ�κινήτων π�υ
ασκ�ύν τις δραστηρι�τητές τ�υς µε "άση τ� καθεστώς π�υ δηµι�ύργησε � καν�νισµ�ς. �
επι"ε"ληµέν�ς δεσµ�ς περι�ρί�ει τις δραστηρι�τητες επι�ειρήσεων δια!�ρων ειδών µε
αντικείµεν� την επισκευή αυτ�κινήτων εκτ�ς τ�υ δικτύ�υ franchise. Κατά την π�ρεία της
έρευνάς τ�υ � µελετητής παρατήρησε �τι �ι κατασκευαστές αυτ�κινήτων ενδέ�εται επίσης να
�ρησιµ�π�ι�ύν τη µη τυπ�π�ίηση τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ ε��πλισµ�ύ ελέγ��υ ως µέσ�
απ�κλεισµ�ύ των ανε�άρτητων συνεργείων επισκευής απ� µεγάλ� µέρ�ς της αγ�ράς επισκευής
και ε�υπηρέτησης.

Τ� αντικείµεν� της µελέτης δεν πρ�έ"λεπε τη διατύπωση συγκεκριµένων συστάσεων σ�ετικά
µε τ� µελλ�ντικ� καθεστώς της διαν�µής αυτ�κινήτων.

Κατά τη διάρκεια τ�υ 2000, �λ�κληρώθηκαν δέκα µελέτες π�υ εί�αν παραγγελθεί τ� πρ�ηγ�ύµεν�
έτ�ς. Τέσσερις απ� αυτές τις µελέτες, �ι �π�ίες α!�ρ�ύν υπ�θέσεις ανταγωνισµ�ύ, παραµέν�υν
εµπιστευτικές και, ως εκ τ�ύτ�υ, δεν ανα!έρ�νται στην παρ�ύσα έκθεση. �ι άλλες έ�ι
συν�ψί��νται στη συνέ�εια.

Καθεστώτα κρατικών ενισ�ύσεων ειδικά σ�εδιασµένα 
για την πρ	ώθηση της απασ��λησης

Η Επιτρ�πή µελετά µε π�ι�ν τρ�π� θα αντικατασταθ�ύν �ι κατευθυντήριες γραµµές τ�υ 1995
σ�ετικά µε τις κρατικές ενισ�ύσεις υπέρ της απασ��λησης. Στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 η
Επιτρ�πή ε�έδωσε έκθεση σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή των εν λ�γω κατευθυντηρίων γραµµών.

Πρ�κειµέν�υ να συγκεντρωθ�ύν πληρ�!�ριακά στ�ι�εία για τη διαδικασία σύντα�ης εν�ς νέ�υ
κειµέν�υ, είτε υπ� µ�ρ!ή αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραµµών είτε υπ� µ�ρ!ή
καν�νισµ�ύ απαλλαγής "άσει τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 994/98 τ�υ Συµ"�υλί�υ, η Γ∆
Ανταγωνισµ�ς, σε συνεργασία µε τη Γ∆ Απασ��ληση, ανέθεσε την εκπ�νηση µελέτης σ�ετικά
µε �ρισµένα καθεστώτα απασ��λησης π�υ ε!αρµ���νται σε κράτη µέλη. Σκ�π�ς της µελέτης
ήταν να εκτιµηθεί κατά π�σ�ν τα εν λ�γω καθεστώτα παρέ��υν κίνητρα και π�ια άλλα
απ�τελέσµατα έ��υν ενδε��µένως πρ�καλέσει. Τα εν λ�γω καθεστώτα µπ�ρ�ύν να τύ��υν
παρέκκλισης απ� τη γενική απαγ�ρευση των κρατικών ενισ�ύσεων π�υ πρ�"λέπεται στ�
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άρθρ� 87 παράγρα!�ς 1 της συνθήκης ΕΚ, µ�ν�ν ε!�σ�ν επιτυγ�άν�νται τα επιδιωκ�µενα
θετικά απ�τελέσµατα.

Η µελέτη κάλυπτε θέµατα �πως:

— τ� επίπεδ� των καθαρών πρ�σθετων συνεπειών των µέτρων·

— τ� κατά π�σ�ν η απ�τελεσµατικ�τητα εν�ς µέτρ�υ ε�αρτάται απ� τη µ�ρ!ή της ενίσ�υσης·
�σ�ν α!�ρά τα γενικά καθεστώτα δηµι�υργίας θέσεων εργασίας, τ� κατά π�σ�ν η δυνατ�τητα
σώρευσης είναι µεγαλύτερη �ταν η ενίσ�υση πρ��ρί�εται για την «καθαρή δηµι�υργία νέων
θέσεων εργασίας» και κατά π�σ�ν η δυνατ�τητα σώρευσης ε�αρτάται απ� τ� µέγεθ�ς των
εταιρειών·

— τ� κατά π�σ�ν τα συµπεράσµατα είναι δια!�ρετικά �ταν πρ�κειται για καθεστώτα π�υ
πρ�ωθ�ύν την απασ��ληση των µει�νεκτ�ύντων εργα��µένων·

— σε π�ια περί�δ� απασ��λησης πρέπει να ��ρηγείται ενίσ�υση.

Σε εύθετ� �ρ�ν� πρ�"λέπεται η γνωστ�π�ίηση της µελέτης στα κράτη µέλη και ενδε��µένως
σε ευρύτερη κλίµακα.

Τάσεις της αγ	ράς ιδιωτικής αντασ�άλισης 
στ	ν τ	µέα ασ�άλισης ε&αγωγικών πιστώσεων

Στ� πλαίσι� της εν λ�γω µελέτης, � σύµ"�υλ�ς κατάρτισε, σε συνεργασία µε την Επιτρ�πή,
ερωτηµατ�λ�γι� π�υ εστάλη στ� σύν�λ� σ�εδ�ν των ενδια!ερ�µένων για τ� εν λ�γω θέµα:
ιδιωτικ�ύς και δηµ�σι�υς !�ρείς ασ!άλισης πιστώσεων, ιδιωτικ�ύς !�ρείς αντασ!άλισης,
επαγγελµατικές ενώσεις ε�αγωγέων. �ι απαντήσεις στ� εν λ�γω ερωτηµατ�λ�γι�, καθώς και �ι
π�λυάριθµες συνεντεύ�εις π�υ διε�ήγαγε � σύµ"�υλ�ς επέτρεψαν να ε�ακρι"ωθεί η κατάσταση
της αγ�ράς ιδιωτικής αντασ!άλισης. Με "άση αυτές τις διαπιστώσεις, � σύµ"�υλ�ς διατύπωσε
τρεις "ασικές συστάσεις εν�ψει της αναθεώρησης τ�υ �ρισµ�ύ των εµπ�ρεύσιµων κινδύνων, �ι
�π�ίες µπ�ρ�ύν να συν�ψιστ�ύν ως ε�ής:

— �ρ�νικ�ς �ρί��ντας τ�υ κινδύν�υ: επέκταση απ� δύ� σε τρία �ρ�νια της διάρκειας
κάλυψης, λαµ"αν�µένης υπ�ψη της περι�δ�υ κατασκευής·

— π�λιτικ�ς κίνδυν�ς: συνεκτίµηση των π�λιτικών κινδύνων για τις �ώρες µε εµπ�ρεύσιµ�υς
κινδύν�υς π�υ ανα!έρ�νται στ� παράρτηµα της ανακ�ίνωσης·

— γεωγρα!ική κάλυψη: µέ�ρι σήµερα, εκτ�ς απ� τις �ώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µ�ν�ν
�ρισµένες �ώρες τ�υ ��ΣΑ ανα!έρ�νται στ� παράρτηµα της ανακ�ίνωσης. Πρ�τείνεται
να επεκταθεί � σηµεριν�ς κατάλ�γ�ς στ� σύν�λ� των �ωρών τ�υ ��ΣΑ εντ�ς εν�ς έτ�υς.

Μελέτη α&ι	λ�γησης της ευρωπαϊκής αγ	ράς αν	&είδωτων σωλήνων 
�ωρίς ρα�ή, µετά την πρά&η συγκέντρωσης τ	 1993

Στην έκθεση γίνεται ανασκ�πηση της ε�έλι�ης της κ�ιν�τικής "ι�µη�ανίας αν��είδωτων
σωλήνων �ωρίς ρα!ή, µετά τη συγκέντρωση IV/M.315 — Mannesmann/Valourec/ILVA:
Dalmine/Mannesmann/Valensee (DMV) τ� 1993.
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Η συγκέντρωση �δήγησε σε συµµετρικ� δυ�πώλι� µετα�ύ της DMV και της σ�υηδικής εταιρείας
Sandvik.

Στην έκθεση ε�ετά��νται �ι σηµαντικ�τερες τάσεις της αγ�ράς, σε θέµατα �πως η κατανάλωση,
η παραγωγή, �ι ε�αγωγές, η ε�έλι�η των τιµών, η απασ��ληση, η παραγωγικ�τητα και τα λ�ιπά.
Επιπλέ�ν, στην έκθεση ε�ετά��νται τα µερίδια αγ�ράς και �ι στρατηγικές των παραγωγών. Τ�
τελευταί� αυτ� τµήµα της έκθεσης είναι εµπιστευτικ�.

Μελέτη α&ι	λ�γησης της γερµανικής αγ	ράς λεω�	ρείων, 
µετά την πρά&η συγκέντρωσης τ	 1994

Τ�ν Φε"ρ�υάρι� τ�υ 1995 η Επιτρ�πή ενέκρινε την ε�αγ�ρά της �ικ�γενειακής γερµανικής
εταιρείας παραγωγής λεω!�ρείων Karl Kässbohrer απ� τη Mercedes-Benz. Η συγκέντρωση
εγκρίθηκε παρά τα υψηλά µερίδια αγ�ράς και την επ��ή εκείνη εί�ε πρ�καλέσει αρκετές
δι��γνωµίες. Ως εκ τ�ύτ�υ, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να εκπ�νηθεί µελέτη α�ι�λ�γησης σ�ετικά
µε την ε�έλι�η της γερµανικής αγ�ράς λεω!�ρείων, κατ�πιν της πρά�ης συγκέντρωσης τ� 1995.

�ι σύµ"�υλ�ι κλήθηκαν να ε�ετάσ�υν µ�ν� την ε�έλι�η των γερµανικών αγ�ρών λεω!�ρείων
απ� τ� 1995 και ��ι να διατυπώσ�υν συµπεράσµατα σ�ετικά µε θέµατα π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ.
Υπ�γραµµίστηκε επίσης �τι στ���ς της µελέτης δεν ήταν η ανακίνηση της υπ�θεσης.

Τα "ασικά π�ρίσµατα της µελέτης είναι τα ακ�λ�υθα.

Απ� τη µελέτη πρ�κύπτει �τι η συγκέντρωση καθεαυτή δεν έ"λαψε τις γερµανικές εταιρείες
παραγωγής λεω!�ρείων και, κατ’ επέκταση, τ�υς γερµαν�ύς καταναλωτές. Τ� συµπέρασµα αυτ�
"ασί�εται στ� γεγ�ν�ς �τι τ�σ� �ι αγ�ραστές �σ� και �ι πρ�µηθευτές δήλωσαν �τι �ι
πραγµατικές τιµές των λεω!�ρείων έ��υν µειωθεί κατά τη διάρκεια της ε�ετασθείσας περι�δ�υ
και �τι �ι εισαγωγές έ��υν αυ�ηθεί, ιδίως στην αγ�ρά π�ύλµαν. Απ� την άλλη πλευρά, πρέπει να
απ�!εύγεται η υπερ"�λική εµπιστ�σύνη στα στ�ι�εία της µελέτης σ�ετικά µε τις τιµές, καθ�τι
τ� «πρ�ϊ�ν» ε�ελί�θηκε κατά την ε�ετασθείσα περί�δ� και δεν περιλαµ"άνει πλέ�ν µ�ν� τ�
λεω!�ρεί� καθεαυτ�, αλλά και µια δέσµη στ�ι�είων �ρηµατ�δ�τησης και ε�υπηρέτησης.

Πρέπει επίσης να σηµειωθ�ύν �ρισµένα ειδικ�τερα στ�ι�εία. � έλεγ��ς των συγκεντρώσεων
έ�ει ως ά��να τη µελλ�ντική κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ σε µια αγ�ρά. Ως εκ τ�ύτ�υ,
"ασί�εται σε πρ�"λέψεις σ�ετικά µε την πιθανή µελλ�ντική κατάσταση τ�υ ανταγωνισµ�ύ.
Στην υπ�θεση Mercedes-Benz/Kässbohrer �ι πρ�"λέψεις δεν επαληθεύθηκαν ε� �λ�κλήρ�υ.

Πρώτ�ν, η �δηγία σ�ετικά µε τις δηµ�σιες συµ"άσεις εί�ε ως απ�τέλεσµα την άσκηση
καθ�δικής πίεσης στις τιµές των αστικών και υπεραστικών λεω!�ρείων, αλλά δεν �δήγησε σε
υψηλ�τερ� "αθµ� διείσδυσης των εισαγωγών στις δύ� αυτές αγ�ρές. Τ�ύτ� �!είλεται στη
σύσταση της Verbund Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) σ�ετικά µε τις τε�νικές
πρ�διαγρα!ές, γεγ�ν�ς π�υ, σε συνδυασµ� µε τη διατήρηση των υψηλών επιδ�τήσεων υπέρ
των µετα!�ρών µε αστικά και υπεραστικά λεω!�ρεία, δεν επέτρεψε την είσ�δ� αλλ�δαπών
ανταγωνιστών στην αγ�ρά. Σύµ!ωνα µε ενδεί�εις, η κατάσταση αυτή θα αλλά�ει στ� µέλλ�ν,
αλλά σε κάθε περίπτωση θα �ρειαστεί περισσ�τερ�ς �ρ�ν�ς απ� �,τι αναµεν�ταν.

∆εύτερ�ν, η αναµεν�µενη «συρρίκνωση» των µεριδίων αγ�ράς της Mercedes-Benz/Kässbohrer
κατ�πιν της συγκέντρωσης δεν υλ�π�ιήθηκε στ� "αθµ� π�υ πρ�"λεπ�ταν στην απ�!αση.
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Τρίτ�ν, �ι αλλ�δαπ�ί ανταγωνιστές δεν εί�αν την επιτυ�ία π�υ εί�ε πρ�"λέψει η task force
«Συγκεντρώσεις» της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς �ταν ελή!θη η απ�!αση. Ειδικ�τερα �ι απ�πειρες της
Volvo να κατακτήσει µεγαλύτερ� µερίδι� αγ�ράς στη Γερµανία απέτυ�ε. Ωστ�σ�, άλλες
εταιρείες εί�αν µεγαλύτερη επιτυ�ία απ� �,τι αναµεν�ταν. Ως εκ τ�ύτ�υ, η διείσδυση των
εισαγωγών αυ�ήθηκε, ιδίως στην αγ�ρά π�ύλµαν.

Η µελέτη παρέ�ει πρ�σθετα στ�ι�εία σ�ετικά µε τη µεγαλύτερη αγ�ρά λεω!�ρείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τ�ύτ�υ, θα απ�τελέσει �ρήσιµη πηγή πληρ�!�ριών για την
εκτίµηση των αγ�ρών !�ρτηγών και λεω!�ρείων σε κάθε µεταγενέστερη εν�π�ίηση µέσω
συγ�ωνεύσεων στ�ν κλάδ� των !�ρτηγών και των λεω!�ρείων.

�ι συνέπειες της κατάργησης τ	υ καν�να απαγ�ρευσης 
των διακρίσεων στις Κάτω >ώρες

Η µελέτη παρέ�ει συγκεκριµένα και λεπτ�µερή στ�ι�εία σ�ετικά µε τις συνέπειες π�υ εί�ε η
κατάργηση τ�υ λεγ�µεν�υ καν�να απαγ�ρευσης των διακρίσεων (δηλαδή τ�υ καν�να
�ρισµένων συστηµάτων πληρωµής µε κάρτα π�υ απαγ�ρεύει στ�υς εµπ�ρ�υς να �ρεών�υν τ�υς
κατ���υς καρτών για την πληρωµή µε κάρτα) στα συστήµατα VISA και Eurocard/Mastercard
στις Κάτω Uώρες. �ι πληρ�!�ρίες αυτές λή!θηκαν µέσω συνεντεύ�εων αντιπρ�σωπευτικ�ύ
αριθµ�ύ εµπ�ρων (319) και κατ��ων καρτών VISA και Eurocard/Mastercard (περίπ�υ 150).

Τ� "ασικ� συµπέρασµα είναι �τι �ι συνέπειες για τ�υς εµπ�ρ�υς απ� την κατάργηση τ�υ
καν�να απαγ�ρευσης των διακρίσεων είναι αµελητέες. �ι περισσ�τερ�ι έµπ�ρ�ι (90 %) δεν
κάν�υν �ρήση τ�υ δικαιώµατ�ς τ�υς να �ρεών�υν επιπλέ�ν τ�υς κατ���υς καρτών για τη
�ρησιµ�π�ίηση της κάρτας. ∆εν υπάρ�ει καµία σα!ής απ�δει�η �τι η κατάργηση τ�υ εν λ�γω
καν�να "ελτίωσε �υσιωδώς τη διαπραγµατευτική θέση των εµπ�ρων, ιδίως �σ�ν α!�ρά τη
µείωση της εµπ�ρικής πρ�µήθειας. Η αντίδραση των κατ��ων καρτών στην πρ�σθετη �ρέωση
είναι εν γένει αρνητική, και τ� 38 % περίπ�υ δεν πληρώνει µε κάρτα �ταν επι"άλλεται
πρ�σθετη �ρέωση.

�ι συνέπειες της κατάργησης τ	υ καν�να απαγ�ρευσης 
των διακρίσεων στη Σ	υηδία

Η µελέτη παρέ�ει συγκεκριµένα και λεπτ�µερή στ�ι�εία σ�ετικά µε τις συνέπειες π�υ εί�ε η
κατάργηση τ�υ λεγ�µεν�υ καν�να απαγ�ρευσης των διακρίσεων (δηλαδή τ�υ καν�να
�ρισµένων συστηµάτων πληρωµής µε κάρτα π�υ απαγ�ρεύει στ�υς εµπ�ρ�υς να �ρεών�υν τ�υς
κατ���υς καρτών για την πληρωµή µε κάρτα) στα συστήµατα VISA και Europay στη Σ�υηδία.
�ι πληρ�!�ρίες αυτές λή!θηκαν µέσω συνεντεύ�εων µε αντιπρ�σωπευτικ� αριθµ� εµπ�ρων
(300) και κατ��ων καρτών VISA και Eurocard/Mastercard (περίπ�υ 200).

Τ� "ασικ� συµπέρασµα της µελέτης είναι �τι η κατάργηση τ�υ καν�να απαγ�ρευσης των
διακρίσεων στη Σ�υηδία τ� 1995 εί�ε π�λύ µικρής σηµασίας συνέπειες µ�ν� για τ�υς
εµπ�ρ�υς. Συγκεκριµένα, σ�εδ�ν δεν επηρέασε καθ�λ�υ τις σ�έσεις µετα�ύ των εµπ�ρων και
των τραπε�ών τ�υς. Επιπλέ�ν, η �ρέωση των κατ��ων καρτών για τη �ρησιµ�π�ίηση της
κάρτας είναι π�λύ �αµηλή (µικρ�τερη απ� 5 %), ενώ η πρ�σ!�ρά εκπτώσεων για άλλα µέσα
πληρωµής είναι ακ�µη σπανι�τερη.

�ι δύ� ανωτέρω µελέτες έ��υν δηµ�σιευθεί στην ιστ�σελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανταγωνισµ�ύ: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/29373/studies/
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VIII — ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ >>Ι>η ΕΚΘΕΣΗ

A — ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ

Ψή�ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�,�υλί�υ 
µε θέµα την XXIXη έκθεση της Επιτρ�πής επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ (1999) 
[SEC(2000) 720 — C5-0302/2000 — 2000/2153(COS)] 
και απάντηση της Επιτρ�πής

1. Εισηγητής: Karin Riis-Jørgensen

2. Αριθ. ΕΚ: A5-0290/2000

3. Ηµερ�µηνία έγκρισης της έκθεσης: 24 �κτω"ρί�υ 2000

4. Θέµα: Ψή!ισµα τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ µε θέµα την XXIXη έκθεση της Επιτρ�πής
επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ (1999) [SEC(2000) 720 — C5-0302/2000 — 2000/2153 (COS)]

5. Αρµ�δια κ�ιν�,�υλευτική επιτρ�πή: επιτρ�πή �ικ�ν�µικής και ν�µισµατικής π�λιτικής

6. Ανάλυση τ�υ κειµέν�υ και των αιτηµάτων τ�υ Κ�ιν�,�υλί�υ, απάντηση στα αιτήµατα αυτά
και πρ�,λέψεις σ�ετικά µε τις δράσεις π�υ έ�ει αναλά,ει ή πρ�τίθεται να αναλά,ει η
Επιτρ�πή

Σηµεία τ�υ ψη�ίσµατ�ς τ�υ ΕΚ π�υ θεωρ�ύνται 
�υσιαστικά

Θέση της Επιτρ�πής

A. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η ευρωπαϊκή π�λιτική ανταγω-
νισµ�ύ πρέπει να πρ�σαρµ�σθεί και να εκσυγ�ρ�νισθεί
για να συµ"αδί�ει µε τις �ικ�ν�µικές ε�ελί�εις, �πως η
"αθύτερη �λ�κλήρωση της εσωτερικής αγ�ράς, η
παγκ�σµι�π�ίηση και τα�εία τε�ν�λ�γική πρ��δ�ς,

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Κ�ιν�"�ύλι� για την υπ�στήρι�ή τ�υ
�σ�ν α!�ρά τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� των καν�νων ανταγωνισµ�ύ,
π�υ λαµ"άνει υπ�ψη τ�υς παράγ�ντες π�υ ανα!έρ�νται στ�
ψή!ισµα.

B. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι µια απ�τελεσµατική π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ θα πρ�αγάγει την ανταγωνιστικ�τητα τ�υ
ευρωπαϊκ�ύ επι�ειρηµατικ�ύ τ�µέα και λαµ"άν�ντας
υπ�ψη �τι είναι επίσης πρ�ς τ� συµ!έρ�ν των
καταναλωτών, δι�τι � ανταγωνισµ�ς �δηγεί διαρκώς τις
επι�ειρήσεις στ� να διαθέτ�υν µεγαλύτερη π�σ�τητα και
π�ικιλία πρ�ϊ�ντων και καλύτερες και !θην�τερες
υπηρεσίες,

Στ���ς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ είναι να ε�ασ!αλίσει
στ�υς καταναλωτές άριστ� επίπεδ� �σ�ν α!�ρά την π�ι�τητα,
τις τιµές και την επιλ�γή πρ�ϊ�ντων και υπηρεσιών. � στ���ς
επιτυγ�άνεται µε τη �ρησιµ�π�ίηση της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ ως µέσ�υ για να ενθαρρυνθεί η
απ�τελεσµατικ�τητα των "ι�µη�ανιών, η άριστη καταν�µή
των π�ρων, η τε�νική πρ��δ�ς και η ελαστικ�τητα π�υ είναι
αναγκαία για την πρ�σαρµ�γή σε ένα µετα"αλλ�µεν�
περι"άλλ�ν. Κατά τ�ν τρ�π� αυτ�, η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ
είναι ένα απ� τα καλύτερα µέσα για να πρ�α�θεί �
ανταγωνισµ�ς των ευρωπαϊκών επι�ειρήσεων και να
ικαν�π�ιηθ�ύν �ι καταναλωτές.

Γ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι �ρειά�εται µια ισ�υρή ευρωπαϊκή
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ για να ενθαρρύνει αναµ�ρ!ώσεις
διαρθρωτικ�ύ �αρακτήρα, �ι �π�ίες είναι απαραίτητες για
την �µαλή λειτ�υργία της �ικ�ν�µικής και ν�µισµατικής
ένωσης,

#πως και τ� Κ�ιν�"�ύλι�, η Επιτρ�πή είναι της γνώµης �τι η
διατήρηση εν�ς ανταγωνιστικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς απ�τελεί
�υσιαστική πρ�ϋπ�θεση για την �µαλή λειτ�υργία της
�ικ�ν�µικής και ν�µισµατικής ένωσης. Η µετά"αση στ� ευρώ
σε έντεκα κράτη µέλη θα έπρεπε να αυ�ήσει τη δια!άνεια των
τιµών και, κατά συνέπεια, να εντείνει τ�ν ανταγωνισµ� πρ�ς τ�
συµ!έρ�ν των καταναλωτών. Τ�ύτ� δεν πρέπει να εµπ�διστεί
µε περι�ριστικές συµ!ωνίες π�υ απ�σκ�π�ύν να παρακάµψ�υν
τις συγκρίσεις στην αγ�ρά µε τ� να καθ�ρί��υν τε�νητά τις
τιµές ή µε άλλ�υς �ρ�υς π�υ ε!αρµ���νται στις συναλλαγές.
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∆. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι τ� εν ισ�ύι σύστηµα για την
υλ�π�ίηση των ευρωπαϊκών καν�νων ανταγωνισµ�ύ
έ�ει παραµείνει κατά κύρι� λ�γ� αµετά"λητ� απ� των
πρώτων ηµερών της Κ�ιν�τητας, µ�λ�ν�τι τ� �λ�
�ικ�ν�µικ� πλαίσι� έ�ει υπ�στεί ρι�ικές αλλαγές,

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί µε τη διαπίστωση τ�υ Κ�ιν�"�υ-
λί�υ, ε�αιρ�υµέν�υ τ�υ καν�νισµ�ύ τ�υ 1990 σ�ετικά µε
τις συγκεντρώσεις.

E. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι � !�ρτ�ς εργασίας της
Γενικής ∆ιευθύνσεως Ανταγωνισµ�ύ της Επιτρ�πής
έ�ει αυ�ηθεί υπερ"�λικά στη διάρκεια των
τελευταίων ετών, ε�αιτίας τ�υ �τι παρατηρείται
περισσ�τερη δραστηρι�τητα στ� πεδί� των
συγ�ωνεύσεων ή αυ�ηµένη διεθνής συνεργασία,

Τ� Κ�ιν�"�ύλι� σωστά ε!ιστά την πρ�σ��ή στην
αυ�ητική τάση, η �π�ία έ�ει καταστεί εµ!ανής κατά τα
τελευταία έτη, τ�υ !�ρτ�υ εργασίας της Γενικής
∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµ�ύ της Επιτρ�πής.

ΣΤ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι, �πως τ� διατυπώνει τ�
Ευρωπαϊκ� Συµ"�ύλι� στη Λισσα"�να, «η ύπαρ�η
δίκαιων καν�νων περί ανταγωνισµ�ύ και δηµ�σιων
ενισ�ύσεων και η ενιαία ε!αρµ�γή τ�υς είναι �ωτικής
σηµασίας πρ�κειµέν�υ να µπ�ρ�ύν �ι επι�ειρήσεις να
αναπτύσσ�νται και να λειτ�υργ�ύν απ�τελεσµατικά
υπ� ίσ�υς �ρ�υς στην εσωτερική αγ�ρά»,

Η Επιτρ�πή συµµερί�εται τη γνώµη τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ �τι η
ύπαρ�η δίκαιων καν�νων για τ�ν ανταγωνισµ� και τις
κρατικές ενισ�ύσεις και η ενιαία ε!αρµ�γή τ�υς είναι
�ωτικής σηµασίας πρ�κειµέν�υ να µπ�ρ�ύν �ι επι�ειρήσεις
να αναπτύσσ�νται και να λειτ�υργ�ύν απ�τελεσµατικά µε
ίσ�υς �ρ�υς στην εσωτερική αγ�ρά. Για τ�ν λ�γ� αυτ�, η
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ της Επιτρ�πής έ�ει ανέκαθεν
αντιτα�θεί στα καρτέλ, στην κατά�ρηση της δεσπ���υσας
θέσης και στις συγ�ωνεύσεις π�υ ν�θεύ�υν τ�ν
ανταγωνισµ�. Έ�ει επίσης απαγ�ρεύσει την αδικαι�λ�γητη
��ρήγηση µ�ν�πωλιακών δικαιωµάτων απ� τα κράτη καθώς
και µέτρα κρατικών ενισ�ύσεων τα �π�ία δεν ε�ασ!αλί��υν
τη µακρ�πρ�θεσµη "ιωσιµ�τητα των επι�ειρήσεων αλλά
στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ� µε τ� να διατηρ�ύν τις
επι�ειρήσεις αυτές τε�νητά σε λειτ�υργία.

B. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι ενώ η ενιαία αγ�ρά
αναπτύσσεται, η �ΝΕ �δηγεί σε µεγαλύτερη
δια!άνεια και � σε παγκ�σµια κλίµακα ανταγωνισµ�ς
γίνεται εντ�ν�τερ�ς, η ευρωπαϊκή π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ αντιµετωπί�ει αυ�αν�µεν� !�ρτ�
εργασίας εκ των δραστηρι�τήτων ελέγ��υ των
συγ�ωνεύσεων,

Η Επιτρ�πή συµµερί�εται την άπ�ψη τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ
�τι �ι ανα!ερ�µεν�ι παράγ�ντες έ��υν αυ�ήσει την
ανάγκη για π�ρ�υς πρ��ρι��µεν�υς για τ�ν έλεγ�� των
συγ�ωνεύσεων. Η νέα ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά
µε την απλ�ύστευση της διαδικασίας σε �ρισµένες
περιπτώσεις θα επιτρέψει να αυ�ηθεί περαιτέρω η
απ�τελεσµατική �ρήση π�ρων. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή
συµ!ωνεί �τι απαιτ�ύνται επιπλέ�ν π�ρ�ι για τ� σκ�π�
αυτ�. 

H. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η ��ρήγηση κρατικών
ενισ�ύσεων κατά παρά"αση της συνθήκης ΕΚ είναι
αντιπαραγωγική και ευν�εί τ� αναπ�τελεσµατικ� εις
"άρ�ς τ�υ απ�τελεσµατικ�ύ στ�ι�εί�υ, στρε"λώνει
τ�ν ανταγωνισµ� µετα�ύ περι!ερειών και εταιρειών
και επι"άλλει υπερ"�λικ� ά�θ�ς στ�υς κρατικ�ύς
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύς,

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί �τι η ��ρήγηση κρατικών
ενισ�ύσεων κατά παρά"αση της συνθήκης ΕΚ δεν πρέπει
να γίνεται ανεκτή.

Θ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η �γδ�η επισκ�πηση των
κρατικών ενισ�ύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επι"ε"αιώνει �τι η γενική τάση �σ�ν α!�ρά τις
��ρηγ�ύµενες κρατικές ενισ�ύσεις έ�ει συνε�ίσει
την καθ�δική π�ρεία π�υ έ�ει παρατηρηθεί απ� τ�
1993, αλλά τα επίπεδα ενισ�ύσεων σε δέκα κράτη
µέλη έ��υν αυ�ηθεί,

Η Επιτρ�πή συµµερί�εται την ανησυ�ία τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ
Κ�ιν�"�υλί�υ και παρακ�λ�υθεί απ� κ�ντά τις τελευταίες
ε�ελί�εις �ι �π�ίες θα παρ�υσιασθ�ύν στην ένατη
επισκ�πηση των κρατικών ενισ�ύσεων στην ΕΕ.

Ι. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η Επιτρ�πή έ�ει πρ�σπαθήσει
να "ελτιώσει την π�λιτική πληρ�!�ρησης π�υ
ακ�λ�υθεί σ�ετικά µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ, δι�τι
µια συν�λική πληρ�!�ρηση και η απ�δ��ή της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ εκ µέρ�υς των
ενδια!ερ�µένων απ�τελεί πρ�ϋπ�θεση για την επιτυ�ία
της,

Η Επιτρ�πή εκτιµά την αναγνώριση εκ µέρ�υς τ�υ
Κ�ιν�"�υλί�υ των πρ�σπαθειών της να "ελτιώσει την
π�λιτική πληρ�!�ρησης π�υ ακ�λ�υθεί σ�ετικά µε την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ. Πρ�τίθεται να συνε�ίσει τις
πρ�σπάθειές της στ�ν τ�µέα αυτ�.

ΙΑ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η δι�ργάνωση ηµέρας
ανταγωνισµ�ύ για τ�υς ευρωπαί�υς π�λίτες καθιστά
περισσ�τερ� καταν�ητή και �ρατή την ευρωπαϊκή
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ στα κράτη µέλη, δεδ�µέν�υ
�τι δεν απευθύνεται απ�κλειστικώς στ�υς
καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να περιλαµ"άνει �λες
τις ενδια!ερ�µενες �µάδες-στ���υς,

Η Επιτρ�πή σηµειώνει τ� αίτηµα τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ να
απευθύνεται η ηµέρα ανταγωνισµ�ύ σε ευρύτερ� κ�ιν�.

ΙΒ. εκτιµώντας �τι µια π�λιτική πληρ�!�ρησης δεν
επαρκεί απ� µ�νη της, ε!�σ�ν η πρ�"λεψιµ�τητα της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ "άσει πραγµατιστικών και
λ�γικών καν�νων καθώς και πρ�ηγ�υµένων ελέγ�ων,
�π�υ παρίσταται ανάγκη, διαδραµατί�ει σηµαντικ�
ρ�λ�,

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί µε τη θέση αυτή.
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ΙΓ. εκτιµώντας �τι � διάλ�γ�ς µε τ�υς επι�ειρηµατικ�ύς
κύκλ�υς και τις ενδια!ερ�µενες κατηγ�ρίες
καταναλωτών θα πρέπει να είναι περισσ�τερ�
στ���θετηµέν�ς και διε��δικ�ς, δεδ�µέν�υ �τι �
απαραίτητ�ς �ρ�ν�ς για την επίσηµη ε�έταση µιας
ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής θεωρείται συ�νά ως
υπερ"�λικά "ρα�ύς,

Η Επιτρ�πή σηµειώνει τις παρατηρήσεις τ�υ Κ�ιν�"�υ-
λί�υ. 

Ι∆. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι τ� ευρύ κ�ιν� έ�ει �αµηλή
επίγνωση της ευρωπαϊκής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ,
µια απ�τελεσµατική π�λιτική ανταγωνισµ�ύ �µως
πρ�ϋπ�θέτει στήρι�η απ� πλευράς των π�λιτών,

Η Επιτρ�πή συµµερί�εται την άπ�ψη τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ
�τι µια απ�τελεσµατική π�λιτική ανταγωνισµ�ύ απαιτεί
στήρι�η απ� πλευράς των π�λιτών. Για τ� σκ�π� αυτ�, η
Επιτρ�πή ανάλα"ε σειρά πρωτ�"�υλιών π�υ απευθύν�νται
στ�υς καταναλωτές και τις �ργανώσεις π�υ τ�υς
εκπρ�σωπ�ύν. Πρ�τίθεται να συνε�ίσει τις πρ�σπάθειές
της στ�ν τ�µέα αυτ�. 

ΙΕ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι �ι έντ�νες διεργασίες
συγκέντρωσης στη λιανική πώληση θα µπ�ρ�ύσαν
τα�έως να έ��υν αρνητικά απ�τελέσµατα τα �π�ία
δεν θα περι�ρί��νται στ�ν τελικ� καταναλωτή,

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί µε τ� Κ�ιν�"�ύλι� �τι �ι
συγκεντρώσεις στ�ν τ�µέα τ�υ λιανικ�ύ εµπ�ρί�υ πρέπει
να ε�ετά��νται απ� την πλευρά τ�σ� τ�υ τελικ�ύ
καταναλωτή �σ� και τ�υ παραγωγ�ύ. Η πρ�σέγγιση αυτή
υι�θετήθηκε σε υπ�θέσεις �πως �ι Kesko/Tuko,
Rewe/Meinl και Carrefour/Promodès.

ΙΣΤ.επισηµαίν�ντας �τι �ι κυρώσεις θα πρέπει να
αντικατ�πτρί��υν τη σ�"αρ�τητα και τ�ν επι�ήµι�
�αρακτήρα της συµπερι!�ράς π�υ παρεµπ�δί�ει τ�ν
ανταγωνισµ�, ενώ θα πρέπει να δ�θεί ιδιαίτερη
πρ�σ��ή στα «σκληρ�πυρηνικά» καρτέλ,

Η π�λιτική ανταγωνισµ�ύ της Επιτρ�πής έ�ει ανέκαθεν
τα�θεί εναντί�ν των καλ�ύµενων «σκληρ�πυρηνικών»
καρτέλ (πρ�κειται για µυστικές συµ!ωνίες π�υ α!�ρ�ύν
τ�ν καθ�ρισµ� των τιµών, τη µείωση της απ�δ�σης ή τ�ν
καταµερισµ� αγ�ρών ή πελατών). ∆εν υπάρ�ει αµ!ι"�λία
�τι απ� �λ�υς τ�υς περι�ρισµ�ύς τ�υ ανταγωνισµ�ύ, �ι
πρακτικές π�υ λαµ"άν�υν τη µ�ρ!ή µυστικών συµ!ωνιών
είναι �ι �ειρ�τερες. Συ�νά, �ι πρακτικές αυτές α!�ρ�ύν
µεγάλ� αριθµ� �ικ�ν�µικών !�ρέων σε έναν δεδ�µέν�
τ�µέα δραστηρι�τητας και, ως εκ τ�ύτ�υ, έ��υν π�λύ
σηµαντική επίπτωση στις αντίστ�ι�ες αγ�ρές. Ε�άλλ�υ,
α!�ρ�ύν σ�εδ�ν πάντ�τε τις τιµές και κατά συνέπεια
στρε"λών�υν τ�ν ανταγωνισµ�. Η Επιτρ�πή έ�ει
δεσµευθεί να τηρήσει σκληρή στάση έναντι των καρτέλ,
ιδίως στη συνέ�εια της θέσπισης τ�υ ευρώ ως ενιαί�υ
ν�µίσµατ�ς.

ΙB. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι στις διαπραγµατεύσεις για την
πρ�σ�ώρηση νέων κρατών µελών απ� την Κεντρική
και Ανατ�λική Ευρώπη �ρειά�εται να λη!θεί υπ�ψη τ�
µετα"ατικ� στάδι� αυτών των �ικ�ν�µιών και τα
απ�τελέσµατα της περί ανταγωνισµ�ύ ν�µ�θεσίας
στην ανάπτυ�ή τ�υς και σε µια µελλ�ντική διευρυµένη
ενιαία αγ�ρά,

Η Επιτρ�πή έ�ει επίγνωση των ειδικών συνθηκών π�υ
�αρακτηρί��υν τις �ικ�ν�µίες των υπ�ψη!ίων �ωρών.
Κατά την ε!αρµ�γή των διατά�εων περί ανταγωνισµ�ύ
των συµ!ωνιών σύνδεσης, έ�ει λη!θεί υπ�ψη �
µετα"ατικ�ς �αρακτήρας των εν λ�γω �ικ�ν�µιών καθ’
�λη τη διάρκεια της πρ�εντα�ιακής περι�δ�υ. Σ�ετικά µε
τ� θέµα αυτ�, υπάρ��υν ειδικ�ί διακαν�νισµ�ί στ�
πλαίσι� των ευρωπαϊκών συµ!ωνιών. Πρώτ�ν, µπ�ρεί να
��ρηγηθ�ύν γενναι�δωρες περι!ερειακές ενισ�ύσεις στ�
πλαίσι� τ�υ καλ�ύµεν�υ καθεστώτ�ς τ�υ άρθρ�υ 87
παράγρα!�ς 3 στ�ι�εί� α) σε �λες τις υπ�ψή!ιες �ώρες.
∆εύτερ�ν, τ� πρωτ�κ�λλ� 2 των ευρωπαϊκών συµ!ωνιών
επιτρέπει τη ��ρήγηση διαρθρωτικών ενισ�ύσεων για την
επίλυση πρ�"ληµάτων στ�ν τ�µέα της �αλυ"�υργίας.
Ωστ�σ�, π�λλές απ� τις υπ�ψή!ιες �ώρες έ��υν σ�εδ�ν
�λ�κληρώσει τη µετα"ατική διαδικασία. Εν�ψει της
πρ�σε��ύς εισ�δ�υ των �ωρών αυτών στην εσωτερική
αγ�ρά, η Επιτρ�πή θεωρεί �τι είναι πλέ�ν σκ�πιµ� να
καταστεί αυστηρ�τερη η ε!αρµ�γή των καν�νων τ�υ
ανταγωνισµ�ύ στις �ώρες αυτές. 

ΙΗ. λαµ"άν�ντας υπ�ψη �τι η Ευρωπαϊκή Ένωση εί�ε
πρ�τείνει �ι διαπραγµατεύσεις για την π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ να εντα�θ�ύν στη διάσκεψη υπ�υργών
τ�υ Π�Ε στ� Σιάτλ πέρυσι,

Η Επιτρ�πή ε�ακ�λ�υθεί να θεωρεί αναγκαία τη συνέ�ιση
των διαπραγµατεύσεων για την π�λιτική τ�υ
ανταγωνισµ�ύ ως "ασικ� µέρ�ς της ηµερησίας διάτα�ης
κατά τ�ν επ�µεν� γύρ� εµπ�ρικών συν�µιλιών. 

1. �αιρετί�ει την XXIXη έκθεση επί της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ και τη θεωρεί σηµαντικ� έγγρα!�, µε
τ� �π�ί� η Επιτρ�πή επιτελεί τ� καθήκ�ν της να είναι
υπ�λ�γη, �πως �ρί�εται στη Συνθήκη·

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για
την ευν�ϊκή α�ι�λ�γηση της XXIXης έκθεσης για την
π�λιτική ανταγωνισµ�ύ. 
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2. �αιρετί�ει τις πρ�σπάθειες πρ�ς εκσυγ�ρ�νισµ� της
ν�µ�θεσίας περί ανταγωνισµ�ύ π�υ κατα"άλλει η
Επιτρ�πή· �ητεί �µως ταυτ��ρ�νως η αναµ�ρ!ωση
στην �π�ία πρ�τίθεται να πρ�"εί να µην �δηγήσει
στην εκ νέ�υ ανάθεση της ευρωπαϊκής π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ στα κράτη µέλη ή την ε�ασθένισή της
και να µην τεθεί υπ� αµ!ισ"ήτηση η πρωτεύ�υσα
θέση της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας·

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για
την υπ�στήρι�ή τ�υ. Συµµερί�εται την άπ�ψή τ�υ �τι
πρέπει να απ�!ευ�θεί µε κάθε τρ�π� η επανεθνικ�π�ίηση
της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Για τ� σκ�π� αυτ� εισήγαγε,
στην πρ�ταση καν�νισµ�ύ π�υ εγκρίθηκε στις 27
Σεπτεµ"ρί�υ 2000, άρθρ� π�υ πρ�"λέπει �τι µ�ν� τ�
κ�ιν�τικ� δίκαι� ε!αρµ��εται στις δραστηρι�τητες π�υ
επηρεά��υν τ� εµπ�ρι� µετα�ύ κρατών µελών και
δηµι�ύργησε σειρά µη�ανισµών �ι �π�ί�ι απ�σκ�π�ύν να
ε�ασ!αλίσ�υν τη συνέπεια τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ.

3. στηρί�ει κατ’ αρ�ήν τις πρ�τάσεις π�υ διατυπών�νται
στ� Λευκ� Βι"λί� της Επιτρ�πής για εκσυγ�ρ�νισµ�
των καν�νων για την υλ�π�ίηση των άρθρων 81 και 82
της συνθήκης ΕΚ, ήτ�ι την κατάργηση τ�υ
συστήµατ�ς κ�ιν�π�ιήσεως και ε��υσι�δ�τήσεως και
απ�κεντρωµένη ε!αρµ�γή των καν�νων
ανταγωνισµ�ύ �άρη στην τ�νωση τ�υ ρ�λ�υ π�υ
διαδραµατί��υν �ι αρ�ές και τα δικαστήρια των
κρατών µελών· επαναλαµ"άνει εντ�ύτ�ις �τι η
Επιτρ�πή πρέπει να υπ�"άλει πρ�τάσεις πριν απ� την
πλήρη ε!αρµ�γή αυτών των καν�νων πρ�κειµέν�υ να
διασ!αλισθεί �τι η αναµ�ρ!ωση στην �π�ία
πρ�τίθεται να πρ�"εί δεν θα �δηγήσει στην
επανεθνικ�π�ίηση της ευρωπαϊκής π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ ή στην ε�ασθένισή της και �τι δεν θα
τεθεί υπ� αµ!ισ"ήτηση η υπερ��ή της κ�ιν�τικής
ν�µ�θεσίας·

Βλέπε πρ�ηγ�ύµεν� σηµεί�.

4. υπ�στηρί�ει την π�λιτική της Επιτρ�πής στ� θέµα
των κάθετων περι�ρισµών, πράγµα τ� �π�ί�
πρ�ϋπ�θέτει την ενίσ�υση των στ�ι�είων
�ικ�ν�µικής ανάλυσης κατά την απ�τίµηση των
συµ!ωνιών π�υ αντι"αίν�υν τ�ν ανταγωνισµ�·

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�"�ύλι� για
την υπ�στήρι�ή τ�υ.

5. πιστεύει �τι απαιτείται σα!ής µη�ανισµ�ς για την
καταν�µή των υπ�θέσεων µετα�ύ Επιτρ�πής και
αρ�ών των κρατών µελών για να απ�!ευ�θεί η
δυνατ�τητα επιλ�γής δικαι�δ�σίας, να επιλύ�νται �ι
δια!�ρές περί δικαι�δ�σίας και να απ�!εύγ�νται
απ�κλίν�υσες απ�!άσεις, καθώς και �ι πρ�σ!υγές, εκ
µέρ�υς των ενδια!ερ�µένων, στη δικαι�δ�τική αρ�ή
π�υ τ�υς πρ�σ!έρει τα περισσ�τερα πλε�νεκτήµατα
(«!�ρ�υµ shopping»)· κρίνει ιδίως επιθυµητή την
καθιέρωση ιδίων ρυθµίσεων, "ασισµένων στ� αστικ�
δίκαι�, σε �,τι α!�ρά τη διαδικασία ίδρυσης καρτέλ,
π�υ θα πρ�"λέπ�υν τις αρµ�δι�τητες της Επιτρ�πής
στις περιπτώσεις εκείνες στις �π�ίες υπάρ��υν
διασυν�ριακές επιπτώσεις·

Η πρ�ταση της Επιτρ�πής δηµι�ύργησε ένα σύστηµα
παράλληλων αρµ�δι�τήτων. �ι καν�νες π�υ διέπ�υν την
καταν�µή των υπ�θέσεων στ� πλαίσι� εν�ς τέτ�ι�υ
συστήµατ�ς πρέπει, αναγκαστικά, να είναι ελαστικ�ί.
Η Επιτρ�πή πρ�τίθεται να δηµ�σιεύσει ανακ�ίνωση στην
�π�ία θα διευκρινί�ει τα διά!�ρα κριτήρια για την
ανάθεση των υπ�θέσεων. Η ανακ�ίνωση αυτή θα
"ασί�εται στην ιδέα �τι µια υπ�θεση πρέπει να ε�ετά�εται
απ� την πι� κατάλληλη δικαι�δ�τική αρ�ή. Κατά γενικ�
καν�να, κάθε υπ�θεση πρέπει να ε�ετά�εται µ�ν� απ� µία
αρ�ή.
�ι µη�ανισµ�ί π�υ πρ�"λέπ�νται απ� τ�ν καν�νισµ�
πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλιστεί µια συνεκτική ε!αρµ�γή
τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ θα εµπ�δίσ�υν τις επι�ειρήσεις να
πρ�"�ύν σε «!�ρ�υµ shopping».

6. καλεί την Επιτρ�πή να παρακ�λ�υθεί την π�ι�τητα
της ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ στα κράτη µέλη και τα
υπ�ψή!ια πρ�ς έντα�η κράτη, για να διατηρήσει
αντιµετώπιση επί ίσ�ις �ρ�ις στην υπάρ��υσα
εσωτερική αγ�ρά και να ε�ασ!αλίσει κ�ινή "άση
καταν�ήσεως µε τα κράτη µέλη τα �π�ία έ��υν
δια!�ρετικές παραδ�σεις και εµπειρία στ�ν τ�µέα
της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ·

#σ�ν α!�ρά τις υπ�ψή!ιες για πρ�σ�ώρηση �ώρες, η
Επιτρ�πή παρακ�λ�υθεί την ε�έλι�η της ν�µ�θεσίας
ανταγωνισµ�ύ σε τακτική "άση στ� πλαίσι� των
συµ!ωνιών σύνδεσης. � στ���ς π�υ συνίσταται στην
ε�ασ!άλιση αντιµετώπισης επί ίσ�ις �ρ�ις απ�τελεί
επίσης σηµαντικ� παράγ�ντα των διαπραγµατεύσεων
πρ�σ�ώρησης, "άσει των �π�ίων αναµένεται �τι �ι
υπ�ψή!ιες �ώρες θα ευθυγραµµίσ�υν, πριν απ� την
έντα�η, τ�υς καν�νες ανταγωνισµ�ύ τ�υς µε τ� κ�ιν�τικ�
κεκτηµέν� και θα τ�υς ε!αρµ�σ�υν µε στ��� τη
δηµι�υργία εν�ς επι�ειρηµατικ�ύ περι"άλλ�ντ�ς
παρ�µ�ι�υ µε αυτ� της ΕΕ. 

7. καλεί την Επιτρ�πή να αναπτύ�ει συνεκτική π�λιτική
επικ�ινωνίας για την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ,
η �π�ία να συνίσταται απ� µέσα και στ���υς τ�σ� σε
ευρωπαϊκ� �σ� και σε επίπεδ� κρατών µελών και να
απευθύνεται σε δια!�ρετικές �µάδες-στ���υς, �πως
είναι τ� ευρύ κ�ιν�, � τύπ�ς, �ι επι�ειρηµατικ�ί
κύκλ�ι και �ι αρ�ές των κρατών µελών·

Η π�λιτική πληρ�!�ρησης της Επιτρ�πής απευθύνεται σε
διά!�ρες �µάδες �πως τ� ευρύ κ�ιν� και �ι �ικ�ν�µικ�ί
παράγ�ντες. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή αναγνωρί�ει �τι η
π�λιτική επικ�ινωνίας της µπ�ρεί να "ελτιωθεί περαιτέρω
και κατα"άλλει πρ�σπάθειες πρ�ς τ� σκ�π� αυτ�.
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8. εκτιµά τ�ν αρίστης π�ι�τητας διάλ�γ� π�υ έ�ει µε
την Επιτρ�πή, ιδίως µε τ�ν αρµ�δι� επίτρ�π�· �ητεί
να επεκταθεί και να ενταθεί αυτ�ς � διάλ�γ�ς
πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλισθεί η πλήρης συµµετ��ή
τ�υ Ευρωπαϊκ�ύ Κ�ιν�"�υλί�υ στην ανάπτυ�η
γενικής π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ, εν αντιθέσει
πρ�ς τη συµµετ��ή στη λήψη απ�!άσεων για
µεµ�νωµένες περιπτώσεις·

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Κ�ιν�"�ύλι� για τ� γεγ�ν�ς �τι
εκτιµά την π�ι�τητα τ�υ διαλ�γ�υ µετα�ύ των δύ�
�ργάνων στ�ν τ�µέα της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ. Η
Επιτρ�πή σηµειώνει τ� αίτηµα τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ για
µεγαλύτερη συµµετ��ή στην ανάπτυ�η της γενικής
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ. Για τ�ν σκ�π� αυτ�, έ�ει
συµπεριλά"ει τ� Κ�ιν�"�ύλι� στις συ�ητήσεις σ�ετικά µε
τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� τ�υ κ�ιν�τικ�ύ δικαί�υ ανταγωνισµ�ύ. 

9. �ητεί, πρ�κειµέν�υ να καταστεί επ�ικ�δ�µητικ�τερ�ς
� διάλ�γ�ς µε τ�υς ενδια!ερ�µεν�υς
επι�ειρηµατικ�ύς και καταναλωτικ�ύς κύκλ�υς, να
αυ�ηθεί η ελά�ιστη πρ�θεσµία, για την ε�έταση µιας
ανακ�ίνωσης της Επιτρ�πής µετά τη δηµ�σίευσή της,
απ� έναν µήνα σε ένα τρίµην�·

Η Επιτρ�πή πρέπει να συµ!ιλιώσει την ανάγκη τα�είας
και ελαστικής πρ�σαρµ�γής τ�υ ν�µ�θετικ�ύ πλαισί�υ
και την επιθυµία "ελτιωµένης δια"�ύλευσης µε τ�υς
τρίτ�υς. Η Επιτρ�πή λαµ"άνει υπ�ψη την πρ�ταση τ�υ
Κ�ιν�"�υλί�υ.

10. �ητεί, εν�ψει της πρ�σε��ύς αναθεώρησης της
Συνθήκης, να ε!αρµ��εται στ� µέλλ�ν η διαδικασία
της συναπ�!ασης για τις ν�µ�θετικές διατά�εις π�υ
α!�ρ�ύν τ� δίκαι� τ�υ ανταγωνισµ�ύ, για τις �π�ίες
απ�!ασί�ει τ� Συµ"�ύλι� µε ειδική πλει�ψη!ία· 

Η Επιτρ�πή παραπέµπει στη γνώµη π�υ ε�έδωσε στις 26
Ιαν�υαρί�υ 2000 δυνάµει τ�υ άρθρ�υ 48 της συνθήκης για
την Ευρωπαϊκή Ένωση π�υ α!�ρά την �ργάνωση
διάσκεψης των εκπρ�σώπων των κυ"ερνήσεων των
κρατών µελών εν�ψει της τρ�π�π�ίησης των Συνθηκών.
Παραπέµπει, επίσης, στα π�ρίσµατα της διάσκεψης αυτής.

11. �ητεί απ� την Επιτρ�πή να α�ι�λ�γήσει τις
επιπτώσεις απ� την ε!αρµ�γή της ανακ�ίνωσης της
18ης Ι�υλί�υ 1996 σ�ετικά µε τη µη επι"�λή
πρ�στίµων ή τη µείωση των αντιστ�ί�ων π�σών στις
υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύν συµπρά�εις επι�ειρήσεων·

Η ανακ�ίνωση τ�υ 1996 σ�ετικά µε τη µη επι"�λή ή τη
µείωση των πρ�στίµων σε υπ�θέσεις π�υ α!�ρ�ύν
σύµπρα�η επι�ειρήσεων (η καλ�ύµενη «ανακ�ίνωση
επιείκειας») διαδραµατί�ει σηµαντικ� ρ�λ� στ�ν εντ�πισµ�
και τη διευθέτηση υπ�θέσεων π�υ α!�ρ�ύν συµπρά�εις
επι�ειρήσεων. Η Επιτρ�πή αναλαµ"άνει την υπ��ρέωση να
ε�ετάσει µε πρ�σ��ή τ� αίτηµα τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ για
α�ι�λ�γηση των επιπτώσεων της ανακ�ίνωσης.

12. �ητεί να καλυ!θ�ύν �ι ανάγκες της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανταγωνισµ�ύ σε πρ�σωπικ� µε τη ��ρήγηση επιπλέ�ν
θέσεων, ώστε να µπ�ρεί η Επιτρ�πή να πληρ�ί τις
υπ��ρεώσεις της "άσει της Συνθήκης·

Η Επιτρ�πή αναγνωρί�ει τη σηµαντική αύ�ηση τ�υ
!�ρτ�υ εργασίας της Γ∆ Ανταγωνισµ�ς. Θα πρ�σπαθήσει
να αυ�ήσει τ� πρ�σωπικ� ώστε να µπ�ρεί να πληρ�ί
απ�τελεσµατικά τις υπ��ρεώσεις της π�υ απ�ρρέ�υν απ�
τη Συνθήκη.

13. επιδ�κιµά�ει την αύ�ηση τ�υ αριθµ�ύ των ε�ετασθεισών
υπ�θέσεων π�υ κατέλη�αν σε επίσηµη απ�!αση, ενώ
συγ�ρ�νως σηµείωσε ελα!ρά µείωση � αριθµ�ς των
υπ�θέσεων π�υ έλη�αν µε ανεπίσηµη διαδικασία·

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί µε τ� Κ�ιν�"�ύλι� �τι η αύ�ηση τ�υ
αριθµ�ύ επίσηµων απ�!άσεων απ�τελεί ικαν�π�ιητική
ε�έλι�η.

14. ε!ιστά την πρ�σ��ή στη σηµασία π�υ έ�ει η υπαγωγή
των συγ�ωνεύσεων σε καν�νιστικές διατά�εις για τ�ν
καθ�ρισµ� της µ�ρ!ής π�υ θα έ�ει στ� µέλλ�ν τ�
επι�ειρηµατικ� περι"άλλ�ν στην Κ�ιν�τητα· 

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί µε τ� Κ�ιν�"�ύλι� �σ�ν α!�ρά τη
σηµασία τ�υ καν�νισµ�ύ περί συγ�ωνεύσεων και, πέραν
της έκθεσής της πρ�ς τ� Συµ"�ύλι� της 28ης Ι�υνί�υ τ�υ
τρέ��ντ�ς έτ�υς, έ�ει αρ�ίσει λεπτ�µερείς δια"�υλεύσεις
και ανάλυση τ�υ καν�νισµ�ύ πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλίσει
τη µελλ�ντική ε!αρµ�γή τ�υ.

15. τ�νί�ει �τι, �ταν ε�ετά�εται κατά π�σ�ν µια δεδ�µένη
συµπερι!�ρά παρεµπ�δί�ει τ�ν ανταγωνισµ�, η
έµ!αση πρέπει να τίθεται στη "λά"η π�υ υ!ίσταται �
ανταγωνισµ�ς και ��ι �ι �ικ�ν�µικ�ί παράγ�ντες. Η
απ�τελεσµατικ�τητα και άλλα στ�ι�εία υπέρ της
ανταγωνιστικ�τητας πρέπει να λαµ"άν�νται υπ�ψη
και να σταθµί��νται έναντι των στ�ι�είων π�υ
παρακωλύ�υν τ�ν ανταγωνισµ� κατά την ίδια
συναλλαγή. �ι περιπτώσεις τ�υ ανταγωνισµ�ύ πρέπει
να "ασί��νται στην �ικ�ν�µική ανάλυση, ε!�σ�ν �
στ���ς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ είναι να πρ�ωθεί
την �ικ�ν�µική απ�τελεσµατικ�τητα· 

Η Επιτρ�πή επιδ�κιµά�ει την έµ!αση π�υ δίνει τ�
Κ�ιν�"�ύλι� στην ανάγκη µιας πρ�σέγγισης "ασισµένης
στην �ικ�ν�µική ανάλυση και στη σηµασία τ�υ να
λαµ"άνεται υπ�ψη η επίπτωση των υπ� ε�έταση µέτρων στ�ν
ανταγωνισµ� και ��ι στ�υς µεµ�νωµέν�υς �ικ�ν�µικ�ύς
παράγ�ντες. Τ�νί�ει �τι �ι πρ�σ!ατες µεταρρυθµίσεις στ�υς
τ�µείς των συµ!ωνιών διαν�µής και �ρι��ντιας συνεργασίας
πραγµατ�π�ιήθηκαν επ’ αυτής της "άσης. 
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16. �ητεί να επιδιώκεται περισσ�τερη ν�µική "ε"αι�τητα
κατά τ�ν έλεγ�� των συγ�ωνεύσεων στην ΕΕ, ιδίως
λ�γω τ�υ διπλ�ύ ρ�λ�υ της Επιτρ�πής στην ε�έταση
των συγ�ωνεύσεων επι�ειρήσεων, η �π�ία είναι
επι!�ρτισµένη µε την επ�πτεία και συγ�ρ�νως µε τη
θέση σε ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ·
πρεσ"εύει απ�τελεσµατικ�τερη και τα�ύτερη
�ρ�νική κλίµακα για τις περιπτώσεις ε!έσεων
ενώπι�ν τ�υ ∆ικαστηρί�υ· 

Η Επιτρ�πή θεωρεί �τι η διαδικασία ελέγ��υ των
συγ�ωνεύσεων περιλαµ"άνει διά!�ρ�υς απ�τελεσµατικ�ύς
µη�ανισµ�ύς για την πρ�στασία της ασ!άλειας τ�υ δικαί�υ.
�ι µη�ανισµ�ί αυτ�ί περιλαµ"άν�υν την άµεση συµµετ��ή
άλλων υπηρεσιών της Επιτρ�πής, συµπεριλαµ"αν�µένης
της ν�µικής υπηρεσίας, καθώς και των αρµ�διων για τ�ν
ανταγωνισµ� αρ�ών των κρατών µελών. Επίσης, �
σύµ"�υλ�ς ακρ�άσεων έ�ει σηµαντικ� ρ�λ� δικλείδας
ασ!αλείας για τις επι�ειρήσεις π�υ πρ�"αίν�υν σε
συγ�ώνευση. Παρ’ �λα αυτά, πρ�"λέπεται �τι τα θέµατα
π�υ α!�ρ�ύν την ασ!άλεια τ�υ δικαί�υ θα απ�τελέσ�υν
µέρ�ς της διαδικασίας αναθεώρησης των συγ�ωνεύσεων
π�υ άρ�ισε πρ�σ!ατα.
Η Επιτρ�πή παρατηρεί �τι θέµατα �πως �ι π�ρ�ι π�υ
διατίθενται στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια για την επιτά�υνση
των ε!έσεων δεν εµπίπτ�υν στην αρµ�δι�τητά της, αλλά
είναι πρ�θυµη να υπ�στηρί�ει �π�ιαδήπ�τε πρ�ταση των
∆ικαστηρίων για απ�τελεσµατικ�τερ� και τα�ύτερ�
�ρ�ν�διάγραµµα �σ�ν α!�ρά τις ε!έσεις. 

17. πρ�τείνει στην Επιτρ�πή να δηµ�σιεύσει
ερµηνευτικές ανακ�ινώσεις µε τις �π�ίες θα
υπ�δεικνύεται στ�υς ενδια!ερ�µέν�υς µε π�ι� τρ�π�
πρ�τίθεται η Επιτρ�πή να ε!αρµ�σει ένν�ιες �πως τ�
µερίδι� της αγ�ράς, �πως τ� εί�ε πρά�ει τ� 1997 µε
την ανακ�ίνωση της περί καθ�ρισµ�ύ της αγ�ράς
ανα!�ράς· �ητεί απ� την Επιτρ�πή να ε�ετάσει
εναλλακτικά µέσα απ�τίµησης της ισ�ύ�ς της αγ�ράς
και να µην αρκεσθεί σε έναν απλ� υπ�λ�γισµ� µε
"άση τ� µερίδι� της αγ�ράς·

Η Επιτρ�πή �ρησιµ�π�ιεί, απ� π�λύ καιρ�, ανακ�ινώσεις
πρ�κειµέν�υ να διευκρινίσει �ρισµένα θέµατα π�υ
α!�ρ�ύν τ�ν ανταγωνισµ�. Τ� έπρα�ε πρ�σ!ατα µε τη
θέσπιση κατευθυντηρίων γραµµών σ�ετικά µε τ�υς
κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς και κατευθυντηρίων γραµµών
σ�ετικά µε την ε!αρµ�γή τ�υ άρθρ�υ 81 στις �ρι��ντιες
συµ!ωνίες συνεργασίας. Και �ι δύ� αυτές ανακ�ινώσεις
διευκρινί��υν, για τις κάθετες και τις �ρι��ντιες
συµ!ωνίες αντίστ�ι�α, τ�υς σ�ετικ�ύς παράγ�ντες για την
απ�τίµηση της ισ�ύ�ς της αγ�ράς. �ι παράγ�ντες αυτ�ί
δεν περιλαµ"άν�υν µ�ν� τα µερίδια της αγ�ράς αλλά,
ανάλ�γα µε την περίπτωση και τ� είδ�ς της συµ!ωνίας,
π�λλ�ύς άλλ�υς παράγ�ντες �πως �ι !ραγµ�ί στις
εισαγωγές, �ι αντισταθµιστικές δυνατ�τητες, η δ�µή της
αγ�ράς, η τα�ύτης των τε�ν�λ�γικών καιν�τ�µιών, τ�
επίπεδ� τ�υ εµπ�ρί�υ και άλλ�ι παράγ�ντες. Η Επιτρ�πή
πρ�τίθεται να συνε�ίσει να �ρησιµ�π�ιεί ανακ�ινώσεις
�πως �ι εν λ�γω κατευθυντήριες γραµµές για να
απ�σα!ηνί�ει τη θέση της ��ι µ�ν�ν �σ�ν α!�ρά την
απ�τίµηση της ισ�ύ�ς της αγ�ράς αλλά και άλλα �ητήµατα
π�υ συνδέ�νται µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ.
Η Επιτρ�πή επιθυµεί να υπ�γραµµίσει �τι τα µερίδια της
αγ�ράς δεν απ�τελ�ύν απ� µ�να τ�υς ένδει�η της ισ�ύ�ς
της αγ�ράς. Τ� µερίδι� της αγ�ράς είναι µ�ν�ν ένας απ�
τ�υς �ικ�ν�µικ�ύς δείκτες �ι �π�ί�ι, �ταν λαµ"άν�νται
υπ�ψη στ� σύν�λ� τ�υς, πρ�σδι�ρί��υν τ� επίπεδ� της
ισ�ύ�ς της αγ�ράς π�υ κατέ�ει ένας �ικ�ν�µικ�ς !�ρέας
καθώς και κατά π�σ�ν �ι συµ!ωνίες π�υ συνάπτει �
τελευταί�ς µπ�ρ�ύν να ν�θεύσ�υν τ�ν ανταγωνισµ� σε µια
δεδ�µένη αγ�ρά. Ωστ�σ�, µπ�ρεί να λε�θεί ως γενικ�ς
καν�νας �τι µια επι�είρηση µε µικρ� ως µέσ� µερίδι� της
αγ�ράς δεν διαθέτει αρκετή ισ�ύ στην αγ�ρά για να την
επηρεάσει αρνητικά. Για τ� λ�γ� αυτ�, η Επιτρ�πή
�ρησιµ�π�ιεί τα κατώτατα �ρια µεριδί�υ της αγ�ράς στ�υς
καν�νισµ�ύς απαλλαγής. Ωστ�σ�, η υπέρ"αση τ�υ
κατώτατ�υ �ρί�υ εν�ς µεριδί�υ αγ�ράς σε έναν καν�νισµ�
απαλλαγής δεν σηµαίνει �τι η σ�ετική συµ!ωνία
παρα"αίνει τ�υς καν�νες τ�υ ανταγωνισµ�ύ, αλλά �τι η
συµ!ωνία πρέπει να ε�ετασθεί �ωριστά. Ε�άλλ�υ, �πως
πρ�κύπτει σα!ώς απ� την πρακτική λήψης απ�!άσεων και
τις πρ�σ!ατα εγκριθείσες κατευθυντήριες γραµµές
σ�ετικά µε τ�υς κάθετ�υς περι�ρισµ�ύς και τις �ρι��ντιες
συµ!ωνίες συνεργασίας, η εκτίµηση της Επιτρ�πής σε
µεµ�νωµένες περιπτώσεις "ασί�εται στην εκτίµηση �λων
των ιδιαίτερων �αρακτηριστικών της σ�ετικής αγ�ράς. 
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18. τ�νί�ει �τι για τις µεγάλες εταιρείες µε έδρα στα
µικρά κράτη µέλη δεν πρέπει να απ�κλεί�νται
κατηγ�ρηµατικά �ι συγ�ωνεύσεις για να καταστ�ύν
ανταγωνιστικές σε ευρωπαϊκή και παγκ�σµια
κλίµακα· επισηµαίνει �τι �ι µεγάλες επι�ειρήσεις
των µικρών κρατών µελών κινδυνεύ�υν πρωτίστως να
καταστ�ύν λιγ�τερ� ανταγωνιστικές έναντι των
επι�ειρήσεων τ�υ υπ�λ�ιπ�υ κ�σµ�υ ε�αιτίας της
ατελ�ύς �λ�κλήρωσης της εσωτερικής αγ�ράς· καλεί
συνεπώς την Επιτρ�πή να άρει τα εναπ�µείναντα
εµπ�δια π�υ παρακωλύ�υν ή καθυστερ�ύν την
κατάργηση των συν�ρων εντ�ς της αγ�ράς αυτής, έτσι
ώστε η ΕΕ στ� σύν�λ� της να θεωρείται, σε
περίπτωση συγ�ωνεύσεων, ως µια ενιαία αγ�ρά· 

Η Επιτρ�πή δια"ε"αιώνει τ� Κ�ιν�"�ύλι� �τι θα συνε�ίσει
τις πρ�σπάθειές της πρ�κειµέν�υ να αρθ�ύν τα
εναπ�µείναντα εµπ�δια στην �λ�κλήρωση της εσωτερικής
αγ�ράς. Ωστ�σ�, η Επιτρ�πή παρατηρεί �τι µέ�ρι να
επιτευ�θεί η πλήρης �λ�κλήρωση των αγ�ρών, σκ�π�ς τ�υ
ελέγ��υ των συγ�ωνεύσεων είναι να ε�ασ!αλισθεί �τι δεν
δηµι�υργ�ύνται δεσπ���υσες ή ενισ�υµένες θέσεις σε καµία
σ�ετική αγ�ρά, ανε�άρτητα απ� τ� µέγεθ�ς της. Αν δεν
τηρηθεί η αρ�ή αυτή, �ι καταναλωτές στις µικρ�τερες
αγ�ρές δεν θα τυγ�άν�υν της ίδιας πρ�στασίας µε αυτ�ύς στις
µεγαλύτερες αγ�ρές.
Η Επιτρ�πή παρατηρεί, επίσης, �τι �ι µεγάλες επι�ειρήσεις
µε έδρα σε µικρά κράτη µέλη συ�νά ε�ελίσσ�νται σε
διεθνείς πρ�µηθευτές ως απ�τέλεσµα τ�υ ισ�υρ�ύ
εσωτερικ�ύ ανταγωνισµ�ύ, �πως για παράδειγµα συνέ"η
στην περίπτωση των σ�υηδών κατασκευαστών !�ρτηγών
Volvo και Scania. Τέλ�ς, είναι σκ�πιµ� να λε�θεί �τι η πείρα
δεί�νει �τι µεγάλες επι�ειρήσεις απ� µικρά κράτη µέλη
µπ�ρεσαν να "ρ�υν διεθνείς εταίρ�υς για να αναπτυ�θ�ύν και
�τι �ι συναλλαγές αυτές συνήθως δεν δηµι�υργ�ύν —ή
δηµι�υργ�ύν ελά�ιστα— πρ�"λήµατα για τ�ν ανταγωνισµ�. 

19. σηµειώνει τη µείωση π�υ παρατηρείται στις κρατικές
ενισ�ύσεις, δηλώνει �µως �τι τ� επίπεδ� ε�ακ�λ�υθεί
να είναι υπερ"�λικά υψηλ�· �ητεί να µειωθεί η
παρ��ή ad hoc κρατικής ενισ�ύσεως, λ�γω τ�υ
επι"λα"�ύς �αρακτήρα της κρατικής ενισ�ύσεως
αυτ�ύ τ�υ τύπ�υ· !ρ�νεί �τι �ι δηµ�σιες επι�ειρήσεις
θα πρέπει να υπ�κεινται στ�υς ίδι�υς καν�νες µε τις
ιδιωτικές επι�ειρήσεις. Μ�ν� στην περίπτωση κατά
την �π�ία �ρισµέν�ι κυ"ερνητικ�ί !�ρείς
αναλαµ"άν�υν καθήκ�ντα �ωρίς καµία εµπ�ρική
διάσταση, τ�τε είναι δυνατ� να πρ�"λε!θ�ύν κάπ�ιες
ε�αιρέσεις. �ι εθνικές ε�αιρέσεις θα πρέπει να
µειωθ�ύν στ� «ελά�ιστ� δυνατ�ν»· επιπλέ�ν,
�ιαδήπ�τε ε�αίρεση θα πρέπει να είναι δια!ανής,
ανάλ�γη, σα!ής και ευκρινώς διατυπωµένη·
επι"ε"αιώνει �τι � έλεγ��ς των κρατικών ενισ�ύσεων
στην ΕΕ "ασί�εται στην αρ�ή �τι, µ�λ�ν�τι �ι
κρατικές ενισ�ύσεις δεν συµ"ι"ά��νται µε την κ�ινή
αγ�ρά, η ��ρήγησή τ�υς εκ µέρ�υς των κρατών µελών
είναι δικαι�λ�γηµένη σε ε�αιρετικές περιπτώσεις· 

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί �τι τ� συν�λικ� επίπεδ� των κρατικών
ενισ�ύσεων ε�ακ�λ�υθεί να είναι υπερ"�λικά υψηλ� και
παρακ�λ�υθεί ιδίως τ� επίπεδ� των ad hoc κρατικών
ενισ�ύσεων και την επίπτωση των πρ�σ!ατων κ�ιν�τικών
κατευθυντηρίων γραµµών για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση πρ�"ληµατικών επι�ειρήσεων στις �π�ίες
υπάγ�νται �ι περισσ�τερες υπ�θέσεις ad hoc κρατικών
ενισ�ύσεων.
Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί επίσης �τι �ι δηµ�σιες επι�ειρήσεις
θα πρέπει να υπ�κεινται στ�υς ίδι�υς καν�νες µε τις
ιδιωτικές επι�ειρήσεις και η π�λιτική της σ�ετικά µε τ�ν
έλεγ�� των κρατικών ενισ�ύσεων απ�σκ�πεί στην επίτευ�η
τ�υ στ���υ αυτ�ύ.
Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί �τι η ��ρήγηση κρατικών ενισ�ύσεων
είναι δικαι�λ�γηµένη στις περιπτώσεις π�υ �ρί�ει η
Συνθήκη. �ι ad hoc κρατικές ενισ�ύσεις πρέπει να
��ρηγ�ύνται σε ε�αιρετικές περιπτώσεις, αλλά �ι
ενισ�ύσεις σε µει�νεκτικές περι��ές ή σε ΜΜΕ µπ�ρ�ύν να
είναι �ρήσιµες ώστε να ε�ασ!αλισθεί η ισ�ρρ�πηµένη
ανάπτυ�η της εσωτερικής αγ�ράς. Ωστ�σ�, �ι κρατικές
ενισ�ύσεις είναι µ�ν�ν ένα απ� τα π�λλά µέσα π�υ διαθέτ�υν
τα κράτη µέλη. Είναι απαραίτητ� να �ρησιµ�π�ιείται τ� πι�
απ�τελεσµατικ� απ� �ικ�ν�µική άπ�ψη µέτρ� για να
επιτευ�θ�ύν �ι στ���ι της συνθήκης ΕΚ. 

20. καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτρ�πή να εργασθ�ύν
πρ�ς ανατρ�πή της "αθµιαίας τάσεως πρ�ς αύ�ηση
των επιπέδων ενισ�ύσεων µακρ�πρ�θέσµως σε
διά!�ρα κράτη µέλη· υπενθυµί�ει �τι µία
απ�κέντρωση τ�υ ελέγ��υ των κρατικών ενισ�ύσεων
µπ�ρεί να ενέ�ει τ�ν κίνδυν� µετα"�λής της
!θίν�υσας π�ρείας τ�υ επιπέδ�υ των κρατικών
ενισ�ύσεων εντ�ς της ΕΕ· �ητεί απ� την Επιτρ�πή να
πρ�"εί σε ενδελε�ή α�ι�λ�γηση της ε!αρµ�γής των
κρατικών ενισ�ύσεων στ�ν τ�µέα των
�ρηµατ��ικ�ν�µικών υπηρεσιών, αναγνωρί��ντας �τι
�ι παρασ�εθείσες κρατικές ενισ�ύσεις πρ�ς αυτ� τ�ν
τ�µέα είναι δυνατ�ν να επηρεάσ�υν δυσανάλ�γα τ�ν
ανταγωνισµ�·

Η µείωση τ�υ επιπέδ�υ των ενισ�ύσεων παραµένει στ���ς
της Επιτρ�πής µέσω της επι"�λής αυστηρ�τερων
ευρωπαϊκών ελέγ�ων των κρατικών ενισ�ύσεων και της
µεγαλύτερης έµ!ασης π�υ δίνεται στη δια!άνεια. Η
κατάργηση των απαιτήσεων κ�ιν�π�ίησης για �ρισµένα
είδη µη αµ!ισ"ητ�ύµενων ενισ�ύσεων �πως �ι ενισ�ύσεις
για τις ΜΜΕ ή για κατάρτιση π�υ πληρ�ύν σα!ώς
καθ�ρισµέν�υς �ρ�υς, θα επιτρέψει στην Επιτρ�πή να
στρα!εί πρ�ς τις πι� πρ�"ληµατικές υπ�θέσεις. Ωστ�σ�,
δεν τίθεται θέµα γενικής απ�κέντρωσης τ�υ ελέγ��υ των
κρατικών ενισ�ύσεων. Μια αρ�ική απ�τίµηση τ�υ τ�µέα
των �ρηµατ��ικ�ν�µικών υπηρεσιών θα πραγµατ�π�ιηθεί
στην πρ�σε�ή ένατη επισκ�πηση των κρατικών
ενισ�ύσεων.
Η Επιτρ�πή θα συνε�ίσει να ε!αρµ��ει αυστηρά τ�υς
καν�νες ανταγωνισµ�ύ της Συνθήκης στ�ν τ�µέα των
�ρηµατ��ικ�ν�µικών υπηρεσιών πρ�κειµέν�υ να
ε�ασ!αλίσει την ύπαρ�η ίσων �ρων στ�ν σηµαντικ� αυτ�
τ�µέα της �ικ�ν�µίας.

21. συνιστά να µην παρα"λέπει η Επιτρ�πή τις ήσσ�νες
περιπτώσεις κρατικών ενισ�ύσεων· επισηµαίνει �τι
µια µικρ�ύ µεγέθ�υς κρατική ενίσ�υση π�υ
��ρηγείται στην περίπτωση µιας µικρής αγ�ράς
µπ�ρεί να συνεπάγεται σ�ετικά µεγαλύτερη
αναστάτωση για µια µικρή ή µεσαί�υ µεγέθ�υς
επι�είρηση απ� �,τι µια µεγαλύτερη κρατική
ενίσ�υση στην περίπτωση µεγαλύτερης αγ�ράς µε
µεγάλες επι�ειρήσεις·

Η Επιτρ�πή συµµερί�εται την άπ�ψη αυτή. Για
παράδειγµα, ακρι"ώς για τ� λ�γ� αυτ� � καν�νας �
καλ�ύµεν�ς «de minimis» δεν ε!αρµ��εται σε ευαίσθητ�υς
τ�µείς της γεωργίας, της αλιείας και των µετα!�ρών. 
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22. καλεί την Επιτρ�πή να εκτελέσει απ�τελεσµατικά
απ�!άσεις περί επιστρ�!ής παραν�µως κατα"ληθείσης
κρατικής ενισ�ύσεως και καλεί την Επιτρ�πή να
υπ�"άλει πρ�τάσεις πρ�ς "ελτίωση τ�υ συστήµατ�ς π�υ
ε!αρµ��ει για την παρακ�λ�ύθηση της συνέ�ειας π�υ
δίδεται στις εν λ�γω απ�!άσεις·

Η Επιτρ�πή είναι απ�!ασισµένη να ε�ασ!αλίσει την
ε!αρµ�γή, εκ µέρ�υς των κρατών µελών, των
απ�!άσεών της σ�ετικά µε την ανάκτηση και θα κάνει
�ρήση �λων των ε��υσιών της για να γίνει αυτ�,
συµπεριλαµ"αν�µένης, ε!�σ�ν είναι αναγκαί�, της
πρ�σ!υγής στ� ∆ικαστήρι�, και σε περίπτωση π�υ ένα
κράτ�ς µέλ�ς δεν εκτελέσει απ�!αση τ�υ ∆ικαστηρί�υ,
θα επι"άλλει την κατα"�λή των πρ�στίµων σύµ!ωνα µε
τ� άρθρ� 228 της Συνθήκης. Η Επιτρ�πή θα κρατά
ενήµερ� τ� Κ�ιν�"�ύλι� σ�ετικά µε τις πρ�σπάθειές
της να ε�ασ!αλίσει την ανάκτηση των ενισ�ύσεων.
Ωστ�σ�, δεν θεωρεί �τι υπάρ�ει ανάγκη, επί τ�υ
παρ�ντ�ς, για περαιτέρω ν�µ�θετικές πρ�τάσεις. 

23. �αιρετί�ει τη δέσµευση της Επιτρ�πής για τη
θέσπιση µητρώ�υ κρατικών ενισ�ύσεων· καλεί την
Επιτρ�πή να παρ�υσιάσει πρ�τάσεις για ένα δηµ�σι�
και επί τακτικής "άσεως ενηµερων�µεν� µητρώ�
κρατικών ενισ�ύσεων έως τις 30 Ι�υνί�υ 2001,
συµπεριλαµ"αν�µένων των σκ�πών για τ�υς �π�ί�υς
��ρηγήθηκαν �ι ενισ�ύσεις, καθώς και των κλάδων
και των επι�ειρήσεων π�υ λαµ"άν�υν παρ�µ�ιες
ενισ�ύσεις, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις π�ι�τικές
δια!�ρές στις ενισ�ύσεις π�υ ��ρηγ�ύνται· συνιστά
να εµπεριέ��νται και �ι περι!ερειακές ενισ�ύσεις· 

Τ� µητρώ� κρατικών ενισ�ύσεων καταρτί�εται απ� την
Επιτρ�πή και θα ε�ελι�θεί κατά τρ�π�ν ώστε να
συµπεριλά"ει τις λεπτ�µέρειες αυτές. Ε�άλλ�υ, τ�
µητρώ� θα περιέ�ει πληρ�!�ρίες σ�ετικά µε τις
περι!ερειακές ενισ�ύσεις.

24. �αιρετί�ει τη δέσµευση της Επιτρ�πής για τη
θέσπιση πίνακα επιδ�σεων στ�ν τ�µέα των κρατικών
ενισ�ύσεων· καλεί την Επιτρ�πή να εισαγάγει πίνακα
"αθµ�λ�γίας παρ�µ�ι� πρ�ς εκείν�ν για τις επιδ�σεις
στ�ν τ�µέα της εσωτερικής αγ�ράς, για να πρ�"άλει
τα κράτη µέλη µε τ� υψηλ�τερ� και µε τ�
�αµηλ�τερ� επίπεδ� κρατικών ενισ�ύσεων έως τις 30
Ι�υνί�υ 2001· έ�ει επίγνωση τ�υ �τι για τ�ν πίνακα
επιδ�σεων πρέπει να αναπτυ�θ�ύν δείκτες σ�ετικ�ί
µε τ� θέµα και �τι η απλή σύγκριση απλών επιπέδων
ενισ�ύσεως δεν θα επαρκ�ύσε· 

Η Επιτρ�πή πρ�ετ�ιµά�ει έναν τέτ�ι� πίνακα
"αθµ�λ�γίας � �π�ί�ς, �πως τ� µητρώ�, µε την πάρ�δ� τ�υ
�ρ�ν�υ θα ε�ελι�θεί κατά τρ�π�ν ώστε να καλύπτει
π�λλές πτυ�ές των κρατικών ενισ�ύσεων και τ�υ ελέγ��υ
τ�υς.

25. τ�νί�ει π�σ� σηµαντικ� είναι να ε�ετά��νται τα
!�ρ�λ�γικά µέτρα µα�ί µε τις κρατικές ενισ�ύσεις
για τ�ν αντίκτυπ� π�υ έ��υν στη στρέ"λωση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ και καλεί τα κράτη µέλη να παρέ��υν
τις απαραίτητες πληρ�!�ρίες στην Επιτρ�πή· 

Στ���ς της Επιτρ�πής είναι τα µέτρα ελέγ��υ των
κρατικών ενισ�ύσεων να καλύπτ�υν �λα τα µέτρα
ενίσ�υσης, συµπεριλαµ"αν�µένων των ενισ�ύσεων υπ�
µ�ρ!ή !�ρ�λ�γικών απαλλαγών. 

26. εκ!ρά�ει την ανησυ�ία τ�υ �σ�ν α!�ρά τ�ν
ευρωπαϊκ� τ�µέα ναυπηγικής· �ητεί να απ�τιµηθ�ύν
�ι συνέπειες τ�υ ενδε��µέν�υ µελλ�ντικής παρ��ής
ενισ�ύσεων απ� τη Ν�τια Κ�ρέα στα ναυπηγεία απ�
31ης ∆εκεµ"ρί�υ 2000·

Κατά τη συνεδρίασή τ�υ στις 5 ∆εκεµ"ρί�υ, τ� Συµ"�ύλι�
Βι�µη�ανίας �αιρέτισε την πρ�θεση της Επιτρ�πής να
στηρί�ει και να θεσπίσει εµπ�ρικά µέτρα κατά τ�υ
αθέµιτ�υ ανταγωνισµ�ύ απ� την Κ�ρέα και της �ήτησε να
υπ�"άλει έκθεση πριν απ� την 1η Μαΐ�υ 2001, ώστε η
υπ�θεση να τεθεί ενώπι�ν τ�υ Π�Ε αν δεν επιτευ�θεί
ικαν�π�ιητική συµ!ωνία µε την Κ�ρέα. Ε�άλλ�υ, τ�
Συµ"�ύλι� παρατήρησε �τι ελλείψει τέτ�ιας συµ!ωνίας, η
Επιτρ�πή θα πρ�τείνει πρ�σωριν� και κατάλληλ�
µη�ανισµ� για να αντιµετωπίσει τις αθέµιτες πρακτικές
της Κ�ρέας εν αναµ�νή της �λ�κλήρωσης της διαδικασίας
τ�υ Π�Ε, �πως περιγρά!εται στην απ�!αση της
Επιτρ�πής της 29ης Ν�εµ"ρί�υ. Τ� Συµ"�ύλι�
παρατήρησε επίσης �τι η ε!αρµ�γή τ�υ µη�ανισµ�ύ
αυτ�ύ δεν πρέπει να �δηγήσει σε στρέ"λωση τ�υ
ανταγωνισµ�ύ εν�ς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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27. πιστεύει �τι η διεύρυνση πρ�ς τα κράτη της Κεντρικής
και Ανατ�λικής Ευρώπης θα µπ�ρ�ύσε να πρ�καλέσει
εντάσεις εκ της ε!αρµ�γής της ν�µ�θεσίας περί
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, ιδίως υπ� τ� !ως τ�υ
εκσυγ�ρ�νισµ�ύ των καν�νων ε!αρµ�γής των άρθρων
81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ· καλεί την Επιτρ�πή να
παράσ�ει επαρκή "�ήθεια για την εγκαθίδρυση
ανταγωνισµ�ύ και δικαστικών αρ�ών για την επι"�λή
της κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας ανταγωνισµ�ύ και καλεί τα
υπ�ψή!ια πρ�ς έντα�η κράτη να κατα"άλ�υν κάθε
πρ�σπάθεια πρ�ς θέσπιση των απαραίτητων αρ�ών για
τη λειτ�υργία τ�υ ανταγωνισµ�ύ συµπεριλαµ"αν�µένων
και των καν�νων περί κρατικών ενισ�ύσεων,
πρ�κειµέν�υ να ε�ασ!αλισθεί �τι �λες �ι υπ�ψή!ιες
�ώρες θα �ρειασθεί να συµµ�ρ!ωθ�ύν πλήρως πρ�ς
τ�υς καν�νες π�υ καθ�ρίσθηκαν στ� πλαίσι� της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ και τ�υ ελέγ��υ των
κρατικών ενισ�ύσεων·

Η Επιτρ�πή αναγνωρί�ει �τι η ε!αρµ�γή των καν�νων
ανταγωνισµ�ύ της ΕΕ, ιδίως εν�ψει τ�υ πρ�τειν�µεν�υ
εκσυγ�ρ�νισµ�ύ των καν�νων ε!αρµ�γής των άρθρων 81
και 82 της συνθήκης ΕΚ, θα δηµι�υργήσει πρ�"λήµατα
στις αρµ�διες για τ�ν ανταγωνισµ� αρ�ές στις υπ�ψή!ιες
�ώρες. Η Επιτρ�πή ε!ιστά την πρ�σ��ή τ�υ
Κ�ιν�"�υλί�υ στα υπάρ��ντα πρ�εντα�ιακά πρ�γράµµατα
κατάρτισης σ�ετικά µε θέµατα ανταγωνισµ�ύ, τα �π�ία
�ργανών�νται µέσω των καλ�ύµενων σ�εδίων
«αδελ!�π�ίησης» στ� πλαίσι� τ�υ πρ�γράµµατ�ς Phare,
καθώς και τα διά!�ρα σεµινάρια και εργαστήρια π�υ
�ργανώνει τ� TAIEX. Βασικ�ς στ���ς της Επιτρ�πής
στ�ν τ�µέα αυτ� είναι να ε�ασ!αλισθεί, µέσω των
συµ!ωνιών σύνδεσης και στ� πλαίσι� των
διαπραγµατεύσεων για την έντα�η, η πλήρης συµµ�ρ!ωση
των υπ�ψη!ίων �ωρών πρ�ς τ�υς κ�ιν�τικ�ύς καν�νες
στ�υς τ�µείς της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ και τ�υ ελέγ��υ
των κρατικών ενισ�ύσεων.

28. συνιστά να αναπτυ�θεί σταδιακά η διεθνής
συνεργασία "ασι��µενη στην υπάρ��υσα εµπειρία
και στην αµ�ι"αία εµπιστ�σύνη· επισηµαίνει �τι τα
διά!�ρα επίπεδα διεθν�ύς συνεργασίας πρ�σδίδ�υν
αµ�ι"αίως συν��ή και µεγαλύτερη ισ�ύ· θα πρέπει να
ενισ�υθεί περαιτέρω η διµερής και περι!ερειακή
συνεργασία παράλληλα πρ�ς τα µέτρα π�υ
λαµ"άν�νται σε π�λυµερές επίπεδ�· �ι �ώρες π�υ δεν
διαθέτ�υν ακ�µη ν�µ�θεσία περί ανταγωνισµ�ύ θα
πρέπει να ενθαρρυνθ�ύν να τη θεσπίσ�υν και να
καθιερώσ�υν απ�τελεσµατικές διατά�εις περί
ανταγωνισµ�ύ και ανε�άρτητες αρµ�διες για τ�ν
ανταγωνισµ� αρ�ές· �ητεί απ� τις πλέ�ν έµπειρες
�ώρες, �πως τα κράτη µέλη της ΕΕ, να τ�υς
παράσ��υν την απαραίτητη συνδρ�µή τ�υς·

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί �τι η διµερής συνεργασία θα πρέπει
να αναπτυ�θεί παράλληλα µε την εντατικ�π�ίηση των
π�λυµερών πρ�σπαθειών και τ�νί�ει �τι τ�ύτ� απ�τελεί τη
"άση της πρ�σέγγισης για τη διεθνή συνεργασία. Η
Επιτρ�πή θα συνε�ίσει επίσης να κατα"άλλει σηµαντικές
πρ�σπάθειες, είτε σε διµερή "άση είτε στ� πλαίσι� των
δια!�ρων π�λυµερών !�ρ�υµ, ώστε να πρ�ωθήσει την
εισαγωγή καν�νων ανταγωνισµ�ύ και την καθιέρωση
ανε�άρτητων αρµ�διων για τ�ν ανταγωνισµ� αρ�ών στις
�ώρες �π�υ δεν υπάρ��υν. 

29. τάσσεται υπέρ τ�υ γεγ�ν�τ�ς �τι θα µπ�ρ�ύσαν να
θεσπισθ�ύν κατ�πιν κ�ινής συµ!ωνίας µια κ�ινή
µ�ρ!ή κ�ιν�π�ίησης, πριν απ� �ιαδήπ�τε
συγ�ώνευση, και µια κ�ινή περί�δ�ς αναµ�νής, έτσι
ώστε να πρ�ωθηθεί η σύγκλιση και να µειωθεί τ�
κ�στ�ς των συναλλαγών·

Η Επιτρ�πή συµ!ωνεί �τι θα ήταν επιθυµητή µεγαλύτερη
διεθνής εναρµ�νιση των διαδικασιών εκκαθάρισης κατά
τις συγ�ωνεύσεις, αλλά τ�νί�ει �τι η διαδικασία για την
επίτευ�η της σύγκλισης αυτής θα ήταν µακρ�σκελής και
δύσκ�λη. 

30. επιδ�κιµά�ει την πρ�θεση της Επιτρ�πής να
κατα"άλει µεγαλύτερες πρ�σπάθειες �ύτως ώστε να
διευκρινίσει στ�υς π�λίτες τα πλε�νεκτήµατα
µεµ�νωµένων απ�!άσεων στ�ν τ�µέα της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ και να τ�υς θεωρήσει ως κήρυκες της
π�λιτικής αυτής, και πιστεύει �τι τ�ύτ� θα πρέπει να
απ�τελέσει τµήµα τ�υ ευρύτερ�υ !ιλ�δ���υ στ���υ
για την ενίσ�υση τ�υ κύρ�υς της εσωτερικής αγ�ράς·

Η Επιτρ�πή έ�ει ήδη λά"ει σειρά µέτρων για την επίτευ�η
τ�υ στ���υ αυτ�ύ. Έ�ει αναπτύ�ει µια π�λιτική
πληρ�!�ρησης π�υ πρ��ρί�εται για τ� ευρύ κ�ιν�,
διανέµ�ντας µεγάλη π�ικιλία εγγρά!ων και καθιστώντας
διαθέσιµες τις εν λ�γω πληρ�!�ρίες και στ� Internet. Στις
πληρ�!�ρίες αυτές περιλαµ"άν�νται, µετα�ύ άλλων, τ�
δελτί� της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ, �ι ετήσιες εκθέσεις
ανταγωνισµ�ύ καθώς και � κατάλ�γ�ς των τιµών της
αυτ�κινητ�"ι�µη�ανίας. Η Επιτρ�πή δηµ�σίευσε
πρ�σ!ατα έντυπ� σ�ετικά µε την π�λιτική ανταγωνισµ�ύ
και τ�ν π�λίτη τ� �π�ί� έ�ει τ�ν διττ� στ��� τ�υ να
πληρ�!�ρεί τ� κ�ιν� σ�ετικά µε τα πραγµατικά �!έλη π�υ
µπ�ρεί να αναµένει απ� την ευρωπαϊκή π�λιτική
ανταγωνισµ�ύ και να �ητά τη "�ήθειά τ�υ για την
ε!αρµ�γή της π�λιτικής αυτής. Υπ�γραµµί�ει επίσης την
επιτυ�ία των δύ� ηµερίδων για τ�ν ανταγωνισµ� στην
Ευρώπη π�υ πραγµατ�π�ιήθηκαν στη Λισσα"�να (9
Ι�υνί�υ 2000) και τ� Παρίσι (17 �κτω"ρί�υ 2000),
πρωτ�"�υλία π�υ ανέλα"αν απ� κ�ιν�ύ τα δύ� �ργανα. Η
Επιτρ�πή σηµειώνει τ� αίτηµα τ�υ Κ�ιν�"�υλί�υ να
απ�τελέσ�υν τα µέτρα στ�ν τ�µέα αυτ� τµήµα τ�υ
ευρύτερ�υ !ιλ�δ���υ στ���υ για την ενίσ�υση τ�υ κύρ�υς
της εσωτερικής αγ�ράς.

31. πρ�τρέπει την Επιτρ�πή να ε�ετάσει τ� ενδε��µεν�
αντικατάστασης των κατευθυντηρίων γραµµών
ελαστικής ν�µικής πρ�σέγγισης·

�ι κατευθυντήριες γραµµές δεν µπ�ρ�ύν πάντ�τε να
αντικατασταθ�ύν απ� καν�νισµ�ύς απαλλαγής. Πράγµατι,
τα µέσα αυτά είναι ιδιαίτερα �ρήσιµα για να
διευκρινί�εται καλύτερα η ε!αρµ�γή των καν�νων,
ενδε��µένως µε τη "�ήθεια παραδειγµάτων.
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32. επαναλαµ"άνει, στ� πλαίσι� αυτ�, π�σ� σηµαντική
είναι η ν�µική ασ!άλεια, π�υ πρέπει να ενισ�ύεται
απ� σα!είς και µη περίπλ�κ�υς καν�νες· σε κάθε
περίπτωση υπ�στηρί�ει επίµ�να την άπ�ψή τ�υ �σ�ν
α!�ρά την κατάργηση τ�υ καν�νισµ�ύ αριθ. 17 π�υ θα
πρέπει να αντικατασταθεί απ� κατάλληλ�υς
διαδικαστικ�ύς καν�νες π�υ θα περιλαµ"άν�υν την
αναγνώριση των δικαιωµάτων άµυνας και τη
ν�µιµ�π�ίηση των εναγ�ντων και των θυµάτων·

� καν�νισµ�ς π�υ πρ�τεινε η Επιτρ�πή στις 27 Σεπτεµ"ρί�υ
2000 είναι πραγµατικ�ς καν�νισµ�ς διαδικασίας. Η πρ�ταση
συγκεντρώνει σε ένα κείµεν� καν�νες �ι �π�ί�ι ήταν
διασκ�ρπισµέν�ι σε διά!�ρα ν�µικά µέσα (παραγρα!ή,
µετα!�ρές κλπ.). Περιλαµ"άνει αρ�ές π�υ α!�ρ�ύν τα
δικαιώµατα των εναγ�ντων, των διαδίκων και των τρίτων. �ι
λεπτ�µέρειες των διαδικαστικών καν�νων θα καθ�ρισθ�ύν
σε καν�νισµ� ε!αρµ�γής. 

33. αναµένει να κληθεί να γνωµ�δ�τήσει σ�ετικά µε την
πρ�ταση καν�νισµ�ύ π�υ θα εγκριθεί µετά τη Λευκή
Βί"λ� για τ�ν εκσυγ�ρ�νισµ� της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ και τ�νί�ει �τι �ι κ�ιν�π�ιήσεις σε
συνεργασία µε τις εθνικές αρ�ές και τα εθνικά
δικαστήρια και η ειδική κ�ιν�π�ίηση για τις
καταγγελίες πρέπει να καταργηθ�ύν πριν απ� την
έναρ�η ισ�ύ�ς τ�υ καν�νισµ�ύ·

Τ� άρθρ� 42 της πρ�τασης καν�νισµ�ύ πρ�"λέπει �ρ�νικ�
διάστηµα µετα�ύ της θέσπισης τ�υ καν�νισµ�ύ και της
ε!αρµ�γής τ�υ, ιδίως πρ�κειµέν�υ να µπ�ρέσει η
Επιτρ�πή να θεσπίσει τις αναγκαίες ανακ�ινώσεις. 

34. τ�νί�ει �τι � ενιαί�ς και συνεκτικ�ς �αρακτήρας και
η α�ι�πιστία τ�υ συστήµατ�ς για την επι"�λή της
κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας στ�ν τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ
θα υπ�ν�µευθ�ύν εάν υπάρ�ει �π�ιαδήπ�τε
αµ!ι"�λία ως πρ�ς τ� εάν �ι εθνικές αρ�ές
ε!αρµ���υν ενιαία τ�υς καν�νες ή εάν υπάρ�ει η
παραµικρή υπ�ψία �τι επιδεικνύ�υν αδικαι�λ�γητη
επιείκεια και, συνεπώς, καλεί την Επιτρ�πή να
εκπ�νήσει, κατεπειγ�ντως, πρ�τάσεις π�υ θα
α!�ρ�ύν την επιµ�ρ!ωση των εθνικών δικαστών και
υπαλλήλων σε θέµατα κ�ιν�τικής ν�µ�θεσίας στ�ν
τ�µέα τ�υ ανταγωνισµ�ύ και σε συνεργασία µε τις
εθνικές αρ�ές· τ�νί�ει �τι �ι ρυθµίσεις για την
επιµ�ρ!ωση των εθνικών δικαστών και υπαλλήλων θα
πρέπει να επεκταθ�ύν ώστε να συµπεριλη!θ�ύν και �ι
υπ�ψή!ιες πρ�ς έντα�η �ώρες· 

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Κ�ιν�"�ύλι� για την πρ�τασή
τ�υ. Υπάρ�ει τώρα κ�ιν�τικ� πρ�γραµµα κατάρτισης των
δικαστών: η δράση Schuman. Αν τ� µέτρ� αυτ� απ�δει�θεί
ανεπαρκές, η Επιτρ�πή θα λά"ει τα κατάλληλα µέτρα σε
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη.
#σ�ν α!�ρά τις υπ�ψή!ιες για πρ�σ�ώρηση �ώρες,
ε!αρµ���νται ήδη π�λλές δράσεις κατάρτισης και
πρ�"λέπ�νται και άλλες στ� µέλλ�ν, στ� πλαίσι� των
πρ�γραµµάτων TAIEX και Phare. �ι εθνικ�ί δικαστές και
�ι υπάλληλ�ι απ�τελ�ύν "ασικ� στ��� για τις εν λ�γω
δράσεις κατάρτισης. 

35. καλεί τ� Συµ"�ύλι�, ως τ� άλλ� σκέλ�ς της αρµ�διας
επί τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�ύ αρ�ής, να συνεργασθεί µε τ�
Κ�ιν�"�ύλι� ε�ασ!αλί��ντας �τι η Επιτρ�πή θα
διαθέτει επαρκείς π�ρ�υς για τ�ν έλεγ�� της
π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ ως πρ�ς τ�ν �π�ί� είναι
αρµ�δια και πρ�τρέπει την Επιτρ�πή να ε�ασ!αλίσει
�τι θα α�ι�π�ιεί κατά τ�ν "έλτιστ� τρ�π� τ�υς π�ρ�υς
της, ενώ θα καθιστά σα!ές στις εθνικές αρ�ές �τι δεν
διαθέτει µ�ν� την ε��υσία αλλά και την π�λιτική
"�ύληση και απ�!ασιστικ�τητα να αναιρεί εθνικές
διαδικασίες και να επι"άλλει, �π�τε κρίνεται
αναγκαί�, τις απ�!άσεις της· 

Η Επιτρ�πή λαµ"άνει υπ�ψη τις παρατηρήσεις τ�υ
Κ�ιν�"�υλί�υ και τ� ευ�αριστεί γι’ αυτές.

36. τ�νί�ει �τι πρέπει να απ�!εύγ�νται �ι άσκ�πες
διαδικαστικές καθυστερήσεις, τ�σ� στ� πλαίσι� της
Επιτρ�πής �σ� και των κρατών µελών, και πρ�τρέπει
την Επιτρ�πή να καθιερώσει σύστηµα ελέγ��υ της
λειτ�υργίας των συστηµάτων επ�πτείας και επι"�λής
της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ π�υ θα πρέπει να
περιλαµ"άνει ειδικ�ύς στ���υς �σ�ν α!�ρά τ�
�ρ�ν�διάγραµµα �λ�κλήρωσης των διαδικασιών· 

Η Επιτρ�πή ευ�αριστεί τ� Κ�ιν�"�ύλι� για τη σύστασή
τ�υ. Ωστ�σ�, πρέπει να τ�νισθεί �τι στ� πλαίσι� τ�υ νέ�υ
συστήµατ�ς, �ι απ�!άσεις π�υ θα λη!θ�ύν τ�σ� απ� την
Επιτρ�πή �σ� και απ� τις εθνικές αρ�ές, θα είναι κυρίως
απαγ�ρευτικές απ�!άσεις. #µως, �ι επι�ειρήσεις
συνήθως δεν συνεργά��νται πρ�θυµα µε τις αρ�ές σε αυτές
τις περιπτώσεις και συ�νά πρ�σπαθ�ύν να καθυστερήσ�υν
τη λήψη απ�!άσεων µε ανα"λητικά µέτρα. Κατά
συνέπεια, υπάρ�ει κίνδυν�ς � καθ�ρισµ�ς πρ�θεσµίας να
έ�ει αρνητικές επιπτώσεις στ�ν ανταγωνισµ�.
Ε�υπακ�ύεται, ωστ�σ�, �τι τ�σ� η Επιτρ�πή �σ� και �ι
εθνικές αρ�ές είναι υπ��ρεωµένες να �λ�κληρών�υν τις
διαδικασίες τ�υς εντ�ς ευλ�γ�υ �ρ�νικ�ύ διαστήµατ�ς
κατά την ένν�ια της ν�µ�λ�γίας.

37. επαναλαµ"άνει τ� αίτηµά τ�υ για την κωδικ�π�ίηση
και απλ�ύστευση των διαδικαστικών καν�νων στ�ν
τ�µέα τ�υ δικαί�υ τ�υ ανταγωνισµ�ύ·

Η Επιτρ�πή λαµ"άνει υπ�ψη τις παρατηρήσεις τ�υ
Κ�ιν�"�υλί�υ.
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B — √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹

Γνωµ�δ�τηση της /ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής 
σ�ετικά µε την XXIXη έκθεση επί της π�λιτικής ανταγωνισµ�ύ (1999) 
[SEC(2000) 720 τελικ�] 
και απάντηση της Επιτρ�πής στη γνωµ�δ�τηση αυτή

Στις 5 Μαΐ�υ 2000, και σύµ!ωνα µε τις διατά�εις τ�υ άρθρ�υ 262 της συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τητας, η Επιτρ�πή απ�!άσισε να �ητήσει τη γνωµ�δ�τηση της
�ικ�ν�µικής και Κ�ινωνικής Επιτρ�πής σ�ετικά µε την XXIXη έκθεση επί της π�λιτικής
ανταγωνισµ�ύ (1999) [έγγρ. SEC(2000) 720 τελικ�].

Τ� τµήµα «Ενιαία αγ�ρά, παραγωγή και κατανάλωση», στ� �π�ί� ανατέθηκε η πρ�ετ�ιµασία
των σ�ετικών εργασιών, υι�θέτησε τη γνωµ�δ�τησή τ�υ στις 8 ∆εκεµ"ρί�υ 2000, µε "άση την
εισηγητική έκθεση τ�υ κ. Pezzini.

Κατά την 378η σύν�δ� �λoµέλειάς της (συνεδρίαση της 24ης Ιαν�υαρί�υ 2001), η �ικ�ν�µική
και Κ�ινωνική Επιτρ�πή υι�θέτησε �µ�!ωνα την παρ�ύσα γνωµ�δ�τηση. 216 217 218

38. ενθαρρύνει την Επιτρ�πή να ε�ετάσει σ�"αρά την
υι�θέτηση εν�ς κώδικα συµπερι!�ράς για τις έρευνες
µέσω υπ�λ�γιστών κατά τη διάρκεια ελέγ�ων
αντιτράστ π�υ καλύπτ�υν �ητήµατα, �πως είναι η
πρ�στασία ν�µίµως εµπιστευτικών πληρ�!�ριών και
εγγρά!ων τρίτων µερών, την ενδε��µενη απώλεια ή
καταστρ�!ή δεδ�µένων, την ευθύνη για �π�ιαδήπ�τε
πρ�κληθείσα �ηµία και την ελα�ιστ�π�ίηση
περιπτώσεων διακ�πής τ�υ καν�νικ�ύ ρυθµ�ύ των
εµπ�ρικών συναλλαγών. 

Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, λαµ"αν�µένης
υπ�ψη της �λ�ένα µεγαλύτερης ανάπτυ�ης της
ηλεκτρ�νικής αρ�ει�θέτησης, πρ�έκυψε η ανάγκη να
ελέγ��νται ��ι µ�ν� τα έγγρα!α σε �αρτί αλλά και αυτά
π�υ περιέ��νται στα συστήµατα πληρ�!�ρικής των
επι�ειρήσεων. �ι παρεµ"άσεις αυτές πραγµατ�π�ι�ύνται
απ� ε��υσι�δ�τηµέν�υς υπαλλήλ�υς, ειδικευµέν�υς στ�ν
τ�µέα αυτ�, και δεν �δήγησαν σε ιδιαίτερες δυσκ�λίες. �ι
γενικές αρ�ές π�υ διέπ�υν τις επιθεωρήσεις ε!αρµ���νται
πλήρως στα έγγρα!α π�υ ανα�ητ�ύνται στα συστήµατα
πληρ�!�ρικής των επι�ειρήσεων. ∆εν υπάρ�ει περίπτωση
η Επιτρ�πή να καταστρέψει τα έγγρα!α ή να διακ�ψει την
�µαλή λειτ�υργία της επι�είρησης κατά δυσανάλ�γ�
τρ�π�. Κατά συνέπεια, δεν !αίνεται αναγκαί� να
υι�θετηθεί κώδικας συµπερι!�ράς στ�ν τ�µέα αυτ�.
Ε�άλλ�υ, δεδ�µέν�υ �τι �ι τε�νικές απ�θήκευσης των
δεδ�µένων ε�ελίσσ�νται τα�ύτατα, κάθε κωδικ�π�ίηση θα
µπ�ρ�ύσε να µειώσει την απ�τελεσµατικ�τητα των
επιθεωρήσεων στ� µέλλ�ν. 

Κυρι�τερα σηµεία της γνωµ�δ�τησης της /ΚΕ Θέση της Επιτρ�πής
Η �ΚΕ γενικώς συµ!ωνεί µε την ετήσια έκθεση. Τα
σ��λιά της α!�ρ�ύν κυρίως την πρ�ταση της Επιτρ�πής
για θέσπιση καν�νισµ�ύ τ�υ Συµ"�υλί�υ σ�ετικά µε την
ε!αρµ�γή των καν�νων ανταγωνισµ�ύ π�υ �ρί��νται στα
άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης [COM(2000) 582 της
27.9.2000].

Η Επιτρ�πή εκ!ρά�ει την ικαν�π�ίησή της για την
υπ�στήρι�η της �ΚΕ και παραπέµπει τα σ��λια για τα
ειδικ�τερα �ητήµατα π�υ α!�ρ�ύν τη µεταρρύθµιση της
διαδικασίας για τις συµπρά�εις και τις κατα�ρήσεις
δεσπ���υσας θέσης στη συ�ήτηση π�υ διε�άγεται στ�
πλαίσι� της ν�µ�θετικής διαδικασίας σ�ετικά µε την
πρ�ταση καν�νισµ�ύ.
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¥216¦ Η έκθεση θέτει �ρισµένα άλλα σηµαντικά �ητήµατα �σ�ν α!�ρά τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων. Στ� ένθετ�
7 περιγρά!εται τ� νέ� �ήτηµα της εκτίµησης δυνητικής δεσπ���υσας θέσης, τ� �π�ί� ενδέ�εται επίσης να
επεκτείνει περαιτέρω τ� πεδί� δραστηρι�τητας της Επιτρ�πής στ�ν τ�µέα των συγκεντρώσεων. Τ� �ήτηµα
αυτ� πρ�έκυψε απ� δύ� απ�!άσεις τ�υ 1999 στις �π�ίες �ρί��νταν �τι η θέση των ενδια!ερ�µενων εταιρειών
στην αγ�ρά ήταν σηµαντικά ισ�υρ�τερη απ� εκείνη π�υ πρ�έκυπτε "άσει τ�υ µεριδί�υ αγ�ράς τ�υς, λ�γω
ιδιαίτερων πλε�νεκτηµάτων π�υ εί�αν έναντι των ανταγωνιστών τ�υς. Η ιδέα να �ρησιµ�π�ιείται � έλεγ��ς
των συγκεντρώσεων για να αντιµετωπί��νται καταστάσεις δυνητικής ισ�ύ�ς στην αγ�ρά, �ωρίς να έ��υν
επέλθει σηµαντικές µετα"�λές στ� "αθµ� συγκέντρωσης της αγ�ράς κέρδισε περαιτέρω έδα!�ς τ� 2000, �ταν
µε την απ�!αση της 18ης Ιαν�υαρί�υ στην υπ�θεση Air Liquide/BOC δ�θηκε στην Επιτρ�πή η δυνατ�τητα να
παρεµ"αίνει σε πρά�εις συγκέντρωσης π�υ µειών�υν ή περι�ρί��υν τ� δυνητικ� ανταγωνισµ�, παρ�τι η
κατάσταση της αγ�ράς παρέµεινε αµετά"λητη µετά τη συγκέντρωση.

¥217¦ Ανακ�ίνωση της Επιτρ�πής σ�ετικά µε δι�ρθωτικά µέτρα π�υ γίν�νται απ�δεκτά στ� πλαίσι� τ�υ καν�νισµ�ύ
(Ε�Κ) αριθ. 4064/89 τ�υ Συµ"�υλί�υ και τ�υ καν�νισµ�ύ (ΕΚ) αριθ. 47/98 της Επιτρ�πής (ΕΕ C 68 της
2.3.2001, σ. 3). Παράγρα!�ς 32: «Απ�!αση έγκρισης δεν είναι δυνατ�ν να ��ρηγηθεί �ταν τα δι�ρθωτικά
µέτρα π�υ πρ�τείν�υν τα µέρη είναι τ�σ� εκτεταµένα και περίπλ�κα ώστε η Επιτρ�πή δεν δύναται να
απ�!ανθεί µε τη δέ�υσα "ε"αι�τητα �τι θα απ�κατασταθεί στην αγ�ρά � απ�τελεσµατικ�ς ανταγωνισµ�ς».

¥218¦ Βλέπε παράγρα!� 49 της ανακ�ίνωσης για τα δι�ρθωτικά µέτρα.

Η �ΚΕ διατυπώνει επίσης �ρισµένα σ��λια �σ�ν α!�ρά
τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων:
1.2.2. Η �ΚΕ συµ!ωνεί �τι στ� πλαίσι� τ�υ ελέγ��υ των

συγκεντρώσεων, η ένν�ια της συλλ�γικής
δεσπ���υσας θέσης µπ�ρεί να απ�δει�τεί πράγµατι
�ρήσιµη στην αντιµετώπιση των αυ�ηµένων
κινδύνων για τ�ν ανταγωνισµ�. Ωστ�σ�, εάν δεν
διατυπωθ�ύν ακρι"είς �ρισµ�ί, υπάρ�ει κίνδυν�ς
υπερ"�λικής ε!αρµ�γής της ένν�ιας της συλλ�γικής
δεσπ���υσας θέσης, καθιστώντας έτσι δυσ�ερή τ�
δια�ωρισµ� µετα�ύ των περιπτώσεων αυτών απ�
άλλες συγκεντρώσεις �ι �π�ίες δεν απειλ�ύν τ�ν
ανταγωνισµ�, αλλά τ�ν ενθαρρύν�υν και είναι
απαραίτητες στη σύγ�ρ�νη �ικ�ν�µία. Για τ� λ�γ�
αυτ�, στ� µέλλ�ν, η Επιτρ�πή �!είλει να ε�ετά�ει
πρ�σεκτικά την κάθε υπ�θεση πριν απ�!ασίσει να
κινηθεί στ� πλαίσι� των απ�!άσεων π�υ έλα"αν τ�
∆ικαστήρι� και τ� Πρωτ�δικεί� στις υπ�θέσεις Kali
und Salz και Gencor/Lonrho· επίσης, η Επιτρ�πή
πρέπει να πρ�ωθήσει αµελλητί τις απαραίτητες
διαδικασίες �σ�ν α!�ρά την έκδ�ση των απ� καιρ�
αναµεν�µενων κατευθυντήριων γραµµών για τ�ν
καθ�ρισµ� της �λιγ�πωλιακής δεσπ���υσας θέσης,
πρ�κειµέν�υ να ε�αλει!θ�ύν εν τη γενέσει τ�υς �ι
κίνδυν�ι αυτ�ί και να περι�ριστ�ύν �ι κίνδυν�ι
υπ�κειµενικ�τητας π�υ ενέ�ει η υπερ"�λική
άσκηση της διακριτικής ευ�έρειας (216).

Τ� Πρωτ�δικεί�, στην υπ�θεση Gencor/Lonrho
επι"ε"αίωσε την πρ�σέγγιση της Επιτρ�πής �σ�ν α!�ρά
την ανάλυση της συλλ�γικής δεσπ���υσας θέσης. Η
Επιτρ�πή συνέ�ισε και θα συνε�ίσει να �ρησιµ�π�ιεί την
πρ�σέγγισή της µε σκ�π� την τήρηση της υπ��ρέωσής
της να κηρύττει συµ"ι"άσιµες µε την κ�ινή αγ�ρά µ�ν� τις
συγκεντρώσεις π�υ δεν δηµι�υργ�ύν �ύτε ενισ�ύ�υν
δεσπ���υσα θέση. Κατά την εκτέλεση τ�υ καθήκ�ντ�ς της
η Επιτρ�πή θα ε�ετά�ει τις υπ�θέσεις κατά περίπτωση,
λαµ"άν�ντας πρ�σεκτικά υπ�ψη �λες τις πτυ�ές της
συγκέντρωσης και των εµπλεκ�µενων αγ�ρών σε κάθε
ιδιαίτερη περίπτωση. Ωστ�σ�, στη διάσκεψη για τη
δέκατη επέτει� της διάσκεψης της ΕΚ σ�ετικά µε τις
συγκεντρώσεις, � επίτρ�π�ς κ. Monti δήλωσε �τι έ�ει
«λά"ει υπ�ψη τα αιτήµατα για περισσ�τερη δια!άνεια και
καθ�δήγηση στ� δύσκ�λ� αυτ� τ�µέα, τα �π�ία
διατυπών�νται απ� εταιρείες και ν�µικ�ύς» και �τι η
Επιτρ�πή σ�εδιά�ει µεσ�πρ�θεσµα να εκδώσει
ανακ�ίνωση για τ� �ήτηµα αυτ�. �ι εργασίες για την
εκπ�νηση αυτής της ανακ�ίνωσης συνε�ί��νται και, στ�
πλαίσι� αυτ�, είναι π�λύτιµη η συνεισ!�ρά απ� τη µεγάλη
εµπειρία π�υ απ�κ�µισε η Επιτρ�πή κατά τα πρ�σ!ατα
έτη απ� την ανάλυση των συλλ�γικών δεσπ���υσών
θέσεων.

6.2.3. Ωστ�σ�, η �ΚΕ θεωρεί �τι η αυ�ηµένη πρ�σ!υγή σε
αυτές τις δεσµεύσεις καθιστά απαραίτητη την
ε�εύρεση ικαν�π�ιητικών λύσεων σε �ρισµένα
πρ�"λήµατα π�υ ανακύπτ�υν �ταν η λήψη απ�!ασης
για τ� συµ"ι"άσιµ� της πρά�ης υπ�κειται σε ιδιαίτερα
περίπλ�κες δεσµεύσεις �ι �π�ίες συ�νά συνεπάγ�νται
απ�συρση απ� �ρισµένες δραστηρι�τητες �ι �π�ίες
ενδέ�εται να είναι ιδιαίτερα σηµαντικές ή άλλα
µέτρα. #σ� περισσ�τερες διατά�εις περιλαµ"άν�υν
τα µέτρα αυτά, τ�σ� µεγαλύτερα είναι τα πρ�"λήµατα.

Παρά τ� γεγ�ν�ς �τι �ρισµένες δεσµεύσεις ενδέ�εται να
θεωρηθ�ύν ως περίπλ�κες, � επίτρ�π�ς κ. Monti τ�νισε
επανειληµµένως �τι «η λύση δεν µπ�ρεί να είναι πι�
περίπλ�κη απ� τ� πρ�"ληµα». Η άπ�ψη αυτή
περιλαµ"άνεται και στην παράγρα!� 32 της ανακ�ίνωσης
σ�ετικά µε τα δι�ρθωτικά µέτρα (217). Ε�άλλ�υ, µια δέσµευση
δεν πρέπει π�τέ να �δηγεί σε απ�συρση κε!αλαί�υ απ�
σηµαντικά τµήµατα της πρ�ς εκπ�ίηση δραστηρι�τητας.
Αυτ� θα ήταν αντίθετ� πρ�ς τ�ν "ασικ� στ��� της
δέσµευσης, δηλαδή στην απ�κατάσταση, σε διαρκή "άση,
συνθηκών απ�τελεσµατικ�ύ ανταγωνισµ�ύ στην κ�ινή
αγ�ρά. Επ�µένως, η Επιτρ�πή θα εκτιµά πάντ�τε εάν �
πρ�τειν�µεν�ς αγ�ραστής µιας εκπ�ι�ύµενης
δραστηρι�τητας διαθέτει, µετα�ύ άλλων, τ�υς απαραίτητ�υς
�ικ�ν�µικ�ύς π�ρ�υς για να διατηρήσει και να αναπτύ�ει την
εκπ�ιηθείσα δραστηρι�τητα ως ενεργή ανταγωνιστική
δύναµη π�υ θα ανταγωνί�εται τα µέρη (218).
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6.2.6. Η �ΚΕ απ�δέ�εται πλήρως τις αιτι�λ�γίες της
Επιτρ�πής, δεδ�µέν�υ �τι πριν δε�τεί τις δεσµεύσεις,
η Επιτρ�πή πραγµατ�π�ιεί �λ�υς τ�υς απαραίτητ�υς
ελέγ��υς και δια"�υλεύεται µε τα κράτη µέλη.
Ωστ�σ�, δεν θα πρέπει να υπ�τιµηθ�ύν �ι λ�γ�ι για
τ�υς �π�ί�υς �ι εταιρείες καθυστερ�ύν �σ� τ�
δυνατ�ν περισσ�τερ� την υπ�"�λή των δεσµεύσεών
τ�υς. Έτσι, η �ΚΕ θεωρεί �τι η τρέ��υσα
µεταρρύθµιση πρέπει να εισαγάγει τρ�π�π�ιήσεις
π�υ να παρέ��υν στις εταιρείες τ� δικαίωµα και την
ευκαιρία να �ητ�ύν απ� την Επιτρ�πή να ε�ετά�ει και
να συ�ητεί �ητήµατα π�υ άπτ�νται των πρά�εών τ�υς
τα �π�ία ενδέ�εται να απαιτ�ύν διε��δικ�τερη
ανάλυση, και αυτ� πριν απ� τη λή�η της πρ�θεσµίας
για την τυπική κ�ιν�π�ίηση. Θα υπήρ�ε έτσι �ρ�ν�ς
να συ�ητηθ�ύν �ι δεσµεύσεις π�υ πρέπει να
αναλη!θ�ύν για την έγκριση της πρά�ης και θα
διασ!αλι��ταν εκ των πρ�τέρων η ίση πρ�στασία,
καλύπτ�ντας έτσι µια ε�ίσ�υ σηµαντική ανάγκη.

Η Επιτρ�πή επι"ε"αίωσε στις παραγρά!�υς 33 και 40 της
ανακ�ίνωσης για τα δι�ρθωτικά µέτρα τη "�ύλησή της να
συ�ητήσει µε τα µέρη τα πρ�τειν�µενα δι�ρθωτικά µέτρα
πριν απ� τη λή�η των πρ�θεσµιών τ�υ πρώτ�υ και τ�υ
δεύτερ�υ σταδί�υ της διαδικασίας της (219).

6.2.7. Τ� ευρύτερα συ�ητηµέν� θέµα των �ρων και
δεσµεύσεων παρ�υσίασε σηµαντική ε�έλι�η απ� τ�
1999 �ταν η Επιτρ�πή εκπ�νησε σ�έδι� ανακ�ίνωσης.
Στ� σ�έδι� αυτ� διευκρινί��νται �ι �ρ�ι υπ� τ�υς
�π�ί�υς τα µέτρα αυτά ενδέ�εται να είναι απαραίτητα,
τ� �ρ�ν�διάγραµµά τ�υς και τ� πιθαν� τ�υς
περιε��µεν� σε διά!�ρες καταστάσεις. Η �ΚΕ
ελπί�ει επ�µένως �τι η ανακ�ίνωση αυτή θα εκδ�θεί
τ� συντ�µ�τερ� δυνατ� και �τι η Επιτρ�πή θα
συνε�ίσει τις πρ�σπάθειές της ώστε να καταστ�ύν �ι
ε!αρµ���µενες απ� την ίδια διαδικασίες περισσ�τερ�
δια!ανείς και να διευρυνθεί � διάλ�γ�ς µε τις
εταιρείες, �ι �π�ίες �ρθώς απ�δίδ�υν �λ�ένα και
µεγαλύτερη σηµασία στ� �ήτηµα αυτ�.

Η ανακ�ίνωση για τα δι�ρθωτικά µέτρα εγκρίθηκε απ� την
Επιτρ�πή στις 21 ∆εκεµ"ρί�υ 2000 και δηµ�σιεύτηκε στην
Επίσηµη Ε!ηµερίδα. Έτσι, η Επιτρ�πή είναι η πρώτη
αρ�ή ανταγωνισµ�ύ π�υ ε�έδωσε κατευθυντήριες γραµµές
για τ� �ήτηµα αυτ� µέσω δηµ�σιας ανακ�ίνωσης.

6.2.9. Η �ΚΕ είναι πεπεισµένη �τι λ�γω της συνε�ώς
αυ�αν�µενης σηµασίας των λύσεων π�υ πρ�τείν�νται
σε σ�έση µε τ�ν έλεγ�� των συγκεντρώσεων, τ� κεν�
αυτ� σύντ�µα θα καλυ!θεί. Είναι ωστ�σ� "έ"αι� �τι,
και στ� �ήτηµα τ�υ ελέγ��υ των συγκεντρώσεων, η
ετήσια έκθεση τ�υ 1999 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική
και αντικατ�πτρί�ει τα σηµαντικά επιτευ�θέντα
απ�τελέσµατα.

Παρ�τι η Επιτρ�πή δεν πρ�τίθεται ακ�µη να εκπ�νήσει
γενική µελέτη για την εκτίµηση της επίπτωσης π�υ θα
έ��υν τα δι�ρθωτικά της µέτρα στην αγ�ρά, απ�!άσισε,
ως ένα πρώτ� µέτρ� για να δ�θεί συνέ�εια στην έκδ�ση
της ανακ�ίνωσης, να θεσπίσει εντ�ς της task force
«Συγκεντρώσεις», µια ειδική µ�νάδα µε σκ�π� τ�ν έλεγ��
της τήρησης των αναλη!θεισών δεσµεύσεων,
πρ�κειµέν�υ να δηµι�υργηθεί ένα κέντρ� γνώσεων και να
υπάρ�ει η απαραίτητη εστίαση στα �ητήµατα π�υ α!�ρ�ύν
τα δι�ρθωτικά µέτρα. Σηµαντικ� καθήκ�ν αυτής της
µ�νάδας θα είναι η εκπ�νηση, λαµ"άν�ντας υπ�ψη τις
πρ�ηγ�ύµενες επιτυ�ίες και σ!άλµατα, τ�σ� δικά της �σ�
και άλλων αρ�ών ανταγωνισµ�ύ µετα�ύ των �π�ίων η
�µ�σπ�νδιακή Επιτρ�πή Εµπ�ρί�υ και τ� Υπ�υργεί�
∆ικαι�σύνης των ΗΠΑ, µιας πι� συνεκτικής και
απ�τελεσµατικής π�λιτικής στ�ν τ�µέα των δι�ρθωτικών
µέτρων µε τη "�ήθεια "ελτιωµένων εσωτερικών
κατευθυντηρίων γραµµών και πρ�τύπων. Θεωρείται �τι µε
τ�ν τρ�π� αυτ� θα καταστεί δυνατή η
απ�τελεσµατικ�τερη �ρησιµ�π�ίηση των περι�ρισµένων
π�ρων π�υ διαθέτει η Επιτρ�πή.

¥219¦ Η παράγρα!�ς 33 της ανακ�ίνωσης για τα δι�ρθωτικά µέτρα α!�ρά τ� πρώτ� στάδι�: «[…] τα µέρη µπ�ρ�ύν,
ακ�µη και πριν απ� την κ�ιν�π�ίηση, να υπ�"άλ�υν ανεπίσηµα στην Επιτρ�πή πρ�τάσεις δεσµεύσεων».
Η παράγρα!�ς 40 της ανακ�ίνωσης για τα δι�ρθωτικά µέτρα α!�ρά τ� δεύτερ� στάδι�: «Πριν απ� τη λή�η της
τρίµηνης πρ�θεσµίας, η Επιτρ�πή είναι διατεθειµένη να συ�ητήσει σ�ετικά µε τις κατάλληλες δεσµεύσεις.
Τα µέρη καλ�ύνται να υπ�"άλ�υν σ�έδια πρ�τάσεων π�υ ασ��λ�ύνται τ�σ� µε �υσιαστικές �σ� και µε
διαδικαστικές πτυ�ές π�υ είναι απαραίτητες για να διασ!αλιστεί η πλήρης λειτ�υργικ�τητα των
δεσµεύσεων».
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ÙË˜ 7Ë˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 1971. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹, ÂÎ‰È‰fiÌÂÓË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË °ÂÓÈÎ‹ ŒÎıÂÛË Â› ÙË˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙÔ ‰È·ÚÚÂ‡Û·Ó ¤ÙÔ˜.
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