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Το 2001 αναπτ�χθηκε ντονη δραστηρι�τητα
στου� τρει� τοµε�� που καλ�πτει η πολιτικ�
ανταγωνισµο�: συµπρ�ξει�, λεγχο� των
συγκεντρ�σεων και κρατικ� ενισχ�σει�. Το
κοιν� εκδ�λωσε µεγ�λο ενδιαφρον για πολ-
λ� υποθσει� στι� οπο�ε� η Επιτροπ� εξ-
δωσε απ�φαση· αυτ� οφε�λεται ε�τε στο ιδι-
α�τερα υψηλ� ποσ� των προστ�µων � των
ενισχ�σεων � ακ�µη στο µγεθο� των συγκε-
ντρ�σεων οι οπο�ε� τελικ� δεν εγκρ�θηκαν,
ε�τε στον τρ�πο µε τον οπο�ο ρυθµ�στηκαν
σηµαντικ� υποθσει� συµπρ�ξεων και κατα-
χρ�σεων δεσπ�ζουσα� θση� στον τοµα του
αθλητισµο� (µεταγραφ� ποδοσφαιριστ�ν,
Φ�ρµουλα 1). #σον αφορ� τι� συγκεντρ�σει�,
η δραστηρι�τητα �ταν ιδια�τερα ντονη εν�
το ποσοστ� των πρ�ξεων συγκντρωση� που
κοινοποι�θηκαν και για τι� οπο�ε� εκδ�θηκε
απ�φαση απαγ�ρευση� παρµεινε σε ιδια�-
τερα χαµηλ� επ�πεδα. Η Επιτροπ� εξδωσε
Πρ�σινο Βιβλ�ο για την αναθε�ρηση του
κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων· η πρωτο-
βουλ�α αυτ� αποσκοπε� στην ναρξη διαλ�-
γου για τον τρ�πο βελτ�ωση� του ισχ�οντο�
σ�µερα συστ�µατο� ελγχου των συγκε-
ντρ�σεων στην ΕΕ. 

Σηµαντικ� πρ�οδο� επ�ση� επιτε�χθηκε στον
τοµα των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Το Ευρω-
παϊκ� Συµβο�λιο τη� Στοκχ�λµη� ζ�τησε απ�
�λα τα κρ�τη µλη να καταβ�λλουν προ-
σπ�θειε� µε�ωση� των κρατικ�ν ενισχ�σεων
και να αναπροσανατολ�σουν τι� ενισχ�σει�
προ� οριζ�ντιου� στ�χου� κοινοτικο� ενδια-
φροντο�. Η αυξηµνη διαφ�νεια που θα προ-
σφρουν το νο µητρ�ο κρατικ�ν ενισχ�-
σεων και ο νο� π�νακα� αποτελεσµ�των για
τι� κρατικ� ενισχ�σει� θα δ�σει τη δυνα-
τ�τητα παρακολο�θηση� τη� προ�δου που
επιτυγχ�νουν τα κρ�τη µλη. Στι� µεγ�λε�
αποφ�σει� µα� µε τι� οπο�ε� ανο�ξαµε νου�
δρ�µου� περιλαµβ�νονται ιδ�ω� οι προτ�-
σει� µα� για τερµατισµ� των εγγυ�σεων του
δηµοσ�ου προ� τι� γερµανικ� κρατικ� τρ�-
πεζε� και για διεξαγωγ� ευρε�α� ρευνα�
�σον αφορ� τι� επιπτ�σει� των ενισχ�σεων
που χορηγο�νται υπ� µορφ� φορολογικ�ν
µτρων, καθ�� και οι αποφ�σει� µα� για το

λανθ�νον κ�στο� στον τοµα τη� ηλεκτρι-
κ�� ενργεια�.

Στο πλα�σιο αυτ�, ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ�
για µνα, ω� επ�τροπο επιφορτισµνο µε τον
ανταγωνισµ�, να εξηγ�σω τα πλεονεκτ�µατα
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� καθ�� και τη�
εργασ�α� που διεξ�γει η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
στον τοµα αυτ�. Η παρο�σα ετ�σια κθεση
αποτελε� µια καλ� ευκαιρ�α να κοιτ�ξουµε
µε κριτικ� βλµµα αυτ� το οπο�ο υλοποι�-
σαµε, να εξαγ�γουµε τα συµπερ�σµατα για τη
µελλοντικ� µα� δρ�ση και να ελγξουµε ε�ν
αυτ� που πραγµατοποι�σαµε �ταν σ�µφωνο
µε το στ�χο µα�.

Στ�χο� µα� ε�ναι η χωρ�� στρεβλ�σει� λει-
τουργ�α του ανταγωνισµο�, �στε να διασφα-
λιστε� µεγαλ�τερη δυνατ�τητα επιλογ�� για
τον καταναλωτ�, η τεχνολογικ� καινοτοµ�α
και ο ανταγωνισµ�� των τιµ�ν. Ο στ�χο� αυτ��
θα επιτευχθε� ε�ν οι επιχειρ�σει� ανταγων�-
ζονται µεταξ� του� και δεν προβα�νουν σε αθ-
µιτε� συµπρ�ξει�, και εφ�σον δεν καταχρ�-
νται τη� ισχ�ο� του� στην αγορ�. #ταν υπ�ρ-
χει πραγµατικ�� ανταγωνισµ��, οι παραγωγο�
επιχειρο�ν να προσελκ�σουν του� πελ�τε�
προτε�νοντ�� του� χαµηλ�τερη τιµ�, υψηλ�-
τερη ποι�τητα � καλ�τερη υπηρεσ�α σε σχση
µε του� ανταγωνιστ� του�. Με �λλα λ�για
δεσµευ�µαστε να εργαστο�µε προ� �φελο�
του ευρωπα�ου πολ�τη. Το ε�ν ο στ�χο� αυτ��
επιτε�χθηκε µπορε� να ελεγχθε� απ� τα παρα-
δε�γµατα που παρατ�θενται στην παρο�σα
κθεση.

Στην κθεση γ�νεται µια ευρε�α επισκ�-
πηση του τρ�που µε τον οπο�ο η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� επιτλεσε το εποπτικ� τη� καθ�-
κον �σον αφορ� την οµαλ� λειτουργ�α του
ανταγωνισµο� στην εσωτερικ� αγορ�. Απ�
την �ποψη αυτ� θα επιθυµο�σα να υπο-
γραµµ�σω δ�ο σηµε�α στα οπο�α επιτε�-
χθηκε σηµαντικ� πρ�οδο� το 2001: η κατα-
πολµηση των συµπρ�ξεων και η διεθν��
και πολυµερ�� συνεργασ�α (συµπεριλαµ-
βανοµνη� τη� συνεργασ�α� στο πλα�σιο
τη� διε�ρυνση�). 3
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6να απ� τα σηµαντικ� γεγον�τα του 2001 ε�ναι
αναµφ�βολα η �νευ προηγουµνου δραστη-
ρι�τητα που αναπτ�χθηκε στον τοµα των
συµπρ�ξεων. Με δκα αρνητικ� αποφ�σει�
κατ� 56 επιχειρ�σεων, συνολικ� �ψο� προ-
στ�µων αν�τερο των 1 800 εκατ. ευρ� απ� τα
οπο�α τα µισ� αφορο�ν µ�νο τι� υποθσει� για
τι� βιταµ�νε�, και το υψηλ�τερο µεµονωµνο
πρ�στιµο που επιβλ�θηκε ποτ (υπ�θεση
«Αυτοαντιγραφικ� χαρτ�»), το 2001 θα παρα-
µε�νει αναµφισβ�τητα ω� να σηµαντικ� το�
στην ιστορ�α τη� καταπολµηση� των συµπρ�-
ξεων εκ µρου� τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ��.

Απ� τ�τε που ανλαβα τα καθ�κοντ� µου τον
Σεπτµβριο του 1999, ε�χα επανειληµµνα την
ευκαιρ�α να τον�σω σαφ�� και δηµοσ�ω� την
�ποψ� µου στο ζ�τηµα αυτ�, δηλαδ� �τι οι
συµπρ�ξει� αποτελο�ν να πραγµατικ� καρ-
κ�νωµα για µια ανοικτ� και σ�γχρονη οικο-
νοµ�α τη� αγορ��. Σε αντ�θεση µε �λλε�
µορφ� συµπεριφορ�ν που περιορ�ζουν τον
ανταγωνισµ�, οι συµπρ�ξει� χουν ω� απο-
κλειστικ� στ�χο να µει�σουν � να περιορ�-
σουν τον ανταγωνισµ�, χωρ�� καννα �φελο�
για την οικονοµ�α, και εποµνω� δεν µπορο�ν
ποτ να αντιµετωπιστο�ν ευνοϊκ� απ� οικο-
νοµικ� �ποψη. Οι επιπτ�σει� του� ε�ναι απο-
κλειστικ� αρνητικ�: µε�ωση των επιλογ�ν
των καταναλωτ�ν, α�ξηση του κ�στου� και
επιδε�νωση τη� ανταγωνιστικ�τητα� τη� βιο-
µηχαν�α�, καθυστρηση των απαρα�τητων
προσαρµογ�ν των επιχειρ�σεων και λιγ�-
τερη καινοτοµ�α.

Αυτ� ε�ναι το τ�µηµα για µια οικονοµ�α στην
οπο�α κυριαρχο�ν οι συµπρ�ξει�. Και το
τ�µηµα αυτ� ε�ναι υψηλ� για την ευρωπαϊκ�
οικονοµ�α. #πω� προκ�πτει απ� τι� αποφ�-
σει� που λ�φθηκαν εφτο�, οι συµπρ�ξει�
ε�ναι πολυ�ριθµε� και αφορο�ν πολλο��
τοµε��: απ� τι� τραπεζικ� υπηρεσ�ε� στα βιο-
µηχανικ� προϊ�ντα και απ� τι� εναριε� µετα-
φορ� στα προϊ�ντα ευρε�α� καταν�λωση�.
Στι� πρακτικ� αυτ� εµπλκονται τ�σο
µεσα�ου µεγθου� επιχειρ�σει� �σο και οι
µεγαλ�τερε� διεθνε�� εταιρε�ε� και αφορο�ν
τ�σο τι� τοπικ� αγορ� �σο και τι� διεθνε��.

∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Ανλαβα τα καθ�κοντ� µου αποφασισµνο� να
εντε�νω τη δρ�ση τη� Επιτροπ�� στον τοµα
αυτ�. Πρ�γµατι, χω την πεπο�θηση �τι η απο-

τελεσµατικ�τητα µια� πολιτικ�� κατ� των
συµπρ�ξεων εξαρτ�ται καταρχ�� και πρωτ�-
στω� απ� την ικαν�τητ� τη� να αποτρπει τα
διευθυντικ� στελχη των επιχειρ�σεων απ�
το να προβα�νουν σε αθµιτε� συµπρ�ξει�. Η
αποτροπ� �µω� αυτ� ε�ναι αποτελεσµατικ�
µ�νον ε�ν οι πιθαν�τητε� επιβολ�� κυρ�σεων
ε�ναι πραγµατικ� και το �ψο� των κυρ�σεων
ε�ναι αρκο�ντω� υψηλ� σε σχση µε τα οφλη
που αναµνονται απ� τη σ�µπραξη.

Εδ� και δ�ο χρ�νια, η προτεραι�τητα αυτ�
οδ�γησε στη λ�ψη ριζικ�ν µτρων �σον
αφορ� το χειρισµ� των υποθσεων. Ενισχ�-
σαµε σηµαντικ� το ανθρ�πινο δυναµικ� και
τα υλικ� µσα τη� µον�δα� µα� που ε�ναι ειδι-
κευµνη στο χειρισµ� των υποθσεων
συµπρ�ξεων, και θα συνεχ�σουµε προ� την
�δια κατε�θυνση και το 2002. Αναπροσανα-
τολ�σαµε, προ� την καταπολµηση των
συµπρ�ξεων, τι� προτεραι�τητε� των υπο-
λο�πων επιχειρησιακ�ν µον�δων τη� Γενι-
κ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο� που ε�ναι επι-
φορτισµνε� µε την προστασ�α του ανταγω-
νισµο�· αυτ� αφορ� τ�σο τον εντοπισµ� των
συµπρ�ξεων �σο και τη δ�ωξη και την επι-
βολ� κυρ�σεων. Εντατικοποι�σαµε τι� επα-
φ� µα� µε του� συναδλφου� µα� των αρχ�ν
ανταγωνισµο� των κρατ�ν µελ�ν, αλλ� και
µε του� συναδλφου� �λλων αρχ�ν και ιδ�ω�
των αµερικανικ�ν και καναδικ�ν αρχ�ν, µε
σκοπ� την καλ�τερη αντιµετ�πιση των πρα-
κτικ�ν αυτ�ν οι οπο�ε� αποκτο�ν πλον
παγκ�σµια εµβλεια. Καθιερ�σαµε µσα δια-
χε�ριση� που επιτρπουν την αποτελεσµατι-
κ�τερη και την ταχ�τερη διαχε�ριση των υπο-
θσεων που αφορο�ν συµπρ�ξει�.

Οι αξιοσηµε�ωτε� επιτυχ�ε� του 2001 αποτε-
λο�ν του� πρ�του� καρπο�� αυτ�� τη� προ-
σπ�θεια� και εκφρ�ζω την ικανοπο�ησ� µου
για αυτ� τα επιτε�γµατα. #λα αυτ� �µω� απο-
τελο�ν µ�νο την αρχ�.

Η αξιοπιστ�α µια� πολιτικ�� κατ� των συµπρ�-
ξεων, η αποτρεπτικ� τη� ισχ�� και εποµνω�
η αποτελεσµατικ�τητ� τη� οικοδοµο�νται µε
την π�ροδο του χρ�νου. Τα διευθυντικ� στε-
λχη επιχειρ�σεων που εφαρµ�ζουν τι� πρα-
κτικ� αυτ� δεν πρπει να αµφιβ�λλουν καθ�-
λου �τι θα παρακολουθο�µε αδι�κοπα τι� ενρ-
γει� του�, �τι θα τι� εντοπ�ζουµε και �τι οι
επιβαλλ�µενε� κυρ�σει� θα ε�ναι µεγ�λε�.
Με µια λξη, �τι ε�ναι περισσ�τερο επικ�ν-
δυνο παρ� επωφελ� να συµµετχουν σε
σ�µπραξη και �τι η µ�νη του� πιθαν�τητα να
αµβλ�νουν τι� οικονοµικ� συνπειε� των πρ�-
ξε�ν του� ε�ναι να θσουν τρµα στι� επ�µα-
χε� πρακτικ� του� και, στο πλα�σιο τη� επι-
εικο�� αντιµετ�πιση� των επιχειρ�σεων, να4



επιδι�ξουν να συναντηθο�ν µαζ� µα� και να
µα� µιλ�σουν.

¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜

Το 2001 �ταν επ�ση� µια σηµαντικ� χρονι� για
τι� διαπραγµατε�σει� προσχ�ρηση� στον
τοµα του ανταγωνισµο�. Οι διαπραγµατε�σει�
αυτ� ολοκληρ�θηκαν προσωριν� στι� αρχ�
∆εκεµβρ�ου µε την Εσθον�α, τη Λεττον�α, τη
Λιθουαν�α και τη Σλοβεν�α. Συνεχ�ζονται µε
τη Βουλγαρ�α, την Κ�προ, την Τσεχικ� ∆ηµο-
κρατ�α, την Ουγγαρ�α, τη Μ�λτα, τη Σλοβα-
κ�α, την Πολων�α και τη Ρουµαν�α. Ωστ�σο, η
επιτ�ρηση συνεχ�ζεται αδι�κοπα ακ�µη και
για τι� υποψ�φιε� χ�ρε� για τι� οπο�ε� ολο-
κληρ�θηκε προσωριν� το κεφ�λαιο «ανταγω-
νισµ��». Η προσωριν� λ�ξη των διαπραγµα-
τε�σεων µε τσσερι� υποψ�φιε� χ�ρε� το 2001
υποδηλ�νει τη σηµαντικ� πρ�οδο που οι χ�ρε�
αυτ� πτυχαν �σον αφορ� την υιοθτηση και
την εφαρµογ� του κοινοτικο� κεκτηµνου στον
τοµα του ανταγωνισµο�.

Κατ� του� προσεχε�� µ�νε�, η Επιτροπ� θα
συνεχ�σει να συνδρ�µει τι� υποψ�φιε� χ�ρε�
στο να υλοποι�σουν τι� απαρα�τητε� µεταρ-
ρυθµ�σει� στον τοµα του ανταγωνισµο�. Ω�
προ� το θµα αυτ�, θα επιθυµο�σα να υπο-
γραµµ�σω το πρ�βληµα των ασυµβ�βαστων κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων στι� υποψ�φιε� χ�ρε�, ιδ�ω�
εκε�νων που αποσκοπο�ν στην προσλκυση
�µεσων ξνων επενδ�σεων. Πρ�γµατι, η
λλειψη αποτελεσµατικ�� νοµοθεσ�α� σε ζητ�-
µατα κρατικ�ν ενισχ�σεων φα�νεται να απο-
τελε� το κυρι�τερο εµπ�διο για τι� υποψ�φιε�
χ�ρε� για τι� οπο�ε� το κεφ�λαιο «ανταγωνι-
σµ��» δεν χει ακ�µη προσωριν� ολοκληρω-
θε�. ∆εδοµνου �τι πρπει να διαφυλ�ξουµε
την ακεραι�τητα τη� εσωτερικ�� αγορ��, η ΕΕ
δεν µπορε� να δεχθε� �τι ασυµβ�βαστε� κρατι-
κ� ενισχ�σει� θα εξακολουθ�σουν να χορη-
γο�νται στι� υποψ�φιε� χ�ρε� µετ� την προ-
σχ�ρησ� του�. Το ζ�τηµα αυτ� ε�ναι ιδια�τερα
σηµαντικ�, ιδ�ω� για του� επενδυτ�, οι οπο�οι
αναζητο�ν την ασφ�λεια δικα�ου. Για το λ�γο
αυτ� η Επιτροπ� βοηθ� ενεργ� τι� υποψ�φιε�
χ�ρε� να µετασχηµατ�σουν τι� ασυµβ�βαστε�
κρατικ� ενισχ�σει� σε αποδεκτ� µσα εν�-
σχυση�, πριν απ� την προσχ�ρηση.

Για την επιτυχ� ενσωµ�τωσ� του� στην
6νωση, οι υποψ�φιε� χ�ρε� πρπει επ�ση�
να αποκτ�σουν νοοτροπ�α ανταγωνισµο� που
θα επιτρψει στι� επιχειρ�σει� να µ�θουν να
τηρο�ν του� καν�νε� και στου� καταναλωτ�
να συνειδητοποιο�ν ολονα και περισσ�τερο
τα πλεονεκτ�µατα του ανταγωνισµο�. Το
στοιχε�ο αυτ� καθ�σταται ακ�µη πιο απαρα�-

τητο ε�ν ληφθε� υπ�ψη �τι η συνειδητοπο�-
ηση τη� σηµασ�α� του ρ�λου τη� πολιτικ��
ανταγωνισµο� συµβ�λλει ταυτ�χρονα στην
καλ�τερη εφαρµογ� των σχετικ�ν καν�νων.
Οι επιχειρ�σει� και οι ιδι�τε� δ�νανται να
συµβ�λλουν σε µεγ�λο βαθµ� στην εφαρµογ�
των καν�νων φροντα� υποθσει� ανταγωνι-
σµο� εν�πιον των δικαστηρ�ων και υποβ�λ-
λοντα� καταγγελ�ε� στι� αρµ�διε� για τον
ανταγωνισµ� αρχ�. Ελπ�ζω �τι αυτ� θα συµ-
βα�νει ολονα και περισσ�τερο στι� υποψ�-
φιε� χ�ρε�, γεγον�� το οπο�ο θα µα� βοηθ�-
σει να διασφαλ�σουµε την �παρξη υγιο�� αντα-
γωνισµο� στι� αγορ� και, µε τον τρ�πο αυτ�,
να ολοκληρ�σουµε τη µετ�βαση των υποψ�-
φιων χωρ�ν προ� µια οµαλ�� λειτουργο�σα
οικονοµ�α τη� αγορ��.

#πω� γνωρ�ζετε, στ�χο� των προτ�σεων τη�
Επιτροπ�� για τον εκσυγχρονισµ� των καν�-
νων περ� συµπρ�ξεων ε�ναι ακριβ�� να διευ-
κολυνθε� η καλλιργεια και η εδρα�ωση µια�
ττοια� νοοτροπ�α� ανταγωνισµο�. Η µεταρ-
ρ�θµισ� µα� αποσκοπε� στο να καταστ�σει
την εφαρµογ� των καν�νων για την αντιµε-
τ�πιση των συµπρ�ξεων ακ�µη πιο αποτελε-
σµατικ�, χ�ρη στη δυνατ�τητα �µεση� εφαρ-
µογ�� �λων των στοιχε�ων αυτ�ν των καν�νων
απ� τα εθνικ� δικαστ�ρια και αρχ�. Εξ�λ-
λου, θα δοθε� ιδια�τερη µφαση στην περαι-
τρω εν�σχυση του δικτ�ου που συνδει την
Επιτροπ� µε τι� εθνικ� αρχ� ανταγωνισµο�
και αφορ� ζητ�µατα συνεργασ�α� σχετικ� µε
την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ�α� περ� ανταγω-
νισµο�. Αυτ� χει βεβα�ω� µεγ�λη σηµασ�α
και για τι� υποψ�φιε� χ�ρε�. Οι πιθαν� ηµε-
ροµην�ε�-στ�χοι για την προσχ�ρηση των
νων κρατ�ν µελ�ν και ο χρ�νο� υλοπο�ηση�
τη� µεταρρ�θµιση� στον τοµα των συµπρ�-
ξεων ουσιαστικ� συµπ�πτουν. Αµσω� µ�λι�
οι υποψ�φιε� χ�ρε� καταστο�ν κρ�τη µλη,
οι εθνικ� του� αρχ� ανταγωνισµο� θα γ�νουν
αναπ�σπαστα µλη του πιο αποκεντρωµνου
και πιο ενεργο� δικτ�ου για την εφαρµογ�
τη� νοµοθεσ�α� στον τοµα αυτ�. Στο πλα�-
σιο αυτ�� τη� προοπτικ��, η παρο�σα προε-
νταξιακ� φ�ση ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ�.
Ε�ν λ�βουµε υπ�ψη την �δη επιτευχθε�σα
πρ�οδο και τι� τακτικ� επαφ� που χουν
καθιερωθε� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και των
αρχ�ν ανταγωνισµο� των υποψηφ�ων χωρ�ν,
θεωρο�µε �τι µπορο�µε να ε�µαστε ββαιοι
για το µλλον.

¢ÈÂıÓ‹˜ Î·È ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

Σε µια εποχ� που κυριαρχε� η παγκοσµιο-
πο�ηση, η διεθν�� συνεργασ�α δεν πρπει να 5



περιοριστε� στι� υποψ�φιε� για νταξη χ�ρε�.
Πρπει να βρο�µε τα µσα που θα συνδουν
σε παγκ�σµιο επ�πεδο �χι µ�νο τι� αρχ� αντα-
γωνισµο� αλλ� και τι� ννοιε� και ιδε� που
διπουν την πολιτικ� ανταγωνισµο�. Το 2001
επιτε�χθηκε πρ�οδο� σε δ�ο τοµε�� διεθνο��
συνεργασ�α�· και στι� δ�ο περιπτ�σει�, η Επι-
τροπ� λειτο�ργησε ω� κινητ�ρια δ�ναµη για
την προ�θηση των σχετικ�ν πρωτοβουλι�ν.

¶√∂: ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È Ë ÔÏÈÙÈÎ‹
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Η πρ�τη συνεργασ�α διεξ�γεται στο πλα�σιο
του Παγκoσµ�ου Οργανισµο� Εµπορ�ου
(ΠΟΕ). Το 1996 προωθ�σαµε την ιδα µια�
πολυµερο�� συµφων�α� για το εµπ�ριο και τον
ανταγωνισµ�. Η τταρτη υπουργικ� δι�σκεψη
του ΠΟΕ, η οπο�α πραγµατοποι�θηκε στην
Ντ�χα (Κατ�ρ) απ� τι� 9 ω� τι� 14 Νοεµ-
βρ�ου, υιοθτησε δ�λωση µε τ�τλο «Η αλλη-
λεπ�δραση µεταξ� εµπορ�ου και πολιτικ��
ανταγωνισµο�». Η δ�λωση αυτ� αποτελε� µια
σηµαντικ� εξλιξη στι� προσπ�θειε� που
χουµε ξεκιν�σει για την εκπ�νηση και
θσπιση πολυµερ�ν καν�νων ανταγωνισµο�
στο πλα�σιο του ΠΟΕ, στο βαθµ� που στην εν
λ�γω δ�λωση αναγνωρ�ζεται για πρ�τη φορ�
�τι ο ΠΟΕ ε�ναι ο ενδεδειγµνο� φορα� για
τη διαπραγµ�τευση και τη σ�ναψη πολυµε-
ρο�� συµφων�α� για το εµπ�ριο και τον αντα-
γωνισµ�. Μχρι πρ�σφατα, η αµφισβ�τηση
�ταν ιδια�τερη ντονη ακ�µη και ω� προ� την
αρχ� µια� ττοια� συµφων�α� στο πλα�σιο του
ΠΟΕ. Το �τι αναγνωρ�ζεται η αναγκαι�τητα
�παρξη� εν�� ττοιου πλαισ�ου καθ�� και η
σηµασ�α του για το διεθν� εµπ�ριο και την
αν�πτυξη θα συµβ�λλει στην καθιρωση και
στην αποτελεσµατικ�τερη εφαρµογ� των
εθνικ�ν καν�νων ανταγωνισµο�, και αυτ� προ�
µεγ�λο �φελο� των καταναλωτ�ν σε ολ�-
κληρο τον κ�σµο. Εξ�λλου, παρ�τι εκε�νοι
που πρ�τειναν την εκπ�νηση και εφαρµογ�
πολυµερ�ν καν�νων ανταγωνισµο� πρπει να
αναµε�νουν την πµπτη υπουργικ� δι�σκεψη
του ΠΟΕ προκειµνου να ξεκιν�σει η επ�-
σηµη φ�ση των διαπραγµατε�σεων για πολυ-
µερ� συµφων�α, ωστ�σο χει �δη αναληφθε�
σαφ�� δσµευση για ναρξη των διαπραγµα-
τε�σεων αυτ�ν σε συγκεκριµνη ηµεροµη-
ν�α και το εν λ�γω ζ�τηµα θα αντιµετωπιστε�
στο πλα�σιο τη� ενια�α� δσµευση�. Στην
πρ�ξη, χουµε εισλθει σε µια «προκαταρ-
κτικ� φ�ση» κατ� τη δι�ρκεια τη� οπο�α� θα
µπορσουµε να επιτελσουµε χρ�σιµο ργο
�στε να διευκριν�σουµε, απ� κοινο� µε του�
ετα�ρου� µα� των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν και
των ανεπτυγµνων χωρ�ν, τα απαρα�τητα στοι-
χε�α που θα πρπει να χει µια ττοια συµ-

φων�α. Εξ�λλου, οι προτ�σει� τη� ΕΕ για τα
κ�ρια στοιχε�α µια� ττοια� συµφων�α� γι-
ναν ευρω� αποδεκτ� στην Ντ�χα. Πρ�γ-
µατι, η προαναφερθε�σα δ�λωση στηρ�ζεται
στα στοιχε�α εκε�να που η ΕΕ θεωρε� �τι πρ-
πει να εξεταστο�ν κατ� προτεραι�τητα για
λ�γου� ευκρ�νεια� του σχετικο� πλαισ�ου
(βασικ� αρχ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
�πω� η διαφ�νεια, η µη εισαγωγ� διακρ�σεων
και η διαδικαστικ� αµεροληψ�α, η δσµευση
�τι θα κηρ�σσονται παρ�νοµε� οι σαφε�� περι-
πτ�σει� συµπρ�ξεων, οι τρ�ποι οικειοθελο��
συνεργασ�α� µεταξ� των αρχ�ν ανταγωνι-
σµο�). Τλο�, η δ�λωση ανο�γει το δρ�µο για
µια πιο εστιασµνη τεχνικ� βο�θεια και για
αν�πτυξη των ικανοτ�των που θα επιτρψουν
στι� αναδυ�µενε� και αναπτυσσ�µενε� οικο-
νοµ�ε� να κατανο�σουν καλ�τερα και να εκτι-
µ�σουν τη σηµασ�α αυτ�ν των ζητηµ�των.

¢ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Σε πιο �τυπη β�ση, το διεθν� δ�κτυο αντα-
γωνισµο� (∆∆Α) ξεκ�νησε τον Οκτ�βριο.
Ε�ναι το αποτλεσµα εντατικ�ν συζητ�σεων
που �ρχισαν το φθιν�πωρο του 2000. Ε�ναι η
πρ�τη φορ� που οι αρχ� ανταγωνισµο� απ�
�λο τον κ�σµο λαµβ�νουν αυτ�νοµη πρωτο-
βουλ�α που θα του� επιτρψει να µοιραστο�ν
τι� εµπειρ�ε� του� και να ανταλλ�ξουν ιδε�
για ζητ�µατα ανταγωνισµο� που συνδονται µε
την ολονα και µεγαλ�τερη παγκοσµιοπο�-
ηση τη� οικονοµ�α�. Το ∆∆Α θα ε�ναι να
�τυπο δ�κτυο που θα λειτουργε� β�σει συγκε-
κριµνων σχεδ�ων και θα στηρ�ζεται στη
συνα�νεση· το δ�κτυο αυτ� θα απαρτ�ζεται απ�
τι� αρχ� ανταγωνισµο� των ανεπτυγµνων
και των αναπτυσσ�µενων χωρ�ν. Θα πραγ-
µατε�εται ζητ�µατα εφαρµογ�� τη� νοµοθε-
σ�α� περ� ανταγωνισµο� καθ�� και πολιτικ�
ζητ�µατα κοινο� ενδιαφροντο�, εν� παρ�λ-
ληλα θα διατυπ�νει προτ�σει� για τη
σ�γκλιση τ�σο επ� τη� ουσ�α� �σο και στο
επ�πεδο των διαδικασι�ν, χ�ρη σε να πρ�-
γραµµα και σε µια δοµ� που θα βασ�ζονται στα
αποτελσµατα. Το δ�κτυο αυτ� θα ευνο�σει
επ�ση� τη δι�δοση των εµπειρι�ν και των
καλ�τερων πρακτικ�ν στον εν λ�γω τοµα,
θα καταστ�σει ευρ�τερα γνωστ� το ρ�λο υπε-
ρασπιστ� του ανταγωνισµο� που µπορο�ν να
διαδραµατ�σουν οι αρχ� ανταγωνισµο� και
θα επιδι�ξει να διευκολ�νει τη διεθν� συνερ-
γασ�α. Θα επικεντρ�σει τι� προσπ�θει� του
στα διεθν� ζητ�µατα ανταγωνισµο� των
οπο�ων η επ�λυση ε�ναι δυσχερ��, αλλ� �χι
αδ�νατη. Αρχικ�, οι εργασ�ε� στο πλα�σιο
του ∆∆Α θα επικεντρωθο�ν σε δ�ο βασικ�
ζητ�µατα του τοµα αυτο�: στον λεγχο των
συγκεντρ�σεων σε να πολλαπλ� δικαιοδο-6



τικ� πλα�σιο και στο ρ�λο υπερασπιστ� του
ανταγωνισµο� που µπορο�ν να διαδραµατ�-
σουν οι αρχ� ανταγωνισµο�. Αυτ� η θεµα-
τολογ�α θα διευρυνθε� στη συνχεια και θα
περιλ�βει επ�ση� ζητ�µατα ιδια�τερη� σηµα-
σ�α� για τι� υπ� µετ�βαση και τι� αναπτυσ-
σ�µενε� οικονοµ�ε�.

* * *

Θα �θελα στο σηµε�ο αυτ� να εκφρ�σω την
ευγνωµοσ�νη µου στο Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�-
λιο καθ�� και στην Οικονοµικ� και Κοινω-
νικ� Επιτροπ�. Αµφ�τερα τα θεσµικ� αυτ�
�ργανα στ�ριξαν µε συνπεια την πολιτικ�
ανταγωνισµο� τη� Επιτροπ��. Το 2001, στ�-
ριξαν τι� προτ�σει� µα� για εκσυγχρονισµ�
τη� διαδικασ�α� στον τοµα των συµπρ�ξεων
οι οπο�ε�, �πω� ελπ�ζω, θα εγκριθο�ν οριστικ�
απ� το Συµβο�λιο το 2002. Τα σχ�λια των
εκπροσ�πων του ευρωπα�ου πολ�τη καθ�� και

τα οικονοµικ� και κοινωνικ� συµφροντα τη�
ΕΕ ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ� για την πολι-
τικ� µα�. Η στ�ριξ� του� και η εποικοδοµη-
τικ� του� κριτικ� µα� βοηθο�ν στην εργασ�α
µα�. 

Η ετ�σια κθεση µου προσφρει συν�θω� µια
καλ� ευκαιρ�α για ναν ευρ� δι�λογο µε τα
δ�ο αυτ� θεσµικ� �ργανα επ� �λου του φ�σµα-
το� των ζητηµ�των επικαιρ�τητα� που απα-
σχολο�ν την πολιτικ� ανταγωνισµο�. Οι συζη-
τ�σει� αυτ� ε�ναι χρ�σιµε� καθ�τι δεν περιο-
ρ�ζονται σε µια εκτ�µηση τη� παρελθο�σα�
δραστηρι�τητα� τη� Επιτροπ�� αλλ� στο πλα�-
σι� του� θ�γονται επ�ση� ζητ�µατα που αφο-
ρο�ν το µλλον. Χα�ροµαι που η παρο�σα
κθεση µου δ�νει τη δυνατ�τητα να συνεχ�σω
αυτ� την ανταλλαγ� απ�ψεων.
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1. Η εφαρµογ� των καννων ανταγωνισµο�
αποτελε� �να απ τα βασικ� καθ�κοντα τη�
Επιτροπ�� και διαδραµατ�ζει κεντρικ ρλο
στην οικονοµικ� λειτουργ�α τη� ενια�α� αγο-
ρ��. Η �ναρξη του τελικο� σταδ�ου καθι�ρω-
ση� του ευρ� την 1η Ιανουαρ�ου 2002 και η
διε�ρυνση τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση� σε πρω-
τγνωρη κλ�µακα καθιστο�ν αναγκα�ο τον εν
καιρ� εκσυγχρονισµ των καννων που δι�-
πουν τι� περιοριστικ�� συµφων�ε� και κατα-
χρ�σει� δεσπζουσα� θ�ση�, τι� συγκεντρ�-
σει� και τι� κρατικ�� ενισχ�σει�, ο�τω� �στε
να µπορ�σει η Επιτροπ� να προσαρµσει τη
δρ�ση τη� στο ταχ�ω� µεταβαλλµενο οικο-
νοµικ περιβ�λλον. Κατ’ αυτν τον τρπο η
δρ�ση τη� Επιτροπ�� θα εστιαστε� στι� µορφ��
εκε�νε� συµπεριφορ�� των συµµετεχντων
στην αγορ� που ε�ναι οι πλ�ον επικ�νδυνε� για
την «ανοιχτ� αγορ� µε ελε�θερο ανταγωνι-
σµ», πω� προβλ�πεται στη Συνθ�κη.

2. Το 2001 πολλ�� αποφ�σει� σε υποθ�σει�
συµπρ�ξεων σηµατοδτησαν τη διαρκ� προ-
σπ�θεια τη� Επιτροπ�� να αντιµετωπ�σει τη
συµπεριφορ� επιχειρ�σεων που αντιβα�νει
κατ�φωρα στον ανταγωνισµ σε ευρ� φ�σµα
τοµ�ων. Οι αποφ�σει� αυτ�� καταδεικν�ουν τον
�µεσο αντ�κτυπο τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
στην ευηµερ�α των καταναλωτ�ν, εν� το �διο
ισχ�ει για τι� αποφ�σει� που ελ�φθησαν κατ�
τη δι�ρκεια του �του� στον τοµ�α τη� αυτοκι-
νητοβιοµηχαν�α�. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� �δωσε
και π�λι ιδια�τερο β�ρο� στο �νοιγµα των αγο-
ρ�ν εκε�νων που δεν �χει ακµη εδραιωθε�
πλ�ρω� το ανταγωνιστικ περιβ�λλον, µερι-
µν�ντα� ταυτχρονα για την εξασφ�λιση ισ-
τιµων ρων ανταγωνισµο� και για τη διαφ�λαξη
τη� παροχ�� υπηρεσι�ν γενικο� συµφ�ροντο�.

3. Η δρ�ση τη� Επιτροπ�� στον τοµ�α των
συγκεντρ�σεων εκτυλ�σσεται σε �να περι-
β�λλον παγκοσµιοπο�ηση�, εν� οι εξεταζ-
µενε� υποθ�σει� ε�ναι ολο�να και πιο περ�-
πλοκε�. Παγκσµιε� συγκεντρ�σει� υπαγ-
µενε� σε πλε�ονε� �ννοµε� τ�ξει� καθιστο�ν
ολο�να και περισστερο απαρα�τητη την
�ντονη διεθν� συνεργασ�α στο πλα�σιο δια-
φρων φορ�ων, πω� το διεθν�� δ�κτυο αντα-
γωνισµο� (International Competition Network
— ICN), καθ�� και διµερ�ν συµφωνι�ν. Προ-
κειµ�νου να διασφαλιστε� τι το ευρωπαϊκ
σ�στηµα ελ�γχου των συγκεντρ�σεων �χει
τα κατ�λληλα εφδια για να αντιµετωπ�σει
τι� προκλ�σει� που θ�τουν οι παγκσµιε�
συγκεντρ�σει�, αλλ� και τι� προκλ�σει� που
θα επιφ�ρει η διε�ρυνση τη� Ευρωπαϊκ��
#νωση�, η Επιτροπ� �χει ξεκιν�σει µια ενδε-
λεχ� αναθε�ρηση του κοινοτικο� κανονισµο�
περ� συγκεντρ�σεων. Τον ∆εκ�µβριο του 2001
δηµοσιε�θηκε �να �γγραφο διαβο�λευση�

(Πρ�σινο Βιβλ�ο) που καλ�πτει θ�µατα αρµο-
διτητα�, διαδικαστικ� και ουσιαστικ�.

4. Στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων, το
2001 επ�λθαν πολ� σηµαντικ�� βελτι�σει�
στο θ�µα τη� διαφ�νεια�, µε τη θ�σπιση του
π�νακα επιδσεων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� και µε την παροχ� πρσβαση� στο κοιν
στο on-line µητρ�ο κρατικ�ν ενισχ�σεων. Η
πολιτικ� εκσυγχρονισµο� και επικαιροπο�η-
ση� των καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
απ την Επιτροπ� συνεχ�στηκε µε τη θ�σπιση
ν�ων καννων σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� για επιχειρηµατικ� κεφ�λαια και µε
την �ναρξη τη� αναθε�ρηση� τη� εφαρµοζ-
µενη� πολιτικ�� κρατικ�ν ενισχ�σεων σε
τρει� σηµαντικο�� τοµε��, την απασχληση,
την �ρευνα και αν�πτυξη, και τα µεγ�λα περι-
φερειακ� επενδυτικ� σχ�δια. Ω� προ� τα µ�τρα
παρακολο�θηση� και εφαρµογ��, δθηκε ιδι-
α�τερη προσοχ� στην οριστικ� �ναρξη ισχ�ο�
των δ�ο κανονισµ�ν απαλλαγ�� κατ� κατη-
γορ�α σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� προ� µικρ��
και µεσα�ε� επιχειρ�σει� και τι� ενισχ�σει�
επαγγελµατικ�� εκπα�δευση�, και του κανο-
νισµο� για τι� ενισχ�σει� �σσονο� σηµασ�α�.

5. Με την �κδοση κοιν�ν θ�σεων στο κεφ�-
λαιο του ανταγωνισµο� στι� 12 ∆εκεµβρ�ου,
ολοκληρ�θηκε το πρ�το στ�διο των δραστη-
ριοτ�των διε�ρυνση� στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων. Το Συµβο�λιο Σ�νδεση� αποφ�-
σισε να κλε�σει προσωριν� το κεφ�λαιο του
ανταγωνισµο� για τ�σσερι� υποψ�φιε� χ�ρε�.

6. Η Επιτροπ� οφε�λει να αντιµετωπ�σει µε
ιδια�τερη προσοχ� τι� πτυχ�� ανταγωνισµο�
τη� επικε�µενη� διε�ρυνση� και να συνεργα-
στε� µε τι� υποψ�φιε� χ�ρε� �στε να δια-
σφαλιστε� η εφαρµογ� των �διων καννων µε
την �δια αποτελεσµατικτητα σε ολκληρη
τη διευρυµ�νη #νωση.

7. Το 2001 οι ν�ε� υποθ�σει� αν�λθαν συνο-
λικ� σε 1 036, εκ των οπο�ων 284 υποθ�σει�
στον τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και
καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� (που εµπ�-
πτουν στα �ρθρα 81, 82 και 86), 335 υποθ�σει�
συγκ�ντρωση� και 417 υποθ�σει� κρατικ��
εν�σχυση� (εξαιρουµ�νων των καταγγελι�ν).
Αντ�στοιχα, το 2000 εξετ�στηκαν 1 211 συνο-
λικ� ν�ε� υποθ�σει�, εκ των οπο�ων 297 στον
τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και κατα-
χρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση�, 345 υποθ�σει�
συγκ�ντρωση� και 569 υποθ�σει� κρατικ��
εν�σχυση� (1). Συνεπ��, η µε�ωση του συνο-

13
(1) Τα αριθµητικ� στοιχε�α για τι� υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ�-

σεων του 2000 αναθεωρ�θηκαν µετ� τη δηµοσ�ευση τη� #κθε-
ση� Ανταγωνισµο� 2000.



λικο� αριθµο� ν�ων υποθ�σεων αποτελε�
γενικ� τ�ση, η οπο�α ε�ναι αποτ�λεσµα τη�
ελαφρ�� µε�ωση� στον τοµ�α των περιορι-
στικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ-
ζουσα� θ�ση�, τη� µε�ωση� των υποθ�σεων
συγκ�ντρωση� για πρ�τη φορ� µετ� απ
αρκετ� χρνια και τη� σηµαντικ�� µε�ωση�
του αριθµο� των υποθ�σεων κρατικ�� εν�-
σχυση�.

8. Η ελαφρ� µε�ωση του αριθµο� ν�ων υπο-
θ�σεων στον τοµ�α των περιοριστικ�ν συµ-
φωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση�
δε�χνει τι δεν �χει αντιστραφε� η �ντονη
καθοδικ� τ�ση των κοινοποι�σεων που παρα-
τηρε�ται απ το 1999 χ�ρη στην �κδοση κατευ-
θυντ�ριων γραµµ�ν για τι� οριζντιε� και
κ�θετε� συµφων�ε�. Ο αριθµ� των καταγγε-
λι�ν, που παρουσ�ασε µεγ�λε� διακυµ�νσει�
τα προηγο�µενα χρνια, διατηρ�θηκε σχε-
τικ� σταθερ� αυτ το χρνο (116 το 2001 �να-
ντι 112 το 2000).

9. Οι υποθ�σει� που διεκπεραι�θηκαν αν�ρ-
χονται συνολικ� σε 1 204, εκ των οπο�ων
378 υποθ�σει� στον τοµ�α των περιοριστικ�ν
συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα�
θ�ση�, 346 υποθ�σει� συγκ�ντρωση� και
480 υποθ�σει� κρατικ�� εν�σχυση� (εξαιρου-
µ�νων των καταγγελι�ν). Τα αντ�στοιχα στοι-
χε�α για το 2000 �ταν 1 230 διεκπεραιωθε�σε�
υποθ�σει�, εκ των οπο�ων 400 υποθ�σει� στον
τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και κατα-
χρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση�, 355 υποθ�σει�
συγκ�ντρωση� και 475 υποθ�σει� κρατικ��
εν�σχυση� (1). Η ελαφρ� µε�ωση των διεκπε-
ραιωθεισ�ν υποθ�σεων στον τοµ�α των περιο-
ριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ-
ζουσα� θ�ση� οφε�λεται στην αυξηµ�νη ενα-
σχληση µε υποθ�σει� συµπρ�ξεων (που
απορροφο�ν σηµαντικο�� πρου�). Ωστσο,
οι υποθ�σει� που διεκπεραι�θηκαν (378) �ταν
πολ� περισστερε� απ τι� ν�ε� υποθ�σει�

(284), µε αποτ�λεσµα να µει�νεται περαιτ�ρω
η συσσωρευθε�σα εργασ�α.

10. Η ελαφρ� µε�ωση των συγκεντρ�σεων
και συµµαχι�ν που κλ�θηκε η Επιτροπ� να
εξετ�σει το 2001 φα�νεται τι αντικατοπτρ�-
ζει τη γενικ� επιδε�νωση των οικονοµικ�ν
συνθηκ�ν στι� βιοµηχανικ�� χ�ρε� και την
αλλαγ� των αντιλ�ψεων τη� επιχειρηµατικ��
κοιντητα� ω� προ� την επιτυχ�α του πρ-
σφατου κ�µατο� συγκεντρ�σεων και συµµα-
χι�ν. Για πρ�τη φορ� µετ� το 1993, ο αριθµ�
των συγκεντρ�σεων που κοινοποι�θηκαν
στην Επιτροπ� µει�θηκε απ 345 το 2000 σε
335 το 2001, αν και εξακολουθε� να ε�ναι πολ�
υψηλτερο� απ ,τι το 1999. Κατ� τη δι�ρ-
κεια του �του� εκδθηκαν 340 επ�σηµε� απο-
φ�σει� (�ναντι 345 το 2000). Εν� το 2001 παρα-
τηρ�θηκε διακοπ� τη� ανοδικ�� τ�ση� του
συνολικο� αριθµο� κοινοποι�σεων συγκε-
ντρ�σεων, οι υποθ�σει� συγκεντρ�σεων γ�νο-
νται πιο περ�πλοκε� και οι αγορ�� χαρακτη-
ρ�ζονται απ µεγαλ�τερο βαθµ συγκ�ντρω-
ση�. Ειδικτερα, ο αριθµ� των υποθ�σεων
που απαιτο�ν εµπεριστατωµ�νη �ρευνα αυξ�-
θηκε µε ταχ�τερο ρυθµ απ ,τι ο συνολικ�
αριθµ� υποθ�σεων (αποφ�σει� για τι� οπο�ε�
κιν�θηκε το δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α�:
το 2001 α�ξηση κατ� 17 % σε σχ�ση µε το
2000 και κατ� 100 % σε σχ�ση µε το 1999).

11. Στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων, οι
κοινοποι�σει� µει�θηκαν κατ� 30 % περ�που
και οι ν�ε� υποθ�σει� µη κοινοποιηθεισ�ν
ενισχ�σεων παρουσ�ασαν µε�ωση τη� τ�ξεω�
του 45 % σε σχ�ση µε το 2000, εν� οι υποθ�-
σει� που υποβλ�θηκαν προ� εξ�ταση σχεδν
πενταπλασι�στηκαν. Ωστσο, ο αριθµ� των
διαδικασι�ν που κιν�θηκαν παρ�µεινε στα-
θερ� (66 το 2001 �ναντι 67 το 2000). Οι αρνη-
τικ�� οριστικ�� αποφ�σει� σηµε�ωσαν µικρ�
α�ξηση (31 το 2001 �ναντι 26 το 2000). Συνο-
λικ�, ο αριθµ� των εκκρεµ�ν υποθ�σεων
αυξ�θηκε επ�ση� (621 το 2001 �ναντι 584 το
2000) λγω του αριθµο� των καταγγελι�ν (2).
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(2) Τα αριθµητικ� στοιχε�α για το 2000 αναθεωρ�θηκαν µετ� τη
δηµοσ�ευση τη� #κθεση� Ανταγωνισµο� 2000.

(1) Τα αριθµητικ� στοιχε�α για τι� υποθ�σει� περιοριστικ�ν συµ-
φωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� για το 2000
αναθεωρ�θηκαν µετ� τη δηµοσ�ευση τη� #κθεση� Ανταγω-
νισµο� 2000.

ŒÓıÂÙÔ 1: ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ — √È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ 2001

Ο επ�τροπο� Monti �χει υπογραµµ�σει επανειληµµ�να τη µεγ�λη σηµασ�α που αποδ�δει η Επιτροπ�
στι� συν�πειε� του δικα�ου και τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� στον καταναλωτ�. Η πολιτικ� στον
τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων, ο �λεγχο� των συγκεντρ�σεων και η επιβολ� τη� νοµοθεσ�α�
σε υποθ�σει� περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� συµβ�λλουν στην



∂π™∞°ø°∏
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κατοχ�ρωση των οφελ�ν που απορρ�ουν για τον καταναλωτ� απ την εφαρµογ� των καννων
ανταγωνισµο� τη� ΕΕ.

Κ�νοντα� µια αναδροµ� στο 2001, αρκετ�� απ τι� αποφ�σει� που εκδθηκαν ιδια�τερα στον τοµ�α
των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� δε�χνουν καθαρ� τι η δια-
φ�λαξη του ανταγωνισµο� στο ακ�ραιο λειτουργε� υπ�ρ των συµφερντων των καταναλωτ�ν. Ο
καταναλωτ�� ε�ναι αυτ� που καλε�ται εντ�λει να πληρ�σει το τ�µηµα για τα τυχν επιπλ�ον
κ�ρδη που αποκοµ�ζουν οι φορε�� τη� αγορ�� περιορ�ζοντα� τι� δυν�µει� του ανταγωνισµο�, συγκρο-
τ�ντα� συµπρ�ξει� για παρ�δειγµα, διτι, ε�ν ο ανταγωνισµ� λειτουργο�σε σωστ�, ο καταναλωτ��
θα επωφελο�νταν απ χαµηλτερε� τιµ��, καλ�τερη εξυπηρ�τηση και ευρ�τερα περιθ�ρια επι-
λογ��.

British Midland/Lufthansa/SAS

Την 1η Μαρτ�ου 2000, η British Midland International, η Lufthansa και η SAS κοινοπο�ησαν συµ-
φων�α για τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση�, β�σει τη� οπο�α� συµφ�νησαν να συντον�σουν τι�
υπηρεσ�ε� του� προ� και απ το αεροδρµιο Heathrow του Λονδ�νου και το διεθν�� αεροδρµιο
του Μ�ντσεστερ.

Η Επιτροπ� αναγν�ρισε τι η συµφων�α �χει εν γ�νει θετικ�� συν�πειε� ω� προ� τη βελτ�ωση τη�
αποτελεσµατικτητα� και τον ανταγωνισµ. Οδηγε� σε αναδιοργ�νωση και επ�κταση των υφι-
στ�µενων δικτ�ων των µερ�ν. Ωστσο, στο πλα�σιο τη� δηµιουργ�α� τη� κοιν�� επιχε�ρηση�
παρ�χεται στη Lufthansa το αποκλειστικ δικα�ωµα να εκµεταλλε�εται τι� πτ�σει� σε λα σχε-
δν τα δροµολγια µεταξ� Λονδ�νου και Φραγκφο�ρτη�. Η αγορ� Λονδ�νου-Φραγκφο�ρτη� ε�ναι
µ�α απ τι� πιο πολυ�σχολε� αγορ�� τη� Ευρ�πη�. Η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι η αποχ�ρηση τη�
British Midland απ τη γραµµ� Λονδ�νου-Φραγκφο�ρτη� συνιστ� σηµαντικ περιορισµ του αντα-
γωνισµο� στην εν λγω αγορ�. Η Επιτροπ� εξ�φρασε την ανησυχ�α τι η συµφων�α θα µπορο�σε
να οδηγ�σει ακµη και σε εξ�λειψη του ανταγωνισµο�. Μνον η Lufthansa και η British Airways
θα παρ�µεναν στην αγορ�, εν� η Lufthansa µαζ� µε την British Midland θα βρ�σκονταν σε πολ�
καλ�τερη θ�ση σον αφορ� την πρσβαση σε διαθ�σιµου� χρνου� (slots) και στα δ�ο �κρα τη�
αγορ��. Αντ�θετα, παρεµποδ�ζονται οι προσπ�θειε� τη� British Airways να αυξ�σει τη συχντητα
των πτ�σε�ν τη�, λγω ανεπ�ρκεια� των διαθ�σιµων χρνων στη Φραγκφο�ρτη.

Προκειµ�νου να αντιµετωπιστο�ν τα προβλ�µατα ανταγωνισµο� που εντπισε η Επιτροπ�, τα
µ�ρη αν�λαβαν τη δ�σµευση να εξασφαλ�σουν διαθ�σιµου� χρνου� στο αεροδρµιο τη� Φρα-
γκφο�ρτη�, �στε να επιτραπε� σε �ναν νεοεισερχµενο � σε �ναν υφιστ�µενο ανταγωνιστ�, και
ιδια�τερα στην British Airways, να αυξ�σει τη συχντητα των πτ�σε�ν τη� στην εν λγω γραµµ�
και να ανταγων�ζεται τη Lufthansa επ� �σοι� ροι�. Στο µεταξ�, η British Airways ζ�τησε και απ�-
κτησε ορισµ�νου� απ αυτο�� του� διαθ�σιµου� χρνου�.

Ω� εκ το�του, οι πελ�τε� θα επωφεληθο�ν απ την �παρξη περισστερων επιλογ�ν στι� υπηρε-
σ�ε� αεροπορικ�� µεταφορ�� προ� περισστερου� προορισµο��, καλ�τερε� συνδ�σει�, εξυπηρε-
τικ� δροµολγια και ταξ�δια χωρ�� στ�σει�.

SAS/Maersk

Στι� 18 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε να επιβ�λει στι� σκανδιναβικ�� αεροπορικ�� εταιρε�ε�
SAS και Maersk Air πρστιµα �ψου� 39,375 εκατ. EUR και 13,125 εκατ. EUR αντ�στοιχα, επειδ�
εφ�ρµοζαν µυστικ� συµφων�α κατανοµ�� τη� αγορ��.

Η Επιτροπ� ε�χε παρατηρ�σει τι η Maersk Air ε�χε αποχωρ�σει απ τη γραµµ� Κοπεγχ�γη�-
Στοκχλµη�. Κατπιν αυτο�, η SAS απ�κτησε µονοπωλιακ� θ�ση στην εν λγω γραµµ�, ει� β�ρο�
των πλ�ον του εν� εκατοµµυρ�ου επιβατ�ν που χρησιµοποιο�ν τη γραµµ� αυτ� κ�θε χρνο. ∆ια-
πιστ�θηκε επ�ση� τι η SAS ε�χε διακψει τι� πτ�σει� τη� µεταξ� Κοπεγχ�γη� και Βενετ�α�, εν�
η Maersk Air ε�χε αρχ�σει να πραγµατοποιε� πτ�σει� στη γραµµ� αυτ� και, τ�λο�, τι η SAS ε�χε
αποχωρ�σει απ τη γραµµ� Billund-Φραγκφο�ρτη�, που ο µοναδικ� αεροµεταφορ�α� που παρ�-
µεινε �ταν η Maersk Air. Επιπλ�ον, τα µ�ρη διαπραγµατε�ονταν µια γενικ� ρ�τρα µη ανταγωνι-
σµο� που κ�λυπτε τι� µελλοντικ�� του� δραστηριτητε� στι� διεθνε�� γραµµ�� απ/προ� τη ∆αν�α
και στι� εσωτερικ�� πτ�σει� τη� ∆αν�α�.
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Χ�ρη στην εν λγω απφαση, αποκαταστ�θηκε ο ανταγωνισµ� µεταξ� τη� SAS και τη� Maersk
Air, των δ�ο µεγαλ�τερων αεροπορικ�ν εταιρει�ν που ασκο�ν δραστηριτητε� στι� πτ�σει�
προ�/απ τη ∆αν�α. Στα δροµολγια που κ�λυπτε προηγουµ�νω� η συµφων�α κατανοµ�� τη� αγο-
ρ�� ανακοιν�θηκε πρ�γµατι ν�α ε�σοδο�, για παρ�δειγµα, απ τη SAS µε π�ντε ταξ�δια µετ’ επι-
στροφ�� καθηµεριν�� µεταξ� Billund και Κοπεγχ�γη�. Η π�εση στα τιµολγια των αεροπορικ�ν
εταιρει�ν αποκαταστ�θηκε, καθτι η πραγµατικ� πιθαντητα ν�α� εισδου στην αγορ� µια� απ
τι� εν λγω εταιρε�ε� αποτ�λεσε και π�λι ανασχετικ παρ�γοντα στη συµπεριφορ� των µερ�ν ω�
προ� τον καθορισµ των τιµ�ν.

∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›·

Στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχαν�α� η Επιτροπ� καταδ�κασε πρακτικ�� παραγωγ�ν αυτοκιν�των
που εµπδιζαν του� καταναλωτ�� να αγορ�ζουν αυτοκ�νητα απ τη χ�ρα τη� επιλογ�� του�.

Στι� 29 Ιουν�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε απφαση β�σει τη� οπο�α� επεβλ�θη πρστιµο �ψου�
30,96 εκατ. EUR στη Volkswagen λγω τη� διατ�ρηση� των τιµ�ν µεταπ�ληση� στη Γερµαν�α για
το ν�ο VW Passat. Η Volkswagen ε�χε στε�λει εγκυκλ�ου� το 1996 και το 1997 στου� γερµανο��
διανοµε�� τη� προτρ�ποντ�� του� να µην πωλο�ν το εν λγω µοντ�λο σε τιµ�� χαµηλτερε� απ
την ενδεικτικ� τιµ� τιµοκαταλγου. Πρκειται για την πρ�τη απφαση σχετικ� µε τη διατ�ρηση
των τιµ�ν µεταπ�ληση� στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχαν�α�. Η διατ�ρηση των τιµ�ν µετα-
π�ληση� αποτελε� πολ� σοβαρ περιορισµ του ανταγωνισµο� τιµ�ν και �χει �µεσε� επιπτ�σει�
στι� τιµ�� καταναλωτ�.

Στι� 10 Οκτωβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε απφαση β�σει τη� οπο�α� επεβλ�θη πρστιµο �ψου�
71,825 εκατ. EUR στην DaimlerChrysler για αρκετ�� παραβ�σει� του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ.
Μ�α απ αυτ�� �ταν η παρεµπδιση του παρ�λληλου εµπορ�ου στη Γερµαν�α, γεγον� που εµπ-
διζε του� καταναλωτ�� απ �λλα κρ�τη µ�λη να αγορ�ζουν αυτοκ�νητα απ γερµανο�� διανοµε��.
Qλλη µ�α παρ�βαση �ταν η σ�ναψη συµφων�α� καθορισµο� των τιµ�ν στο Β�λγιο που αποσκο-
πο�σε στη µε�ωση των εκπτ�σεων που παρ�χονται στου� καταναλωτ��.

Το 2001 σηµει�θηκαν σηµαντικ�� εξελ�ξει� σχετικ� µε την αναθε�ρηση τη� απαλλαγ�� κατ�
κατηγορ�α στον τοµ�α τη� διανοµ�� αυτοκιν�των, οι οπο�ε� θα οριστικοποιηθο�ν το 2002. Περισ-
στερε� λεπτοµ�ρειε� αναφ�ρονται στο τµ�µα Ι.Γ.6.1 τη� παρο�σα� �κθεση�.

∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÚÔÌ‹ıÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ˙ÒÓË˜ ÙÔ˘ Â˘ÚÒ

Λ�γο µετ� τη δηµιουργ�α του ευρ�, η Επιτροπ� �λαβε καταγγελ�ε� απ καταναλωτ��, κατ� τι�
οπο�ε� ορισµ�νε� τρ�πεζε� ε�χαν καθορ�σει συλλογικ� τι� προµ�θει�� του� για την ανταλλαγ� τρα-
πεζογραµµατ�ων τη� ζ�νη� του ευρ�. Η Επιτροπ� διεν�ργησε αρκετο�� αιφνιδιαστικο�� ελ�γ-
χου� σε δι�φορε� τρ�πεζε� και απ�στειλε αιτ�µατα παροχ�� πληροφορι�ν στι� περισστερε�
τρ�πεζε� τη� ζ�νη� του ευρ�. Στη συν�χεια, κ�νησε διαδικασ�ε� κατ� πολλ�ν τραπεζ�ν σε επτ�
κρ�τη µ�λη.

Κατπιν αυτο�, αρκετ�� τρ�πεζε� υπ�βαλαν µονοµερε�� προτ�σει� στην Επιτροπ�, οι οπο�ε� προ-
�βλεπαν σηµαντικ� µε�ωση των εφαρµοζµενων προµηθει�ν και πλ�ρη κατ�ργησ� του� το αργ-
τερο µ�χρι τον Οκτ�βριο του 2001, τουλ�χιστον για πρ�ξει� αγορ�� απ κατχου� λογαριασµ�ν,
γεγον� που ε�χε σαφ� οφ�λη για του� καταναλωτ�� πριν απ τη µετ�βαση στο ευρ�.

Λαµβ�νοντα� υπψη την εξαιρετικ� περ�σταση τη� εξαφ�νιση� τη� σχετικ�� αγορ�� και το �µεσο
φελο� των ανωτ�ρω προτ�σεων για του� καταναλωτ��, η Επιτροπ� αποφ�σισε να περατ�σει τι�
διαδικασ�ε� σ�µπραξη� κατ� των περισστερων τραπεζ�ν. Στι� 12 ∆εκεµβρ�ου η Επιτροπ� επ�-
βαλε πρστιµα σε π�ντε γερµανικ�� τρ�πεζε�, συνολικο� �ψου� 100,8 εκατ. EUR για τη σ�ναψη
συµφων�α� επιβολ�� προµ�θεια� �ψου� 3 % περ�που για την αγορ� και π�ληση τραπεζογραµµα-
τ�ων τη� ζ�νη� του ευρ�.

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

Οι αποφ�σει� στον τοµ�α του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων επ�ση� επηρε�ζουν την καθηµεριν�
ζω� των καταναλωτ�ν.
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Στην υπθεση Nordea/Postgirot, η Επιτροπ� εν�κρινε υπ προϋποθ�σει� την απκτηση του απο-
κλειστικο� ελ�γχου τη� σουηδικ�� Postgirot Bank AB απ τον σκανδιναβικ τραπεζικ µιλο
Nordea. Η Postgirot ε�ναι πλ�ρω� ελεγχµενη θυγατρικ� τη� κρατικ�� Posten AB, η οπο�α ε�ναι
ο σουηδικ� ταχυδροµικ� οργανισµ�. Κατ�χει και εκµεταλλε�εται εσωτερικ σ�στηµα εντο-
λ�ν πληρωµ�� για την παροχ� υπηρεσι�ν πληρωµ�� εξ αποστ�σεω� προ� ιδι�τε� και εταιρικο��
πελ�τε�. Η Postgirot παρ�χει επ�ση� τραπεζικ�� υπηρεσ�ε� σε οικιακο�� και εταιρικο�� πελ�τε�,
συµπεριλαµβανοµ�νων των καταθ�σεων, των δανε�ων, των διεθν�ν πληρωµ�ν, τη� χρηµατοδτηση�
του εµπορ�ου και των υπηρεσι�ν καρτ�ν. Η συµφων�α δηµιουργο�σε αρχικ� προβλ�µατα αντα-
γωνισµο�, καθτι η Nordea θα �λεγχε τσο την Postgirot, σο και την Bankgirot, τα δ�ο βασικ�
συστ�µατα τραπεζικ�ν πληρωµ�ν που χρησιµοποιο�ν τα σουηδικ� νοικοκυρι� για την πληρωµ�
λογαριασµ�ν ηλεκτρικο� ρε�µατο�, τηλεφ�νου κλπ. Μια τσο µεγ�λη επιρρο� θα µπορο�σε να
οδηγ�σει σε αυξ�σει� τιµ�ν που θα επηρ�αζαν �µεσα τι� καθηµεριν�� αν�γκε� των καταναλωτ�ν
σε σχ�ση µε τι� τρ�πεζε�. Ωστσο, η Nordea δεσµε�θηκε να µει�σει τη συµµετοχ� στην Bankgirot
σε 10 %, ποσοστ που δεν θα τη� παρ�χει αποφασιστικ� επιρρο� στην εταιρε�α, και να αποχω-
ρ�σει απ την Privatgirot, εταιρε�α που ανταγων�ζεται την Postgirot σε τεχνικ�� υπηρεσ�ε� σχε-
τιζµενε� µε τι� εντολ�� πληρωµ�ν. Η Επιτροπ�, αποδεχµενη τι� δεσµε�σει� αυτ��, οι οπο�ε�
αποτ�λεσαν προϋπθεση για την �γκριση τη� πρ�ξη�, εξασφ�λισε τι η νεοσυσταθε�σα επιχε�-
ρηση θα αντιµετ�πιζε ανταγωνισµ προ� φελο� του τελικο� καταναλωτ�.

Η υπθεση Unilever που αφορ� την εκπο�ηση γνωστ�ν σηµ�των οικιακ�ν τροφ�µων (βλ�πε τµ�µα
II.5.3, σηµε�ο 309) και δ�ο υποθ�σει� στον τοµ�α διανοµ�� βενζ�νη�/πετρελα�ου (BP/E.ON και
Shell/DEA, βλ�πε τµ�µα ΙΙ.6, σηµε�α 317 και 318) �χουν επ�ση� ιδια�τερο ενδιαφ�ρον για του� κατα-
ναλωτ��.

∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

Τ�λο�, ο �λεγχο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων ε�ναι σηµαντικ� για να εξασφαλιστε� η αποτελεσµατικ�
αξιοπο�ηση των χρηµ�των των φορολογουµ�νων και συµβ�λλει στην �παρξη υγιο�� οικονοµικο�
περιβ�λλοντο�, που βι�σιµοι οικονοµικο� φορε�� µπορο�ν να δηµιουργ�σουν διαρκε�� ευκαιρ�ε�
απασχληση� για του� ευρωπα�ου� πολ�τε�. Στο πλα�σιο των αποφ�σεων σε υποθ�σει� κρατικ�ν
ενισχ�σεων η Επιτροπ� λαµβ�νει υπψη πτυχ�� που σχετ�ζονται µε τη σωστ� λειτουργ�α υπηρε-
σι�ν γενικο� συµφ�ροντο�.
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A — ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡
ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎÔ‡
Ï·ÈÛ›Ô˘

1. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81 Î·È 82
ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫

12. Στι� 27 Σεπτεµβρ�ου 2000, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε πρταση κανονισµο� για τη θ�σπιση εν�
ν�ου συστ�µατο� εφαρµογ�� των �ρθρων 81
και 82 (1). Yταν τεθε� σε ισχ�, ο ν�ο� κανονι-
σµ�, µεταξ� �λλων, θα αντικαταστ�σει τον
κανονισµ αριθ. 17 του 1962. Βασικ στοιχε�ο
τη� µεταρρ�θµιση� ε�ναι η προτεινµενη µετ�-
βαση απ το σ�στηµα στο οπο�ο η Επιτροπ�
κατ�χει το µονοπ�λιο εφαρµογ�� του �ρθρου
81 παρ�γραφο� 3 (µονοπ�λιο απαλλαγ��) στο
σ�στηµα νοµικ�� εξα�ρεση� �µεση� εφαρµο-
γ��, β�σει του οπο�ου οι συµφων�ε� που δεν
παραβα�νουν το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 1 � που
πληρο�ν τι� προϋποθ�σει� του �ρθρου 81 παρ�-
γραφο� 3 θεωρο�νται αυτοδικα�ω� νµιµε� και
οι συµφων�ε� που παραβα�νουν το �ρθρο 81
παρ�γραφο� 1, αλλ� δεν πληρο�ν τι� προϋπο-
θ�σει� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 θεωρο�νται
αυτοδικα�ω� παρ�νοµε�. Η µεταρρ�θµιση αυτ�
θα �χει ω� συν�πεια την κατ�ργηση του συστ�-
µατο� κοινοπο�ηση� και �γκριση� που προ-
βλ�πεται στον κανονισµ αριθ. 17, τη χορ�-
γηση αυξηµ�νων αρµοδιοτ�των στι� εθνικ��
αρχ�� ανταγωνισµο� και στα εθνικ� δικαστ�-
ρια για την εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82 και
σαφε�� ρυθµ�σει� για τη διαφ�λαξη τη� συνε-
κτικ�� εφαρµογ�� των �ρθρων 81 και 82 σε
ολκληρη την Ευρωπαϊκ� #νωση, µεταξ� των
οπο�ων περιλαµβ�νεται και το δ�κτυο µεταξ�
λων των ευρωπαϊκ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�.
Ο προτεινµενο� κανονισµ� αποσκοπε� επ�-
ση� στην εν�σχυση των εξουσι�ν �ρευνα� τη�
Επιτροπ�� (π.χ. δικα�ωµα επιτπιων ελ�γχων
σε µη επιχειρηµατικο�� χ�ρου�). Μ�σω τη�
πρταση� αυτ��, η Επιτροπ� επιδι�κει την
αποτελεσµατικτερη αντιµετ�πιση των παρα-
β�σεων των �ρθρων 81 και 82 και, κατ’ επ�-
κταση, την εξασφ�λιση του αποτελεσµατικο�
ανταγωνισµο� στην Ευρ�πη (2).

13. Στι� 29 Μαρτ�ου 2001, η Οικονοµικ� και
Κοινωνικ� Επιτροπ� εξ�δωσε γνωµοδτηση

σχετικ� µε την πρταση κανονισµο� (3), που
αναφ�ρει τι «υποστηρ�ζει µε αποφασιστι-
κτητα τη µεταρρ�θµιση του συστ�µατο�
εφαρµογ�� των καννων ανταγωνισµο�» και
«επαινε� την ακριβ� και θαρραλ�α νοµοθε-
τικ� γλ�σσα που υιοθετ�θηκε» στην πρ-
ταση τη� Επιτροπ��, την οπο�α χαρακτηρ�-
ζει βασικ� για τη µεταρρ�θµιση. Ωστσο,
λγω τη� περιπλοκτητα� του θ�µατο� και
προκειµ�νου να προστατευθε� η εντητα και
συνοχ� του συστ�µατο� και η υπεροχ� του
κοινοτικο� δικα�ου, αλλ� και για να εξα-
σφαλιστε� η αποτελεσµατικ� αποκ�ντρωση,
διατηρ�ντα� ταυτχρονα στο µ�γιστο δυνατ
την ασφ�λεια του δικα�ου, η Οικονοµικ� και
Κοινωνικ� Επιτροπ� προ�τρεψε επ�ση� την
Επιτροπ� να εκδ�σει «συνοδευτικ� µ�τρα»,
πριν � µετ� την �ναρξη ισχ�ο� του ν�ου κανο-
νισµο�, διευκριν�ζοντα� ορισµ�νε� βασικ��
�ννοιε� του κοινοτικο� δικα�ου του ανταγω-
νισµο�, πω� π.χ. ο επηρεασµ� των συναλ-
λαγ�ν µεταξ� κρατ�ν µελ�ν.

14. Στι� 20 Ιουν�ου 2001, η επιτροπ� οικο-
νοµικ�� και νοµισµατικ�� πολιτικ�� του
Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου εξ�δωσε την
τελικ� τη� �κθεση επ� των προτ�σεων τη�
Επιτροπ�� (4). Στην �κθεσ� τη�, η Επιτροπ�
«αναγν�ρισε τι το ισχ�ον σ�στηµα ρ�θµι-
ση� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� τη� Ευρω-
παϊκ�� #νωση� ε�ναι υπ�ρ το δ�ον γραφειο-
κρατικ, δ�σκαµπτο και αναποτελεσµατικ»
και τι η διε�ρυνση τη� Ευρωπαϊκ�� #νω-
ση� ασφαλ�� θα δυσχ�ραινε αυτ� την κατ�-
σταση. #τσι η εν λγω επιτροπ� του Κοι-
νοβουλ�ου θε�ρησε ευπρσδεκτη την επ�-
καιρη πρταση τη� Επιτροπ�� «να
επανεξετ�σει �δη απ τ�ρα του� καννε�
ανταγωνισµο�, πριν απ τη διε�ρυνση τη�
Κοιντητα�». Ωστσο, για να επιτευχθο�ν
πρ�γµατι οι επιδιωκµενοι στχοι τη� µεταρ-
ρ�θµιση�, η επιτροπ� του Κοινοβουλ�ου
παρτρυνε την Επιτροπ� να τροποποι�σει
τι� προτ�σει� τη� σε ορισµ�να σηµε�α και
πρτεινε ορισµ�νε� διευκριν�σει� επ� βασι-
κ�ν σηµε�ων τη� προτεινµενη� µεταρρ�θ-
µιση�. Οι περισστερε� απ αυτ�� τι� προ-
τ�σει� �γιναν δεκτ�� απ το Ευρωπαϊκ Κοι-
νοβο�λιο, ταν εξ�δωσε µε 409 ψ�φου� υπ�ρ
και 54 κατ� τη γνωµοδτησ� του επ� του προ-
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(1) COM(2000) 582 (ΕΕ C 365 E τη� 19.12.2000, σ. 284).
(2) Εκτεν�� περιγραφ� τη� πρταση� τη� Επιτροπ�� περι�χε-

ται στο τµ�µα I.A.3 τη� XXX�� #κθεση� επ� τη� πολιτικ��
ανταγωνισµο� (2000), SEC(2001) 694. Για περισστερε� λεπτο-
µ�ρειε� σχετικ� µε το Λευκ Βιβλ�ο του 1999 για τον εκσυγ-
χρονισµ, βλ�πε τµ�µα I.A.2 τη� XXIXη� #κθεση� επ� τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο� (1999), SEC(2000) 720.

(3) ΕΕ C 155 τη� 29.5.2001, σ. 73.
(4) Η �κθεση τη� επιτροπ�� οικονοµικ�� και νοµισµατικ�� πολιτικ��

και οι γνωµοδοτ�σει� τη� επιτροπ�� βιοµηχαν�α�, εξωτερικο� εµπο-
ρ�ου, �ρευνα� και εν�ργεια� και τη� επιτροπ�� νοµικ�ν θεµ�των και
εσωτερικ�� αγορ�� (A5-0229/2001) δεν �χουν δηµοσιευθε� ακµη
στην ΕΕ, αλλ� απαντο�ν στην ιστοσελ�δα http://www2.
europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=
EN&PUBREF=-/ /EP/ /TEXT+REPORT+A5-2001-
0229+0+NOT+SGML+V0//EN.



τεινµενου κανονισµο� στι� 6 Σεπτεµβρ�ου
2001 (1). Οι τροποποι�σει� που πρτεινε το
Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο αποσκοπο�ν,
µεταξ� �λλων, στην κατ�ργηση του συστ�-
µατο� καταχ�ριση� για ορισµ�να ε�δη συµ-
φωνι�ν (�ρθρο 4 παρ�γραφο� 2), στην εναρ-
µνιση του συστ�µατο� επιβολ�� προστ�µων
(�ρθρο 5), στην εξασφ�λιση τη� αναλογικ-
τητα� των διορθωτικ�ν µ�τρων συµπεριφο-
ρ�� � διαρθρωτικο� χαρακτ�ρα (�ρθρο 7
παρ�γραφο� 1) και στον σαφ� καθορισµ του
δηµσιου συµφ�ροντο� στο πλα�σιο των απο-
φ�σεων τη� Επιτροπ�� β�σει του �ρθρου 10.

15. Στι� 14 και 15 Μαcου 2001 και στι� 5 ∆εκεµ-
βρ�ου 2001, στο πλα�σιο τη� σουηδικ�� και τη�
βελγικ�� προεδρ�α� αντ�στοιχα, το Συµβο�λιο
«Βιοµηχαν�α» συζ�τησε επ� τη� ουσ�α� την
πρταση τη� Επιτροπ��. Μολοντι επιτε�-
χθηκε προσωριν� συµφων�α επ� ορισµ�νων
πτυχ�ν του προτεινµενου κανονισµο�, δια-
πιστ�θηκε τι πρ�πει να συνεχιστο�ν οι συζη-
τ�σει� στο πλα�σιο τη� οµ�δα� εργασ�α� του
Συµβουλ�ου σχετικ� µε τι� αρχ�� και τι� λεπτο-
µ�ρειε� εφαρµογ�� τη� σχεδιαζµενη� µεταρ-
ρ�θµιση�. Προκειµ�νου να καθορ�σει κατευ-
θυντ�ριου� �ξονε� για την περαιτ�ρω επεξερ-
γασ�α του θ�µατο� απ την οµ�δα εργασ�α�, το
Συµβο�λιο συζ�τησε ειδικτερα τι� γενικ��
αρχ�� λειτουργ�α� του δικτ�ου αρχ�ν αντα-
γωνισµο�, καλ�ντα� την Επιτροπ� να ενσω-
µατ�σει τι� αρχ�� αυτ�� σε µια κοιν� δ�λωση.
Το Συµβο�λιο συµφ�νησε επ�ση� µε το στχο
του �ρθρου 3 τη� πρταση� τη� Επιτροπ��,
δηλαδ� την εξασφ�λιση ιστιµων ρων αντα-
γωνισµο� για τι� συµφων�ε� που επηρε�ζουν
τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν, αλλ�
παρτρυνε την οµ�δα εργασ�α� να συζητ�σει
διεξοδικτερα τι� συν�πειε� αυτ�� τη� δι�τα-
ξη� σε συγκεκριµ�νου� εθνικο�� καννε�.

2. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜
ÂÚ› ÂÈÂ›ÎÂÈ·˜

16. Η �κδοση ν�ου σχεδ�ου καννων απ την
Επιτροπ� το 2001 για την καλ�τερη αν�χνευση
και εξ�λειψη των συµπρ�ξεων καθορισµο� των
τιµ�ν και λοιπ�ν µορφ�ν σ�µπραξη� εντ�σ-
σεται στη γενικτερη προσπ�θεια εκσυγχρο-
νισµο� µε στχο την επικ�ντρωση των δρα-
στηριοτ�των τη� Επιτροπ�� στι� σοβαρτε-
ρε� παραβ�σει� του κοινοτικο� δικα�ου. Η

ανακο�νωση περ� επιε�κεια� αναθεωρ�θηκε,
µετ� απ π�ντε χρνια εφαρµογ��, προκειµ�-
νου να βελτιωθε� η αποτελεσµατικτητ� τη� και
να µεγιστοποιηθε� η ικαντητα τη� Επιτροπ��
να ανιχνε�ει τι� συµπρ�ξει� και να κινε� µε
επιτυχ�α διαδικασ�ε� εναντ�ον του�. Το ν�ο
σχ�διο ανακο�νωση� που δηµοσιε�θηκε στι� 21
Ιουλ�ου 2001 (2) πραγµατε�εται αυτ� τα θ�µατα
µε µεγαλ�τερη ακρ�βεια και προετοιµ�ζει το
�δαφο� για την �κδοση ν�α� ανακο�νωση� για
τη µη επιβολ� � τη µε�ωση των προστ�µων σε
περιπτ�σει� συµπρ�ξεων το 2002.

3. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
··ÏÏ·Á‹˜ Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ·
ÙÈ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

17. Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
�κθεση (3) αξιολγηση� τη� λειτουργ�α� του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 240/96 (4) που χορη-
γε� απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α σε συµφων�ε�
µεταφορ�� τεχνολογ�α� (στο εξ�� «κανονι-
σµ� ΑΚΜΤ»). Στην �κθεση εξετ�ζεται η
εφαρµογ� του κανονισµο� ΑΚΜΤ, καθ�� και
η πολιτικ� στην οπο�α βασ�ζεται. Τον�ζεται
ιδια�τερα η αν�γκη προσαρµογ�� του κανονι-
σµο� ΑΚΜΤ για να εξασφαλιστε� η συνοχ�
του µε του� ν�ου� κανονισµο�� απαλλαγ��
κατ� κατηγορ�α τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τι�
συµφων�ε� διανοµ�� (5), τι� συµφων�ε� Ε & Α
και τι� συµφων�ε� εξειδ�κευση� (6), οι οπο�οι
βασ�ζονται σε µια πιο οικονοµικ� προσ�γγιση.

18. Στην �κθεση διατυπ�νεται η εκτ�µηση
τι τα κριτ�ρια που χρησιµοποιο�νται στον
κανονισµ ΑΚΜΤ σχετ�ζονται περισστερο
µε τα τυπικ� χαρακτηριστικ� των συµφωνι�ν
παρ� µε τι� πραγµατικ�� του� συν�πειε� στην
αγορ�. Ο κανονισµ� ΑΚΜΤ �χει τ�σσερα
βασικ� µειονεκτ�µατα:

— πρ�τον, ο κανονισµ� ΑΚΜΤ ε�ναι υπ�ρ
το δ�ον κανονιστικ� και φα�νεται τι λει-
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(1) Το νοµοθετικ ψ�φισµα του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου (R5-
0444/2001) δεν �χει δηµοσιευθε� ακµη στην ΕΕ, αλλ� απαντ�
στην ιστοσελ�δα http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/
pv2?APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&
LANGUE=EN.

(2) Σχ�διο ανακο�νωση� τη� Επιτροπ�� για τη µη επιβολ� � τη
µε�ωση των προστ�µων σε περιπτ�σει� συµπρ�ξεων (ΕΕ C 205
τη� 21.7.2001, σ. 18).

(3) #κθεση αξιολγηση� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τον κανο-
νισµ απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�ε� (ΕΚ) αριθ. 240/96 για συµ-
φων�ε� µεταφορ�� τεχνολογ�α�, COM(2001) 786 τελικ τη�
20.12.2001. Η �κθεση υπ�ρχει επ�ση� στο ∆ιαδ�κτυο στην
ακλουθη διε�θυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/technology_transfer/

(4) Κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 240/96 τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την
εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορι-
σµ�νε� κατηγορ�ε� συµφωνι�ν µεταφορ�� τεχνολογ�α� (ΕΕ
L 31 τη� 9.2.1996, σσ. 2 �ω� 13).

(5) Κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2790/1999
τη� Επιτροπ�� (ΕΕ L 336 τη� 29.12.1999, σ. 21).

(6) Κανονισµο� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2658/2000
και 2659/2000 τη� Επιτροπ�� (ΕΕ L 304 τη� 5.12.2000, σσ. 3
και 7 αντ�στοιχα).
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τουργε� περιοριστικ� για τι� επιχειρ�-
σει�, γεγον� που µπορε� να αποθαρρ�νει
την πραγµατοπο�ηση αποτελεσµατικ�ν
συναλλαγ�ν και να παρεµποδ�ζει τη δι�-
δοση ν�ων τεχνολογι�ν·

— δε�τερον, ο κανονισµ� ΑΚΜΤ καλ�πτει
µνο ορισµ�νε� συµφων�ε� χορ�γηση�
αδει�ν εκµετ�λλευση� διπλωµ�των ευρε-
σιτεχν�α� και τεχνογνωσ�α�. Το περιορι-
σµ�νο πεδ�ο εφαρµογ�� του κανονισµο�
ΑΚΜΤ φα�νεται ολο�να και πιο ανεπαρ-
κ�� για να αντιµετωπ�σει την πολυπλο-
κτητα των σηµεριν�ν συστηµ�των
παραχ�ρηση� αδει�ν εκµετ�λλευση�
(π.χ. συµφων�ε� κοινοπραξι�ν, �δειε�
εκµετ�λλευση� λογισµικο� στι� οπο�ε�
ενσωµατ�νονται δικαι�µατα πνευµατι-
κ�� ιδιοκτησ�α�)·

— τρ�τον, ορισµ�νοι περιορισµο� θεωρο�-
νται σ�µερα παρ�νοµοι � εξαιρο�νται απ
την απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α χωρ��
β�σιµη οικονοµικ� αιτιολγηση ταν τα
µ�ρη δεν �χουν ιδια�τερη ισχ� στην αγορ�
και �χουν κ�θετη σχ�ση. Το�το αφορ�
ιδια�τερα περιορισµο�� που εκτε�νονται
π�ραν του αντικειµ�νου των παραχωρο�-
µενων δικαιωµ�των πνευµατικ�� ιδιο-
κτησ�α� (π.χ. υποχρε�σει� µη ανταγωνι-
σµο�, ρ�τρε� δ�σµευση�)·

— τ�ταρτον, δ�δοντα� ιδια�τερο β�ρο� στα
τυπικ� χαρακτηριστικ� των συµφωνι�ν, ο
κανονισµ� ΑΚΜΤ επεκτε�νει το φελο�
τη� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α σε περι-
πτ�σει� που δεν τεκµα�ρεται π�ντα τι
πληρο�νται οι προϋποθ�σει� του �ρθρου
81 παρ�γραφο� 3, ε�τε διτι οι συµβαλ-
λµενοι ε�ναι ανταγωνιστ�� ε�τε διτι
κατ�χουν ισχυρ� θ�ση στην αγορ�.

19. Η �κθεση καλε� του� ενδιαφεροµ�νου�
να υποβ�λουν παρατηρ�σει� επ� ορισµ�νων
θεµ�των:

— Πρ�πει να διευρυνθε� το πεδ�ο εφαρµο-
γ�� του κανονισµο� ΑΚΜΤ, που σ�µερα
εφαρµζεται µνο στα διπλ�µατα ευρε-
σιτεχν�α� και την τεχνογνωσ�α, ο�τω�
�στε να καλ�πτει επ�ση� τα δικαι�µατα
πνευµατικ�� ιδιοκτησ�α�, τα δικαι�µατα
επ� σχεδ�ων και προτ�πων και τα σ�µατα;
Το θ�µα αυτ �χει ιδια�τερη σηµασ�α για
αρκετο�� τοµε��, συµπεριλαµβανοµ�νη�
τη� βιοµηχαν�α� λογισµικο�, η οπο�α
εξαρτ�ται απ µια αλυσ�δα αδει�ν εκµε-
τ�λλευση� δικαιωµ�των πνευµατικ�� ιδιο-
κτησ�α� για την παραγωγ� και τη διανοµ�.

— Πρ�πει ο κανονισµ� ΑΚΜΤ να καλ�πτει
επ�ση� τι� συµφων�ε� χορ�γηση� �δεια�
εκµετ�λλευση� µεταξ� περισσοτ�ρων απ
δ�ο επιχειρ�σει�, πω� οι κοινοπραξ�ε�
χορ�γηση� �δεια� εκµετ�λλευση�; Οι
συµφων�ε� αυτο� του ε�δου� �χουν απο-
κτ�σει µεγ�λη σηµασ�α για τη βιοµηχα-
ν�α λγω τη� αυξανµενη� περιπλοκτη-
τα� των ν�ων τεχνολογι�ν. Στο πλα�σιο
αυτ πρ�πει να σηµειωθε� τι οι πολυµε-
ρε�� �δειε� εκµετ�λλευση� µπορο�ν να
βελτι�σουν την αποτελεσµατικτητα και
να προωθ�σουν τον ανταγωνισµ, ιδ�ω�
ταν η κοινοπραξ�α καλ�πτει µνο βασικ�
δικαι�µατα πνευµατικ�� ιδιοκτησ�α�.
Ωστσο, οι πολυµερε�� �δειε� εκµετ�λ-
λευση� µπορο�ν επ�ση� να προκαλ�σουν
σοβαρ�� αρνητικ�� συν�πειε� στον αντα-
γωνισµ, ιδ�ω� ταν η συµφων�α καλ�πτει
εναλλακτικ�� τεχνολογ�ε� � ταν απαι-
τε� απ τα µ�ρη να χορηγο�ν �δειε� εκµε-
τ�λλευση� µεταξ� του� για υφιστ�µενε�
και µελλοντικ�� τεχνολογ�ε� µε ελ�χι-
στο κστο� � σε αποκλειστικ� β�ση.

— Πιο επιεικ�� προσ�γγιση των συµφωνι�ν
χορ�γηση� αδει�ν εκµετ�λλευση� µεταξ�
µη ανταγωνιστ�ν. Ε�ναι γενικ�� δεκτ
τι ε�ν τα µ�ρη µια� συµφων�α� �χουν
κ�θετη σχ�ση µεταξ� του�, δηλαδ� δεν
ε�ναι ανταγωνιστ��, οι αποκλειστικ��
�δειε� εκµετ�λλευση� συν�θω� αυξ�νουν
την αποτελεσµατικτητα και προωθο�ν
τον ανταγωνισµ. Για παρ�δειγµα, ε�ν ο
κ�τοχο� του δικαι�µατο� πνευµατικ��
ιδιοκτησ�α� δεν διαθ�τει τα στοιχε�α ενερ-
γητικο� για την παραγωγ� � τη διανοµ�
των παραχωρο�µενων προϊντων, ε�ναι
αποτελεσµατικτερο να χορηγηθε� �δεια
για την εκµετ�λλευσ� του� σε κ�ποιον
που διαθ�τει τα µ�σα αυτ�.

— Πιο συνετ� προσ�γγιση των συµφωνι�ν
χορ�γηση� �δεια� εκµετ�λλευση�
µεταξ� ανταγωνιστ�ν. Ε�ν οι σχ�σει�
µεταξ� των µερ�ν ε�ναι οριζντιε�,
δηλαδ� ε�ν η �δεια εκµετ�λλευση� εµπο-
δ�ζει τον ανταγωνισµ που θα υπ�ρχε
µεταξ� του δικαιοπαρχου και του δικαι-
οδχου χωρ�� την �δεια αυτ�, οι συµφω-
ν�ε� �δεια� εκµετ�λλευση� µπορο�ν να
προκαλ�σουν δι�φορα προβλ�µατα αντα-
γωνισµο�. Απ τη µια πλευρ�, οι απο-
κλειστικ�� �δειε� εκµετ�λλευση� οδη-
γο�ν συχν� στην κατανοµ� των αγορ�ν
µ�σω τη� κατανοµ�� εδαφ�ν � πελατ�ν,
ιδ�ω� ταν η �δεια ε�ναι αµοιβα�α � ταν
η αποκλειστικτητα επεκτε�νεται επ�-
ση� σε ανταγωνιστικ� προϊντα που δεν
καλ�πτονται απ την �δεια εκµετ�λλευ- 21



ση�. Οι ποσοστ�σει� παραγωγ�� που
περι�χονται σε συµφων�ε� αδει�ν εκµε-
τ�λλευση� µεταξ� ανταγωνιστ�ν µπο-
ρο�ν ε�κολα να οδηγ�σουν σε �µεσου�
περιορισµο�� τη� παραγωγ��. Απ την
�λλη πλευρ�, σε ορισµ�νε� καταστ�σει�,
ιδ�ω� σε περ�πτωση παραχ�ρηση� �δεια�
εκµετ�λλευση� σε κοιν� επιχε�ρηση και
µη αµοιβα�α� παραχ�ρηση� αδει�ν εκµε-
τ�λλευση�, η αποκλειστικτητα µπορε�

να οδηγ�σει σε εξασθ�νηση του αντα-
γωνισµο� µεταξ� σηµ�των, αλλ� και σε
α�ξηση τη� αποτελεσµατικτητα�. Για
να εκτιµηθε� ε�ν οι αρνητικ�� συν�πειε�
στον ανταγωνισµ µπορο�ν να αντι-
σταθµιστο�ν απ τη βελτ�ωση τη� απο-
τελεσµατικτητα�, πρ�πει να λαµβ�νε-
ται υπψη η ισχ�� των µερ�ν στι� αγορ��
που επηρε�ζονται απ τη συµφων�α και
η δι�ρθρωση των αγορ�ν αυτ�ν.

22

ŒÓıÂÙÔ 2: ¡¤· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË de minimis

Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε ν�α ανακο�νωση σχετικ� µε τι� συµφων�ε� �σσονο�
σηµασ�α� οι οπο�ε� δεν περιορ�ζουν σηµαντικ� τον ανταγωνισµ σ�µφωνα µε το �ρθρο 81 παρ�-
γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ («ανακο�νωση de minimis») (1). Η ν�α ανακο�νωση αντικαθιστ� την προη-
γο�µενη ανακο�νωση του 1997 (2). Η ανακο�νωση ορ�ζει σαφ�στερα και περιεκτικτερα ποιε� συµ-
φων�ε� µεταξ� επιχειρ�σεων δεν απαγορε�ονται απ τη Συνθ�κη, γεγον� που θα µει�σει το
φρτο εργασ�α� που συνεπ�γονται για τι� εταιρε�ε�, ιδια�τερα τι� µικρτερε�, οι υποχρε�σει�
συµµρφωση�. Ταυτχρονα, η Επιτροπ� δεν θα χρει�ζεται πλ�ον να εξετ�ζει υποθ�σει� που δεν
παρουσι�ζουν καν�να ενδιαφ�ρον απ την �ποψη τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� και �τσι θα µπο-
ρ�σει να επικεντρ�σει την προσοχ� τη� σε σηµαντικτερε� υποθ�σει�.

Η ν�α ανακο�νωση αντικατοπτρ�ζει µια οικονοµικ� προσ�γγιση και �χει τα ακλουθα βασικ�
χαρακτηριστικ�:

1) Τα ρια «de minimis» αυξ�νονται σε µερ�διο αγορ�� 10 % για τι� συµφων�ε� µεταξ� ανταγω-
νιστ�ν και σε 15 % για τι� συµφων�ε� µεταξ� µη ανταγωνιστ�ν.

Στην προηγο�µενη ανακο�νωση τα ρια «de minimis» ε�χαν οριστε� σε µερ�διο αγορ�� 5 και
10 % αντ�στοιχα. Εν γ�νει ταν οι επιχειρ�σει� δεν διαθ�τουν �ναν ελ�χιστο βαθµ ισχ�ο� στην
αγορ� δεν δηµιουργο�νται προβλ�µατα ανταγωνισµο�. Το στοιχε�ο αυτ λ�φθηκε υπψη για
τον καθορισµ των ν�ων ορ�ων, τα οπο�α ωστσο παρ�µειναν αρκετ� χαµηλ� �στε να µπορο�ν
να εφαρµοστο�ν ανεξαρτ�τω� τη� συνολικ�� δι�ρθρωση� τη� αγορ�� (3). Η διαφορ� µεταξ� των
δ�ο ορ�ων, πω� και στην προηγο�µενη ανακο�νωση, αιτιολογε�ται απ το γεγον� τι οι συµ-
φων�ε� µεταξ� ανταγωνιστ�ν εν γ�νει οδηγο�ν ευκολτερα σε αρνητικ�� συν�πειε� για τον
ανταγωνισµ απ ,τι οι συµφων�ε� µεταξ� µη ανταγωνιστ�ν.

2) Για πρ�τη φορ� ορ�ζεται ριο για το µερ�διο αγορ�� δικτ�ων συµφωνι�ν που �χουν σωρευτι-
κ�� αρνητικ�� συν�πειε� για τον ανταγωνισµ.

Οι ευεργετικ�� διατ�ξει� τη� προηγο�µενη� ανακο�νωση� de minimis δεν επεκτε�νονταν σε «περι-
πτ�σει� περιορισµο� του ανταγωνισµο� στη σχετικ� αγορ� που προκ�πτει απ το σωρευτικ
αποτ�λεσµα παρ�λληλων δικτ�ων παρµοιων συµφωνι�ν που �χουν εγκαταστ�σει δι�φοροι
παραγωγο� � �µποροι». Το�το σ�µαινε στην πρ�ξη τι οι επιχειρ�σει� που δραστηριοποιο�-
νται σε τοµε�� πω� η ζυθοποι�α και ο τοµ�α� του πετρελα�ου συν�θω� δεν µπορο�σαν να επω-
φεληθο�ν απ την ανακο�νωση de minimis. Η ν�α ανακο�νωση θεσπ�ζει ειδικ «de minimis» ριο
για το µερ�διο αγορ�� �ψου� 5 % για τι� αγορ�� στι� οπο�ε� υπ�ρχουν τ�τοια παρ�λληλα δ�κτυα
παρµοιων συµφωνι�ν.

(1) ΕΕ C 368 τη� 22.12.2001, σ. 13. Η ν�α ανακο�νωση υπ�ρχει επ�ση� στο ∆ιαδ�κτυο στην ακλουθη διε�θυνση:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/

(2) ΕΕ C 372 τη� 9.12.1997, σ. 13.
(3) Το�το δεν σηµα�νει τι οι συµφων�ε� µεταξ� επιχειρ�σεων οι οπο�ε� υπερβα�νουν τα καθοριζµενα στην ανακο�νωση ρια

περιορ�ζουν σηµαντικ� τον ανταγωνισµ. Οι συµφων�ε� αυτ�� µπορε� και π�λι να �χουν αµελητ�ε� συν�πειε� στον αντα-
γωνισµ στην κοιν� αγορ�, αλλ� αυτ µπορε� να εκτιµηθε� µνο κατ� περ�πτωση. Η εκτ�µηση αυτ� ε�ναι σηµαντικ� ιδι-
α�τερα στην περ�πτωση συµφωνι�ν που δεν καλ�πτονται απ καν�ναν κανονισµ απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α.
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20. Στι� 23 Μαcου 2001, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απφαση σχετικ� µε τα καθ�κοντα των συµ-
βο�λων ακρο�σεων σε ορισµ�νε� διαδικα-
σ�ε� ανταγωνισµο� (1). Η ν�α αυτ� «εντολ�
προ� του� συµβο�λου� ακρο�σεων», που αντι-
καθιστ� την προηγο�µενη απφαση καθορι-
σµο� των καθηκντων του� του 1994 (2), δ�δει
συν�χεια στην απφαση που �λαβε π�ρυσι
η Επιτροπ� να αναβαθµιστε� το �ργο του�.
Επιδι�κεται να δοθο�ν περισστερη ανε-
ξαρτησ�α και ευρ�τερε� εξουσ�ε� στο σ�µ-
βουλο ακρο�σεων, να ενισχυθε� ο ρλο� του
στι� κοινοτικ�� διαδικασ�ε� συγκεντρ�σεων,
περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων
δεσπζουσα� θ�ση�, να αυξηθε� η αντικει-
µενικτητα και να βελτιωθε� η ποιτητα των
διαδικασι�ν και των αποφ�σεων τη� Επι-
τροπ�� στι� υποθ�σει� ανταγωνισµο�.

21. Το δικα�ωµα ακραση� των ενδιαφερο-
µ�νων µερ�ν και τρ�των αποτελε� π�για αρχ�

του κοινοτικο� δικα�ου. Η αρχ� αυτ� �χει
ενσωµατωθε� στο χ�ρτη θεµελιωδ�ν δικαι-
ωµ�των τη� ΕΕ, στο πλα�σιο του δικαι�µα-
το� κ�θε προσ�που «στην αµερληπτη,
δ�καιη και εντ� ευλγου προθεσµ�α� εξ�-
ταση των υποθ�σε�ν του». Η προστασ�α
αυτο� του δικαι�µατο� κατ� τι� διαδικασ�ε�
τη� Επιτροπ�� για την εφαρµογ� των καν-
νων ανταγωνισµο� αποτελε� ειδικ� αρµοδι-
τητα του συµβο�λου ακρο�σεων.

22. Η θ�ση του συµβο�λου ακρο�σεων δηµι-
ουργ�θηκε το 1982. Οι αρχικ�� του αρµοδι-
τητε� περιορ�ζονταν κυρ�ω� στην οργ�νωση,
προεδρ�α και διεξαγωγ� τη� προφορικ�� ακρ-
αση� σε διαδικασ�ε� του δικα�ου του ανταγω-
νισµο� —δηλαδ� συµπρ�ξει� και καταχρ�-
σει� δεσπζουσα� θ�ση�—, αργτερα δε και
σε διαδικασ�ε� που αφορο�σαν συγκεντρ�-
σει�. Ο σ�µβουλο� ακρο�σεων µεριµνο�σε
επ�ση� να λαµβ�νονται δεντω� υπψη λα τα
πραγµατικ� περιστατικ�, ε�τε ευνοϊκ� ε�τε
δυσµεν� για τα ενδιαφερµενα µ�ρη, κατ� τη
σ�νταξη των σχεδ�ων απφαση� τη� Επιτρο-
π�� σε υποθ�σει� ανταγωνισµο�. Κατ’ αυτν
τον τρπο ο σ�µβουλο� ακρο�σεων συνεισ�-
φερε στην αντικειµενικτητα τη� �δια� τη�
ακραση�, αλλ� και τη� τυχν µετ�πειτα απ-
φαση�. Η αποστολ� αυτ� εκσυγχρον�στηκε
και διευρ�νθηκε το 1994 για να διασφαλιστε�
η επαρκ�� προστασ�α των δικαιωµ�των των
µερ�ν, ιδ�ω� σε σχ�ση µε την εµπιστευτικ-
τητα εγγρ�φων και το επιχειρηµατικ απρ- 23

(1) Απφαση τη� 23η� Μαcου 2001 σχετικ� µε τα καθ�κοντα του
συµβο�λου ακρο�σεων σε ορισµ�νε� διαδικασ�ε� ανταγωνι-
σµο� (ΕΕ L 162 τη� 19.6.2001, σ. 21).

(2) Απφαση τη� 12η� ∆εκεµβρ�ου 1994 περ� των καθηκντων
που ανατ�θενται στου� συµβο�λου� ακρο�σεων στο πλα�σιο
των εν�πιον τη� Επιτροπ�� διαδικασι�ν για την εφαρµογ� των
καννων ανταγωνισµο� (ΕΕ L 330 τη� 21.12.1994, σ. 67).

3) Η ανακο�νωση περι�χει την �δια κατ�σταση ιδια�τερα σοβαρ�ν περιορισµ�ν που προβλ�πε-

ται στου� κανονισµο�� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α για τι� οριζντιε� και κ�θετε� συµφων�ε�.

Η ν�α ανακο�νωση προσδιορ�ζει σαφ�στερα και συνεπ�στερα του� ιδια�τερα σοβαρο�� περιο-

ρισµο�� (πω� ο καθορισµ� των τιµ�ν και ο επιµερισµ� των αγορ�ν) που κατ� καννα απα-

γορε�ονται π�ντα και δεν µπορο�ν να επωφεληθο�ν απ την ανακο�νωση de minimis. Yσον αφορ�

τι� συµφων�ε� µεταξ� µη ανταγωνιστ�ν, η ν�α ανακο�νωση προβλ�πει του� �διου� ιδια�τερα

σοβαρο�� περιορισµο�� µε τον κανονισµ απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2790/1999

για τι� κ�θετε� συµφων�ε� (4). Yσον αφορ� τι� συµφων�ε� µεταξ� ανταγωνιστ�ν, η ν�α ανα-

κο�νωση προβλ�πει του� �διου� ιδια�τερα σοβαρο�� περιορισµο�� µε τον κανονισµ απαλλα-

γ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 για τι� συµφων�ε� εξειδ�κευση� (5).

4) Οι συµφων�ε� µεταξ� µικρ�ν και µεσα�ων επιχειρ�σεων ε�ναι εν γ�νει �σσονο� σηµασ�α�.

Στη ν�α ανακο�νωση αναφ�ρεται τι οι συµφων�ε� µεταξ� µικρ�ν και µεσα�ων επιχειρ�σεων
(ΜΜΕ) σπ�νια δ�νανται να επηρε�ζουν σηµαντικ� το εµπριο µεταξ� κρατ�ν µελ�ν. Συνεπ��,
οι συµφων�ε� µεταξ� ΜΜΕ εν γ�νει δεν εµπ�πτουν στο πεδ�ο εφαρµογ�� του �ρθρου 81 παρ�-
γραφο� 1.

(4) Κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 τη� Επιτροπ��, ΕΕ L 336 τη� 29.12.1999, σ. 21.
(5) Κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 τη� Επιτροπ��, ΕΕ L 304 τη� 5.12.2000, σ. 3.



ρητο, καθ�� και την επαρκ� πρσβαση στου�
φακ�λου� που τηρε� η Επιτροπ�.

23. Οι ανωτ�ρω βασικ�� αρµοδιτητε� του
συµβο�λου ακρο�σεων διατηρ�θηκαν στο
πλα�σιο τη� αναν�ωση� τη� εντολ�� του, που
εγκρ�θηκε απ την Επιτροπ� στι� 23 Μαcου
2001. Επιπλ�ον µω� ενισχ�θηκε ο ρλο�
του και τα καθ�κοντ� του προσαρµστηκαν
και εδραι�θηκαν λαµβ�νοντα� υπψη τι�
εξελ�ξει� του δικα�ου του ανταγωνισµο�.

24. Ειδικτερα, αυξ�θηκε η διαφ�νεια του
διορισµο� συµβο�λων ακρο�σεων µ�σω τη�
δηµοσ�ευσ�� του� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα,
εν� η διακοπ�, πα�ση � αλλαγ� των καθηκ-
ντων του� γ�νεται µε αιτιολογηµ�νη απφαση
τη� Επιτροπ��, που επ�ση� δηµοσιε�εται στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα. Σηµαντικ ε�ναι επ�ση�
τι ενισχ�θηκε η ανεξαρτησ�α του συµβο�-
λου ακρο�σεων απ τη Γενικ� ∆ιε�θυνση
Ανταγωνισµο� κατ� το τι o σ�µβουλο� ακρο-
�σεων υπ�γεται πλ�ον διοικητικ� στο µ�λο�
τη� Επιτροπ�� που ε�ναι αρµδιο για θ�µατα
ανταγωνισµο� (επ�τροπο� ανταγωνισµο�) και
υποβ�λλει �κθεση κατευθε�αν σε αυτν και
χι στον γενικ διευθυντ� ανταγωνισµο�,
πω� συν�βαινε προηγουµ�νω�.

25. Επιπλ�ον, οι αρµοδιτητε� του συµβο�λου
ακρο�σεων ενισχ�θηκαν και στο πλα�σιο τη�
�δια� τη� διαδικασ�α� λ�ψη� απφαση�. Τα
αν�τερα στελ�χη τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση�
Ανταγωνισµο� υποχρεο�νται να τηρο�ν εν�-
µερο το σ�µβουλο ακρο�σεων σχετικ� µε την
εξ�λιξη τη� διαδικασ�α� µ�χρι το στ�διο τη�
σ�νταξη� του σχεδ�ου απφαση� που πρκει-
ται να υποβληθε� στον επ�τροπο ανταγωνι-
σµο�. Ο σ�µβουλο� ακρο�σεων δ�ναται να
υποβ�λλει στον επ�τροπο παρατηρ�σει� ω�
προ� οποιοδ�ποτε θ�µα ανακ�πτει σε οποια-
δ�ποτε διαδικασ�α κινε� η Επιτροπ� για την
εφαρµογ� των καννων ανταγωνισµο�. Ειδι-
κτερα, η τελικ� �κθεση του συµβο�λου ακρο-
�σεων, η οπο�α συντ�σσεται β�σει του σχε-
δ�ου απφαση� που υποβ�λλεται στη συµ-
βουλευτικ� επιτροπ�, πρ�πει πλ�ον να
επισυν�πτεται π�ντα στο σχ�διο απφαση�
που υποβ�λλεται στην Επιτροπ�, �τσι �στε να
εξασφαλ�ζεται τι η Επιτροπ� �χει λ�βει πλ�-
ρω� γν�ση λων των σηµαντικ�ν πληροφο-
ρι�ν που αφορο�ν την πορε�α τη� διαδικασ�α�
και το σεβασµ του δικαι�µατο� ακραση�. Η
�κθεση αυτ� µπορε� να τροποποιηθε� ε�ν
επ�λθουν τροποποι�σει� στο σχ�διο απφα-
ση� πριν απ την �κδοσ� του. Για να αυξηθε�
η διαφ�νεια τη� διαδικασ�α� η τελικ� �κθεση
πρ�πει να κοινοποιε�ται στου� αποδ�κτε� τη�
απφαση� µαζ� µε την �δια την απφαση, καθ��

και στα κρ�τη µ�λη και να δηµοσιε�εται στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα µαζ� µε την απφαση.

26. Η ν�α εντολ� επεκτε�νει επ�ση� το ρλο
του συµβο�λου ακρο�σεων σχετικ� µε τι�
δεσµε�σει� για τα διορθωτικ� µ�τρα που προ-
τε�νουν τα µ�ρη σε σχ�ση µε οποιαδ�ποτε
διαδικασ�α κινε�ται απ την Επιτροπ� στο
πλα�σιο του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων �
των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�-
σεων δεσπζουσα� θ�ση�. Ο σ�µβουλο� ακρο-
�σεων µπορε� να υποβ�λει �κθεση σχετικ�
µε την αντικειµενικτητα �ρευνα� η οπο�α
ε�ναι δυνατν να διεξαχθε� για να εκτιµηθο�ν
οι συν�πειε� των προτεινµενων δεσµε�σεων
στον ανταγωνισµ.

27. H ν�α εντολ� πραγµατε�εται επ�ση� τι�
εξουσ�ε� του συµβο�λου ακρο�σεων σχετικ�
µε τη χορ�γηση � µη εµπιστευτικτητα�,
ταν αποκαλ�πτονται πληροφορ�ε� µ�σω
δηµοσ�ευση� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα.
Το�το ισχ�ει ιδ�ω� για τη δηµοσιε�σιµη
µορφ� των αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� σε υπο-
θ�σει� συγκεντρ�σεων, περιοριστικ�ν συµ-
φωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση�.

28. Η σηµασ�α που αποδ�δουν τα µ�ρη στα
διαδικαστικ� θ�µατα υπογραµµ�στηκε πρ-
σφατα απ προσφυγ�� στο Πρωτοδικε�ο που
οδ�γησαν σε �κδοση δι�ταξη� απ τον πρ-
εδρο στι� 20 ∆εκεµβρ�ου 2001 (1).

29. Στι� 30 και 16 Οκτωβρ�ου αντ�στοιχα, η
Επιτροπ� αν�θεσε καθ�κοντα συµβο�λου
ακρο�σεων στον κ. S. Durande και στην
κ. K. Williams.

B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 82
Î·È 86

1. ÕÚıÚÔ 81

1.1. ™˘ÌÚ¿ÍÂÈ˜

1.1.1. Ο αριθµ�� των αποφ�σεων
σε υποθ�σει� συµπρ�ξεων ξεπ�ρασε
κ�θε προηγο�µενο

30. Η προτεραιτητα που δ�δεται στην εξ�-
ταση των υποθ�σεων συµπρ�ξεων οδ�γησε
το 2001 σε σηµαντικ� α�ξηση των διεκπε-

24
(1) Υποθ�σει� T-219/01 R, Commerzbank AG, και T-216/01 R,

Reisebank AG, καθ�� και υπθεση T-213/01 R, Österreichische
Postsparkasse AG.
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ραιωθεισ�ν υποθ�σεων. Η Επιτροπ� εξ�δωσε
δ�κα αρνητικ�� επ�σηµε� αποφ�σει� στι� υπο-
θ�σει� «Ηλεκτρδια γραφ�τη», «Γλυκονικ
ν�τριο», «SAS/Maersk», «Βιταµ�νε�», «Γερ-
µανικ�� τρ�πεζε�», «Κιτρικ οξ�», «Βελγικ��
ζυθοποι�ε�», «Ζυθοποι�ε� του Λουξεµβο�ρ-
γου», «Φωσφορικ� ψευδ�ργυρο�» και «Αυτο-
αντιγραφικ χαρτ�», εν� επ�ση� περ�τωσε
κατπιν «συµβιβασµο�» π�ντε υποθ�σει�
σ�µπραξη� στον τραπεζικ τοµ�α σχετιζµε-
νε� µε την καθι�ρωση του ευρ� (1). Εξ�λλου,
η Επιτροπ� εξ�δωσε κοινοπο�ηση αιτι�σεων
σε αρκετ�� �λλε� υποθ�σει� και ιδ�ω� στι�
υποθ�σει� «Γυψοσαν�δα» και «GFU» (2).

31. Οι µυστικ�� συµφων�ε� των συµπρ�ξεων
περιλαµβ�νονται µεταξ� των σοβαρτερων
περιορισµ�ν του ανταγωνισµο�. Οδηγο�ν σε
α�ξηση των τιµ�ν και µε�ωση των δυνατοτ�-
των επιλογ�� των καταναλωτ�ν. #χουν επ�-
ση� αρνητικ�� συν�πειε� στο σ�νολο τη�
ευρωπαϊκ�� βιοµηχαν�α�, καθτι αυξ�νουν το
κστο� των υπηρεσι�ν, των προϊντων και
των πρ�των υλ�ν που προµηθε�ονται οι ευρω-
παϊκ�� επιχειρ�σει� απ µ�λη συµπρ�ξεων.
Υπ µια πιο µακροπρθεσµη οπτικ�, οι εν
λγω πρακτικ�� βλ�πτουν τη συνολικ� αντα-
γωνιστικτητα τη� ευρωπαϊκ�� βιοµηχαν�α�.

32. Για λου� του� ανωτ�ρω λγου�, η αν�-
χνευση, η κ�νηση διαδικασ�α� και η επιβολ�
κυρ�σεων κατ� των µυστικ�ν συµφωνι�ν των
συµπρ�ξεων αποτελε� �να απ τα βασικ� στοι-
χε�α τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� που ασκε� η
Επιτροπ� απ τη σ�στασ� τη�. Η δηµιουργ�α
ειδικ�� µον�δα� (µον�δα συµπρ�ξεων) το 1998
αποτελε� απτ� επιβεβα�ωση τη� προτεραι-
τητα� που προτ�θεται να δ�σει η Επιτροπ�
στην καταπολ�µηση των συµπρ�ξεων, �στω
και αν �λλε� µον�δε� µπορο�ν επ�ση� να συµ-
µετ�χουν στην προσπ�θεια αυτ�. Επιπλ�ον,
η µελλοντικ� �ναρξη ισχ�ο� του κανονισµο�
του Συµβουλ�ου που θα αντικαταστ�σει τον
κανονισµ αριθ. 17 στι� διαδικασ�ε� σχετικ�
µε τι� περιοριστικ�� συµφων�ε� και τι� κατα-
χρ�σει� δεσπζουσα� θ�ση� θα θ�σει στο επ�-
κεντρο του �ργου τη� κοινοτικ�� πολιτικ��
ανταγωνισµο� την εποπτε�α των αγορ�ν και
την καταπολ�µηση των επιζ�µιων για τον αντα-
γωνισµ µυστικ�ν πρακτικ�ν που αναπτ�σ-
σονται στι� αγορ��. Υπ την προοπτικ� αυτ�
εδ� και αρκετ� χρνια δθηκε ιδια�τερο β�ρο�
στην ουσι�δη εν�σχυση των µ�σων και στη
ριζικ� αναδιοργ�νωση των µεθδων εργασ�α�
τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� στον τοµ�α τη� αντι-
µετ�πιση� των συµπρ�ξεων.

33. Η αν�χνευση, η κ�νηση διαδικασ�α� και η
επιβολ� κυρ�σεων κατ� των µυστικ�ν συµ-
φωνι�ν των συµπρ�ξεων αποτελε� διαρκ� πρ-
κληση για τι� αρχ�� ανταγωνισµο�. Η ολο-
�να και µεγαλ�τερη παγκοσµιοπο�ηση των
συναλλαγ�ν �χει ω� αποτ�λεσµα την εµφ�-
νιση µυστικ�ν συµφωνι�ν που εκτε�νονται
π�ρα απ τα σ�νορα τη� Ευρ�πη� και µερι-
κ�� φορ�� συν�πτονται �ξω απ το �δαφο� του
ΕΟΧ. Η γενικευµ�νη χρ�ση των ν�ων τεχνο-
λογι�ν τη� πληροφορ�α� και τη� επικοινω-
ν�α� καθιστ� δυσκολτερη την πρσβαση στα
στοιχε�α που αποδεικν�ουν την �παρξη αυτ�ν
των συµφωνι�ν. Τ�λο�, η εντεινµενη προ-
σπ�θεια καταπολ�µηση� των συµπρ�ξεων,
στην Ευρ�πη και εκτ� των συνρων τη�
Ευρ�πη�, οδηγε� στην εφαρµογ� ολο�να και
πιο εξελιγµ�νων πρακτικ�ν.

34. Η µεταρρ�θµιση του κανονισµο� αριθ. 17,
που συζητε�ται απ το Συµβο�λιο, �χει ζωτικ�
σηµασ�α για να µπορ�σει η Επιτροπ� να αντι-
µετωπ�σει αυτ� την πρκληση συνεχ�ζοντα�
να αυξ�νει την αποτελεσµατικτητ� τη� στην
καταπολ�µηση των µυστικ�ν πρακτικ�ν.
Ειδικτερα, η µεταρρ�θµιση των εξουσι�ν
�ρευνα� και ιδ�ω� η δυναττητα διεν�ργεια�
ελ�γχων σε ιδιωτικ�� κατοικ�ε� φυσικ�ν προ-
σ�πων αποτελε� απαρα�τητο στοιχε�ο για να
προσαρµοστε� η καταπολ�µηση των συµπρ�-
ξεων στι� εξελισσµενε� πρακτικ��.

35. Κατ� τον �διο τρπο και για του� �διου�
λγου�, η Επιτροπ� ξεκ�νησε την αναθε�-
ρηση των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν τη� σχε-
τικ� µε τη µη επιβολ� � τη µε�ωση των προ-
στ�µων.

36. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� για πρ�τη φορ�
εν�κρινε πργραµµα επιε�κεια� το 1996 (3) µε
στχο την α�ξηση τη� αποτελεσµατικτητα�
σον αφορ� την αποκ�λυψη, αλλ� και το χει-
ρισµ υποθ�σεων συµπρ�ξεων. Το πργραµµα
επιε�κεια� αποτελε� �να ισχυρ µ�σο �ρευ-
να� που ανταµε�βει τι� επιχειρ�σει� οι οπο�ε�
συνεργ�ζονται µε την Επιτροπ�. Αναγνωρ�ζει
τι� δυσκολ�ε� ανε�ρεση� αδιαµφισβ�τητων
αποδεικτικ�ν στοιχε�ων για τι� µυστικ��
συµπρ�ξει�, τη στιγµ� που οι τελευτα�ε� χρη-
σιµοποιο�ν ολο�να και πιο εξελιγµ�νε� µεθ-
δου�.

37. Μετ� απ π�ντε χρνια εφαρµογ��, το
πργραµµα επιε�κεια� διαδραµατ�ζει σηµα-
ντικ ρλο στην εφαρµογ� των καννων αντα-
γωνισµο� κατ� των συµπρ�ξεων και οι εται-
ρε�ε� το επικαλ�στηκαν σε πολλ�� απ τι�

25
(1) Βλ�πε κατωτ�ρω σηµε�ο 1.1.2.
(2) Ανακοιν�σει� τ�που MEMO/01/149 τη� 24.4.2001 και

IP/01/830 τη� 13.6.2001. (3) ΕΕ C 207 τη� 18.7.1996, σ. 4.



υποθ�σει� που κιν�θηκαν απ τον Ιο�λιο του
1996. Μ�χρι σ�µερα η ανακο�νωση περ� επι-
ε�κεια� εφαρµστηκε σε 16 τελικ�� αποφ�-
σει� τη� Επιτροπ��: «Προσα�ξηση τη� τιµ��
του κρ�µατο�» (1), «British Sugar» (2), «Προ-
µονωµ�νοι σωλ�νε�» (3), «Ελληνικ� πορθ-
µε�α» (4), «Χαλ�βδινοι σωλ�νε� χωρ��
ραφ�» (5), «Λυσ�νη» (6), «SAS Maersk Air» (7),
«Ηλεκτρδια γραφ�τη» (8), «Γλυκονικ
ν�τριο» (9), «Βιταµ�νε�» (10), «Βελγικ�� ζυθο-
ποι�ε�» (11), «Ζυθοποι�ε� του Λουξεµβο�ρ-
γου» (12), «Κιτρικ οξ�» (13), «Γερµανικ�� τρ�-
πεζε�» (14), «Φωσφορικ� ψευδ�ργυρο�» (15)
και «Αυτοαντιγραφικ χαρτ�» (16).

38. Ωστσο, η εµπειρ�α που αποκτ�θηκε
µ�χρι σ�µερα δε�χνει τι η αποτελεσµατικ-
τητα τη� ανακο�νωση� θα βελτιωνταν ε�ν
αυξανταν η διαφ�νεια και η ασφ�λεια των
προϋποθ�σεων υπ τι� οπο�ε� παρ�χεται η
µε�ωση των προστ�µων. Τον �διο στχο θα
εξυπηρετο�σε και η στεντερη συσχ�τιση
του επιπ�δου µε�ωση� των προστ�µων µε την
αξ�α τη� συνεισφορ�� µια� εταιρε�α� στην
απδειξη τη� παρ�βαση�.

39. Για του� λγου� αυτο��, µετ� απ π�ντε
χρνια εφαρµογ��, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
αναθεωρ�σει την ανακο�νωση περ� επιε�κεια�
προκειµ�νου να αυξηθε� η αποτελεσµατικ-
τητ� τη� και να µεγιστοποιηθε� η ικαντητα
τη� Επιτροπ�� να ανιχνε�ει τι� συµπρ�ξει�
και να κινε� επιτυχ�� διαδικασ�ε� εναντ�ον
του�. Το σχ�διο τη� ν�α� ανακο�νωση�, που
δηµοσιε�θηκε στι� 21 Ιουλ�ου (17), πραγµα-
τε�εται τα ανωτ�ρω θ�µατα ποικιλοτρπω� και
προετοιµ�ζει το �δαφο� για την �κδοση τη�
ν�α� ανακο�νωση� περ� επιε�κεια� το 2002.

1.1.2. Αποφ�σει� σε υποθ�σει� συµπρ�ξεων
το 2001

Ηλεκτρ�δια γραφτη (18)

40. Στι� 18 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� επ�βαλε πρ-
στιµο συνολικο� �ψου� 218,8 εκατ. EUR στη
γερµανικ� εταιρε�α SGL Carbon AG, στην
αµερικανικ� εταιρε�α UCAR International
και σε �ξι �λλε� εταιρε�ε�, διτι καθριζαν
τι� τιµ�� και κατ�νειµαν την αγορ� ηλεκτρο-
δ�ων γραφ�τη. Κατπιν εκτεταµ�νη� �ρευνα�
που ξεκ�νησε το 1997 η Επιτροπ� διαπ�στωσε
τι οι ανωτ�ρω εταιρε�ε� συµµετε�χαν σε
παγκσµια σ�µπραξη κατ� τη δι�ρκεια του
µεγαλ�τερου µ�ρου� τη� δεκαετ�α� του ’90. Η
Επιτροπ� χαρακτ�ρισε τη συµπεριφορ� των
εταιρει�ν ω� «πολ� σοβαρ�» παρ�βαση των
κοινοτικ�ν καννων ανταγωνισµο�.

41. Τα ηλεκτρδια γραφ�τη ε�ναι στ�λε� γρα-
φ�τη κατασκευασµ�νε� σε κεραµικ� καλο�πια
που χρησιµοποιο�νται κυρ�ω� στην παραγωγ�
χ�λυβα σε καµ�νου� βολταϊκο� τξου, γνωστ��
και ω� «µικρ�� χαλυβουργικ�� µον�δε�».

42. Yσον αφορ� την ανακο�νωση περ� επιε�-
κεια�, ε�ναι σηµαντικ να σηµειωθε� τι η Επι-
τροπ� χορ�γησε για πρ�τη φορ� ουσι�δη µε�-
ωση προστ�µου (70 %) στο πλα�σιο τη� εν λγω
υπθεση�. Η εταιρε�α που επωφελ�θηκε απ
αυτ� τη µε�ωση �ταν η Showa Denko, η οπο�α
�ταν η πρ�τη που συνεργ�στηκε µε την Επι-
τροπ� και τη� χορ�γησε στοιχε�α καθοριστικ�
για την απδειξη τη� �παρξη� τη� σ�µπραξη�.

SAS/Maersk (19)

43. Στι� 18 Ιουλ�ου και π�λι, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να επιβ�λει πρστιµο στι� σκανδινα-
βικ�� αεροπορικ�� εταιρε�ε� SAS και Maersk
Air �ψου� 39,375 εκατ. EUR και 13,125 εκατ.
EUR αντ�στοιχα, διτι εφ�ρµοζαν µυστικ�
συµφων�α κατανοµ�� των αγορ�ν. Η συµφω-
ν�α αυτ� οδ�γησε στη µονοπ�ληση του δρο-
µολογ�ου Κοπεγχ�γη�-Στοκχλµη� απ τη
SAS ει� β�ρο� των �νω του εν� εκατοµµυρ�ου
επιβατ�ν που χρησιµοποιο�ν αυτ το δροµο-
λγιο κ�θε χρνο, καθ�� και στον επιµερισµ
�λλων δροµολογ�ων προ� και απ τη ∆αν�α (20).

26

(1) ΕΕ L 100 τη� 1.4.1998.
(2) ΕΕ L 76 τη� 22.3.1999.
(3) ΕΕ L 24 τη� 30.1.1999.
(4) ΕΕ L 109 τη� 27.4.1999.
(5) Μη δηµοσιευθε�σα.
(6) ΕΕ L 152 τη� 7.6.2001.
(7) Υποθ�σει� COMP/D2/37.444 και COMP/D2/37.386 (ΕΕ L

265 τη� 5.10.2001).
(8) Υπθεση COMP/36.490· ανακο�νωση τ�που IP/01/1010 τη�

18.7.2001.
(9) Υπθεση COMP/36.756· ανακο�νωση τ�που IP/01/1355 τη�

20.10.2001.
(10) Υπθεση COMP/37.512· ανακο�νωση τ�που IP/01/1625 τη�

21.11.2001.
(11) Υπθεση COMP/37.614· ανακο�νωση τ�που IP/01/1739.
(12) Υπθεση COMP/37.800· ανακο�νωση τ�που IP/01/1740 τη�

5.12.2001.
(13) Υπθεση COMP/36.604· ανακο�νωση τ�που IP/01/1743 τη�

5.12.2001.
(14) Υπθεση COMP/37.919· ανακο�νωση τ�που IP/01/1796 τη�

11.12.2001.
(15) Υπθεση COMP/37.027· ανακο�νωση τ�που IP/01/1797 τη�

11.12.2001.
(16) Υπθεση COMP/36.212· ανακο�νωση τ�που IP/01/1892 τη�

20.12.2001.
(17) ΕΕ C 205 τη� 21.7.2001, σ. 18.

(18) Υπθεση COMP/36.490· ανακο�νωση τ�που IP/01/1010 τη�
18.7.2001.

(19) Υποθ�σει� COMP/D2/37.444 και COMP/D2/37.386 (ΕΕ L
265 τη� 5.10.2001).

(20) Η SAS προσ�φυγε στο Πρωτοδικε�ο στι� 3 Οκτωβρ�ου 2001
κατ� τη� εν λγω απφαση� (T-241/01), αµφισβητ�ντα� το
�ψο� του προστ�µου.
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44. Η SAS και η Maersk Air ε�χαν κοινοποι-
�σει συµφων�α συνεργασ�α�, η οπο�α αφο-
ρο�σε κυρ�ω� τη χρησιµοπο�ηση κοινο� κωδι-
κο� και προγρ�µµατα τακτικ�ν πελατ�ν
(frequent-flyer programmes — FFP). Κατ� τη
δι�ρκεια τη� προκαταρκτικ�� �ρευνα� διαπι-
στ�θηκε τι, ταυτχρονα µε την �ναρξη
ισχ�ο� τη� συµφων�α� συνεργασ�α�, η Maersk
Air αποχ�ρησε απ το δροµολγιο Κοπεγ-
χ�γη�-Στοκχλµη�, που µ�χρι ττε ανταγω-
νιζταν µε τη SAS. ∆ιαπιστ�θηκε επ�ση� τι,
κατ� τον �διο χρνο, η SAS δι�κοψε τι� πτ�-
σει� τη� µεταξ� Κοπεγχ�γη� και Βενετ�α� και
η Maersk Air �ρχισε να δραστηριοποιε�ται
στο δροµολγιο αυτ και, τ�λο�, τι η SAS
αποχ�ρησε απ το δροµολγιο Billund-Φρα-
γκφο�ρτη�, που µοναδικ� αεροµεταφορ�α�
απ�µεινε η Maersk Air, ο προηγο�µενο� αντα-
γωνιστ�� τη� στο δροµολγιο αυτ.

45. Οι ανωτ�ρω ε�σοδοι και αποχωρ�σει� απ
αγορ��, οι οπο�ε� δεν κοινοποι�θηκαν, εντ�σ-
σονταν σε ευρ�τερη συµφων�α επιµερισµο�
των αγορ�ν που περιλ�µβανε γενικ� ρ�τρα
µη ανταγωνισµο� µε αντικε�µενο τι� µελλο-
ντικ�� δραστηριτητε� των µερ�ν στα διεθν�
δροµολγια προ�/απ τη ∆αν�α και στα δρο-
µολγια εσωτερικο� τη� ∆αν�α�.

46. Ο επιµερισµ� των αγορ�ν αποκαλ�φθηκε
κατπιν επιτπιων ελ�γχων. Οι �λεγχοι �γι-
ναν τον Ιο�νιο του 2000, σε στεν� συνεργασ�α
µε τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� τη� Σου-
ηδ�α� και τη� ∆αν�α�.

47. Χ�ρη στην απφαση αποκαταστ�θηκε
προ� φελο� των καταναλωτ�ν ο ανταγωνι-
σµ� µεταξ� τη� SAS και τη� Maersk Air, των
δ�ο µεγαλ�τερων εταιρει�ν που πραγµατο-
ποιο�ν πτ�σει� προ�/απ τη ∆αν�α.

Γλυκονικ� ν�τριο (1)

48. Στι� 2 Οκτωβρ�ου 2001, η Επιτροπ� επ�-
βαλε πρστιµο συνολικο� �ψου� 57,53 εκατ.
EUR στι� εταιρε�ε� Archer Daniels Midland
Company Inc., Akzo Nobel NV, Avebe BA,
Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd,
Jungbunzlauer AG και Roquette Frères SA
διτι καθριζαν την τιµ� και επιµ�ριζαν την
αγορ� γλυκονικο� νατρ�ου. Η Επιτροπ� χαρα-
κτ�ρισε τη συµπεριφορ� των εταιρει�ν ω�
«πολ� σοβαρ�» παρ�βαση των καννων αντα-
γωνισµο� τη� ΕΕ και του ΕΟΧ.

49. Μετ� απ �ρευνα που ξεκ�νησε το 1997,
η Επιτροπ� απ�δειξε τι οι εταιρε�ε� συµµε-
τε�χαν σε παγκσµια σ�µπραξη µεταξ� των
ετ�ν 1987 και 1995. Οι συµφων�ε� τη� σ�µπρα-
ξη� εφαρµζονταν µ�σω ενδελεχο�� παρακο-
λο�θηση� των πωλ�σεων, διεν�ργεια� τακτι-
κ�ν πολυµερ�ν και διµερ�ν συνεδρι�σεων
και εφαρµογ�� εν� συστ�µατο� αποζηµ�ω-
ση�. Η Επιτροπ� συγκ�ντρωσε αποδεικτικ�
στοιχε�α για τη διεν�ργεια περισστερων απ
25 συνεδρι�σει� τη� σ�µπραξη� καθ’ λη την
ανωτ�ρω περ�οδο.

50. Το γλυκονικ ν�τριο ε�ναι χηµικ� ουσ�α
που χρησιµοποιε�ται για τον καθαρισµ µετ�λ-
λων και γυαλιο�, µε εφαρµογ�� πω� η πλ�ση
φιαλ�ν, ο καθαρισµ� σκευ�ν και η αφα�ρεση
βαφ��, εν� χρησιµοποιε�ται επ�ση� ω� πρ-
σθετο τροφ�µων και �χει δι�φορε� �λλε�
χηµικ�� εφαρµογ��.

51. Η Επιτροπ� χορ�γησε για πρ�τη φορ�
πολ� σηµαντικ� µε�ωση του προστ�µου δυν�-
µει του κεφαλα�ου Β τη� ανακο�νωση� περ�
επιε�κεια�. Το πρστιµο τη� Fujisawa µει�-
θηκε κατ� 80 % επειδ� �ταν η πρ�τη που προ-
σκµισε στοιχε�α καθοριστικ� για την απ-
δειξη τη� �παρξη� τη� σ�µπραξη�, προτο� η
Επιτροπ� προβε� σε �ρευνα β�σει σχετικ��
απφαση�. Η Επιτροπ� δεν χορ�γησε στη
Fujisawa µε�ωση του προστ�µου τη� κατ�
100 %, πω� µπορο�σε να πρ�ξει β�σει του
κεφαλα�ου Β τη� ανακο�νωση�, διτι η
Fujisawa προσ�γγισε την Επιτροπ� µνον
αφο� �λαβε α�τηµα παροχ�� πληροφορι�ν.
Ελ�φθη υπψη το γεγον� τι η εν λγω εται-
ρε�α δεν παρουσι�στηκε αυθρµητα προτο�
αποφασιστε� η διεν�ργεια �ρευνα�.

Βιταµνε� (2)

52. Στι� 21 Νοεµβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απφαση β�σει του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη�
και του �ρθρου 53 τη� συµφων�α� ΕΟΧ, που
διαπιστ�θηκε τι 13 παραγωγο� βιταµιν�ν A,
E, B1, B2, B5, B6, C, D3, φολικο� οξ�ο�, β-
καροτεν�ου και καροτενοειδ�ν συµµετε�χαν
σε συµπρ�ξει� για καθ�να απ τα ανωτ�ρω
προϊντα διαπρ�ττοντα� συνολικ� δ�δεκα
χωριστ�� παραβ�σει�.

53. Η Επιτροπ� επ�βαλε πρστιµα συνολικο�
�ψου� 855,23 εκατ. EUR σε οκτ� εταιρε�ε� για
τον καθορισµ των τιµ�ν οκτ� διαφορετικ�ν
προϊντων και για την κατανοµ� ποσοστ�σεων
π�ληση� για τα �δια προϊντα. Η παραγραφ�

27(1) Υπθεση COMP/36.756· ανακο�νωση τ�που IP/01/1355 τη�
20.10.2001.

(2) Υπθεση COMP/37.512· ανακο�νωση τ�που IP/01/1625 τη�
21.11.2001.



του δικαι�µατο� επιβολ�� προστ�µων σε υπο-
θ�σει� ανταγωνισµο� (1) ε�χε εφαρµογ� για τι�
παραβ�σει� που αφορο�σαν τι� βιταµ�νε� B1,
B6, H και το φολικ οξ�· �τσι η Επιτροπ� δεν
επ�βαλε πρστιµο στι� εταιρε�ε� για τη συµ-
µετοχ� του� στι� συµπρ�ξει� αυτ��. Κ�θε συµ-
φων�α αποτελο�σε πολ� σοβαρ� παρ�βαση
των κοινοτικ�ν καννων ανταγωνισµο� και εξ
αυτο� δικαιολογε�ται το µεγ�λο �ψο� των συνο-
λικ�ν προστ�µων που επιβλ�θηκαν.

54. Εντυπωσιακ χαρακτηριστικ αυτο� του
πλ�γµατο� συµφωνι�ν �ταν ο κεντρικ� ρλο�
που διαδραµ�τισαν η Hoffmann-La Roche και
η BASF, οι δ�ο βασικο� παραγωγο� βιταµι-
ν�ν, σε λε� σχεδν τι� συµπρ�ξει�, εν� η
συµµετοχ� �λλων εταιρει�ν αφορο�σε περιο-
ρισµ�νο µνο αριθµ βιταµιν�ν.

55. Οι συµµετ�χοντε� σε λε� τι� συµπρ�ξει�
καθριζαν τι� τιµ�� διαφρων βιταµιν�ν, κατ�-
νειµαν ποσοστ� πωλ�σεων, εφ�ρµοζαν απ
κοινο� συµφωνηθε�σε� αυξ�σει� τιµ�ν και
εξ�διδαν ανακοιν�σει� σχετικ� µε τι� τιµ�� µε
β�ση τι� συµφων�ε� του�. ∆ηµιο�ργησαν επ�-
ση� �να µηχανισµ παρακολο�θηση� και εκτ�-
λεση� των συµφωνι�ν του� και συµµετε�χαν
σε τακτικ�� συνεδρι�σει� για την εφαρµογ�
των σχεδ�ων του�. Ο τρπο� λειτουργ�α� των
διαφρων συµπρ�ξεων �ταν κατ’ ουσ�αν ο
�διο�. Λγω τη� δι�ρκεια� και τη� οµοιτη-
τα� των χρησιµοποιο�µενων µεθδων, η Επι-
τροπ� �κρινε σκπιµο να υπαγ�γει σε ενια�α
διαδικασ�α και απφαση το πλ�γµα συµφω-
νι�ν που κ�λυπταν τι� δι�φορε� βιταµ�νε�.

Κιτρικ� οξ� (2)

56. Στι� 5 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να επιβ�λει πρστιµα συνολικο� �ψου�
135,22 εκατ. EUR σε π�ντε επιχειρ�σει� παρα-
γωγ�� κιτρικο� οξ�ο�.

57. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �δειξε τι αυτο�
οι π�ντε παραγωγο� συµµετε�χαν, απ το 1991
�ω� το 1995, σε µυστικ� σ�µπραξη παγκ-
σµια� εµβ�λεια� που του� επ�τρεπε να καθο-
ρ�ζουν τι� τιµ�� και να επιµερ�ζουν την αγορ�
κιτρικο� οξ�ο�. Η συµφων�α αυτ� αποτελε�
πολ� σοβαρ� παρ�βαση του �ρθρου 81 τη�
συνθ�κη� ΕΚ και του �ρθρου 53 τη� συµφω-
ν�α� ΕΟΧ, γεγον� που δικαιολογε� το υψηλ
ποσ των προστ�µων.

Βελγικ�� ζυθοποιε� (3)

58. Στι� 5 ∆εκεµβρ�ου 2001, η Επιτροπ� επ�-
βαλε πρστιµα συνολικο� �ψου� 91,655 εκατ.
EUR σε π�ντε εταιρε�ε� για τη συµµετοχ�
του� σε δ�ο διαφορετικ�� µυστικ�� συµπρ�ξει�
στη βελγικ� αγορ� µπ�ρα�.

59. Στην πρ�τη σ�µπραξη συµµετε�χαν, αφε-
ν�, η Interbrew και, αφετ�ρου, η Alken-Maes και
η Danone (µητρικ� εταιρε�α τη� Alken-Maes
την εποχ� εκε�νη). Η Interbrew και η Alken-
Maes/Danone, οι οπο�ε� κατε�χαν την πρ�τη
και τη δε�τερη θ�ση στην αγορ�, συν�ψαν �να
γενικ σ�µφωνο µη επ�θεση�, συµφ�νησαν τον
επιµερισµ των πελατ�ν στον τοµ�α ξενοδο-
χε�ων, εστιατορ�ων και καφετερι�ν (hotels,
restaurants, cafés — «horeca») � τοµ�α «επιτ-
πια� καταν�λωση�», τον καθορισµ των τιµ�ν
στον τοµ�α λιανικο� εµπορ�ου � τοµ�α «µη επι-
τπια� καταν�λωση�», τον περιορισµ των επεν-
δ�σεων και τη� διαφ�µιση� στον τοµ�α «horeca»,
τη ν�α δι�ρθρωση των τιµολογ�ων («horeca» και
λιανικ εµπριο) και οργ�νωσαν σ�στηµα
ανταλλαγ�� πληροφορι�ν σε µηνια�α β�ση σχε-
τικ� µε τον γκο των πωλ�σεων («horeca» και
λιανικ εµπριο). Η σ�µπραξη δι�ρκεσε απ
το 1993 µ�χρι το 1998. Οι πρεδροι-διευθ�νοντε�
σ�µβουλοι και �λλα αν�τερα διευθυντικ� στε-
λ�χη των εµπλεκµενων εταιρει�ν πραγµατο-
ποιο�σαν τακτικ�� συνεδρι�σει� για τη σ�ναψη
και παρακολο�θηση αυτ�ν των συµφωνι�ν. Η
Επιτροπ� θε�ρησε την παρ�βαση «πολ�
σοβαρ�». Κατ� τον καθορισµ του προστ�µου
η Επιτροπ� �λαβε επ�ση� υπψη το γεγον� τι
η Danone ε�χε διαπρ�ξει στο παρελθν παρ-
µοιε� παραβ�σει� του �ρθρου 81 (4).

60. Η δε�τερη σ�µπραξη αφορο�σε τη βελ-
γικ� αγορ� µπ�ρα� ιδιωτικο� σ�µατο�. Πρ-
κειται για µπ�ρα την οπο�α προµηθε�ονται τα
σουπερµ�ρκετ απ ζυθοποιο��, αλλ� την
πωλο�ν µε το δικ του� σ�µα. Απ τον Οκτ�-
βριο του 1997 µ�χρι τον Ιο�λιο του 1998, η
Interbrew, η Alken-Maes, η Haacht και η
Martens πραγµατοπο�ησαν τ�σσερι� συνε-
δρι�σει� µε θ�µα τη βελγικ� αγορ� µπ�ρα�
ιδιωτικο� σ�µατο� εν γ�νει και ειδικτερα τι�
τιµ�� και του� πελ�τε� του�. Στι� συνεδρι�-
σει� αυτ�� οι τ�σσερι� ζυθοποιο� αντ�λλασ-
σαν επ�ση� επιχειρηµατικ�� πληροφορ�ε�. Η
εν λγω σ�µπραξη θεωρ�θηκε ω� «σοβαρ�»
παρ�βαση.
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(1) Κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74 του Συµβουλ�ου τη� 26η�
Νοεµβρ�ου 1974 περ� παραγραφ�� του δικαι�µατο� δι�ξεω�
και εκτελ�σεω� των αποφ�σεων στου� τοµε�� του δικα�ου των
µεταφορ�ν και του ανταγωνισµο� τη� Ευρωπαϊκ�� Οικονο-
µικ�� Κοιντητα�.

(2) Υπθεση COMP/36.604· ανακο�νωση τ�που IP/01/1743 τη�
5.12.2001.

(3) Υπθεση COMP/37.614· ανακο�νωση τ�που IP/01/1739 τη�
5.12.2001.

(4) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 23η� Ιουλ�ου 1984 (επ�πεδο
γυαλ�) και απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 15η� Μαcου 1974 (επ�-
πεδο γυαλ�).
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Ζυθοποιε� του Λουξεµβο�ργου (1)

61. Στι� 5 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρστιµα συνολικο� �ψου� 448 000 EUR σε
τρει� ζυθοποι�ε� του Λουξεµβο�ργου, την
Brasserie Bofferding, την Brasserie Battin και
την Brasserie de Wiltz για τη συµµετοχ� του�
σε συµφων�α επιµερισµο� τη� αγορ�� στον
τοµ�α «horeca» � τοµ�α «επιτπια� καταν�-
λωση�» (ξενοδοχε�α, εστιατρια και καφε-
τερ�ε�) του Λουξεµβο�ργου. Μια �λλη ζυθο-
ποι�α, η Brasserie de Luxembourg, η οπο�α
ε�ναι θυγατρικ� τη� Interbrew, απ�φυγε την
επιβολ� προστ�µου, διτι αποκ�λυψε τη
σ�µπραξη στην Επιτροπ� και πληρο�σε λε�
τι� �λλε� προϋποθ�σει� που αναφ�ρονται
στο κεφ�λαιο Β τη� ανακο�νωση� περ� επι-
ε�κεια�.

62. Οι ζυθοποιο� ε�χαν συµφων�σει εγγρ�-
φω� να σ�βονται αµοιβα�α τι� συµφων�ε� του�
αποκλειστικ�� προµ�θεια� («δεσµευµ�νε�
πωλ�σει� µπ�ρα�») µε πελ�τε� στον τοµ�α
horeca, εν� επιπλ�ον εφ�ρµοζαν µ�τρα για
τον περιορισµ τη� εισδου αλλοδαπ�ν ζυθο-
ποι�ν στον τοµ�α horeca του Λουξεµβο�ρ-
γου. Η συµφων�α παρ�µεινε σε ισχ� απ το
1985 �ω� το 2000. Θεωρ�θηκε ω� «σοβαρ�»
παρ�βαση.

Φωσφορικ�� ψευδ�ργυρο� (2)

63. Στι� 11 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρστιµα συνολικο� �ψου� 11,95 εκατ. EUR
σε �ξι επιχειρ�σει� που παρ�γουν � παρ�γαν
φωσφορικ ψευδ�ργυρο. Η �ρευνα τη� Επι-
τροπ�� κατ�δειξε τι οι εν λγω �ξι παραγω-
γο� συµµετε�χαν, µεταξ� των ετ�ν 1994 και
1998, σε σ�µπραξη εκτεινµενη σε ολκληρο
τον Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χ�ρο, η οπο�α
του� επ�τρεπε να καθορ�ζουν τι� τιµ�� και να
επιµερ�ζουν µεταξ� του� το µερ�διο �ψου� 90 %
που κατε�χαν στην αγορ� φωσφορικο� ψευ-
δαργ�ρου, µια� αντιδιαβρωτικ�� µεταλλικ��
χρωστικ�� ουσ�α� που χρησιµοποιε�ται στην
παραγωγ� βιοµηχανικ�ν χρωµ�των. Η εν λγω
συµφων�α λγω τη� φ�ση� τη� συνιστο�σε
πολ� σοβαρ� παρ�βαση του �ρθρου 81 τη�
συνθ�κη� ΕΚ και του �ρθρου 53 τη� συµφων�α�
ΕΟΧ.

Συµβιβασµο σχετικ� µε τραπεζικ�� προµ'θειε�
για την ανταλλαγ' νοµισµ�των τη� ζ(νη�
του ευρ( και «Γερµανικ�� τρ�πεζε�» (3)

64. Λ�γο µετ� τη δηµιουργ�α του ευρ�, την
1η Ιανουαρ�ου 1999, η Επιτροπ� (Γ∆ Εσωτε-
ρικ� αγορ�) �λαβε καταγγελ�ε� σχετικ� µε το
γεγον� τι οι προµ�θειε� ανταλλαγ�� τραπε-
ζογραµµατ�ων και κερµ�των τη� ζ�νη� του ευρ�
παρ�µεναν υψηλ��. Η Επιτροπ� διεν�ργησε
αρκετο�� αιφνιδιαστικο�� ελ�γχου� σε δι�φο-
ρε� τρ�πεζε� και απ�στειλε αιτ�µατα παροχ��
πληροφορι�ν στι� περισστερε� τρ�πεζε� τη�
ζ�νη� του ευρ�. Συγκ�ντρωσε πληροφορ�ε�
που �δειχναν τι ορισµ�νε� εθνικ�� οµ�δε� τρα-
πεζ�ν ε�χαν ενδεχοµ�νω� συνεργ�σει για να
διατηρηθο�ν οι προµ�θειε� συναλλ�γµατο� σε
ορισµ�να επ�πεδα, �στε να ελαχιστοποιηθο�ν
οι ζηµ�ε� απ την καθι�ρωση του ευρ�. Β�σει
αυτ�ν των πληροφορι�ν η Επιτροπ� κ�νησε
διαδικασ�α το 2000 κατ� πολλ�ν τραπεζ�ν και
ανταλλακτηρ�ων συναλλ�γµατο� σε επτ� κρ�τη
µ�λη (Αυστρ�α, Β�λγιο, Γερµαν�α, Ιρλανδ�α,
Κ�τω Χ�ρε�, Πορτογαλ�α και Φινλανδ�α).

65. Ωστσο, αρκετ�� τρ�πεζε� αν�λαβαν την
πρωτοβουλ�α να υποβ�λουν µονοµερε�� προ-
τ�σει� στην Επιτροπ�, οι οπο�ε� προ�βλεπαν
i) σηµαντικ� µε�ωση των εφαρµοζµενων προ-
µηθει�ν για την ανταλλαγ� τραπεζογραµµα-
τ�ων των νοµισµ�των που αν�κουν στη ζ�νη
του ευρ�, και ii) πλ�ρη κατ�ργησ� του� το
αργτερο µ�χρι τον Οκτ�βριο του 2001, του-
λ�χιστον για τι� πρ�ξει� αγορ�� απ κατ-
χου� λογαριασµ�ν.

66. Λαµβ�νοντα� υπψη την εξαιρετικ� περ�-
σταση τη� εξαφ�νιση� τη� σχετικ�� αγορ��
και το �µεσο φελο� που θα παρε�χε στου�
καταναλωτ�� η εφαρµογ� των ανωτ�ρω προ-
τ�σεων, η οπο�α θα οδηγο�σε σε απκλιση
απ την προβαλλµενη αθ�µιτη σ�µπραξη, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να περατ�σει τι� διαδι-
κασ�ε� σ�µπραξη� κατ� 50 και πλ�ον τραπεζ�ν
στο Β�λγιο, στην Ιρλανδ�α, στι� Κ�τω Χ�ρε�,
στην Πορτογαλ�α και στη Φινλανδ�α και κατ�
ορισµ�νων τραπεζ�ν στη Γερµαν�α (4).

67. Στι� 12 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρστιµα σε π�ντε γερµανικ�� τρ�πεζε�, συνο-
λικο� �ψου� 100,8 εκατ. EUR, για τη σ�ναψη
συµφων�α� επιβολ�� προµ�θεια� �ψου� 3 %
περ�που για την αγορ� και π�ληση τραπεζο-
γραµµατ�ων τη� ζ�νη� του ευρ� κατ� τη δι�ρ-
κεια τη� τριετο�� µεταβατικ�� περιδου που
ξεκ�νησε την 1η Ιανουαρ�ου 1999.
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(1) Υπθεση COMP/37.800· ανακο�νωση τ�που IP/01/1740 τη�
5.12.2001.

(2) Υπθεση COMP/37.027· ανακο�νωση τ�που IP/01/1797 τη�
11.12.2001.

(3) Υπθεση COMP/37.919· ανακο�νωση τ�που IP/01/1796 τη�
11.12.2001.

(4) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1159 τη� 31.7.2001.



68. Η υπθεση που αφορο�σε την Αυστρ�α
θα εξεταστε� λεπτοµερ�στερα στο πλα�σιο
ευρ�τερη� σ�µπραξη� στον τραπεζικ τοµ�α
τη� Αυστρ�α� που τελε� υπ �ρευνα.

Αυτοαντιγραφικ� χαρτ (1)

69. Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να επιβ�λει πρστιµα συνολικο� �ψου�
313,69 εκατ. EUR σε δ�κα επιχειρ�σει� παρα-
γωγ�� αυτοαντιγραφικο� χαρτιο�.

70. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� κατ�δειξε τι οι
εµπλεκµενε� εταιρε�ε� συµµετε�χαν, µεταξ�
των ετ�ν 1992 και 1995, σε µυστικ� σ�µπραξη
ευρωπαϊκ�� εµβ�λεια� µε στχο τη βελτ�ωση
τη� αποδοτικτητα� των συµµετεχντων µ�σω
συλλογικ�ν αυξ�σεων των τιµ�ν. Η συµφων�α
αυτ� λγω τη� φ�ση� τη� αποτελε� πολ�
σοβαρ� παρ�βαση του �ρθρου 81 τη� συνθ�-
κη� ΕΚ και του �ρθρου 53 τη� συµφων�α� ΕΟΧ,
γεγον� που δικαιολογε� το υψηλ ποσ των
προστ�µων, ιδ�ω� του προστ�µου �ψου� 184,27
εκατ. EUR που επιβλ�θηκε στην Arjo Wiggins
Appleton, µεγαλ�τερου παραγωγο� και υπο-
κινητ� τη� σ�µπραξη�. Η Sappi απαλλ�χθηκε
πλ�ρω� απ την επιβολ� προστ�µου για τη
συµµετοχ� τη� στη σ�µπραξη, διτι �ταν η
πρ�τη εταιρε�α που συνεργ�στηκε µε την Επι-
τροπ� και προσκµισε καθοριστικ� αποδει-
κτικ� στοιχε�α σχετικ� µε τη σ�µπραξη.

Απ�φαση του Πρωτοδικεου στην υπ�θεση
«British Sugar»

71. Με απφαση τη� 14η� Οκτωβρ�ου 1998, η
Επιτροπ� επ�βαλε πρστιµα στι� εταιρε�ε�
παραγωγ�� ζ�χαρη� British Sugar και
Tate&Lyle και στι� εταιρε�ε� εµπορ�α� ζ�χα-
ρη� Napier Brown και James Budgett για παρ�-
βαση του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ, η οπο�α συν�στατο σε συντονισµ
τη� τιµολογιακ�� πολιτικ�� των µερ�ν στην
αγορ� λευκ�� ζ�χαρη� σε κκκου� στο Ηνω-
µ�νο Βασ�λειο (2).

72. Κατπιν προσφυγ�� τρι�ν απ τα µ�ρη, το
Πρωτοδικε�ο εξ�δωσε απφαση στι� 12 Ιου-
λ�ου 2001 (3) επικυρ�νοντα� πλ�ρω� την απ-
φαση τη� Επιτροπ��, εκτ� απ τη µε�ωση του
προστ�µου τη� εταιρε�α� Tate&Lyle. Το Πρω-
τοδικε�ο δεν δ�χθηκε καν�να απ τα δι�φορα
επιχειρ�µατα µε τα οπο�α τα µ�ρη προσπ�θη-

σαν να δε�ξουν τι δεν υφ�στατο παρ�βαση και
τι η συµπεριφορ� του� δεν �ταν ικαν� να επη-
ρε�σει τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν.

73. Yσον αφορ� τα πρστιµα που επιβλ�θη-
καν, το Πρωτοδικε�ο επικ�ρωσε τα πορ�σµατα
τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε το χαρακτηρισµ
τη� παρ�βαση� ω� σοβαρ��, τη δι�ρκει� τη�,
την εκ προθ�σεω� δι�πραξ� τη� και την εκτ�-
µηση των επιβαρυντικ�ν και ελαφρυντικ�ν
περιστ�σεων. Εξετ�ζοντα� την επιε�κεια, το
Πρωτοδικε�ο δεν αµφισβ�τησε τι� αρχ�� τη�
ισχ�ουσα� ανακο�νωση� τη� Επιτροπ�� περ�
επιε�κεια� (4). Ωστσο, το Πρωτοδικε�ο θε�-
ρησε τι η Επιτροπ� εσφαλµ�να χαρακτ�-
ρισε τη συνεργασ�α τη� Tate&Lyle ω� µη
συνεχ� και πλ�ρη κατ� την �ννοια του
σηµε�ου B υπ δ) τη� ανακο�νωση�. #τσι,
ασκ�ντα� την εξουσ�α πλ�ρου� δικαιοδο-
σ�α� (5) που διαθ�τει, επανεκτ�µησε τη συνερ-
γασ�α τη� Tate&Lyle και µε�ωσε περαιτ�ρω
το πρστιµο, απ 50 σε 60 %.

74. Στο µεταξ�, η British Sugar �σκησε προ-
σφυγ� στο ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των κατ� τη� απφαση� του Πρωτοδι-
κε�ου (6).

2. ÕÚıÚ· 82 Î·È 86

2.1. ÕÚıÚÔ 82 — ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
ÌÂ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË

75. Το �ρθρο 82 απαγορε�ει στι� επιχειρ�-
σει� που κατ�χουν δεσπζουσα θ�ση σε µια
δεδοµ�νη αγορ� να εκµεταλλε�ονται κατα-
χρηστικ� αυτ� την κατ�σταση ει� β�ρο� τρ�-
των. Η κατ�χρηση αυτ� µπορε� να συν�σταται,
για παρ�δειγµα, στον περιορισµ τη� παρα-
γωγ��, στη χρ�ωση υπ�ρογκων τιµ�ν, τιµ�ν
που προκαλο�ν διακρ�σει� � εξοντωτικ�ν
τιµ�ν, σε συνδεδεµ�νε� πωλ�σει� � σε �λλε�
εµπορικ�� πρακτικ�� που δεν βασ�ζονται στην
αρχ� τη� οικονοµικ�� αποτελεσµατικτητα�.
Οι πρακτικ�� αυτο� του ε�δου� �χουν αρνητι-
κ�� συν�πειε� στον ανταγωνισµ· οι επιχει-
ρ�σει� που τι� εφαρµζουν διαθ�τουν τ�τοια
ισχ� στην αγορ� που του� επιτρ�πει να παρα-
µ�νουν απρσβλητε� απ τι� ανταγωνιστικ��
πι�σει� και να αποβ�λλουν απ την αγορ�
του� ανταγωνιστ�� του�, χωρ�� να υποστο�ν οι
�διε� σηµαντικ� βλ�βη, � να παρεµποδ�ζουν
σε σηµαντικ βαθµ την ε�σοδο ν�ων αντα-
γωνιστ�ν στην αγορ�.
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(1) Υπθεση COMP/36.212· ανακο�νωση τ�που IP/01/1892 τη�
20.12.2001.

(2) Για εκτεν� περιγραφ� τη� απφαση�, βλ�πε XXVIIIη #κθεση
επ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� (1998), σσ. 162-164.

(3) Συνεκδικασθε�σε� υποθ�σει� T-202/98, T-204/98 και T-
207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown κατ� Επι-
τροπ��.

(4) ΕΕ C 207 τη� 18.7.1996, σ. 4.
(5) Βλ�πε �ρθρο 229 τη� συνθ�κη� ΕΚ και �ρθρο 17 του κανο-

νισµο� αριθ. 17 του 1962.
(6) Υπθεση C-359/01 P.
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76. Το 2001 η Επιτροπ� επ�βαλε πρστιµα
σε τ�σσερι� υποθ�σει� υπαγµενε� στο
�ρθρο 82. Στι� υπλοιπε� εξετασθε�σε� υπο-
θ�σει�, η Επιτροπ� δ�χθηκε τι� δεσµε�σει�
των εµπλεκµενων επιχειρ�σεων � τροπο-
ποι�σει� των συµφωνι�ν, χ�ρη στι� οπο�ε�
περατ�θηκαν οι καταχρηστικ�� πρακτικ��.
Οι εξετασθε�σε� υποθ�σει� δεν περιορ�ζονται
σε συγκεκριµ�νου� τοµε�� και αφορο�ν,
µεταξ� �λλων, τον ταχυδροµικ τοµ�α και την
αυτοκινητοβιοµηχαν�α.

Deutsche Post AG I (1)

77. Στι� 20 Μαρτ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
την πρ�τη τη� απφαση β�σει του �ρθρου 82
στον ταχυδροµικ τοµ�α, στην οπο�α απο-
φ�νθηκε τι ο γερµανικ� ταχυδροµικ� οργα-
νισµ�, Deutsche Post AG, ε�χε καταχραστε�
τη δεσπζουσα θ�ση του στην αγορ� εµπορι-
κ�ν δεµ�των χορηγ�ντα� εκπτ�σει� πιστ��
πελατειακ�� σχ�ση� και προβα�νοντα� σε
εξοντωτικ� τιµολγηση. Το πρστιµο που
επιβλ�θηκε στην Deutsche Post αν�λθε σε
24 εκατ. EUR (βλ�πε τµ�µα I.Γ.2.2).

Deutsche Post AG II (2)

78. Στι� 25 Ιουλ�ου, εκδθηκε �λλη µ�α απ-
φαση στον ταχυδροµικ τοµ�α, η οπο�α αφο-
ρο�σε και π�λι την Deutsche Post AG (βλ�πε
τµ�µα I.Γ.2.2).

Duales System Deutschland (DSD) (3)

79. Στι� 20 Απριλ�ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
τι η DSD, η εταιρε�α που δηµιο�ργησε το
σ�µα «Green Dot», καταχρ�στηκε τη δεσπ-
ζουσα θ�ση τη� στην αγορ� οργ�νωση� τη�
αποκοµιδ�� και ανακ�κλωση� συσκευασι�ν
π�ληση� στη Γερµαν�α. Η DSD ε�ναι η µονα-
δικ� επιχε�ρηση που εκµεταλλε�εται �να
�ρτιο σ�στηµα αν�ληψη� και ανακ�κλωση�
συσκευασι�ν στη Γερµαν�α. Η Επιτροπ� δεν
�ταν σ�µφωνη µε µια δι�ταξη τη� σ�µβαση�
για τη χρ�ση σ�µατο� µεταξ� τη� DSD και
των πελατ�ν τη� που υποχρ�ωνε του� τελευ-
τα�ου� να καταβ�λλουν τ�λη αν�λογα µε τον
γκο των συσκευασι�ν που �φεραν το σ�µα
Green Dot, και χι αν�λογα µε τον γκο των
συσκευασι�ν για τι� οπο�ε� η DSD πρ�γµατι
παρε�χε υπηρεσ�ε� αν�ληψη� και ανακ�κλω-
ση�. Η εν λγω δι�ταξη παρ�βαινε το �ρθρο
82, καθτι αν�γκαζε του� πελ�τε� να κατα-
β�λλουν τ�λη για υπηρεσ�ε� που δεν παρ�-
χονταν στην πραγµατικτητα και επιπλ�ον
εµπδιζε την ε�σοδο ανταγωνιστ�ν στην
αγορ�.

Michelin (4)

80. Στι� 20 Ιουν�ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να επιβ�λει πρστιµο �ψου� 19,76 εκατ. EUR
στη γαλλικ� εταιρε�α κατασκευ�� ελαστικ�ν
Michelin για κατ�χρηση τη� δεσπζουσα�
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(1) Υπθεση COMP/C1/35.141.
(2) Υπθεση COMP/C1/36.915.

(3) Υπθεση COMP/34.493· ανακο�νωση τ�που IP/01/584. 
(4) Υπθεση COMP/36.041· ανακο�νωση τ�που IP/01/873.
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Εφαρµζοντα� την περιβαλλοντικ� νοµοθεσ�α τη� Ευρωπαϊκ�� Κοιντητα�, τα κρ�τη µ�λη θ�τουν
στχου� για την αν�κτηση και ανακ�κλωση απορριµµ�των απ συσκευασ�ε�, σ�µφωνα µε την
αρχ� «Ο ρυπα�νων πληρ�νει». Οι εθνικ�� νοµοθετικ�� και κανονιστικ�� διατ�ξει� κ�θε χ�ρα� καθο-
ρ�ζουν το πλα�σιο για τη βιοµηχαν�α, η οπο�α στη συν�χεια οργαν�νει δι�φορα συστ�µατα απο-
κοµιδ�� και ανακ�κλωση� των συσκευασι�ν π�ληση�. Στα λεγµενα ολοκληρωµ�να συστ�µατα,
πω� αυτ� που εξ�τασε πρσφατα η Επιτροπ�, υπ�ρχουν συµβατικ�� σχ�σει� µεταξ� του φορ�α
εκµετ�λλευση� του συστ�µατο� και των παραγωγ�ν/διανοµ�ων συσκευασµ�νων προϊντων, των
επιχειρ�σεων αποκοµιδ�� και των εγγυητρι�ν επιχειρ�σεων/επιχειρ�σεων ανακ�κλωση�.

Γενικ��, η Επιτροπ� επιδι�κει να προστατε�ει το συµφ�ρον των καταναλωτ�ν. Στχο� τη� Επι-
τροπ�� ε�ναι να διασφαλ�σει τι οι ν�ε� αγορ�� που δηµιουργο�νται στον εν λγω τοµ�α ε�ναι
ανοιχτ�� στον ανταγωνισµ, µεριµν�ντα� παρ�λληλα για την προστασ�α του περιβ�λλοντο�. Ταυ-
τχρονα οι υπηρεσ�ε� παρ�χονται στην καλ�τερη δυνατ� τιµ�. Η Επιτροπ� εξ�δωσε αρκετ�� επ�-
σηµε� αποφ�σει� και επιστολ�� θ�ση� στο αρχε�ο το 2001 [δ�ο αποφ�σει� στην υπθεση Duales
System Deutschland (1), µ�α απφαση στην υπθεση Eco Emballages (2), επιστολ�� θ�ση� στο αρχε�ο

(1) Υπθεση COMP/D3/34.493, απφαση τη� 20�� Απριλ�ου 2001 (ΕΕ L 166 τη� 26.6.2001, σ. 1)· απφαση τη� 17η� Σεπτεµ-
βρ�ου 2001 (ΕΕ L 319 τη� 4.12.2001, σ. 1).

(2) Υπθεση COMP/D3/34.950, απφαση τη� 15η� Ιουν�ου 2001 (ΕΕ L 233 τη� 31.8.2001, σ. 37).



θ�ση� τη� στη γαλλικ� αγορ� αναγοµωµ�νων
ελαστικ�ν και ελαστικ�ν αντικατ�σταση�
για βαρ�α οχ�µατα. Η �ρευνα τη� Επιτροπ��
�δειξε τι, µεταξ� των ετ�ν 1990 και 1998, η
Michelin εφ�ρµοζε �να περ�πλοκο σ�στηµα
εκπτ�σεων, δ�ρων και εµπορικ�ν συµφω-
νι�ν, που ε�χε ω� αποτ�λεσµα να δεσµε�ο-

νται οι �µποροι µε τη Michelin ω� προµηθευτ�
του�, και �τσι να αποκλε�ονται τεχνητ� οι
ανταγωνιστ�� τη� Michelin απ την αγορ�.
Επιβλ�θηκε υψηλ πρστιµο λγω τη� σοβα-
ρτητα� και τη� δι�ρκεια� τη� παρ�βαση�,
αλλ� και λγω του τι η Michelin ε�χε δια-
πρ�ξει και στο παρελθν παρµοια παρ�βαση.32

στι� υποθ�σει� Pro Europe (3), Returpack-PET (4), Returpack Aluminium (5) και Returglas (6)], που
εκτ�θενται οι βασικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� που πρ�πει να τηρο�ν τα εν λγω συστ�µατα και οι οπο�ε�
µπορο�ν να συνοψισθο�ν ω� εξ��:

α) ∆υνατ�τητα επιλογ'� για τι� εταιρεε�: η Επιτροπ� πιστε�ει τι οι εταιρε�ε� που υποχρεο�νται να
ανακτο�ν και να ανακυκλ�νουν απορρ�µµατα πρ�πει να �χουν δυναττητα επιλογ�� µεταξ� αρκε-
τ�ν συστηµ�των � �λλων µηχανισµ�ν για την εκπλ�ρωση των υποχρε�σε�ν του�. Ο στχο� που
επιδι�κεται ε�ναι να εξασφαλιστε� η δυναττητα αυτ�ν των εταιρει�ν να µη συµβ�λλονται µε
το δεσπζον σ�στηµα � να το πρ�ττουν µνο για �να µ�ρο� των συσκευασι�ν του�. Λαµβ�νοντα�
υπψη την πολ� ισχυρ� θ�ση στην αγορ� των �δη υπαρχντων συστηµ�των, ε�ναι απολ�τω�
απαρα�τητο για τον ανταγωνισµ να µην υπ�ρχουν περιορισµο� πρσβαση� στην αγορ� για τι�
εναλλακτικ�� εταιρε�ε� παροχ�� υπηρεσι�ν. #να� ακµη στχο� ε�ναι να διασφαλιστε� η δυνα-
ττητα αν�πτυξη� ν�ων µορφ�ν δραστηριοτ�των στην αν�κτηση συσκευασι�ν και, κατ’ επ�κταση,
να αρθο�ν τα εµπδια για του� µηχανισµο�� ιδ�α� δι�θεση� και για �λλου� ατοµικο�� µηχανι-
σµο�� συµµρφωση�. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� δεν δ�χεται καταχρηστικ� συµπεριφορ� στην
αγορ� που θα εδρα�ωνε τη δεσπζουσα θ�ση του υφιστ�µενου φορ�α εκµετ�λλευση�.

β) Αποφυγ' αδικαιολ�γητων συµφωνι(ν αποκλειστικ�τητα�: ταν η Επιτροπ� εξετ�ζει περιορισµο��
του ανταγωνισµο� στον τοµ�α αν�κτηση� απορριµµ�των απ συσκευασ�ε� δ�δει ιδια�τερη
σηµασ�α στο αντικε�µενο και τη δι�ρκεια των συµβ�σεων. Η Επιτροπ� αντιµετωπ�ζει εν γ�νει
δυσµεν�� κ�θε ε�δου� συµφων�α αποκλειστικτητα�, ταν δεν υπαγορε�εται απ β�σιµου�
και πειστικο�� λγου� οικονοµικ�� φ�σεω�.

γ) Πρ�σβαση χωρ� περιορισµο�� στην υποδοµ' αποκοµιδ'�: �να απ τα χαρακτηριστικ� τη� αγο-
ρ�� αποκοµιδ�� και διαλογ�� απορριµµ�των απ συσκευασ�ε� απ τα νοικοκυρι� ε�ναι τι
στην πρ�ξη ε�ναι συχν� πολ� δ�σκολο να δηµιουργηθε� δε�τερη υποδοµ� αποκοµιδ��, π�ραν
τη� υπ�ρχουσα�. Θα �ταν �βολο για τα νοικοκυρι� να χρησιµοποιο�ν διαφορετικο�� κ�δου�
για τα δι�φορα συστ�µατα αποκοµιδ�� του �διου υλικο� και το�το δεν θα αποτελο�σε βι�σιµη
οικονοµικ� λ�ση. Συνεπ��, η Επιτροπ� θεωρε� τι η απ κοινο� χρησιµοπο�ηση των µ�σων
αποκοµιδ�� απ τι� επιχειρ�σει� αποκοµιδ�� αποτελε� προϋπθεση για να εκδηλωθε� στην
πρ�ξη ανταγωνισµ�.

δ) Ελε�θερη εµπορα δευτερογεν(ν υλικ(ν: η εµπορ�α δευτερογεν�ν υλικ�ν απ τι� εταιρε�ε� απο-
κοµιδ�� πρ�πει επ�ση� να γ�νεται κατ� το δυνατν ελε�θερα, εξασφαλ�ζοντα� ταυτχρονα τι
τα υλικ� διοχετε�ονται στον κατ�λληλο δ�αυλο επανεπεξεργασ�α�. Πρ�γµατι, τα υλικ� συσκευ-
ασ�α�, κατπιν τη� αποκοµιδ�� και διαλογ�� του�, µπορο�ν να επαναχρησιµοποιηθο�ν ω� δευ-
τερογεν�� πρ�τη �λη για δι�φορα ν�α προϊντα.

Η Επιτροπ� θα εφαρµσει τι� αρχ�� που σκιαγραφο�νται ανωτ�ρω και στι� εκκρεµε�� και µελ-
λοντικ�� υποθ�σει�. Ο καταναλωτ�� θα �χει �µεσο φελο� απ την εφαρµογ� αυτ�ν των αρχ�ν,
καθτι ο ανταγωνισµ� στη σχετικ� αγορ� αν�κτηση� απορριµµ�των απ συσκευασ�ε� αναµ�νε-
ται να µει�σει το τ�µηµα που εντ�λει καταβ�λλει ο καταναλωτ�� για τα προϊντα που συλλ�γο-
νται απ τα συστ�µατα αν�κτηση�.

(3) Υπθεση COMP/D3/38.051.
(4) Υποθ�σει� COMP/D3/35.656 και COMP/D3/37.224.
(5) Υπθεση COMP/D3/35.658.
(6) Υπθεση COMP/D3/35.669.
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IMS Health (1)

81. Στι� 3 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
ασφαλιστικ� µ�τρα κατ� τη� IMS Health
(Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε�), εταιρε�α� µε ηγετικ�
θ�ση παγκοσµ�ω� στη συλλογ� δεδοµ�νων
σχετικ� µε τι� πωλ�σει� φαρµακευτικ�ν
προϊντων και τι� συνταγ��, διατ�σσοντ��
τη να χορηγ�σει �δεια εκµετ�λλευση� τη�
«δοµ�� 1 860 πλ�νθων», η οπο�α χωρ�ζει τη
Γερµαν�α σε 1 860 περιοχ�� π�ληση� �
«πλ�νθου�». Η Επιτροπ� θε�ρησε τι η
�ρνηση τη� IMS να χορηγ�σει �δεια χρ�-
ση� τη� δοµ��, η οπο�α, κατ� την �ποψη τη�
Επιτροπ��, �χει γ�νει εκ των πραγµ�των πρ-
τυπο για τη γερµανικ� φαρµακευτικ� βιο-
µηχαν�α, αποτελε� εκ πρ�τη� ψεω� κατ�-
χρηση δεσπζουσα� θ�ση�. Η �ρνηση αυτ�
εµπδισε την ε�σοδο ν�ων ανταγωνιστ�ν
στην αγορ� δεδοµ�νων πωλ�σεων φαρµα-
κευτικ�ν προϊντων και θα µπορο�σε να προ-
καλ�σει σοβαρ� και ανεπανρθωτη ζηµ�α
στου� υφιστ�µενου� ανταγωνιστ�� τη� IMS,
τι� εταιρε�ε� NDC Health (Ηνωµ�νε� Πολι-
τε�ε�) και AzyX Geopharma Services (Β�λ-
γιο). Ο πρεδρο� του Πρωτοδικε�ου, στο
οπο�ο προσ�φυγε η IMS υποβ�λλοντα�
α�τηση λ�ψη� προσωριν�ν µ�τρων, αν�-
στειλε την εκτ�λεση τη� απφαση� τη� Επι-
τροπ�� στι� 26 Οκτωβρ�ου µ�χρι� του εκδο-
θε� οριστικ� απφαση σχετικ� µε την προ-
σφυγ� ακυρ�σεω� (2). Η NDC Health �σκησε
προσφυγ� κατ� τη� δι�ταξη� του προ�δρου
του Πρωτοδικε�ου στι� 12 ∆εκεµβρ�ου.

De Post/La Poste (Β�λγιο) (3)

82. Στι� 5 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε τι ο βελγικ� ταχυδροµικ� οργανισµ�
De Post/La Poste ε�χε καταχραστε� τη δεσπ-
ζουσα θ�ση του, θ�τοντα� ω� προϋπθεση για
την εφαρµογ� προτιµησιακο� τιµολογ�ου στι�
υπηρεσ�ε� γενικο� επιστολικο� ταχυδροµε�ου
την αποδοχ� συµπληρωµατικ�� σ�µβαση�
που κ�λυπτε µια ν�α ταχυδροµικ� υπηρεσ�α
µεταξ� επιχειρ�σεων («B2B») και επ�βαλε
πρστιµο �ψου� 2,5 εκατ. EUR (βλ�πε τµ�µα
I.Γ.2.2).

2.2. ÕÚıÚÔ 86 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 82 —
¢ËÌfiÛÈÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜/ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
ÌÂ ÂÈ‰ÈÎ¿ ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
Î·È ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË

83. Σ�µφωνα µε το �ρθρο 86, οι καννε� αντα-
γωνισµο� �χουν επ�ση� εφαρµογ� στι� δηµ-
σιε� επιχειρ�σει� και στι� επιχειρ�σει� στι�
οπο�ε� τα κρ�τη µ�λη χορηγο�ν ειδικ� � απο-
κλειστικ� δικαι�µατα· τα κρ�τη µ�λη δεν επι-
τρ�πεται να θεσπ�ζουν ο�τε να διατηρο�ν
µ�τρα αντ�θετα προ� του� καννε� ανταγωνι-
σµο� σχετικ� µε τι� εν λγω επιχειρ�σει�.

La Poste (Γαλλ�α) (4)

84. Στι� 23 Οκτωβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απφαση σχετικ� µε τον �λεγχο των σχ�σεων
µεταξ� τη� γαλλικ�� εταιρε�α� La Poste και
εταιρει�ν που εξειδικε�ονται στη σ�νθεση και
προετοιµασ�α ταχυδροµικ�ν αποστολ�ν. Η
Επιτροπ� δι�βλεψε σ�γκρουση συµφερντων
στι� σχ�σει� µεταξ� τη� La Poste και ιδιωτι-
κ�ν εταιρει�ν προετοιµασ�α� των ταχυδροµι-
κ�ν αποστολ�ν, καθτι η La Poste ε�ναι ταυ-
τχρονα ανταγωνιστ�� των εταιρει�ν αυτ�ν
και αναπφευκτα, λγω του µονοπωλ�ου τη�
στον ταχυδροµικ τοµ�α, ετα�ρο� του�. Κατ�
την �ποψη τη� Επιτροπ��, η σ�γκρουση συµ-
φερντων ωθε� τη La Poste σε κατ�χρηση τη�
δεσπζουσα� θ�ση� τη�. Επειδ� η γαλλικ�
νοµοθεσ�α δεν προβλ�πει επαρκ�� αποτελε-
σµατικ � ανεξ�ρτητο �λεγχο για την εξου-
δετ�ρωση τη� σ�γκρουση� συµφερντων, η
Επιτροπ� �κρινε τι το γαλλικ κρ�το� παρ�βη
το �ρθρο 86 παρ�γραφο� 1 σε συνδυασµ µε
το �ρθρο 82 τη� συνθ�κη�.

° — ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ·Ó¿ ÙÔÌ¤·

1. ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÌ¤·
ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÂÚ›Ô˘

85. Το 2001 σηµει�θηκαν σηµαντικ�� εξελ�-
ξει� στον ευρωπαϊκ ενεργειακ τοµ�α (ηλε-
κτρικ� εν�ργεια και α�ριο), που βρ�σκεται
υπ εφαρµογ� η διαδικασ�α ελευθ�ρωση�. Η
αναδι�ρθρωση του ευρωπαϊκο� ενεργειακο�
τοµ�α συνεχ�στηκε. Οι καταναλωτ�� εν�ρ-
γεια� �ρχισαν να επωφελο�νται σε µεγαλ�-
τερο βαθµ απ την ελευθ�ρωση και πολλο�

33

(1) Υπθεση COMP/38.044, IMS Health/NDC, απφαση τη�
3η� Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002).

(2) Υπθεση T-184/01 R. Ο πρεδρο� αποφ�νθηκε τι ο κατα-
χρηστικ� χαρακτ�ρα� τη� συµπεριφορ�� τη� IMS δεν µπο-
ρε� να θεωρηθε� πρδηλο� β�σει των ισχυντων καννων
ανταγωνισµο�, τι υπ�ρχε κ�νδυνο� να υποστε� η IMS σοβαρ�
και ανεπανρθωτη ζηµ�α, ε�ν αναγκαζταν να χορηγ�σει
�δεια εκµετ�λλευση� στου� ανταγωνιστ�� τη�, και τι η στ�θ-
µιση των συµφερντων στην προκειµ�νη υπθεση επιτ�σσει
την αναστολ� εκτ�λεση� τη� απφαση�.

(3) Υπθεση COMP/C1/37.859 (ΕΕ L 61 τη� 2.3.2002). (4) Υπθεση COMP/C1/37.133.



απ αυτο�� εκµεταλλε�θηκαν τη δυναττητα
να αλλ�ξουν προµηθευτ�. Προτ�θηκαν ν�α
νοµοθετικ� µ�τρα για την επιτ�χυνση τη� δια-
δικασ�α� ελευθ�ρωση�. Τ�λο�, εξ�σου σηµα-
ντικ ε�ναι τι ελ�φθησαν αρκετ� επικουρικ�
µ�τρα προκειµ�νου να διασφαλιστε� τι η
ελευθ�ρωση θα γ�νει οικονοµικ� πραγµατι-
κτητα.

86. Η διαδικασ�α ελευθ�ρωση� επιτ�σσει
στου� συµµετ�χοντε� στην αγορ� να προ-
σαρµοστο�ν στη ν�α οικονοµικ� πραγµατι-
κτητα. Κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ��, η
ελευθ�ρωση αναγκ�ζει τι� εταιρε�ε� εν�ρ-
γεια� να γ�νουν πιο αποτελεσµατικ�� (εξορ-
θολογισµ�) και να βελτι�σουν τι� υπηρεσ�ε�
του� προ� του� καταναλωτ��. Ταυτχρονα,
προσφ�ρει ν�ε� ευκαιρ�ε� στι� εταιρε�ε�
αυτ��. Οι εταιρε�ε� εν�ργεια� µπορο�ν πλ�ον
να επεκτε�νουν γεωγραφικ� τι� δραστηρι-
τητ�� του� και να γ�νουν πολυεθνικ��. Μπο-
ρο�ν επ�ση� να εισ�λθουν σε ν�ε� αγορ��
προϊντων και �τσι να παρ�χουν πολλαπλ��
υπηρεσ�ε� κοιν�� ωφ�λεια�. Το �το� 2001
�δειξε τι η διαδικασ�α αναδι�ρθρωση� του
ευρωπαϊκο� ενεργειακο� τοµ�α βρ�σκεται υπ
εξ�λιξη και οδηγε� σε α�ξηση των συγκε-
ντρ�σεων, προκειµ�νου κυρ�ω� να επιτευ-
χθο�ν οικονοµ�ε� κλ�µακα� και πεδ�ου δρ�-
ση�. Τα πιο χαρακτηριστικ� παραδε�γµατα το
2001 �ταν η πολιτικ� απκτηση� συµµετοχ�ν
τη� EDF στην Ισπαν�α, στην Ιταλ�α και στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο, καθ�� και η απκτηση
πλειοψηφικ�� συµµετοχ�� απ τη γερµανικ�
επιχε�ρηση ηλεκτρισµο� E.ON στη γερµα-
νικ� επιχε�ρηση αερ�ου Ruhrgas. Κατ� το
µ�τρο που η Επιτροπ� ε�ναι αρµδια να εξε-
τ�σει τι� συγκεντρ�σει� αυτ�� β�σει του κανο-
νισµο� περ� συγκεντρ�σεων (1), εξασφαλ�ζει
τι οι συγκεντρ�σει� δεν οδηγο�ν στη δηµι-
ουργ�α � εν�σχυση δεσπζουσα� θ�ση� στι�
αγορ�� εν�ργεια�.

87. Απ�τερο� στχο� τη� πολιτικ�� ελευθ�-
ρωση� —απ την �ποψη του ανταγωνισµο�—
ε�ναι να δοθο�ν στου� καταναλωτ�� ευρ�τερε�
δυναττητε� επιλογ�� µεταξ� προµηθευτ�ν,
οι οπο�οι µε τη σειρ� του� θα ανταγων�ζονται
µεταξ� του� µε β�ση τι� τιµ�� και τι� υπηρεσ�ε�.
Οι καταναλωτ�� —ιδ�ω� στι� χ�ρε� που προ-
τ�µησαν να προωθ�σουν το �νοιγµα τη� αγορ��
π�ραν των ελ�χιστων απαιτ�σεων που επι-
β�λλουν οι οδηγ�ε� στον τοµ�α τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� και του αερ�ου— επωφελο�νται �δη
απ τη διαδικασ�α ελευθ�ρωση�. #τσι, σε κοι-
νοτικ επ�πεδο οι τιµ�� τη� ηλεκτρικ�� εν�ρ-

γεια� (εξαιρουµ�νων του ΦΠΑ και των ενερ-
γειακ�ν φρων) για του� µεγ�λου� βιοµηχα-
νικο�� χρ�στε� �χουν µειωθε� µετ� την �ναρξη
τη� εφαρµογ�� τη� πολιτικ�� ελευθ�ρωση�,
ασφαλ�� µε ορισµ�νε� διαφορ�� µεταξ� κρα-
τ�ν µελ�ν. Υπ�ρχουν επ�ση� ορισµ�νε� ενδε�-
ξει� περ� σ�γκλιση� των τιµ�ν µεταξ� κρατ�ν
µελ�ν (2). Yσον αφορ� τον τοµ�α του αερ�ου,
η κατ�σταση ε�ναι κ�πω� διαφορετικ�, καθτι
το α�ριο σε µεγ�λο βαθµ εισ�γεται β�σει
µακροπρθεσµων συµβ�σεων και τι οι τιµ��
που προβλ�πουν αυτ�� οι συµβ�σει� για τι�
χ�ρε� τη� ηπειρωτικ�� Ευρ�πη� συνδ�ονται
εν γ�νει µε τι� τιµ�� του πετρελα�ου. Ω� εκ το�-
του, η α�ξηση των τιµ�ν του πετρελα�ου οδ�-
γησε π�ρυσι και σε α�ξηση τη� τιµ�� του
αερ�ου. Ωστσο, µεσοπρθεσµα �ω� µακρο-
πρθεσµα αναµ�νεται τι θα αναπτυχθο�ν και
στην ηπειρωτικ� Ευρ�πη κ�ντρα εµπορ�α�
αερ�ου, γεγον� που θα οδηγ�σει σε µεγαλ�-
τερη ρευσττητα και περισστερε� βραχυ-
πρθεσµε� εµπορικ�� πρ�ξει�. Κατ’ αυτν τον
τρπο θα υπ�ρχει µια ν�α τιµ� αναφορ�� για
του� συµµετ�χοντε� στην αγορ�, η οπο�α θα
µπορο�σε να αντικαταστ�σει τη σ�νδεση µε
την τιµ� του πετρελα�ου και �τσι θα διευκο-
λ�νονταν οι διαπραγµατε�σει� για τι� τιµ��.

1.1. ¶ÚfiÙ·ÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË 
ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ 
ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÂÚ›Ô˘

88. Απ νοµοθετικ� �ποψη, η σηµαντικτερη
εξ�λιξη κατ� τη δι�ρκεια του 2001 �ταν η πρ-
ταση τη� Επιτροπ�� για µια ν�α οδηγ�α που θα
συµβ�λει στην ολοκλ�ρωση των ευρωπαϊκ�ν
αγορ�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και αερ�ου (3).
Η πρταση, η οπο�α υποβλ�θηκε στο Συµ-
βο�λιο και στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο τον
Μ�ρτιο του 2001 κατπιν δηµσια� ακρα-
ση� συµµετεχντων στην αγορ� που �γινε το
φθινπωρο του 2000, περιλαµβ�νει ποσοτικ�
και ποιοτικ� στοιχε�α.

89. Yσον αφορ� τα «ποσοτικ� στοιχε�α», η
πρταση προβλ�πει το �νοιγµα τη� αγορ��
για λου� του� εµπορικο�� καταναλωτ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� µ�χρι το 2003, για λου�
του� εµπορικο�� καταναλωτ�� αερ�ου µ�χρι το
2004 και για λου� του� υπλοιπου� χρ�στε�
—συµπεριλαµβανοµ�νων των νοικοκυρι�ν—
µ�χρι το 2005. Η Επιτροπ� διαµρφωσε την

34 (1) Η απκτηση πλειοψηφικ�� συµµετοχ�� στη Ruhrgas απ την
E.ON εξετ�ζεται απ τη γερµανικ� Bundeskartellamt.

(2) #γγραφο εργασ�α� των υπηρεσι�ν τη� Επιτροπ��: πρ�τη
�κθεση σχετικ� µε την υλοπο�ηση τη� εσωτερικ�� αγορ��
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και αερ�ου, SEC(2001) 1957 τη�
3.12.2001, σ. 23. 

(3) COM(2001) 125 τελικ τη� 13.3.2001.
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πρτασ� τη� λαµβ�νοντα� υπψη τι η εφαρ-
µογ� των υπαρχουσ�ν οδηγι�ν απ τα κρ�τη
µ�λη οδ�γησε σε �νοιγµα τη� αγορ�� σε δια-
φορετικ βαθµ. Επιπλ�ον, το 2001 η Επι-
τροπ� κ�νησε διαδικασ�α επ� παραβ�σει κατ�
τη� Γαλλ�α� και τη� Γερµαν�α� διτι δεν µετ�-
φεραν � δεν µετ�φεραν πλ�ρω� την οδηγ�α
για το α�ριο, καθ�� και κατ� του Βελγ�ου διτι
δεν µετ�φερε πλ�ρω� την οδηγ�α για την ηλε-
κτρικ� εν�ργεια.

90. ∆υστυχ��, οι καταναλωτ�� των χωρ�ν που
προτ�µησαν το βραδ� �νοιγµα τη� αγορ�� βρ�-
σκονται σε µειονεκτικ� θ�ση �ναντι των κατα-
ναλωτ�ν των χωρ�ν που προτ�µησαν το ταχ�-
τερο �νοιγµα τη� αγορ��. Οµο�ω�, οι επιχει-
ρ�σει� εν�ργεια� στη δε�τερη κατηγορ�α
χωρ�ν υφ�στανται ανταγωνισµ σον αφορ�
το σ�νολο τη� πελατε�α� του�, εν� οι επιχει-
ρ�σει� εν�ργεια� στι� χ�ρε� τη� πρ�τη� κατη-
γορ�α� εξακολουθο�ν να επωφελο�νται απ
την προστασ�α τη� πελατειακ�� β�ση�, γεγο-
ν� που του� προσδ�δει αθ�µιτα ανταγωνι-
στικ� πλεονεκτ�µατα. Αυτ�� οι στρεβλ�σει�
του ανταγωνισµο� µπορο�ν να µειωθο�ν � να
καταργηθο�ν µνο ε�ν λα τα κρ�τη µ�λη
συµφων�σουν να προβο�ν σε �νοιγµα τη� αγο-
ρ�� στον �διο βαθµ.

91. Yσον αφορ� τα «ποιοτικ� στοιχε�α», η
πρταση προβλ�πει, καταρχ��, την εν�σχυση
των καννων διαχωρισµο�. ∆εδοµ�νου τι
πολλ�� εταιρε�ε� στου� τοµε�� τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� και του αερ�ου ε�ναι καθ�τω� ολο-
κληρωµ�νε�, δηλαδ� ασκο�ν δραστηριτη-
τε� στη µεταφορ� και προµ�θεια (εκτ� απ
την παραγωγ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� � την
αποθ�κευση αερ�ου), υπ�ρχει κ�νδυνο� το
τµ�µα µεταφορ�� µια� εταιρε�α� να επιφυ-
λ�σσει ευνοϊκ� µεταχε�ριση στο τµ�µα προ-
µ�θεια� τη� �δια� εταιρε�α�, ει� β�ρο� τρ�των
εταιρει�ν που ζητο�ν πρσβαση. Για να αντι-
µετωπιστε� αυτ το θ�µα η Επιτροπ� πρτεινε
στην οδηγ�α τη� να υποχρεωθο�ν οι καθ�τω�
ολοκληρωµ�νε� εταιρε�ε� να προβο�ν στον
νοµικ διαχωρισµ των αντ�στοιχων επιχει-
ρηµατικ�ν µον�δων του�. Η πρταση προ-
βλ�πει επ�ση� ορισµ�να συνοδευτικ� µ�τρα
προκειµ�νου να εξασφαλιστε� τι δεν θα υπ�ρ-
χει αδικαιολγητη ρο� πληροφορι�ν µεταξ�
των διαχωρισµ�νων επιχειρηµατικ�ν µον�-
δων. Τ�λο�, προτ�θηκε να επεκταθο�ν οι ενι-
σχυµ�νοι καννε� διαχωρισµο� και στι� µεγ�-
λε� εταιρε�ε� διανοµ��.

92. ∆ε�τερον, η Επιτροπ� προτε�νει να γ�νει
υποχρεωτικ� για τα κρ�τη µ�λη η σ�σταση
ανεξ�ρτητων ρυθµιστικ�ν αρχ�ν σε εθνικ
επ�πεδο και η εφαρµογ� του καθεστ�το� ρυθ-
µιζµενη� πρσβαση� τρ�των (σε αντιδια-

στολ� µε το καθεστ�� πρσβαση� τρ�των
κατπιν διαπραγµατε�σεων, το οπο�ο αποτε-
λε� �λλη µια δυναττητα β�σει των υφιστ�-
µενων οδηγι�ν). Ρυθµιζµενη πρσβαση
σηµα�νει τι η πρσβαση χορηγε�ται β�σει
τιµολογ�ων που εγκρ�νει δηµσια αρχ�. Το
πλεον�κτηµα του καθεστ�το� ρυθµιζµενη�
πρσβαση� ε�ναι τι εν γ�νει επιφ�ρει µικρ-
τερο κστο� συναλλαγ�ν για του� τρ�του� και
τι τα τιµολγια ελ�γχονται —εκ των προτ�-
ρων— απ την εθνικ� ρυθµιστικ� αρχ�.

93. Η πρταση τη� Επιτροπ�� για την ολο-
κλ�ρωση των αγορ�ν εν�ργεια� �τυχε θερ-
µ�� υποδοχ�� απ τα περισστερα κρ�τη µ�λη
στο Συµβο�λιο τη� Στοκχλµη� τον Μ�ρτιο
του 2001. Ωστσο, ορισµ�να κρ�τη µ�λη, πω�
η Γαλλ�α, εξ�φρασαν ανησυχ�ε� σχετικ� µε
την καταληκτικ� προθεσµ�α για το πλ�ρε�
�νοιγµα τη� αγορ��. Qλλα κρ�τη µ�λη, πω�
η Γερµαν�α, τα οπο�α ε�χαν προτιµ�σει το
καθεστ�� πρσβαση� τρ�των κατπιν δια-
πραγµατε�σεων και την απουσ�α εθνικ�� ρυθ-
µιστικ�� αρχ��, εξ�φρασαν ανησυχ�ε� σχε-
τικ� µε τα «ποιοτικ� στοιχε�α». Μολοντο�το,
οι διαπραγµατε�σει� για το σχ�διο οδηγ�α�
ξεκ�νησαν στο πλα�σιο των οµ�δων εργασ�α�
του Συµβουλ�ου και κατ� τη δι�ρκεια του 2001
σηµει�θηκε σηµαντικ� προδο�. Ω� εκ το�-
του, προσδοκ�ται τι οι διαπραγµατε�σει� θα
µπορ�σουν να ολοκληρωθο�ν εντ� του 2002.

94. Τον Ιο�νιο του 2001, η Επιτροπ� υπενθ�-
µισε στα κρ�τη µ�λη την ευθ�νη του� να µερι-
µν�σουν για την κατ� το δυνατ συντοµτερο
�ρση των ανισοτ�των ω� προ� το βαθµ ανο�γ-
µατο� τη� αγορ�� (1) και επ�στησε την προ-
σοχ� του� στο γεγον� τι οι εταιρε�ε� δεν
πρ�πει να αποκοµ�ζουν αδικαιολγητα οφ�λη
απ τον διαφορετικ βαθµ ανο�γµατο� τη�
αγορ��. Τ�λο�, η Επιτροπ� ανακο�νωσε τι
—ε�ν τα κρ�τη µ�λη δεν ε�ναι σε θ�ση � δεν
ε�ναι διατεθειµ�να να εγκρ�νουν την πρταση
τη� Επιτροπ�� για την ολοκλ�ρωση τη� αγο-
ρ�� εν�ργεια�— θα κ�νει ενδεχοµ�νω� χρ�ση
των δυνατοτ�των που τη� παρ�χει το �ρθρο
86 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Το εν
λγω �ρθρο εξουσιοδοτε� την Επιτροπ� να
απευθ�νει —υπ ορισµ�νε� προϋποθ�σει�—
αποφ�σει� και οδηγ�ε� στα κρ�τη µ�λη, χωρ��
να απαιτε�ται η �γκριση των κρατ�ν µελ�ν.

95. Παρ�λληλα µε τι� νοµοθετικ�� προτ�-
σει�, πραγµατοποι�θηκαν εργασ�ε� και συζη-
τ�σει� µε διεθνε�� οµ�δε� ενδιαφεροµ�νων
(εθνικ�� διοικ�σει�, ρυθµιστικ�� αρχ��, κατα-
ναλωτ��, παραγωγο�). Οι οµ�δε� αυτ��
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(1) Ανακο�νωση τ�που IP/01/872 τη� 20.6.2001.



(φρουµ τη� Φλωρεντ�α� για την ηλεκτρικ�
εν�ργεια και φρουµ τη� Μαδρ�τη� για το
α�ριο) συνεδρ�ασαν µε πρωτοβουλ�α και µε
την ενεργ συµµετοχ� τη� Επιτροπ��. Αντι-
κε�µενο των συζητ�σεων �ταν ορισµ�να
τεχνικ� και ρυθµιστικ� θ�µατα σε µια προ-
σπ�θεια να επιτευχθε� εναρµνιση, η οπο�α
θα προωθο�σε τι� διασυνοριακ�� συναλλα-
γ�� και τη δηµιουργ�α ιστιµων ρων αντα-
γωνισµο� σε ευρωπαϊκ επ�πεδο χωρ�� στρε-
βλ�σει� του ανταγωνισµο� τσο για την
αγορ� αερ�ου, σο και για την αγορ� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�.

1.2. ∞ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜
ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜

96. Η εφαρµογ� τη� πολιτικ�� ανταγωνι-
σµο� διασφαλ�ζει ιδ�ω� τι η �ρση των
κρατικ�ν φραγµ�ν απ τι� οδηγ�ε� για την
ηλεκτρικ� εν�ργεια και το α�ριο δεν θα αντι-
κατασταθε� απ συµπεριφορ� των επιχειρ�-
σεων αντ�θετη προ� τον ανταγωνισµ, που
�χει το �διο αποτ�λεσµα. Τρει� ε�ναι οι βασι-
κ�� προϋποθ�σει� που απαιτο�νται για να
δηµιουργηθε� και να διατηρηθε� αποτελε-
σµατικ� ανταγωνισµ� στην αγορ� αερ�ου
και στην αγορ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�: ελε�-
θερη προσφορ�, ελε�θερη ζ�τηση και ελε�-
θερη πρσβαση στο δ�κτυο. Ελε�θερη δεν
σηµα�νει «δωρε�ν», αλλ� «χωρ�� τεχνητο��
περιορισµο��».

97. Ειδικτερα, τα ακλουθα στοιχε�α δηµι-
ουργο�ν δυσµενε�� συνθ�κε� για την αν�-
πτυξη του ανταγωνισµο� στι� αγορ�� αερ�ου
και ηλεκτρικ�� εν�ργεια� στην Ευρ�πη:
πρ�τον, το γεγον� τι τα δ�κτυα ε�ναι και
θα παραµε�νουν φυσικ� µονοπ�λια. Η Επι-
τροπ� προσπαθε� να προωθ�σει την αποτε-
λεσµατικ� πρσβαση τρ�των στο δ�κτυο
χωρ�� διακρ�σει� και υπ µη καταχρηστι-
κο�� ρου�. Στον τοµ�α τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια�, ιδια�τερη προσοχ� δ�δεται στην
πρσβαση σε υπερφορτωµ�νε� διασυνδ�-
σει� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν που αποτελο�ν
βασικ�� υποδοµ�� για το διασυνοριακ εµπ-
ριο. Η πρσβαση στι� εν λγω διασυνδ�-
σει� �χει κα�ρια σηµασ�α σε ορισµ�νε�
χ�ρε� που υπ�ρχει µονοπωλιακ� δι�ρ-
θρωση τη� προσφορ�� και για το λγο αυτ
µπορε� να αναπτυχθε� αποτελεσµατικ�
ανταγωνισµ� µνο σε επ�πεδο εισαγωγ�ν.
Η Επιτροπ� παρεν�βη στο σχεδιασµ του
συστ�µατο� κατανοµ�� του δυναµικο� µετα-
φορ�� για το ηλεκτρικ δ�κτυο διασ�νδε-
ση� Ηνωµ�νου Βασιλε�ου/Γαλλ�α� και επ�
του παρντο� διερευν� και παρακολουθε�

την κατ�σταση σχετικ� µε �λλε� παρµοιε�
διασυνδ�σει�, πω� τι� ηλεκτρικ�� διασυν-
δ�σει� µεταξ� Ισπαν�α� και Γαλλ�α� και τι�
διασυνδ�σει� στι� Κ�τω Χ�ρε�. Η Επιτροπ�
εξ�τασε επ�ση� την κατασκευ� και χρησι-
µοπο�ηση µια� ν�α� διασ�νδεση� µεταξ�
Νορβηγ�α� και Γερµαν�α� (1). Η πρσβαση
στo δ�κτυο ε�ναι σηµαντικ θ�µα και για τον
τοµ�α του αερ�ου. Το 2001 η Επιτροπ� εξ�-
τασε µια υπθεση που αφορο�σε την απ
κοινο� �ρνηση επιχειρ�σεων αερ�ου τη�
ηπειρωτικ�� Ευρ�πη� να παρ�σχουν πρ-
σβαση στου� αγωγο�� του� σε νορβηγικ�
εταιρε�α παραγωγ�� αερ�ου. Η Επιτροπ�
διευθ�τησε την υπθεση µε µ�α απ τι� ενε-
χµενε� ευρωπαϊκ�� επιχειρ�σει�, αφο� η
τελευτα�α αν�λαβε δεσµε�σει� που καθι-
στο�σαν αποτελεσµατικτερο το καθεστ��
πρσβαση� τρ�των (2).

98. ∆ε�τερον, η κ�θετη οριοθ�τηση αποτε-
λε� (και θα συνεχ�σει να αποτελε�) γενικ
χαρακτηριστικ του τοµ�α τη� εν�ργεια�, ιδι-
α�τερα τη� αγορ�� αερ�ου, λγω τη� �παρξη�
µια� εδραιωµ�νη� κ�θετη� αλυσ�δα� προµ�-
θεια�, που λε� οι εταιρε�ε� �χουν τη δικ�
του� σαφ�� προσδιορισµ�νη θ�ση και λει-
τουργ�α.

99. Τρ�τον, οι παραγωγο� κατ� παρ�δοση
συνεργ�ζονταν στον τοµ�α τη� εµπορ�α� στι�
εν λγω αγορ��, και εξακολουθο�ν να συνερ-
γ�ζονται σ�µερα, γεγον� που οδηγε� σε λιγ-
τερο �ντονο ανταγωνισµ στην πλευρ� τη�
προσφορ��. Η πρακτικ� αυτ� εφαρµστηκε,
για παρ�δειγµα, στον τοµ�α του αερ�ου στην
Ιρλανδ�α (Corrib) (3) και στη Νορβηγ�α
(GFU) (4), και στον τοµ�α τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� στη Γαλλ�α (EDF/CNR), αλλ� φα�-
νεται τι παρµοιε� διευθετ�σει� υπ�ρχουν
και σε �λλε� χ�ρε�.

100. Μερικ� �λλα χαρακτηριστικ� (οριζ-
ντια οριοθ�τηση, περιορισµο� χρ�ση�) που
περιορ�ζουν τον ανταγωνισµ αφορο�ν κυρ�ω�
τι� αγορ�� αερ�ου.
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(1) Βλ�πε ανακο�νωση δυν�µει του �ρθρου 19 παρ�γραφο� 3 του
κανονισµο� αριθ. 17 του Συµβουλ�ου στην υπθεση
COMP/E3/37.921, Viking Cable (ΕΕ C 247 τη� 5.9.2001, σ. 11)·
στο µεταξ� τα κοινοποιο�ντα µ�ρη αποφ�σισαν τη διακοπ�
του σχεδ�ου Viking Cable.

(2) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1641 — Η Επιτροπ� διευθετε� την
υπθεση τη� Marathon σε σχ�ση µε την Thyssengas.

(3) Ανακο�νωση τ�που IP/01/578 — Η Enterprise Oil, η Statoil
και η Marathon θα εµπορε�ονται χωριστ� το α�ριο του ιρλαν-
δικο� κοιτ�σµατο� του Corrib.

(4) Ανακο�νωση τ�που IP/01/830 — Η Επιτροπ� διατ�πωσε
αντιρρ�σει� στι� απ κοινο� πωλ�σει� αερ�ου µ�σω τη� GFU
στη Νορβηγ�α.
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1.3. ∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

101. Το 2001 δθηκε ιδια�τερη προσοχ� στα
ακλουθα θ�µατα:

— Εξ�ταση υποθ�σεων λανθ�νοντο� κστου�
(µεθοδολογ�α και αποφ�σει�) (βλ�πε
τµ�µα III.A.4).

— Εκτ�µηση αυξηµ�νου αριθµο� καθεστ�-
των προ�θηση� ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ρ-
γεια� (βλ�πε τµ�µα III.Γ.1.3).

— Μεταξ� �λλων, η Επιτροπ� εξ�τασε καθε-
στ�τα βασιζµενα σε επιχορηγ�σει� λει-
τουργικ�� εν�σχυση�, πω� το Prime
d’encouragement écologique στο Λουξεµ-
βο�ργο, καθεστ�τα βασιζµενα σε αγο-
ρ�� πρ�σινων πιστοποιητικ�ν, πω� οι
ν�οι περιφερειακο� νµοι περ� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� σε περιφ�ρειε� του Βελγ�ου,
καθ�� και πιο περ�πλοκα καθεστ�τα που
περιλαµβ�νουν συνδυασµ διαφρων
µεθδων παροχ�� κιν�τρων, πω� το βρε-
τανικ καθεστ�� ανανε(σιµε� υποχρε(-
σει�.

— Εκτ�µηση κρατικ�ν ενισχ�σεων µε στχο
την επ�τευξη ορισµ�νου βαθµο� ασφ�-
λεια� του εφοδιασµο� σε ηλεκτρικ� εν�ρ-
γεια. Η οδηγ�α 96/92/EΚ (1) επιτρ�πει
στα κρ�τη µ�λη να δ�δουν προτεραιτητα
σε εγχ�ριε� πηγ�� ορυκτ�ν καυσ�µων, σε
αναλογ�α που δεν υπερβα�νει �να σταθερ
ποσοστ τη� ετ�σια� καταν�λωση� εν�ρ-
γεια�, �στε να επιτ�χουν ορισµ�νο βαθµ
ασφ�λεια� του εφοδιασµο�.

1.4. ÕÏÏÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜: Î·‡ÛÈÌ· ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ

102. #να απ τα συµπερ�σµατα τη� συνε-
δρ�αση� τη� Επιτροπ�� µε τι� εθνικ�� αρχ��
ανταγωνισµο�, που πραγµατοποι�θηκε στι�
29 Σεπτεµβρ�ου 2000 µε θ�µα την πολιτικ�
ανταγωνισµο� στον τοµ�α των καυσ�µων κινη-
τ�ρων (2), �ταν τι η ε�σοδο� ν�ων ανταγωνι-
στ�ν και η �παρξη ανεξ�ρτητων επιχειρ�-
σεων αποτελο�ν ουσι�δει� παρ�γοντε� για
τη διατ�ρηση �/και βελτ�ωση τη� ανταγωνι-

στικ�� π�εση� στι� ευρωπαϊκ�� αγορ�� καυ-
σ�µων κινητ�ρων. Κατ� τη δι�ρκεια του 2001,
η Γενικ� ∆ιε�θυνση Ανταγωνισµο� διεν�ρ-
γησε εµπεριστατωµ�νη �ρευνα σχετικ� µε
του� ρου� ανταγωνισµο� που αντιµετωπ�ζουν
οι ανεξ�ρτητε�, µη ολοκληρωµ�νε� επιχει-
ρ�σει� στον τοµ�α των καυσ�µων κινητ�ρων.

103. Οι ανεξ�ρτητε� επιχειρ�σει� αν�φεραν
ορισµ�νου� παρ�γοντε� που µερικ�� φορ��
καθιστο�ν τη θ�ση του� δυσχερ�. Οι παρ�-
γοντε� αυτο� σχετ�ζονται µε τη συµπεριφορ�
των καθ�τω� ολοκληρωµ�νων εταιρει�ν,
καθ�� και µε ορισµ�νου� διοικητικο�� φραγ-
µο��. Οι ανεξ�ρτητε� επιχειρ�σει� υποστ�-
ριξαν τι ορισµ�να προβλ�µατ� του� οφε�-
λονται σε πρακτικ�� που εφαρµζουν µερικ��
καθ�τω� ολοκληρωµ�νε� εταιρε�ε�, πω� η
µεροληπτικ� τιµολγηση, η εξοντωτικ� τιµο-
λγηση, η �ρνηση προµηθει�ν, η απροθυµ�α
παραχ�ρηση� πρσβαση� σε εγκαταστ�σει�
διαχειριστικ�� µ�ριµνα� και οι µακροπρθε-
σµε� συµβ�σει� αποκλειστικ�� προµ�θεια�
µεταξ� ολοκληρωµ�νων εταιρει�ν καυσ�µων
κινητ�ρων και πρατηρ�ων καυσ�µων. Μολο-
ντι η συµπεριφορ� αυτο� του ε�δου� ενδ�-
χεται να εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�� των
�ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, εφσον
πληρο�νται τα κριτ�ρια εφαρµογ�� αυτ�ν των
διατ�ξεων, η �ρευνα δεν απ�φερε αναµφι-
σβ�τητε� αποδε�ξει� περ� παρ�βαση� των κοι-
νοτικ�ν καννων ανταγωνισµο�. Τ�λο�, οι
ανεξ�ρτητε� επιχειρ�σει� αν�φεραν ορισµ�-
νου� διοικητικο�� φραγµο�� που του� προκα-
λο�ν σηµαντικ� προβλ�µατα. Οι κρατικο�
φραγµο� που προκ�λεσαν τι� περισστερε�
διαµαρτυρ�ε� �ταν οι εθνικο� νµοι που εφαρ-
µζουν την κοινοτικ� οδηγ�α 98/93/ΕΚ σχε-
τικ� µε τα αποθ�µατα ασφαλε�α�, ορισµ�να
µ�τρα τη� φορολογικ�� νοµοθεσ�α�, υποχρε-
�σει� που σχετ�ζονται µε την προστασ�α του
περιβ�λλοντο�, µ�τρα που αυξ�νουν τη δια-
φ�νεια των τιµ�ν και µ�θοδοι κατανοµ�� των
σηµε�ων π�ληση�. Η �ρευνα �δειξε τι η
κατ�σταση των ανεξ�ρτητων επιχειρ�σεων
παρουσι�ζει σηµαντικ�� διαφοροποι�σει�
µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν στα οπο�α �γινε η
�ρευνα. Τα πορ�σµατα τη� �ρευνα� παρου-
σι�στηκαν και τ�θηκαν υπ συζ�τηση σε µια
δε�τερη συνεδρ�αση µεταξ� τη� Επιτροπ��
και των εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο� στι�
16 Νοεµβρ�ου 2001.

2. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

104. Ο ταχυδροµικ� τοµ�α� βρ�σκεται εν
µ�σω εξελ�ξεων, ιδ�ω� ενψει του περαιτ�ρω
ανο�γµατο� τη� αγορ�� και των αλλαγ�ν που 37

(1) Οδηγ�α 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του
Συµβουλ�ου τη� 19η� ∆εκεµβρ�ου 1996 σχετικ� µε του� κοι-
νο�� καννε� για την εσωτερικ� αγορ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
(ΕΕ L 27 τη� 30.1.1997, σ. 20).

(2) Βλ�πε #κθεση Ανταγωνισµο� 2000, σηµε�α 119 �ω� 221.
Βλ�πε επ�ση� ανακοιν�σει� τ�που MEMO/00/55 τη�
20.9.2000, IP/00/1090 τη� 29.9.2000 και IP/00/1391 τη�
30.11.2000.



επιφ�ρει η ηλεκτρονικ� οικονοµ�α. Η Επι-
τροπ� �λαβε αρκετ�� σηµαντικ�� αποφ�σει�
στον εν λγω τοµ�α για να αποφευχθε� η εκ
ν�ου δηµιουργ�α µονοπωλ�ων στι� ελευθε-
ρωθε�σε� αγορ�� απ του� εδραιωµ�νου�
φορε�� εκµετ�λλευση�.

2.1. ¶ÚfiÙ·ÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 
ÁÈ· ÙÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜

105. Στι� 15 Οκτωβρ�ου 2001, το Συµβο�λιο
εν�κρινε κοιν� θ�ση των κρατ�ν µελ�ν επ�
εν� κειµ�νου µε στχο την τροποπο�ηση τη�
υφιστ�µενη� ταχυδροµικ�� οδηγ�α�.

106. Οι κυριτερε� αλλαγ�� που επιφ�ρει το
ανωτ�ρω κε�µενο ε�ναι οι εξ��:

— περαιτ�ρω �νοιγµα τη� αγορ�� µε στα-
διακ� συρρ�κνωση του αποκλειστικο�
τοµ�α απ την 1η Ιανουαρ�ου 2003 και απ
την 1η Ιανουαρ�ου 2006 (1)·

— δυναττητα ολοκλ�ρωση� τη� εσωτερι-
κ�� ταχυδροµικ�� αγορ�� µ�χρι το 2009,
µ�σω πρταση� τη� Επιτροπ�� που πρ�πει
να εγκριθε� απ το Ευρωπαϊκ Κοινο-
βο�λιο και το Συµβο�λιο (2)·

— ελευθ�ρωση του εξερχµενου διασυνο-
ριακο� ταχυδροµε�ου, εξαιρουµ�νων των
κρατ�ν µελ�ν που το εν λγω ταχυδρο-
µε�ο πρ�πει να αν�κει στι� αποκλειστι-
κ�� υπηρεσ�ε� για να εξασφαλιστε� η
παροχ� τη� καθολικ�� υπηρεσ�α�·

— απαγρευση διασταυρο�µενη� επιδτη-
ση� των καθολικ�ν υπηρεσι�ν που δεν
υπ�γονται στον αποκλειστικ τοµ�α απ
�σοδα προερχµενα απ τον αποκλειστικ
τοµ�α, εκτ� ε�ν το�το ε�ναι απολ�τω�
απαρα�τητο για να εκπληρωθο�ν συγκε-
κριµ�νε� υποχρε�σει� παροχ�� καθολι-

κ�� υπηρεσ�α� επιβεβληµ�νε� στον αντα-
γωνιστικ τοµ�α·

— εφαρµογ� των αρχ�ν τη� διαφ�νεια� και
τη� µη εισαγωγ�� διακρ�σεων σε περ�-
πτωση προσφορ�� ειδικ�ν τιµολογ�ων
απ του� φορε�� παροχ�� καθολικ�� υπη-
ρεσ�α�.

107. Το κε�µενο που εν�κρινε το Συµβο�λιο
δεν περιλαµβ�νει ορισµ των «ειδικ�ν υπη-
ρεσι�ν» (3). Το αναθεωρηµ�νο κε�µενο, µολο-
ντι οδηγε� σε µικρτερου βαθµο� �νοιγµα
τη� αγορ�� απ ,τι προ�βλεπε αρχικ� η πρ-
ταση τη� Επιτροπ��, µπορε� να θεωρηθε� ω�
σηµαντικ β�µα προ� την εσωτερικ� ταχυ-
δροµικ� αγορ�. Το κε�µενο πρ�πει επιπλ�ον
να εγκριθε� απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο.

2.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜

Deutsche Post AG I (4)

108. Στι� 20 Μαρτ�ου, η Επιτροπ� ολοκλ�-
ρωσε την �ρευν� τη� σχετικ� µε την Deutsche
Post AG (DPAG) και εξ�δωσε απφαση στην
οπο�α διαπιστ�θηκε τι η DPAG καταχρ�-
στηκε τη δεσπζουσα θ�ση τη� διτι παρε�χε
εκπτ�σει� πιστ�� πελατειακ�� σχ�ση� και
εφ�ρµοζε εξοντωτικ� τιµολγηση στην αγορ�
υπηρεσι�ν µεταφορ�� εµπορικ�ν δεµ�των.
Επιβλ�θηκε πρστιµο στην DPAG �ψου�
24 εκατ. EUR σχετικ� µε τον αποκλεισµ των
ανταγωνιστ�ν τη� απ την αγορ� που προ-
κλ�θηκε απ τι� εκπτ�σει� πιστ�� πελατεια-
κ�� σχ�ση� που παρε�χε επ� µακρν η DPAG.
∆εν επιβλ�θηκε πρστιµο για την εξοντω-
τικ� τιµολγηση, δεδοµ�νου τι οι �ννοιε�
του οικονοµικο� κστου� που χρησιµοποιο�-
νται για να διαπιστωθε� ε�ν υφ�σταται εξο-
ντωτικ� τιµολγηση δεν ε�χαν αναπτυχθε�
επαρκ�� τη σχετικ� περ�οδο. Πρκειται για
την πρ�τη επ�σηµη απφαση που εκδ�δει η
Επιτροπ� σχετικ� µε κατ�χρηση δεσπζουσα�
θ�ση� στον ταχυδροµικ τοµ�α.

109. Κατπιν καταγγελ�α� που υπ�βαλε η
United Parcel Service το 1994, ισχυριζµενη
τι η DPAG χρησιµοποιο�σε �σοδα απ το
µονοπ�λι τη� στο επιστολικ ταχυδροµε�ο
για να χρηµατοδοτ�σει τι� πωλ�σει� τη� κ�τω
του κστου� στον τοµ�α τη� µεταφορ�� εµπο-
ρικ�ν δεµ�των, ο οπο�ο� ε�ναι ανοιχτ� στον

38

(1) Ειδικτερα, απ το 2003 ο µη αποκλειστικ� τοµ�α� θα περι-
λαµβ�νει τι� επιστολ�� β�ρου� �νω των 100 γραµµαρ�ων· αυτ
το ριο β�ρου� δεν θα �χει εφαρµογ� ε�ν η τιµ� ε�ναι �ση �
µεγαλ�τερη απ το τριπλ�σιο του δηµσιου τ�λου� για �να
αντικε�µενο αλληλογραφ�α� τη� πρ�τη� βαθµ�δα� β�ρου�
στην ταχ�τερη κατηγορ�α. Απ το 2006 ο µη αποκλειστικ�
τοµ�α� θα περιλαµβ�νει επιστολ�� β�ρου� �νω των 50 γραµ-
µαρ�ων· αυτ το ριο β�ρου� δεν θα �χει εφαρµογ� ε�ν η τιµ�
ε�ναι �ση η µεγαλ�τερη απ το τριπλ�σιο του δηµσιου τ�λου�
για �να αντικε�µενο αλληλογραφ�α� τη� πρ�τη� βαθµ�δα�
β�ρου� στην ταχ�τερη κατηγορ�α.

(2) Το 2006 η Επιτροπ� θα ολοκληρ�σει µελ�τη αξιολγηση� των
συνεπει�ν που θα �χει στην καθολικ� υπηρεσ�α σε κ�θε κρ�-
το� µ�λο� η ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� ταχυδροµικ�� αγο-
ρ�� το 2009. Β�σει αυτ�� τη� µελ�τη�, η Επιτροπ� θα υποβ�λει
�κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο και στο Συµβο�λιο συνο-
δευµενη απ πρταση που θα επιβεβαι�νει, εφσον κριθε�
σκπιµο, τι η ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ�� θα γ�νει
το 2009 � θα ορ�ζει �λλο χρονοδι�γραµµα, β�σει των πορι-
σµ�των τη� µελ�τη�.

(3) Στην αρχικ� πρταση τη� Επιτροπ�� υπ�ρχε ορισµ� των
ειδικ�ν υπηρεσι�ν. Μολοντι οι περισστερε� εθνικ�� αντι-
προσωπε�ε� συµφ�νησαν τι ε�ναι αναγκα�ο να οριστο�ν οι
ειδικ�� υπηρεσ�ε� στη ν�α οδηγ�α, δεν επετε�χθη συµβιβα-
σµ� στο Συµβο�λιο για συγκεκριµ�νο ορισµ. 

(4) Υπθεση COMP/35.141 (ΕΕ L 125 τη� 5.5.2001).
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ανταγωνισµ, η απφαση τη� Επιτροπ�� προ-
βλ�πει τι οποιαδ�ποτε υπηρεσ�α παρεχ-
µενη σε αγορ� ανοιχτ� στον ανταγωνισµ απ
επιχε�ρηση που κατ�χει µονοπωλιακ� δικαι-
�µατα πρ�πει να καλ�πτει τουλ�χιστον το
πρσθετο � οριακ κστο� που συνεπ�γεται
η επ�κταση στον ανταγωνιστικ τοµ�α. Ε�ν
καλ�πτεται µικρτερο µ�ρο� του κστου�,
το�το θεωρε�ται εξοντωτικ� τιµολγηση. Η
�ρευνα �δειξε τι η DPAG, για περ�οδο π�ντε
ετ�ν, δεν κ�λυπτε το οριακ κστο� για την
παροχ� τη� υπηρεσ�α� παραδσεων στο πλα�-
σιο του εµπορ�ου δι’ αλληλογραφ�α�.

110. Επιπλ�ον, η DPAG δεσµε�θηκε τι θα
δηµιουργ�σει µια χωριστ� εταιρε�α
(«Newco») που θα παρ�χει υπηρεσ�ε� µετα-
φορ�� εµπορικ�ν δεµ�των και θα ε�ναι ελε�-
θερη να προµηθε�εται τι� απαρα�τητε� «εισ-
ρο��» για τι� υπηρεσ�ε� τη� ε�τε απ την
DPAG (σε τιµ�� αγορ��) ε�τε απ τρ�του�,
αλλ� και να παρ�γει η �δια αυτ�� τι� «εισ-
ρο��». Επιπλ�ον, η DPAG δεσµε�θηκε τι θα
προµηθε�ει τσο στη Newco σο και στου�
ανταγωνιστ�� τη� τι� �διε� «εισρο��», στι�
�διε� τιµ�� και υπ του� �διου� ρου�.

Deutsche Post AG II (1)

111. Στι� 25 Ιουλ�ου, κατπιν καταγγελ�α�
των Ταχυδροµε�ων του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου,
η Επιτροπ� αποφ�σισε τι η Deutsche Post
AG (2) («DPAG») ε�χε καταχραστε� τη δεσπ-
ζουσα θ�ση τη� στη γερµανικ� αγορ� επι-
στολ�ν διτι παρακρ�τησε, χρ�ωσε µε
συµπληρωµατικ� τ�λη και καθυστ�ρησε
εισερχµενο διεθν�� ταχυδροµε�ο που εσφαλ-
µ�να χαρακτ�ρισε ω� παρακαµπτµενο εσω-
τερικ ταχυδροµε�ο (γνωστ ω� αναταχυδρ-
µηση A-B-A). Η Επιτροπ� αποφ�σισε επ�ση�
τι η καταχρηστικ� συµπεριφορ� τη� DPAG
δικαιολογο�σε την επιβολ� προστ�µου, το
οπο�ο αν�λθε στο συµβολικ ποσ των 1 000
EUR, λγω τη� νοµικ�� αβεβαιτητα� που
επικρατο�σε την περ�οδο τη� παρ�βαση�.

112. Η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι η DPAG ε�χε
καταχραστε� τη δεσπζουσα θ�ση τη� στη γερ-
µανικ� αγορ� παρ�δοση� διεθνο�� ταχυδρο-
µε�ου —παραβα�νοντα� �τσι το �ρθρο 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ— µε τ�σσερι� τρπου�: i) εισ�-
γοντα� διακρ�σει� µεταξ� διαφρων πελατ�ν,
ii) αρνο�µενη να παρ�σχει υπηρεσ�ε� παρ�-
δοση�, iii) χρε�νοντα� υπερβολικ� τιµ� για
την παρεχµενη υπηρεσ�α και iv) περιορ�ζο-
ντα� την αν�πτυξη τη� γερµανικ�� αγορ��

παρ�δοση� διεθνο�� ταχυδροµε�ου και τη�
βρετανικ�� αγορ�� διεθνο�� ταχυδροµε�ου µε
προορισµ τη Γερµαν�α. Κατ� τη δι�ρκεια τη�
διαδικασ�α�, η DPAG δεσµε�θηκε τι στο µ�λ-
λον δεν θα παρακρατε�, δεν θα επιβ�λλει
συµπληρωµατικ� τ�λη και δεν θα καθυστερε�
το ε�δο� του διεθνο�� ταχυδροµε�ου που απο-
τ�λεσε αντικε�µενο τη� εν λγω υπθεση�.

De Post/La Poste (Β�λγιο) (3)

113. Στι� 5 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε τι ο βελγικ� ταχυδροµικ� οργανισµ�
De Post/La Poste ε�χε καταχραστε� τη δεσπ-
ζουσα θ�ση του θ�τοντα� ω� προϋπθεση για
την παροχ� προτιµησιακο� τιµολογ�ου στι�
υπηρεσ�ε� γενικο� επιστολικο� ταχυδροµε�ου
την αποδοχ� συµπληρωµατικ�� σ�µβαση� που
κ�λυπτε µια ν�α ταχυδροµικ� υπηρεσ�α µεταξ�
επιχειρ�σεων («B2B»). Η ν�α αυτ� υπηρεσ�α
ανταγων�ζεται την υπηρεσ�α «ανταλλαγ��
εγγρ�φων» µεταξ� επιχειρ�σεων που παρ�χει
στο Β�λγιο η Hays, ιδιωτικ� επιχε�ρηση µε
�δρα το Ηνωµ�νο Βασ�λειο. Καθτι η La Poste
εκµεταλλε�θηκε χρηµατικο�� πρου� απ το
µονοπ�λιο που κατ�χει στο γενικ επιστολικ
ταχυδροµε�ο για να επεκτε�νει τη δεσπζουσα
θ�ση στη χωριστ� και διακεκριµ�νη αγορ�
υπηρεσι�ν µεταξ� επιχειρ�σεων, η Επιτροπ�
επ�βαλε πρστιµο �ψου� 2,5 εκατ. EUR.

114. Τον Απρ�λιο του 2000, η Hays plc («Hays»),
ιδιωτικ� ταχυδροµικ� επιχε�ρηση µε �δρα το
Ηνωµ�νο Βασ�λειο, υπ�βαλε καταγγελ�α στην
Επιτροπ� ισχυριζµενη τι η La Poste προ-
σπαθο�σε να εξαλε�ψει το δ�κτυο ανταλλαγ��
εγγρ�φων τη� Hays, το οπο�ο εκµεταλλευταν
η �δια στο Β�λγιο απ το 1982. Η Hays δεν µπο-
ρο�σε να ανταγωνιστε� το µειωµ�νο τιµολ-
γιο που προσ�φερε η La Poste στον µονοπω-
λιακ τοµ�α και, ω� εκ το�του, �χανε του�
περισστερου� παραδοσιακο�� πελ�τε� τη�
στο Β�λγιο, τι� ασφαλιστικ�� εταιρε�ε�.

3. ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

3.1. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ 
Î·È ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜
ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿

115. Κατπιν κοιν�� πρωτοβουλ�α� των επι-
τρπων Mario Monti και Erkki Liikanen, η
Επιτροπ� εξ�δωσε στι� 25 Μαρτ�ου «Σχ�διο

39(1) Υπθεση COMP/36.915 (ΕΕ L 331 τη� 15.12.2001).
(2) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1068 τη� 25.7.2001.

(3) Υπθεση COMP/37.859· ανακο�νωση τ�που IP/01/1738 τη�
5.12.2001 (ΕΕ L 61 τη� 2.3.2002).



κατευθυντ�ριων οδηγι�ν για την αν�λυση τη�
αγορ�� και τον υπολογισµ σηµαντικ��
ισχ�ο� στην αγορ�» (1) ενψει τη� επ�σηµη�
�κδοση� τη� πρταση� οδηγ�α� σχετικ� µε το
ν�ο κανονιστικ πλα�σιο για τα δ�κτυα και τι�
υπηρεσ�ε� ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν. Το
σχ�διο κατευθυντ�ριων οδηγι�ν θα βοηθ�-
σει το Συµβο�λιο και το Ευρωπαϊκ Κοινο-
βο�λιο να εγκρ�νουν τον ν�ο ορισµ τη�
ισχ�ο� στη σχετικ� αγορ� που προτε�νεται
στην οδηγ�α-πλα�σιο (�ρθρο 13).

116. Το σχ�διο κατευθυντ�ριων οδηγι�ν
βασ�ζεται στη νοµολογ�α του Πρωτοδικε�ου
και του ∆ικαστηρ�ου στον τοµ�α του ανταγω-
νισµο� και στην πρακτικ� που εφαρµζει η
�δια η Επιτροπ� στι� αποφ�σει� τη� σχετικ�
µε τον ορισµ τη� σχετικ�� αγορ�� και την
εφαρµογ� τη� �ννοια� τη� ατοµικ�� και συλ-
λογικ�� δεσπζουσα� θ�ση�, ιδ�ω� σε ,τι
αφορ� τι� αγορ�� ηλεκτρονικ�ν επικοινω-
νι�ν.

117. Το σχ�διο συζητ�θηκε πρ�τα µε τι� εθνι-
κ�� κανονιστικ�� αρχ�� και τι� εθνικ�� αρχ��
ανταγωνισµο� στι� 29 Μαρτ�ου στι� Βρυξ�λ-
λε�. Στο πλα�σιο δηµσια� διαβο�λευση� που
διοργαν�θηκε απ την Επιτροπ�, οι ενδια-
φερµενε� επιχειρ�σει� ε�χαν επ�ση� την
ευκαιρ�α να εκφρ�σουν τι� απψει� και να
λ�βουν θ�ση για το εν λγω σχ�διο σε δηµ-
σια συνεδρ�αση που �γινε στι� Βρυξ�λλε� στι�
18 Ιουν�ου. Οι δ�ο αυτ�� εκδηλ�σει� �δειξαν
τι οι αρµδιε� αρχ�� και οι ενδιαφερµενε�
επιχειρ�σει� συµµερ�ζονται, κατ’ ουσ�αν, την
προσ�γγιση τη� Επιτροπ��.

118. Το οριστικ κε�µενο των κατευθυντ�-
ριων οδηγι�ν θα εκδοθε� απ την Επιτροπ�
ταν εγκριθε� η ν�α οδηγ�α-πλα�σιο απ το
Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο και το Συµβο�λιο.

3.2. ŒÎ‰ÔÛË ÙË˜ ¤‚‰ÔÌË˜ ¤ÎıÂÛË˜
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜

119. Στι� 28 Νοεµβρ�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
την �βδοµη �κθεση σχετικ� µε την εφαρµογ�
του ισχ�οντο� κανονιστικο� πλαισ�ου για τι�
τηλεπικοινων�ε� απ τα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ.
Βασικ συµπ�ρασµα τη� �κθεση� ε�ναι τι ο
τοµ�α� των τηλεπικοινωνι�ν βρ�σκεται σε
�νοδο και τι το �ργο των εθνικ�ν ρυθµιστι-
κ�ν αρχ�ν σον αφορ� την ελευθ�ρωση εξα-
κολουθε� να σηµει�νει προδο. Ο ανταγωνι-
σµ� µεταξ� των φορ�ων εκµετ�λλευση� εν
γ�νει ασκε� καθοδικ� π�εση στι� τιµ��. Στι�
υπεραστικ�� κλ�σει� των καθιερωµ�νων

φορ�ων εκµετ�λλευση� παρατηρ�θηκε µε�-
ωση τιµ�ν 11 % απ π�ρυσι και 45 % απ το
1998 για µια τρ�λεπτη κλ�ση στην Ευρ�πη,
εν� για µια δεκ�λεπτη κλ�ση παρατηρ�θηκε
µε�ωση 14 % απ π�ρυσι και 47 % απ το 1998.
Ο µ�σο� ρο� διε�σδυση� στο ∆ιαδ�κτυο των
κοινοτικ�ν νοικοκυρι�ν �ταν περ�που 36 %
τον Ιο�νιο του 2001. Απ την �λλη πλευρ�,
εξακολουθο�ν να υπ�ρχουν ορισµ�νε� εµπλο-
κ�� ρυθµιστικο� χαρακτ�ρα που πρ�πει να
αρθο�ν γρ�γορα για να εξασφαλιστε� η διαρ-
κ�� αν�πτυξη των τηλεπικοινωνιακ�ν αγο-
ρ�ν. Τα σηµαντικτερα προβλ�µατα ε�ναι η
αποδεσµοπο�ηση του τοπικο� βρχου, οι χρο-
νοβρε� προθεσµ�ε� παρ�δοση� και η απου-
σ�α κοστοστρ�φεια� στι� µισθωµ�νε� γραµ-
µ��, ιδ�ω� σε ταχ�τητε� που απαιτο�νται για
την εµπορικ� εκµετ�λλευση ευρυζωνικ�ν
επικοινωνι�ν και ηλεκτρονικο� εµπορ�ου, οι
παραµ�νουσε� τιµολογιακ�� στρεβλ�σει� και
η συµπ�εση τιµ�ν σε ορισµ�νε� περιπτ�σει�
και, τ�λο�, η πλ�ρη� λειτουργ�α τη� επιλο-
γ�� και προεπιλογ�� φορ�α.

3.3. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ

120. Η Επιτροπ� συν�χισε να παρακολουθε�
στεν� την αποτελεσµατικ� εφαρµογ� των οδη-
γι�ν ελευθ�ρωση� στα κρ�τη µ�λη, καθ�� και
τη θ�σπιση του κανονιστικο� πλαισ�ου στην
Ελλ�δα, κατπιν τη� πλ�ρου� ελευθ�ρωση�
των αγορ�ν, µε �ναρξη ισχ�ο� την 1η Ιανου-
αρ�ου.

121. Παρ� την ουσιαστικ� προδο που πραγ-
µατοποι�θηκε στα κρ�τη µ�λη, 21 διαδικα-
σ�ε� λγω παραβ�σεω� τελο�σαν ακµη υπ
εξ�λιξη κατ� κρατ�ν µελ�ν που ε�τε δεν ε�χαν
µεταφ�ρει σωστ� τι� οδηγ�ε� ελευθ�ρωση�
β�σει του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 3 τη� Συν-
θ�κη� ε�τε δεν ε�χαν κοινοποι�σει τα µ�τρα
µεταφορ��. Ειδικτερα, η Επιτροπ� συν�χισε
τη διαδικασ�α κατ� του Λουξεµβο�ργου, σχε-
τικ� µε τη χορ�γηση δικαιωµ�των δι�λευση�,
η οπο�α κατ�ληξε σε προσφυγ� στο ∆ικα-
στ�ριο τον Φεβρου�ριο. Το Λουξεµβο�ργο
κατηγορε�ται τι δεν θ�σπισε σαφε�� καν-
νε� για την εξασφ�λιση τη� µη διακριτικ��
µεταχε�ριση� των φορ�ων εκµετ�λλευση�
σον αφορ� τα δικαι�µατα δι�λευση�.

122. Στι� 16 Οκτωβρ�ου, το ∆ικαστ�ριο δικα�-
ωσε την Επιτροπ� σχετικ� µε τι� διαδικασ�ε�
που ε�χε κιν�σει κατ� τη� Πορτογαλ�α� και
τη� Ελλ�δα�. Στην απφασ� του για την Πορ-
τογαλ�α, το ∆ικαστ�ριο επιβεβα�ωσε τι οι
υπηρεσ�ε� επανακλ�σεω� («call back») δεν
ε�ναι υπηρεσ�ε� φωνητικ�� τηλεφων�α� κατ�
την �ννοια τη� οδηγ�α� 90/388/ΕΟΚ και τι40

(1) COM(2001) 175 τελικ τη� 28.3.2001.
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η πορτογαλικ� κυβ�ρνηση εσφαλµ�να τι� αν�-
θεσε κατ’ αποκλειστικτητα στον καθιερω-
µ�νο φορ�α εκµετ�λλευση� µ�χρι την ελευ-
θ�ρωση των τηλεπικοινωνι�ν (1). Στην απ-
φαση σχετικ� µε την Ελλ�δα (2), το
∆ικαστ�ριο επιβεβα�ωσε τι, σ�µφωνα µε την
προαναφερθε�σα οδηγ�α, η πρσβαση στην
αγορ� κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν δεν µπορε�
να περιοριστε� παρ� µνο ελλε�ψει συχνο-
τ�των. Yταν η πρσβαση εξαρτ�ται απ τη
χορ�γηση �δεια�, το κρ�το� µ�λο� πρ�πει να
µεριµν� �στε οι διαδικασ�ε� χορ�γηση�
�δεια� να ε�ναι διαφανε��, δηµσιε� και να
διεξ�γονται β�σει αντικειµενικ�ν κριτηρ�ων
και κατ� τρπο µη συνεπαγµενο διακρ�σει�.

123. Στι� 6 ∆εκεµβρ�ου, το ∆ικαστ�ριο εξ�-
δωσε απφαση (3) που αφορο�σε νοµικ� δια-
φορ� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και τη� Γαλλ�α�
σχετικ� µε το µηχανισµ χρηµατοδτηση� τη�
καθολικ�� υπηρεσ�α� που ισχ�ει στη Γαλλ�α
απ το 1997. Η Επιτροπ� προσ�φυγε στο ∆ικα-
στ�ριο για την εν λγω υπθεση τον Απρ�λιο
του 2000. Το ∆ικαστ�ριο δικα�ωσε πλ�ρω� την
Επιτροπ�, εκτιµ�ντα� τι ο γαλλικ� µηχανι-
σµ� δεν τηρο�σε τι� αρχ�� τη� αναλογικτη-
τα�, τη� αντικειµενικτητα� και τη� διαφ�νεια�
που προβλ�πονται στι� οδηγ�ε�, και τι η Γαλ-
λ�α παρ�βη επ�ση� τι� υποχρε�σει� τη� σχε-
τικ� µε την αναπροσαρµογ� των τιµολογ�ων.

124. Και π�λι σχετικ� µε το θ�µα τη� ανα-
προσαρµογ�� των τελ�ν τηλεφωνικ�� συν-
δροµ��, πω� προβλ�πεται στην οδηγ�α
96/19/ΕΚ, η Επιτροπ� συν�χισε τη διαδικα-
σ�α λγω παραβ�σεω� κατ� τη� Ισπαν�α�, απο-
στ�λλοντα� τον Ιο�νιο συµπληρωµατικ� αιτιο-
λογηµ�νη γν�µη, που τον�ζεται ιδια�τερα η
ασυν�πεια µεταξ� των τιµολογ�ων πλ�ρω�
αποδεσµοποιηµ�νη� πρσβαση� στον τοπικ
βρχο, που καθορ�στηκαν τον ∆εκ�µβριο του
2000, και του καθεστ�το� αν�τατου ορ�ου
τιµ�� που τροποποι�θηκε τον Μ�ιο του 2001,
λγω τη� οπο�α� διατηρε�ται ο κ�νδυνο�
συµπ�εση� των τιµ�ν µ�χρι το 2003, µε απο-
τ�λεσµα να θ�γονται τα αποτελ�σµατα τη�
αποδεσµοπο�ηση�. Στι� 21 ∆εκεµβρ�ου, η Επι-
τροπ� προσ�φυγε στο ∆ικαστ�ριο (4).

3.4. ∆ÔÌÂ·Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ·Ô‰ÂÛÌÔÔ›ËÛË 
ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‚Úfi¯Ô˘

125. Τον Ιο�λιο του 2000, η Επιτροπ� υπ�-
βαλε πρταση ν�ου κανονισµο� σχετικ� µε

την αποδεσµοπο�ηση του τοπικο� βρχου,
που εγκρ�θηκε γρ�γορα (5) απ το Κοινοβο�-
λιο και το Συµβο�λιο και τ�θηκε σε ισχ� στι�
2 Ιανουαρ�ου (6). Ταυτχρονα, η Γενικ� ∆ιε�-
θυνση Ανταγωνισµο� ξεκ�νησε το πρ�το στ�-
διο τοµεακ�� �ρευνα� σχετικ� µε τον τοπικ
βρχο και απ�στειλε επιστολ�� σε καθιερω-
µ�νου� φορε�� εκµετ�λλευση� προκειµ�νου
να διερευν�σει την κατ�σταση σχετικ� µε
την πρσβαση στον τοπικ βρχο και την αν�-
πτυξη ευρυζωνικ�ν υπηρεσι�ν στου� τοπι-
κο�� βρχου� των καθιερωµ�νων φορ�ων. Οι
ευρυζωνικ�� τηλεπικοινων�ε� χρησιµοποιο�ν
τι� �διε� γραµµ�� τελικ�ν χρηστ�ν για να διο-
χετε�σουν περισστερε� πληροφορ�ε� µε ν�ε�
τεχνικ�� και επιτρ�πουν την παροχ� ταχ�τε-
ρων υπηρεσι�ν πρσβαση� στο ∆ιαδ�κτυο.

126. Η εν λγω �ρευνα συνεχ�στηκε το 2001
µε την αποστολ� ερωτηµατολογ�ων σε νεο-
εισερχµενου� τον Ιο�λιο. Στχο� του δε�-
τερου αυτο� σταδ�ου τη� �ρευνα� ε�ναι να εκτι-
µηθε� η κατ�σταση του ανταγωνισµο� σχε-
τικ� µε την πρσβαση στον τοπικ βρχο �ξι
µ�νε� µετ� την �ναρξη ισχ�ο� του ν�ου κανο-
νισµο�, καθ�� και να διαπιστωθε� ε�ν υφ�-
στανται περιπτ�σει� κατ�χρηση� δεσπζου-
σα� θ�ση� απ καθιερωµ�νου� φορε�� εκµε-
τ�λλευση� κατ� παρ�βαση του �ρθρου 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ. Το δε�τερο στ�διο τη� �ρευνα�
θα επιτρ�ψει στην Επιτροπ� µ�χρι τι� αρχ��
του 2002 να διαµορφ�σει �ρτια εικνα τη�
κατ�σταση� σχετικ� µε την αποδεσµοπο�ηση
του τοπικο� βρχου στα 15 κρ�τη µ�λη και τα
προβλ�µατα που αντιµετωπ�ζουν οι νεοει-
σερχµενοι στην προσπ�θει� του� να απο-
κτ�σουν πρσβαση µε δ�καιου� ρου� και υπ
συνθ�κε� ανταγωνισµο�.

3.5. ∆ÔÌÂ·Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÈ˜ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜

127. Το πρ�το στ�διο τη� �ρευνα� σχετικ�
µε τι� µισθωµ�νε� γραµµ�� περιλ�µβανε τη
συλλογ� και αν�λυση συγκριτικ�ν δεδοµ�-
νων για τι� αγορ�� λων των κρατ�ν µελ�ν.
Τον Σεπτ�µβριο του 2000 η Επιτροπ� παρου-
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(1) Υπθεση C-429/99.
(2) Συνεκδικασθε�σε� υποθ�σει� C-396/99 και C-397/99.
(3) Υπθεση C-146/00.
(4) Υπθεση C-500/01.

(5) Κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 του Ευρωπαϊκο� Κοινο-
βουλ�ου και του Συµβουλ�ου, τη� 18η� ∆εκεµβρ�ου 2000 (ΕΕ
L 334 τη� 31.12.2000).

(6) «Αποδεσµοπο�ηση» το� τοπικο� βρχου (� «τελευτα�ου
µιλ�ου», δηλαδ� του φυσικο� κυκλ�µατο� µεταξ� των εγκα-
ταστ�σεων του πελ�τη και του τοπικο� µεταγωγ�α του οργα-
νισµο� τηλεπικοινωνι�ν) σηµα�νει τι οι καθιερωµ�νοι φορε��
εκµετ�λλευση� καλο�νται να παραχωρ�σουν σε ν�ου� φορε��
πρσβαση στο τοπικ του� δ�κτυο, προκειµ�νου να δηµιουρ-
γηθο�ν ροι ανταγωνισµο� στο τµ�µα αυτ των τηλεπικοι-
νωνιακ�ν δικτ�ων, που αν�κουν κατ� το πλε�στον στα πρ�ην
µονοπ�λια. Κατ� καννα η δηµιουργ�α δ�ο δικτ�ων ε�ναι
αδ�νατη. 



σ�ασε τα αρχικ� πορ�σµατα τη� �ρευνα� στο
πλα�σιο δηµσια� ακραση� στι� Βρυξ�λλε�.
Εντοπ�στηκαν ορισµ�να προβλ�µατα αντα-
γωνισµο� και η Επιτροπ� αποφ�σισε να αντι-
µετωπ�σει σα απ αυτ� �χουν προδ�λω� κοι-
νοτικ� δι�σταση και διασυνοριακ χαρα-
κτ�ρα, εν� τα υπλοιπα θα εξεταστο�ν απ
τι� εθνικ�� αρχ��.

128. Τον Νο�µβριο του 2000 η Επιτροπ�
κ�νησε αυτεπαγγ�λτω� π�ντε υποθ�σει� (1) για
να εξετ�σει εµπεριστατωµ�να την παροχ�
µισθωµ�νων διεθν�ν γραµµ�ν υπ συνθ�κε�
ανταγωνισµο� σε π�ντε κρ�τη µ�λη: Β�λγιο,
Ελλ�δα, Ισπαν�α, Ιταλ�α και Πορτογαλ�α. Η
�ρευνα διενεργε�ται σε στεν� συνεργασ�α µε
τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τι� εθνι-
κ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� στον τοµ�α των τηλε-
πικοινωνι�ν στα εν λγω κρ�τη µ�λη.

129. ∆εδοµ�νου τι τα αρχικ� πορ�σµατα τη�
�ρευνα� ε�χαν συγκριτικ χαρακτ�ρα και δεν
�ταν επικαιροποιηµ�να, η Επιτροπ� απ�-
στειλε επ�σηµα αιτ�µατα παροχ�� πληροφο-
ρι�ν στι� εθνικ�� αρχ�� των ανωτ�ρω π�ντε
κρατ�ν µελ�ν το 2001 και συζ�τησε τα ιδια�-
τερα θ�µατα που τ�θενται στι� χ�ρε� αυτ�� σε
διµερε�� συνεδρι�σει� µε τι� εν λγω αρχ��.
Η συνεχιζµενη συνεργασ�α µε τι� εθνικ��
αρχ�� συν�σταται συνοπτικ� στην προσεκτικ�
εξ�ταση τη� συµπεριφορ�� των καθιερωµ�-
νων φορ�ων σον αφορ� την παροχ� µισθω-
µ�νων γραµµ�ν στο πλα�σιο του ανταγωνι-
σµο�. Επ� του παρντο� η Επιτροπ� ελ�γχει
την αξιοπιστ�α των ισχυρισµ�ν περ� µε�ωση�
των τιµ�ν των µισθωµ�νων γραµµ�ν που χρε-
�νουν οι π�ντε καθιερωµ�νοι φορε��, εν� ταυ-
τχρονα εξετ�ζει και �λλου� σχετικο�� παρ�-
γοντε�, συγκεκριµ�να δε το επ�πεδο, την αµε-
ροληψ�α και τη διαφ�νεια των εκπτ�σεων,
τι� συµφων�ε� επιπ�δου υπηρεσι�ν και τι�
παραµ�τρου� ποιτητα� των υπηρεσι�ν.

3.6. ∆ÔÌÂ·Î‹ ¤ÚÂ˘Ó· Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈ·ÁˆÁ‹

130. Η τοµεακ� �ρευνα ξεκ�νησε τον Ιανου-
�ριο του 2000 µ�σω τη� συλλογ�� συγκριτικ�ν
πληροφοριακ�ν στοιχε�ων σχετικ� µε τι�
τιµ�� και το επ�πεδο του κστου� για λου�
του� φορε�� εκµετ�λλευση� δικτ�ων κινητ��
τηλεφων�α� τη� ΕΕ, προκειµ�νου να διερευ-
νηθε� το πρβληµα των τιµ�ν περιαγωγ��, οι

οπο�ε� ε�ναι αδιαφανε�� για του� καταναλωτ��,
δ�σκαµπτε� και δυσαν�λογε� µε το κστο�
µεταφορ�� (2). ∆ιαπιστ�θηκε τι οι αγορ��
χονδρικ��, αλλ� και λιανικ�� παραµ�νουν
κατ� κ�ριο λγο εθνικ��. Απ την �ρευνα προ-
�κυψε τι το ποσοστ συγκ�ντρωση� υπερ-
βα�νει το 90 % για του� δ�ο καθιερωµ�νου�
φορε�� εκµετ�λλευση� στι� περισστερε�
εθνικ�� αγορ�� χονδρικ�� περιαγωγ��, καθ��
και τι ε�ναι σχεδν γενικευµ�νη η απουσ�α
ανταγωνιστικ�ν πι�σεων σε ολκληρη την
ΕΕ, ιδ�ω� σε επ�πεδο χονδρικ��.

131. Στι� 11 Ιουλ�ου, δ�δοντα� συν�χεια στην
τοµεακ� �ρευνα, επιθεωρητ�� τη� Επιτροπ��
και υπ�λληλοι των εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνι-
σµο� ξεκ�νησαν ταυτχρονα αιφν�διου� ελ�γ-
χου� στι� εγκαταστ�σει� ενν�α ευρωπαϊκ�ν
επιχειρ�σεων κινητ�� τηλεφων�α� στο Ηνω-
µ�νο Βασ�λειο και στη Γερµαν�α (3). Τα στοι-
χε�α που συγκεντρ�θηκαν εξετ�ζονται για να
εξακριβωθε� ε�ν υπ�ρχουν επαρκε�� αποδε�-
ξει� περ� παραβ�σεων του δικα�ου του αντα-
γωνισµο�. Επιπλ�ον, σε συντονισµ µε τι�
εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τηλεπικοι-
νωνι�ν προωθο�νται εν�ργειε� που ευνοο�ν
τον ανταγωνισµ σε εθνικ επ�πεδο.

3.7. ∂Í¤Ù·ÛË ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ
‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81 Î·È 82

3.7.1. Identrus

132. Στι� 31 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� εν�κρινε
συµφων�ε� µεταξ� ορισµ�νων µεγ�λων ευρω-
παϊκ�ν και µη ευρωπαϊκ�ν τραπεζ�ν µε στχο
τη σ�σταση εν� παγκσµιου δικτ�ου
(«Identrus») για τον �λεγχο τη� γνησιτητα�
των ηλεκτρονικ�ν υπογραφ�ν και �λλων πτυ-
χ�ν των συναλλαγ�ν του ηλεκτρονικο� εµπο-
ρ�ου (4). Η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι το
σ�στηµα Identrus δεν θα οδηγ�σει σε σηµα-
ντικ περιορισµ του ανταγωνισµο�. Ειδικ-
τερα, δεν συνεπ�γεται κ�νδυνο αποκλεισµο�,
θα αντιµετωπ�σει ανταγωνιστικ�� πι�σει� απ
ανταγωνιστικ� συστ�µατα και οι συµµετ�χο-
ντε� µπορο�ν να προσχωρ�σουν σε �λλα
παρµοια συστ�µατα. Η θετικ� απφαση που
εξ�δωσε η Επιτροπ� δε�χνει τη σηµασ�α που
αποδ�δει στην αν�πτυξη ανταγωνιστικ�ν αγο-
ρ�ν σε τοµε�� συνδεµενου� µε το ηλεκτρο-
νικ εµπριο.
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(1) Υποθ�σει� COMP/38.001 «Μισθωµ�νε� γραµµ��, Ισπαν�α»,
COMP/38.002 «Μισθωµ�νε� γραµµ��, Πορτογαλ�α»,
COMP/38.003 «Μισθωµ�νε� γραµµ��, Ιταλ�α», COMP/38.004
«Μισθωµ�νε� γραµµ��, Ελλ�δα» και COMP/38.005 «Μισθω-
µ�νε� γραµµ��, Β�λγιο».

(2) Περιαγωγ� γ�νεται ταν �να� χρ�στη� κινητο� τηλεφ�νου
πραγµατοποιε� � λαµβ�νει κλ�σει� εν� βρ�σκεται σε �λλο
δ�κτυο και χι σε αυτ τη� χ�ρα� του.

(3) Ανακο�νωση τ�που MEMO/01/262 τη� 11.7.2001.
(4) Υπθεση COMP/37.462 (ΕΕ L 249 τη� 19.9.2001).
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3.7.2. Intelsat

133. Την 1η Ιουν�ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
αρνητικ� πιστοπο�ηση µ�σω διοικητικ�� επι-
στολ�� προ� την Intelsat σχετικ� µε τη µετα-
τροπ� τη� απ διακυβερνητικ οργανισµ σε
εµπορικ� εταιρε�α. Η Intelsat κατ� την �δρυσ�
τη� �λαβε τη µορφ� κρατικο� συνεταιρισµο�
µε αντικε�µενο την παροχ� δορυφορικ�ν επι-
κοινωνι�ν σε λο τον κσµο σε µια περ�οδο
που δεν ε�χε επ�λθει ακµη η ελευθ�ρωση
των τηλεπικοινωνι�ν. Με την εξ�λιξη των
αγορ�ν τηλεπικοινωνι�ν και την εµφ�νιση
ν�ων φορ�ων εκµετ�λλευση� δορυφορικ�ν
επικοινωνι�ν στην αγορ�, η δι�ρθρωση τη�
Intelsat �παυσε να ε�ναι η πλ�ον πρσφορη,
τσο απ εµπορικ� �ποψη, σο και απ �ποψη
ανταγωνισµο�. Η �ρευνα και η εξ�ταση τη�
Επιτροπ�� �δειξαν τι η αναδι�ρθρωση δεν
επιφ�ρει σηµαντικ περιορισµ του ανταγω-
νισµο�, επισηµα�νοντα� τι η Intelsat θα προ-
βε� σε αρχικ� προσφορ� χρεογρ�φων για
δηµσια εγγραφ� εντ� των δ�ο πρ�των ετ�ν
µετ� την ιδιωτικοπο�ησ� τη�. Η διαπ�στωση
αυτ� συµφωνο�σε µε τα συµπερ�σµατα τη�
εξ�ταση� προηγο�µενων υποθ�σεων που αφο-
ρο�σαν �λλου� διακυβερνητικο�� οργανι-
σµο�� δορυφορικ�ν επικοινωνι�ν, και συγκε-
κριµ�να τον Οργανισµ Ναυτιλιακ�ν ∆ορυ-
φρων Inmarsat (1) και τον Ευρωπαϊκ
Οργανισµ ∆ορυφορικ�ν Επικοινωνι�ν
Eutelsat (2).

3.7.3. Wanadoo

134. Στι� 19 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� απ�-
στειλε κοινοπο�ηση αιτι�σεων στη Wanadoo
Interactive, θυγατρικ� τη� France Télécom
υπε�θυνη για την παροχ� πρσβαση� στο ∆ια-
δ�κτυο (3). Στο παρν στ�διο, η Επιτροπ�
πιστε�ει τι η εν λγω εταιρε�α παρ�χει υπη-
ρεσ�ε� ταχε�α� πρσβαση� στο ∆ιαδ�κτυο µε
τεχνολογ�α ADSL σε τιµ�� κ�τω του ορια-
κο� κστου� (καθ�� και κ�τω του µεταβλητο�
κστου�), γεγον� που ενδ�χεται να αποτελε�
κατ�χρηση δεσπζουσα� θ�ση�. Η πιθαν�
αυτ� κατ�χρηση �γινε καθ’ λη τη δι�ρκεια
του 2001, περ�οδο κρ�σιµη για την αν�πτυξη
των ευρυζωνικ�ν υπηρεσι�ν πρσβαση� για
την αγορ� οικιακ�ν καταναλωτ�ν στη Γαλ-
λ�α, ει� β�ρο� των ανταγωνιστ�ν τη�
Wanadoo.

4. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.1. ∞ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

135. Η Επιτροπ� εξ�τασε ορισµ�νε� συµµα-
χ�ε� αεροπορικ�ν εταιρει�ν κατ� τη δι�ρ-
κεια του 2001. Εν γ�νει, η Επιτροπ� εκτιµ�
τι οι συµµαχ�ε� αεροπορικ�ν εταιρει�ν µπο-
ρο�ν να αποφ�ρουν οφ�λη για του� επιβ�τε�
χ�ρη στην επ�κταση των δικτ�ων και τη βελ-
τ�ωση τη� αποτελεσµατικτητα�. Ωστσο, οι
συµµαχ�ε� µπορο�ν επ�ση� να περιορ�σουν
τον ανταγωνισµ σε επιµ�ρου� γραµµ�� και
για το λγο αυτν συχν� χρει�ζονται διορ-
θωτικ� µ�τρα.

4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS (4)

136. Την 1η Μαρτ�ου 2000 η British Midland
International, η Lufthansa και η SAS κοινο-
πο�ησαν συµφων�α σ�σταση� κοιν�� επιχε�-
ρηση�, β�σει τη� οπο�α� συµφ�νησαν να
συντον�σουν τι� υπηρεσ�ε� του� εντ� του
ΕΟΧ, προ� και απ το αεροδρµιο Heathrow
του Λονδ�νου και το διεθν�� αεροδρµιο του
Μ�ντσεστερ. Η Επιτροπ� εξ�τασε την εν
λγω συµφων�α σε στεν� συνεργασ�α µε τι�
αρχ�� ανταγωνισµο� του Ηνωµ�νου Βασι-
λε�ου. Στι� 12 Ιουν�ου 2001, αφο� τα µ�ρη αν�-
λαβαν ορισµ�νε� δεσµε�σει�, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� γνωστοπο�ησε στα µ�ρη τι του�
χορηγ�θηκε εξαετ�� απαλλαγ� για τη συµ-
φων�α σ�σταση� κοιν�� επιχε�ρηση�, σ�µ-
φωνα µε το �ρθρο 5 παρ�γραφο� 3 του κανο-
νισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87.

137. Η εν λγω συµφων�α παρ�χει στη
Lufthansa το αποκλειστικ δικα�ωµα εκµε-
τ�λλευση� των πτ�σεων σε λε� σχεδν τι�
γραµµ�� µεταξ� του Λονδ�νου και του Μ�ντσε-
στερ, αφεν�, και των γερµανικ�ν αεροδρο-
µ�ων, αφετ�ρου. Οµο�ω�, παρ�χει στη SAS το
αποκλειστικ δικα�ωµα εκµετ�λλευση� πτ�-
σεων µεταξ� Λονδ�νου/Μ�ντσεστερ και
σκανδιναβικ�ν χωρ�ν. ∆ιαπιστ�θηκε τι ο
περιορισµ� αυτ� δηµιουργε� προβλ�µατα
στην αγορ� Λονδ�νου-Φραγκφο�ρτη�, η οπο�α
µε 2,1 εκατ. επιβ�τε� διεθν�ν και εσωτερι-
κ�ν πτ�σεων το 1999, ε�ναι µ�α απ τι� πιο
πολυ�σχολε� τη� Ευρ�πη�. Η Επιτροπ� δια-
π�στωσε τι η αποχ�ρηση τη� British Midland
απ τη γραµµ� Λονδ�νου-Φραγκφο�ρτη� συνι-
στ� αισθητ περιορισµ του ανταγωνισµο�
τσο στην αγορ� που απευθ�νεται σε επιβ�-
τε� οι οπο�οι δεν δ�νουν προτεραιτητα στη
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(1) Ανακο�νωση τ�που IP/98/923 τη� 22.8.1998.
(2) Ανακο�νωση τ�που IP/00/1360 τη� 27.11.2000.
(3) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1899 τη� 21.12.2001.

(4) Υπθεση COMP/37.812, ανακο�νωση τη� 14η� Μαρτ�ου 2001
(ΕΕ C 83 τη� 14.3.2001).



δι�ρκεια τη� πτ�ση� (ταξ�δια αναψυχ��), σο
και στην αγορ� που απευθ�νεται σε επιβ�τε�
οι οπο�οι δ�νουν προτεραιτητα στη δι�ρκεια
τη� πτ�ση� (επαγγελµατικ� ταξ�δια).

138. Η Επιτροπ� εξ�τασε την υπθεση β�σει
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 και διαπ�στωσε
τι η συµφων�α �χει συνολικ� θετικ�� συν�-
πειε� σον αφορ� τη βελτ�ωση τη� αποτελε-
σµατικτητα� και τον ανταγωνισµ. Η συµ-
φων�α οδηγε� σε αναδιοργ�νωση και επ�-
κταση των υφιστ�µενων δικτ�ων των µερ�ν,
επιτρ�πει στη Lufthansa και στη SAS να αντα-
γων�ζονται στι� εσωτερικ�� πτ�σει� του Ηνω-
µ�νου Βασιλε�ου, καθ�� και στι� πτ�σει�
µεταξ� Ηνωµ�νου Βασιλε�ου και Ιρλανδ�α�,
και να µεταφ�ρουν επιβ�τε� απ οποιοδ�ποτε
σηµε�ο του δικτ�ου STAR σε περιφερειακο��
προορισµο�� του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου. Επι-
πλ�ον, οδηγε� σε α�ξηση του ανταγωνισµο�
δικτ�ων. Χ�ρη στη συµφων�α, η British
Midland µπρεσε να αρχ�σει να παρ�χει ν�ε�
υπηρεσ�ε� µεταξ� Λονδ�νου και Βαρκελνη�,
Λισσαβνα�, Μαδρ�τη�, Μιλ�νου και Ρ�µη�.

139. Προκειµ�νου να εξαλειφθο�ν τα προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο� που εντπισε η Επι-
τροπ�, τα µ�ρη αν�λαβαν ορισµ�νε� δεσµε�-
σει�, συγκεκριµ�να δε να εξασφαλ�σουν δια-
θ�σιµου� χρνου� (slots) στο αεροδρµιο τη�
Φραγκφο�ρτη�, γεγον� που θα επ�τρεπε στον
εισερχµενο να πραγµατοποιε� τ�σσερι� πτ�-
σει� ηµερησ�ω�. Η Επιτροπ� διεν�ργησε εξ�-
ταση αγορ�� για να βεβαιωθε� τι οι διαθ�σι-
µοι χρνοι θα καλυφθο�ν πρ�γµατι απ αντα-
γωνιστ��.

140. Η Επιτροπ� ερε�νησε επ�ση� τη
συνεργασ�α µεταξ� τη� Austrian Airlines
και τη� Lufthansa. Στι� 14 ∆εκεµβρ�ου 2001,
δηµοσ�ευσε ανακο�νωση β�σει του �ρθρου
16 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 (1),
που εξ�φρασε την πρθεσ� τη� να χορη-
γ�σει απαλλαγ� στη συνεργασ�α β�σει των
διορθωτικ�ν µ�τρων που πρτειναν τα
µ�ρη.

141. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� συν�χισε τι� �ρευ-
ν�� τη� σχετικ� µε τι� διατλαντικ�� συµµα-
χ�ε� Lufthansa/United και KLM/Northwest.
Κ�νησε επ�ση� ν�α �ρευνα σχετικ� µε τη σχε-
διαζµενη διατλαντικ� συµµαχ�α BA/AA,
συνεργαζµενη στεν� µε την υπηρεσ�α αντα-
γωνισµο� του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου (Office of
Fair Trading). Εντ� του 2002 αναµ�νεται να
εκδοθο�ν οι αποφ�σει� για τι� ανωτ�ρω συµ-
µαχ�ε�.

4.1.2. SAS/Maersk Air (2)

142. Βλ�πε τµ�µα I.B.1.1.

4.1.3. ∆ιαβουλε�σει� τη� IATA 
για του� να�λου� µεταφορ�� εµπορευµ�των

143. Οι διασκ�ψει� τη� IATA (∆ιεθν��
#νωση Αεροπορικ�ν Μεταφορ�ν) για του�
να�λου� µεταφορ�� εµπορευµ�των ε�ναι �να
φρουµ στο πλα�σιο του οπο�ου οι αεροµετα-
φορε�� συνεδρι�ζουν για να συµφων�σουν
του� να�λου� µεταφορ�� εµπορευµ�των.

144. Μ�χρι τον Ιο�νιο του 1997, το εν λγω
σ�στηµα καλυπτταν απ απαλλαγ� κατ�
κατηγορ�α β�σει του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
1617/93 (3) τη� Επιτροπ��, που επ�τρεπε στι�
ευρωπαϊκ�� αεροπορικ�� εταιρε�ε� να καθο-
ρ�ζουν απ κοινο� του� να�λου� µεταφορ��
εµπορευµ�των εντ� του ΕΟΧ. Η εν λγω
απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α ανακλ�θηκε απ
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1523/96 τη� Επι-
τροπ��, τη� 24η� Ιουλ�ου 1996. Ο βασικ�
λγο� για τον οπο�ο η Επιτροπ� ανακ�λεσε
την απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α �ταν τι οι να�-
λοι που καθριζαν οι διασκ�ψει� για τη µετα-
φορ� εµπορευµ�των φα�νονται πολ� υψηλ-
τεροι απ του� να�λου� τη� αγορ�� και τι το
σ�στηµα δεν �ταν πλ�ον απαρα�τητο για τι�
υπηρεσ�ε� διασ�νδεση� (4) εντ� του ΕΟΧ.

145. Μετ� την αν�κληση τη� απαλλαγ�� κατ�
κατηγορ�α, η IATA κοινοπο�ησε το σ�στηµα
και ζ�τησε να τη� χορηγηθε� απαλλαγ� σε
ατοµικ� β�ση (5). Το βασικ επιχε�ρηµα τη�
IATA υπ�ρ των διασκ�ψεων για του� να�λου�
�ταν τι διευκολ�νουν τη διασ�νδεση δρο-
µολογ�ων για τη µεταφορ� εµπορευµ�των. Οι
να�λοι για τη µεταφορ� εµπορευµ�των που
καθορ�ζονται απ τι� διασκ�ψει� χρησιµο-
ποιο�νται σε επ�πεδο χονδρικ�� για να υπο-
λογιστε� η αποζηµ�ωση κ�θε µεταφορ�α για
τη συµµετοχ� του στην εκτ�λεση δροµολο-
γ�ων διασ�νδεση�.

146. Σε κοινοπο�ηση αιτι�σεων που εστ�λη
στην IATA τον Μ�ιο του 2001, η Επιτροπ�
εξ�φρασε καταρχ�� την �ποψη τι οι δια-
σκ�ψει� τη� IATA για του� να�λου� µεταφο-
ρ�� εµπορευµ�των υπ�γονται στο �ρθρο 81
παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Εξετ�ζοντα�
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(1) ΕΕ C 356 τη� 14.12.2001, σ. 5.

(2) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Ιουλ�ου 2001 στην υπ-
θεση COMP/37.444, SAS Maersk Air (ΕΕ L 265 τη� 5.10.2001).

(3) ΕΕ L 155 τη� 26.6.1993.
(4) ∆ιασ�νδεση γ�νεται ταν σε �να µ�ρο� � σε ολκληρη τη

διαδροµ� τα εµπορε�µατα µεταφ�ρονται απ �λλη αεροπο-
ρικ� εταιρε�α και χι απ αυτ�ν µε την οπο�α συµβλ�θηκε ο
πελ�τη�.

(5) Υπθεση COMP/36.563.
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το θ�µα β�σει του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3,
η Επιτροπ� δ�χθηκε τι οι διασκ�ψει� για
του� να�λου� µεταφορ�� εµπορευµ�των διευ-
κολ�νουν την εφαρµογ� εν� �ρτιου συστ�-
µατο� διασ�νδεση� στον ΕΟΧ. Ωστσο, θε�-
ρησε τι η IATA δεν απ�δειξε τι το περιο-
ριστικ αυτ σ�στηµα ε�ναι ακµη απαρα�τητο
για την παροχ� αποτελεσµατικ�ν υπηρεσι�ν
διασ�νδεση� στον ΕΟΧ.

147. Μετ� την κοινοπο�ηση αιτι�σεων, η
IATA συµφ�νησε να περατ�σει τον απ κοι-
νο� καθορισµ των να�λων µεταφορ�� εµπο-
ρευµ�των στον ΕΟΧ. Συγκεκριµ�να, απ την
αρχ� του 2002 οι να�λοι µεταφορ�� εµπορευ-
µ�των δεν θα καθορ�ζονται πλ�ον συλλογικ�
απ τι� διασκ�ψει� για του� να�λου�, αλλ�
µεµονωµ�να απ κ�θε αεροµεταφορ�α.

148. Κατ� συν�πεια, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να περατ�σει την υπθεση. Η Επιτροπ� απ�-
στειλε επ�ση� στην IATA διοικητικ� επι-
στολ� θ�ση� στο αρχε�ο σχετικ� µε ορισµ�-
νε� �λλε� διοικητικ�� και τεχνικ�� αποφ�-
σει� τη� στον τοµ�α τη� µεταφορ��
εµπορευµ�των, οι οπο�ε� διευκολ�νουν τι�
διασυνδ�σει� και δεν σχετ�ζονται µε καθορι-
σµ να�λων µεταφορ�� εµπορευµ�των.

4.1.4. ∆ιασκ�ψει� τη� IATA
για του� να�λου� µεταφορ�� επιβατ!ν

149. Οι αεροπορικ�� εταιρε�ε� εντ� τη� Κοι-
ντητα� τυγχ�νουν απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ�α που του� επιτρ�πει να διαβουλε�ονται
σχετικ� µε του� να�λου� µεταφορ�� επιβα-
τ�ν σε τακτικ�� γραµµ��, εφσον αυτο� οι να�-
λοι αφορο�ν τη διασ�νδεση [κανονισµ�
(ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 τη� Επιτροπ��]. ∆ια-
σ�νδεση υφ�σταται ταν �να� επιβ�τη� µετα-
φ�ρεται σε �να µ�ρο� του ταξιδιο� του � σε
ολκληρο το ταξ�δι απ �λλη αεροπορικ�
εταιρε�α και χι απ αυτ�ν στην οπο�α �κανε
κρ�τηση.

150. Στην πρ�ξη, η απαλλαγ� των διαβου-
λε�σεων για του� να�λου� µεταφορ�� επιβα-
τ�ν ισχ�ει για τι� δραστηριτητε� εν� µνο
οργανισµο�, τη� ∆ιεθνο�� #νωση� Αεροπο-
ρικ�ν Μεταφορ�ν (International Air Transport
Association — IATA). Η IATA οργαν�νει δια-
σκ�ψει� για του� να�λου� µεταφορ�� επιβα-
τ�ν που συνεδρι�ζουν αρκετ�� φορ�� το χρνο
προκειµ�νου να καθορ�σουν του� να�λου� δια-
σ�νδεση� σε λε� τι� περιοχ�� του κσµου.
Yλοι οι εθνικο� αεροµεταφορε�� του ΕΟΧ και
ορισµ�νε� περιφερειακ�� αεροπορικ�� εται-
ρε�ε� συµµετ�χουν στη δι�σκεψη για του�
να�λου� που καλ�πτει την Ευρ�πη. Κ�θε
αεροπορικ� εταιρε�α που ε�ναι µ�λο� των δια-

σκ�ψεων για του� να�λου� µεταφορ�� επιβα-
τ�ν µπορε� να αποδ�χεται εισιτ�ρια κ�θε
�λλου συµµετ�χοντο� µε β�ση τα τιµολγια
που καθορ�ζονται στι� διασκ�ψει� αυτ��. Συµ-
φωνο�νται οι τιµ�� των εισιτηρ�ων επιχειρη-
µατικ�� και οικονοµικ�� θ�ση� για λα τα
ζε�γη πλεων του ΕΟΧ µε ισχ� �να �το� κ�θε
φορ�. Για ορισµ�να ζε�γη πλεων συµφω-
νο�νται επ�ση� οι να�λοι προσφορ�� (APEX)
και �λλοι µειωµ�νοι να�λοι. Οι να�λοι αυτο�
εφαρµζονται µαζ� µε �να σ�στηµα στ�θµιση�
γνωστ ω� πολυµερ�� συµφων�α αναλογικ��
κατανοµ�� (Multilateral Prorate Agreement)
για να καθοριστε� το ποσ που λαµβ�νει µια
αεροπορικ� εταιρε�α για τη µεταφορ� εν�
επιβ�τη σε �να τµ�µα του ταξιδιο� του στο
πλα�σιο διασ�νδεση� δροµολογ�ων.

151. Τον Φεβρου�ριο του 2001, η Γενικ�
∆ιε�θυνση Ανταγωνισµο� δηµοσ�ευσε �να
�γγραφο διαβο�λευση� καλ�ντα� του� ενδια-
φερµενου� να εκφρ�σουν τι� απψει� του�
σχετικ� µε το κατ� πσον πρ�πει να εξακο-
λουθ�σει να ισχ�ει η απαλλαγ� των διασκ�-
ψεων τη� IATA για του� να�λου� µεταφορ��
επιβατ�ν. Τον Ιο�νιο του 2001, η Επιτροπ�
αναν�ωσε για �να �το� την ισχ�ουσα απαλ-
λαγ� κατ� κατηγορ�α για τι� διασκ�ψει� σχε-
τικ� µε του� να�λου� µεταφορ�� επιβατ�ν,
εξετ�ζοντα� ταυτχρονα ποια θα πρ�πει να
ε�ναι η προσ�γγισ� τη� στο µ�λλον. Οι δια-
σκ�ψει� για του� να�λου� αποτελο�ν σαφ��
περιορισµ του ανταγωνισµο�, καθτι συνε-
π�γονται καθορισµ τιµ�ν, αλλ� ταυτχρονα
ε�ναι επωφελε�� για του� καταναλωτ��, διτι
του� παρ�χουν τη δυναττητα αγορ�� εν�
µνον εισιτηρ�ου για το σ�νολο ταξιδιο� που
εκτελε�ται µε διαφορετικ�� αεροπορικ�� εται-
ρε�ε�. Το �γγραφο διαβο�λευση� λ�µβανε ω�
αφετηρ�α την παραδοχ� τι η διασ�νδεση
αποφ�ρει οικονοµικ� οφ�λη, αλλ� και οφ�λη
στου� καταναλωτ�� και �θετε το ερ�τηµα ε�ν
οι περιορισµο� του ανταγωνισµο� που απορ-
ρ�ουν απ τι� διασκ�ψει� για του� να�λου�
µεταφορ�� επιβατ�ν ε�ναι απαρα�τητοι για
να εξασφαλιστο�ν αυτ� τα οφ�λη.

4.2. £·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

152. Κατ� τη δι�ρκεια του 2001 σηµει�θη-
καν σηµαντικ�� εξελ�ξει� στην πολιτικ� αντα-
γωνισµο� σχετικ� µε τι� ναυτιλιακ�� υπηρε-
σ�ε� τακτικ�ν γραµµ�ν, τσο εντ� τη� ΕΕ
σο και σε διεθν�� επ�πεδο.

4.2.1. Αναθεωρηµ�νη TACA

153. Στι� 29 Νοεµβρ�ου 2001, η Επιτροπ�
δηµοσ�ευσε ανακο�νωση στην οπο�α εξ�- 45



φρασε την πρθεσ� τη� να χορηγ�σει απαλ-
λαγ� στην αναθεωρηµ�νη συµφων�α διατλα-
ντικ�� ναυτιλιακ�� δι�σκεψη� (Trans-Atlantic
Conference Agreement — «αναθεωρηµ�νη
TACA») σε ,τι αφορ� τι� διατ�ξει� τη� σχε-
τικ� µε τι� θαλ�σσιε� µεταφορ�� και κ�λεσε
του� ενδιαφεροµ�νου� να διατυπ�σουν τι�
παρατηρ�σει� του� εντ� 30 ηµερ�ν. Η εν
λγω ανακο�νωση �ρχεται σε συν�χεια απ-
φαση� τη� Επιτροπ�� του Αυγο�στου 1999 µε
την οπο�α δεν διατ�πωσε αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε τι� πλευρ�� τη� συµφων�α� που αφο-
ρο�ν τι� χερσα�ε� µεταφορ��, αλλ� εξ�φρασε
σοβαρ�� αµφιβολ�ε� ω� προ� τι� πλευρ�� τη�
που αφορο�ν τι� θαλ�σσιε� µεταφορ��.

154. Στο δι�στηµα που µεσολ�βησε απ τον
Α�γουστο του 1999, βασικ� στχο� τη� �ρευ-
να� τη� Επιτροπ�� �ταν να ελεγχθε� ε�ν πρ�γ-
µατι οι διατ�ξει� περ� ανταλλαγ�� πληροφο-
ρι�ν µεταξ� των µελ�ν τη� δι�σκεψη� δεν
θ�τουν σε κ�νδυνο την εµπιστευτικτητα των
µεµονωµ�νων συµβ�σεων παροχ�� υπηρε-
σι�ν µεταξ� µεµονωµ�νων µεταφορ�ων και
φορτωτ�ν. Κατ� την εκτ�µηση τη� Επιτρο-
π��, η ελε�θερη και ευρε�α χρησιµοπο�ηση
των ανωτ�ρω συµβ�σεων αποτελε� καθορι-
στικ παρ�γοντα για να εξασφαλιστε� τι τα
µ�λη τη� αναθεωρηµ�νη� TACA θα εξακο-
λουθ�σουν να υπκεινται σε αποτελεσµατικ
ανταγωνισµ. Η Επιτροπ� εξ�τασε το εν λγω
θ�µα λαµβ�νοντα� δεντω� υπψη το πρι-
σµα τη� Οµοσπονδιακ�� Επιτροπ�� Ναυτι-
λ�α� (Federal Maritime Commission) των Ηνω-
µ�νων Πολιτει�ν, πω� διατυπ�νεται στην
�κθεσ� τη� για τι� συν�πειε� τη� µεταρρ�θ-
µιση� του νµου των ΗΠΑ για την ποντοπρο
ναυτιλ�α (Ocean Shipping Reform Act), τι
µλι� το 10 % περ�που των συνολικ�ν εµπο-
ρευµατικ�ν µεταφορ�ν απ µ�λη τη� αναθε-
ωρηµ�νη� TACA εκτελε�ται σ�µερα µε β�ση
το τιµολγιο τη� δι�σκεψη�. Οι εν λγω µετα-
φορ�� κατ� το υπλοιπο 90 % εκτελο�νται
β�σει συµβ�σεων παροχ�� υπηρεσι�ν.

155. Κατπιν των ανησυχι�ν τη� Επιτροπ��,
τα µ�ρη τη� TACA προ�βησαν σε σηµαντι-
κ�� τροποποι�σει� των ρυθµ�σεων τη� δι�-
σκεψη� σχετικ� µε την ανταλλαγ� πληροφο-
ρι�ν και αν�λαβαν ορισµ�νε� δεσµε�σει�. Η
Επιτροπ� εξ�φρασε καταρχ�� την �ποψη, µε
την επιφ�λαξη των παρατηρ�σεων τρ�των, τι
οι εν λγω τροποποι�σει� και δεσµε�σει�, σε
συνδυασµ µε τι� σαφε�� ενδε�ξει� περ� �παρ-
ξη� σηµαντικο� εσωτερικο� και εξωτερικο�
ανταγωνισµο�, ε�ναι επαρκε�� για να αρθο�ν
οι σοβαρ�� αµφιβολ�ε� που ε�χαν διατυπωθε�
τον Α�γουστο του 1999.

156. Η υπθεση τη� αναθεωρηµ�νη� TACA
�φερε επ�ση� στο προσκ�νιο το θ�µα τη� δια-
χε�ριση� τη� µεταφορικ�� ικαντητα�. Η συµ-
φων�α ναυτιλιακ�� δι�σκεψη� περι�χει µια
γενικ� δι�ταξη διαµορφωµ�νη µε πρτυπο το
�ρθρο 3 στοιχε�ο δ) του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 4056/86 του Συµβουλ�ου, το οπο�ο επι-
τρ�πει σε µια δι�σκεψη να ρυθµ�ζει τη µετα-
φορικ� ικαντητα που προσφ�ρει κ�θε µ�λο�
τη�. Η αναθεωρηµ�νη TACA αξιοπο�ησε αυτ�
τη δυναττητα κατ� τη δι�ρκεια τη� χαµηλ��
περιδου των Χριστουγ�ννων και τη� Πρω-
τοχρονι�� 2000/01. Το πργραµµα µεταφορι-
κ�� ικαντητα�, που κ�λυπτε περ�οδο π�ντε
εβδοµ�δων και κοινοποι�θηκε στην Επι-
τροπ�, αποτ�λεσε αφορµ� για να διευκριν�σει
η Επιτροπ� την �ποψ� τη� σχετικ� µε το πεδ�ο
εφαρµογ�� του �ρθρου 3 στοιχε�ο δ). Η Επι-
τροπ� θε�ρησε, µεταξ� �λλων, τι το πρ-
γραµµα διαχε�ριση� µεταφορικ�� ικαντητα�
µια� δι�σκεψη� δεν µπορε� να χρησιµοποιε�-
ται ω� µ�σο για να δηµιουργηθε� τεχνητ� µια
περ�οδο� αιχµ�� και τι η απσυρση µετα-
φορικ�� ικαντητα� δεν µπορε� να συνδυ�ζε-
ται µε α�ξηση του τιµολογ�ου τη� δι�σκεψη�.
Τα µ�ρη τη� αναθεωρηµ�νη� TACA δεσµε�-
θηκαν τι θα τηρ�σουν αυτ�� τι� κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ��.

157. Το θ�µα του πεδ�ου εφαρµογ�� του
�ρθρου 3 στοιχε�ο δ) τ�θηκε επ�ση� στο πλα�-
σιο υπθεση� σχετικ� µε τη Ναυτιλιακ� ∆ι�-
σκεψη Qπω Ανατολ�� (Far Eastern Freight
Conference — FEFC). Τον Οκτ�βριο του 2001,
τα µ�ρη τη� FEFC αποφ�σισαν να εφαρµ-
σουν �να εξαµηνια�ο πργραµµα συντονι-
σµ�νη� απσυρση� σκαφ�ν. Στχο� του προ-
γρ�µµατο� �ταν να αντιµετωπιστο�ν οι συν�-
πειε� τη� δραστικ�� πτ�ση� τη� ζ�τηση� στα
δροµολγια Ευρ�πη�-Qπω Ανατολ�� σε συν-
δυασµ µε την εισαγωγ� σηµαντικ�� ν�α�
µεταφορικ�� ικαντητα� στην αγορ�. Σε προ-
ειδοποιητικ� επιστολ� προ� τα µ�ρη, η Επι-
τροπ� επισ�µανε τι το πργραµµα τη� FEFC
δεν καλ�πτεται απ το �ρθρο 3 στοιχε�ο δ),
πω� το ερµ�νευσε η Επιτροπ� στι� αποφ�-
σει� τη� TAA (1) και EATA (2). Ειδικτερα,
κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ�� το πργραµµα
δεν ε�χε τον θεµιτ στχο αντιµετ�πιση� µια�
βραχυπρθεσµη� διακ�µανση� τη� ζ�τηση�.
Επιπλ�ον, το πργραµµα δεν µπορο�σε να
τ�χει απαλλαγ�� σε ατοµικ� β�ση, καθτι τα
τυχν οφ�λη για του� χρ�στε� των µεταφο-
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(1) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Οκτωβρ�ου 1994 στην υπ-
θεση αριθ. IV/34.446, ∆ιατλαντικ� συµφων�α (ΕΕ L 376 τη�
31.12.1994).

(2) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 30�� Απριλ�ου 1999 στην υπ-
θεση αριθ. IV/34.250, Συµφων�α µεταφορ�ν Ευρ�πη�-Ασ�α�
(ΕΕ L 193 τη� 26.7.1999).
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ρ�ν θα υπερκαλ�πτονταν απ τι� αρνητικ��
συν�πειε� του προγρ�µµατο� στο κστο� που
επωµ�ζονται οι τελευτα�οι. Κατπιν τη� προ-
ειδοποιητικ�� επιστολ��, τα µ�λη τη� FEFC
δι�κοψαν �µεσα το πργραµµα συντονισµ�νη�
απσυρση�.

4.2.2. Κοινοπραξ�ε�

158. Το 2001 η Επιτροπ� εν�κρινε δ�ο κοι-
νοπρακτικ�� συµφων�ε� (1), επιβεβαι�νοντα�
τι οι λειτουργικ�� συµφων�ε� αυτο� του
ε�δου� εν γ�νει συµβ�λλουν στην ορθολογι-
κτερη οργ�νωση των υπηρεσι�ν θαλ�σσια�
µεταφορ��, εν� ταυτχρονα αποφ�ρουν σηµα-
ντικ� οφ�λη στου� χρ�στε�.

4.2.3. #κθεση του ΟΟΣΑ 
για τι� ναυτιλιακ�� υπηρεσ�ε� 
τακτικ!ν γραµµ!ν

159. Σε διεθν�� επ�πεδο το σηµαντικτερο
γεγον� του �του� �ταν αναµφ�βολα η δηµοσ�-
ευση σχεδ�ου �κθεση� του ΟΟΣΑ σχετικ� µε
την πολιτικ� ανταγωνισµο� στον τοµ�α των
ναυτιλιακ�ν υπηρεσι�ν τακτικ�ν γραµµ�ν. Η
�κθεση, η οπο�α συζητ�θηκε σε ηµερ�δα του
ΟΟΣΑ τον ∆εκ�µβριο του 2001, αµφισβητε� το
κατ� πσον εξακολουθε� να ε�ναι δικαιολογη-
µ�νη η χορ�γηση ασυλ�α� � απαλλαγ�� απ τη
νοµοθεσ�α ανταγωνισµο� υπ�ρ του συλλογικο�
καθορισµο� των τιµ�ν απ τι� ναυτιλιακ�� εται-
ρε�ε� και συστ�νει στι� χ�ρε� µ�λη να αναθε-
ωρ�σουν την ισχ�ουσα νοµοθεσ�α του� στο
θ�µα αυτ. Η Επιτροπ� θεωρε� τι η �κθεση
αποτελε� σηµαντικ� συµβολ� στον δηµσιο
δι�λογο και θα µελετ�σει τι� συν�πειε� τη�
πρταση� για τη νοµοθεσ�α τη� ΕΕ σχετικ� µε
τι� ναυτιλιακ�� υπηρεσ�ε� τακτικ�ν γραµµ�ν.

4.2.4. P&O/Stena

160. Στον τοµ�α τη� ακτοπλοcα�, το πιο ενδια-
φ�ρον γεγον� του 2001 �ταν η απφαση τη�
Επιτροπ�� να ανανε�σει την απαλλαγ� υπ�ρ
τη� κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη� P&O και
τη� Stena Line, η οπο�α εκµεταλλε�εται πορθ-
µε�α στη Μ�γχη. Η αρχικ� τριετ�� απαλλαγ�
ε�χε χορηγηθε� στι� 26 Ιανουαρ�ου 1999 και
τα µ�ρη υπ�βαλαν α�τηση αναν�ωση� στι� 22
∆εκεµβρ�ου 2000. Η �ρευνα τη� Επιτροπ��
�δειξε, µεταξ� �λλων, τι λγω των χαρα-
κτηριστικ�ν τη� αγορ�� οι κ�ριοι φορε�� εκµε-
τ�λλευση� τη� αγορ�� θα εξακολουθ�σουν
να ανταγων�ζονται µεταξ� του� και τι οι αυξ�-

σει� των τιµ�ν που σηµει�θηκαν οφε�λονται
σε �λλα α�τια και χι στην �παρξη τη� κοιν��
επιχε�ρηση�. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� συµπ�-
ρανε τι δεν συντρ�χουν λγοι µη χορ�γη-
ση� τη� αυτοδ�καιη� αναν�ωση� τη� απαλλα-
γ�� για περ�οδο �ξι ετ�ν, η οπο�α χορηγε�ται
κατ� καννα β�σει του οικε�ου κανονισµο�
για τι� θαλ�σσιε� µεταφορ��. Συνεπ��, η
κοιν� επιχε�ρηση καλ�πτεται απ την απαλ-
λαγ� µ�χρι τι� 7 Μαρτ�ου 2007.

4.3. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

161. Τον Φεβρου�ριο, το Συµβο�λιο και το
Κοινοβο�λιο εξ�δωσαν εντ�λει τι� τρει� οδη-
γ�ε� που συναποτελο�ν τη δ�σµη νοµοθετι-
κ�ν µ�τρων στον τοµ�α των σιδηροδρµων (2).
Τα εν λγω µ�τρα εξασφαλ�ζουν στι� επιχει-
ρ�σει� που παρ�χουν κ�θε ε�δου� διεθνε��
σιδηροδροµικ�� µεταφορ�� φορτ�ου δικα�ωµα
πρσβαση� σε �να συγκεκριµ�νο δ�κτυο, το
διευρωπαϊκ δ�κτυο σιδηροδροµικ�ν εµπο-
ρευµατικ�ν µεταφορ�ν µ�χρι το 2008, και στη
συν�χεια σε ολκληρο το δ�κτυο τη� ΕΕ. Στα
µ�τρα περιλαµβ�νονται επ�ση� η χορ�γηση
κοινοτικ�ν αδει�ν σε σιδηροδροµικ�� επι-
χειρ�σει� και λεπτοµερε�� καννε� σχετικ�
µε τη χρ�ωση των υποδοµ�ν, την κατανοµ�
σιδηροδροµικ�ν διαδροµ�ν και την πιστο-
πο�ηση ασφαλε�α�. Προβλ�πεται επ�ση� η
υποχρ�ωση σ�σταση� εν� ανεξ�ρτητου ρυθ-
µιστικο� φορ�α σε εθνικ επ�πεδο, αρµδιου
για την εποπτε�α τη� διαδικασ�α� χρ�ω-
ση�/κατανοµ�� και για την ακραση καταγ-
γελι�ν.

162. Τον Ιο�νιο, η Επιτροπ� κ�νησε την επ�-
σηµη διαδικασ�α κατ� τη� Ferrovie dello Stato
(FS) σε µια υπθεση που αφορο�σε την πρ-
σβαση στην αγορ� (3). Στην κοινοπο�ηση
αιτι�σεων η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε ω� κατ�-
χρηση δεσπζουσα� θ�ση� την επανειληµ-
µ�νη και επ� µακρν �ρνηση τη� FS να χορη-
γ�σει πρσβαση στην GVG, µια µικρ� γερ-
µανικ� σιδηροδροµικ� επιχε�ρηση.
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(1) Υπθεση COMP/37.982, Κοινοπραξ�α Grand Alliance/

Americana, και υπθεση COMP/38.021, Κοινοπραξ�α Europe
to Caribbean.

(2) Οδηγ�α 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του
Συµβουλ�ου τη� 26η� Φεβρουαρ�ου 2001 για τροποπο�ηση
τη� οδηγ�α� 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου για την αν�πτυξη
των κοινοτικ�ν σιδηροδρµων.
Οδηγ�α 2001/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του
Συµβουλ�ου τη� 26η� Φεβρουαρ�ου 2001, για τροποπο�ηση
τη� οδηγ�α� 95/18/ΕΚ του Συµβουλ�ου σχετικ� µε την παροχ�
αδει�ν σε σιδηροδροµικ�� επιχειρ�σει�.
Οδηγ�α 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου και του
Συµβουλ�ου τη� 26η� Φεβρουαρ�ου 2001 σχετικ� µε την κατα-
νοµ� τη� χωρητικτητα� των σιδηροδροµικ�ν υποδοµ�ν και
τι� χρε�σει� για τη χρ�ση σιδηροδροµικ�� υποδοµ�� καθ��
και µε την πιστοπο�ηση ασφαλε�α� (ΕΕ L 75 τη� 15.3.2001).

(3) Υπθεση COMP/37.685.



163. Τον Οκτ�βριο, η Επιτροπ� απη�θυνε
προειδοπο�ηση στην Deutsche Bahn (DB) σχε-
τικ� µε τι� διακρ�σει� που εφ�ρµοζε κατ� µια�
ιδιωτικ�� επιχε�ρηση� (1). Σε αυτ� την υπ-
θεση που αφορο�σε επ�ση� την GVG, η Επι-
τροπ� �κρινε στην κοινοπο�ηση αιτι�σεων
τι η DB ε�χε καταχραστε� τη δεσπζουσα
θ�ση τη� µε τρει� τρπου�. Πρ�τον, η DB
εφ�ρµοζε διακρ�σει� ω� προ� τη χρ�ωση τη�
�λξη�. ∆ε�τερον, στη συν�χεια η DB αρν�-
θηκε ολωσδιλου να παρ�χει υπηρεσ�ε�
�λξη�. Τρ�τον, η DB απαιτο�σε απ την GVG
να προσλ�βει προσωπικ τη� DB.

164. Στο µεταξ�, στη Λευκ� Β�βλο µε τ�τλο
Η ευρωπαϊκ' πολιτικ' µεταφορ(ν µε ορζοντα
το �το� 2010: η (ρα των επιλογ(ν (2), η Επι-
τροπ� ανακο�νωσε την πρθεσ� τη� να υπο-
β�λει νοµοθετικ�� προτ�σει� για την ελευ-
θ�ρωση τη� πρσβαση� στην αγορ� µ�σω του
ανο�γµατο� στον ανταγωνισµ των υπηρεσι�ν
εσωτερικ�� µεταφορ�� και ενδοµεταφορ��
(καµποτ�ζ) εµπορευµ�των, που θα οδηγ�σει
στην ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ��
στον τοµ�α των σιδηροδροµικ�ν εµπορευµα-
τικ�ν µεταφορ�ν.

5. ª¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜

5.1. ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ

5.1.1. Κανονισµ�� τη� UEFA για θ�µατα
ραδιοτηλεοπτικ'� µετ�δοση�

165. Η πρσβαση στι� τηλεοπτικ�� αγορ��,
ιδ�ω� στι� αγορ�� συνδροµητικ�� τηλεραση�
και πληρωµ�� αν� θ�αση, εξαρτ�ται καθορι-
στικ� απ την πρσβαση σε δικαι�µατα πρ�-
τη� µετ�δοση� και στην τεχνολογ�α. Τα τελευ-
τα�α χρνια η δυναττητα στεγανοπο�ηση� των
τηλεοπτικ�ν αγορ�ν µ�σω των δικαιωµ�των
µετ�δοση� αθλητικ�ν γεγοντων εξετ�στηκε
σε αρκετ�� υποθ�σει�. Στην υπθεση σχετικ�
µε τον κανονισµ τη� UEFA για θ�µατα ραδιο-
τηλεοπτικ�� µετ�δοση� (3), για παρ�δειγµα,
χ�ρη στι� αλλαγ�� που περιρισαν τι� �ρε�
κατ� τι� οπο�ε� οι ραδιοτηλεοπτικο� φορε�� θα
εµποδ�ζονταν να µεταδ�σουν ποδοσφαιρικο��
αγ�νε� συγκεκριµ�νη� προ�λευση� δεν επ�-
τρεψαν στου� κανονισµο�� να �χουν σηµαντι-
κ�� συν�πειε� στι� τηλεοπτικ�� αγορ��. Ο
κανονισµ� τη� UEFA σχετικ� µε τη µετ�-

δοση αθλητικ�ν γεγοντων, πω� υποβλ�θηκε
αρχικ� στην Επιτροπ�, �ταν πολ� περ�πλοκο�
και ε�χε πολ� ευρ� πεδ�ο εφαρµογ��. Η µετ�-
δοση αγ�νων απαγορευταν καθ’ λη τη δι�ρ-
κεια του σαββατοκ�ριακου. Μετ� την παρ�µ-
βαση τη� Επιτροπ��, η UEFA απλοπο�ησε
του� καννε� τη� και περιρισε δραστικ� τον
αριθµ των ωρ�ν απαγρευση�. Απ την
περ�οδο 2000/01, ο ν�ο� κανονισµ� τη� UEFA
επιτρ�πει πλ�ον στι� εθνικ�� εν�σει� να απα-
γορε�ουν τη µετ�δοση αθλητικ�ν γεγοντων
στην επικρ�τει� του� µνο για δ�ο �ρε� και
τρι�ντα λεπτ� ε�τε το Σ�ββατο ε�τε την
Κυριακ� την �ρα που διεξ�γονται οι κυριτε-
ροι εθνικο� αγ�νε�. Οµο�ω�, ο διαχωρισµ�
των κανονιστικ�ν και εµπορικ�ν δραστηριο-
τ�των τη� ∆ιεθνο�� Οµοσπονδ�α� Αυτοκιν�-
του (FIA) και ειδικτερα ο περιορισµ� τη�
δι�ρκεια� ισχ�ο� των συµβ�σεων ραδιοτηλε-
οπτικ�� µετ�δοση� τη� Φρµουλα 1, δεν θα
επ�τρεπε στι� εν λγω συµβ�σει� ραδιοτηλε-
οπτικ�� µετ�δοση� να στρεβλ�σουν τι� εθνι-
κ�� αγορ�� δωρε�ν και συνδροµητικ�� τηλε-
ραση� (4). Ο τοµ�α� θα συνεχ�σει να ελ�γχε-
ται στεν�, ιδ�ω� σε ,τι αφορ� τι� εξελ�ξει�
στι� µεταγεν�στερε� τηλεοπτικ�� αγορ��.

5.1.2. Κ�πελλο Πρωταθλητρι!ν τη� UEFA

166. Η Επιτροπ� �ρχισε επ�ση� να εξετ�ζει
µε ποιον τρπο πωλο�νται τα δικαι�µατα,
π�ραν των ρων µε του� οπο�ου� πωλο�νται.
Εξ�δωσε κοινοπο�ηση αιτι�σεων κατ� τη�
UEFA, σχετικ� µε τη συλλογικ� π�ληση
δικαιωµ�των ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�
στα τελευτα�α στ�δια του Κυπ�λλου Πρωτα-
θλητρι�ν τη� UEFA (Champions League). Η
συλλογικ� π�ληση αυτ�ν των δικαιωµ�των σε
β�ση αποκλειστικτητα� εµπερι�χει τον κ�ν-
δυνο περιορισµο� τη� προσφορ�� παρµοιων
δικαιωµ�των, µε αποτ�λεσµα να περιορ�ζεται
η µετ�δοση ποδοσφαιρικ�ν αγ�νων σε µετα-
γεν�στερε� τηλεοπτικ�� αγορ��. Η αποκλει-
στικ� π�ληση αυτ�ν των δικαιωµ�των εµπε-
ρι�χει τον κ�νδυνο στρ�βλωση� του ανταγω-
νισµο� στι� αγορ�� αυτ��.

5.2. ÕÏÏ· ı¤Ì·Ù·

5.2.1. Εταιρε�ε� συλλογικ'� διαχε�ριση�

167. Η διαχε�ριση δικαιωµ�των απ εταιρε�ε�
συλλογικ�� διαχε�ριση� κατ� παρ�δοση γιν-
ταν απ εθνικ�� εταιρε�ε� συλλογικ�� δια-
χε�ριση� που κατε�χαν µονοπωλιακ� θ�ση στι�

48
(1) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1415 τη� 15.10.2001.
(2) COM(2001) 370 τελικ τη� 12.9.2001.
(3) ΕΕ L 171 τη� 26.6.2001, σ. 12. (4) Ανακο�νωση τ�που IP/01/1523 τη� 30.10.2001.
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εθνικ�� αγορ��. Η αν�πτυξη του ∆ιαδικτ�ου
ανατρ�πει αυτ� την κατ�σταση, καθτι µια
υπηρεσ�α που παρ�χεται µ�σω του ∆ιαδικτ�ου
θεωρητικ� προσφ�ρεται σε οποιοδ�ποτε
σηµε�ο του κσµου. Ω� εκ το�του, οι εταιρε�ε�
συλλογικ�� διαχε�ριση� �ρχισαν να εξετ�-
ζουν π�� πρ�πει να γ�νεται η διαχε�ριση δικαι-
ωµ�των σε αυτ το περιβ�λλον χωρ�� σ�νορα.
Τον Α�γουστο, η Επιτροπ� δηµοσ�ευσε ανα-
κο�νωση β�σει του �ρθρου 19 παρ�γραφο� 3
σχετικ� µε συµφων�α µεταξ� εταιρει�ν συλ-
λογικ�� διαχε�ριση� για τη διαχε�ριση δικαι-
ωµ�των ταυτχρονη� µετ�δοση� µ�σω παρα-
δοσιακ�ν µ�σων µετ�δοση� και µ�σω του ∆ια-
δικτ�ου. Η συµφων�α αυτ� δεν θ�γει τη
µονοπωλιακ� θ�ση κ�θε εταιρε�α� συλλογι-
κ�� διαχε�ριση� στην εθνικ� τη� αγορ�, αλλ�
εισ�γει ανταγωνισµ µεταξ� των εταιρει�ν
συλλογικ�� διαχε�ριση� για τη µεταγεν�στερη
παροχ� παγκσµια� �δεια� στου� χρ�στε�.

5.2.2. CD/DVD

168. Προβλ�µατα κ�θετου χαρακτ�ρα εξε-
τ�στηκαν σε σχ�ση µε τη διανοµ� και την
τιµολγηση των CD, που η Επιτροπ� ανα-
κ�λυψε στοιχε�α περ� περιορισµ�νη� διατ�-
ρηση� τη� τιµ�� µεταπ�ληση� — η οπο�α διε-
κπη γρ�γορα µετ� την �ρευνα τη� Επιτροπ��.

169. Η Επιτροπ� �ρχισε επ�ση� να εξετ�ζει
µια δυνητικ�� σηµαντικ� υπθεση για του�
καταναλωτ�� που µπορε� να συνεπ�γεται
περιορισµο�� οριζντιου, αλλ� και κ�θετου
χαρακτ�ρα — το περιφερειακ σ�στηµα
κωδικοπο�ηση� για τα DVD. Στην εν λγω
υπθεση, η Επιτροπ� εξετ�ζει την οριζντια
συµφων�α σχετικ� µε το πρτυπο DVD, το
οπο�ο περιλαµβ�νει το σ�στηµα κωδικοπο�-
ηση� αν� περιοχ�, καθ�� και κ�θετε� συµ-
φων�ε� χορ�γηση� �δεια� εκµετ�λλευση� τη�
τεχνολογ�α� και τεχνογνωσ�α� για τη χρησι-
µοπο�ηση του εν λγω προτ�που.

6. ¢È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

170. Στον τοµ�α τη� διανοµ�� αυτοκιν�των
οχηµ�των, η δραστηριτητα τη� Επιτροπ��
το 2001 επικεντρ�θηκε στα εξ��:

— συν�χιση τη� διαδικασ�α� αξιολγηση� του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 (1), κατ-

πιν τη� �κθεση� αξιολγηση� που εξ�δωσε
η Επιτροπ� στι� 15 Νοεµβρ�ου 2000 (2),

— �ναρξη τη� διαδικασ�α� µελ�τη� σχετικ�
µε την ενδεχµενη θ�σπιση ειδικο� νοµο-
θετικο� καθεστ�το� για τη διανοµ� αυτο-
κιν�των µετ� τη λ�ξη τη� ισχ�ο� του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 τον
Σεπτ�µβριο του 2002,

— �λεγχο τη� εφαρµογ�� του κανονισµο�
(ΕΚ) αριθ. 1475/95, µε την �κδοση, µεταξ�
�λλων, δ�ο αποφ�σεων σε υποθ�σει�
παρ�βαση� µε την επιβολ� προστ�µων.

6.1. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË
Ó¤Ô˘ ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

171. Μ�χρι τι� 30 Σεπτεµβρ�ου 2002, ηµερο-
µην�α λ�ξη� τη� ισχ�ο� του, ο κανονισµ� (ΕΚ)
αριθ. 1475/95 χορηγε� απαλλαγ� απ την απα-
γρευση που προβλ�πεται στο �ρθρο 81 παρ�-
γραφο� 1 στι� συµφων�ε� επιλεκτικ�� και απο-
κλειστικ�� διανοµ�� αυτοκιν�των οχηµ�των
περισσοτ�ρων των τρι�ν τροχ�ν, µ�σω των
οπο�ων οι παραγωγο� ορ�ζουν αντιπροσ�που�
σε αποκλειστικ�� περιοχ��· οι εν λγω αντι-
πρσωποι µπορο�ν να πωλο�ν τα οχ�µατα ε�τε
σε τελικο�� καταναλωτ�� ε�τε σε εξουσιοδο-
τηµ�νου� µεσ�ζοντε� ε�τε σε �λλου� αντιπρο-
σ�που� εξουσιοδοτηµ�νου� απ τον παραγωγ.

172. Υπενθυµ�ζεται τι στην �κθεση αξιολ-
γηση� διατυπ�νεται το συµπ�ρασµα τι οι
στχοι που επεδ�ωκε ο κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
1475/95 επιτε�χθηκαν µνον µερικ�� και τι
οι παραδοχ�� στι� οπο�ε� βασιζταν δεν ισχ�-
ουν πλ�ον απλυτα.

173. Προτο� αποφασιστε� ποιο νοµοθετικ
καθεστ�� θα επ�λυε κατ� τον καλ�τερο τρπο
τα προβλ�µατα που εντοπ�στηκαν σχετικ� µε
τη διανοµ� αυτοκιν�των στην �κθεση αξιο-
λγηση� του κανονισµο� απαλλαγ��, η Επι-
τροπ� εκπνησε µελ�τη προκειµ�νου να
προσδιοριστο�ν και να εκτιµηθο�ν οι οικο-
νοµικ�� επιπτ�σει� π�ντε πιθαν�ν νοµοθετι-
κ�ν προτ�σεων σε λα τα ενδιαφερµενα
µ�ρη (3). Η εν λγω µελ�τη �χει καθαρ� συµ-
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(1) Κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 τη� Επιτροπ��, τη� 28η�  Ιου-
ν�ου 1995, σχετικ� µε την εφαρµογ� του �ρθρου 85 (νυν 81)
παρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ�ε� συµ-
φωνι�ν διανοµ��, π�ληση� και εξυπηρ�τηση� µετ� την
π�ληση αυτοκιν�των οχηµ�των (ΕΕ L 145 τη� 29.6.1995).

(2) #κθεση για την αξιολγηση του κανονισµο� (EΚ) αριθ. 1475/95
σχετικ� µε την εφαρµογ� του �ρθρου 85 (νυν 81) παρ�γραφο�
3 τη� Συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ�ε� συµφωνι�ν διανοµ��,
π�ληση� και εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση αυτοκιν�των
οχηµ�των, COM(2000) 743 τελικ τη� 15.11.2000· βλ�πε επ�-
ση� την #κθεση Ανταγωνισµο� 2000, σηµε�α 112 �ω� 115.

(3) Ο αναγν�στη� µπορε� να συµβουλευθε� τη συγγραφ� υπο-
χρε�σεων τη� εν λγω µελ�τη� στην ιστοσελ�δα τη� Γενικ��
∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο�: http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/distribution. Η µελ�τη ανατ�θηκε στο
σ�µβουλο Andersen κατπιν δηµσια� πρσκληση� υποβολ��
προσφορ�ν. Ο αναγν�στη� µπορε� να συµβουλευθε� τη µελ�τη
στην προαναφερθε�σα διε�θυνση στο ∆ιαδ�κτυο.



βουλευτικ χαρακτ�ρα και δεν περι�χει καµ�α
σ�σταση ω� προ� το µελλοντικ νοµοθετικ
καθεστ��.

174. Η µελ�τη οικονοµικ�ν επιπτ�σεων εξε-
τ�ζει τι� συν�πειε� στον ανταγωνισµ µεταξ�
σηµ�των και µεταξ� προϊντων του ιδ�ου
σ�µατο�, στη δηµιουργ�α εµποδ�ων για την
ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ�� και στον
ανταγωνισµ στην αγορ� εξυπηρ�τηση� µετ�
την π�ληση. Οι συν�πειε� αυτ�� µελετ�θηκαν
προκειµ�νου να προσδιοριστο�ν οι επιπτ�-
σει� στου� κατασκευαστ��, στο επ�σηµο
δ�κτυο διανοµ�� των κατασκευαστ�ν, στι�
εξουσιοδοτηµ�νε� επιχειρ�σει� εξυπηρ�τη-
ση� µετ� την π�ληση, στου� ανεξ�ρτητου�
επισκευαστ��, στου� καταναλωτ�� και στου�
παραγωγο�� ανταλλακτικ�ν και συστηµ�των
ελ�γχου.

175. Εκτ� απ τι� π�ντε αυτ�� πιθαν�� νοµο-
θετικ�� προτ�σει�, δι�φορα ειδικ� θ�µατα,
θεωρο�µενα ω� µεταβλητ�� δυν�µενε� να
εφαρµοστο�ν σε κ�θε πρταση, µελετ�θηκαν
καθεαυτ�, καθ�� και στο πλα�σιο τη� αν�λο-
γη� πιθαν�� νοµοθετικ�� πρταση� (πω� για
παρ�δειγµα οι πολυαντιπροσωπε�ε� και ο σ�ν-
δεσµο� µεταξ� π�ληση� και εξυπηρ�τηση�
µετ� την π�ληση).

176. Παρ�λληλα, ανατ�θηκε η εκπνηση
µελ�τη� σχετικ� µε τι� προσδοκ�ε� των κατα-
ναλωτ�ν, προκειµ�νου να προσδιοριστο�ν οι
απψει� του� σχετικ� µε το υφιστ�µενο
σ�στηµα διανοµ�� αυτοκιν�των και τι� πιθα-
ν�� εναλλακτικ�� λ�σει� για το µ�λλον (1). Με
τι� δ�ο αυτ�� µελ�τε� ολοκληρ�θηκε η δια-
δικασ�α αξιολγηση� του κανονισµο� απαλ-
λαγ�� απ την Επιτροπ�. Στο πλα�σιο αυτ,
δ�ο ακµη µελ�τε� ε�χαν εκπονηθε� το 2000,
εκ των οπο�ων η µ�α αφορο�σε το σ�νδεσµο
µεταξ� τη� π�ληση� καινουργ�ν αυτοκιν�-
των και τη� εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση
και η δε�τερη τι� διαφορ�� τιµ�ν στην Κοι-
ντητα (2). Οι ανωτ�ρω µελ�τε� παρ�χουν
χρ�σιµε� πληροφορ�ε� για τον καθορισµ του
µελλοντικο� καθεστ�το� διανοµ�� αυτοκι-
ν�των.

177. Αφο� εξετ�σει τα πορ�σµατα των ερευ-
ν�ν που εκπον�θηκαν κατ� παραγγελ�α τη�, η
Επιτροπ� θα υποβ�λει πρταση στι� αρχ�� του
2002 σχετικ� µε το µελλοντικ καθεστ�� που
θα εφαρµοστε� στη διανοµ� αυτοκιν�των µετ�
τον Σεπτ�µβριο του 2002. Ε�ναι αυτονητο τι
η Επιτροπ� θα εξετ�σει παρ�λληλα λε� τι�
�λλε� διαθ�σιµε� πηγ�� πληροφορι�ν (3).

6.2. °ÂÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ··ÏÏ·Á‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ˘ÚÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

178. Yπω� κ�θε χρνο, η Επιτροπ� συν�κρινε
τι� τιµ�� προ φρων των καινουργ�ν αυτοκι-
ν�των στην Κοιντητα (4). Η σ�γκριση αυτ�
πραγµατοποιε�ται δ�ο φορ�� το χρνο, τον
Μ�ιο και τον Νο�µβριο, β�σει των τιµ�ν
π�ληση� που συστ�νουν οι παραγωγο� σε
κ�θε κρ�το� µ�λο� τη� Κοιντητα�.

179. Την 1η Μαcου 2001, πω� και τον Νο�µ-
βριο του 2000 και παρ� την περαιτ�ρω υποτ�-
µηση τη� λ�ρα� στερλ�να� σε σχ�ση µε το
ευρ�, οι τιµ�� εξακολο�θησαν να ε�ναι υψη-
λτερε� στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο απ’ ,τι στη
ζ�νη του ευρ�, µολοντι µει�θηκαν � παρ�-
µειναν σταθερ��. Η Αυστρ�α και η Γερµαν�α
παραµ�νουν οι ακριβτερε� χ�ρε� τη� ζ�νη�
του ευρ�. Η Επιτροπ� διαπ�στωσε και π�λι
τι η µ�ση διαφορ� τιµ�� στη ζ�νη του ευρ�
�ταν σαφ�� µεγαλ�τερη του 20 % σον αφορ�
τι� λιγτερο ακριβ�� κατηγορ�ε� (A �ω� ∆),
εν� ο µεγ�λο� αριθµ� µοντ�λων των κατη-
γορι�ν Β �ω� ∆ κανονικ� θα �πρεπε να απο-
τελε� �νδειξη �ντονου ανταγωνισµο�. Κατ�
γενικ καννα, η Ελλ�δα, η ∆αν�α, η Ισπα-
ν�α, οι Κ�τω Χ�ρε� και η Φινλανδ�α ε�ναι οι
αγορ�� που επικρατο�ν οι χαµηλτερε� τιµ��
προ φρων καινουργ�ν αυτοκιν�των (5).

180. Οι ανωτ�ρω διαφορ�� τιµ�ν ε�ναι σαφ��
υψηλτερε� απ τα ρια που προβλ�πονται
στην ανακο�νωση σχετικ� µε τον κανονισµ
(ΕΟΚ) αριθ. 123/85 (6), δηλαδ� 12 % (7). Η
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(1) «Customer Preferences for existing and potential Sales and
Servicing Alternatives in Automotive Distribution», Dr
Lademann & Partner, δηµοσιευθε�σα στη διε�θυνση
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution.

(2) Ο αναγν�στη� µπορε� να συµβουλευθε� τι� δ�ο αυτ�� µελ�-
τε� στην ιστοσελ�δα τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο�:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. «Φυσι-
κ� σ�νδεσµο� µεταξ� πωλ�σεων και εξυπηρ�τηση� µετ� την
π�ληση» (Autopolis), «Οικονοµικ� αν�λυση των διαφορ�ν
των τιµ�ν στην Κοιντητα» (Hans Degryse και Frank Verboven
— KU Leuven και CEPR). Βλ�πε επ�ση� την #κθεση Αντα-
γωνισµο� 2000, σηµε�ο 113.

(3) Μεταξ� αυτ�ν των πηγ�ν περιλαµβ�νεται και η µελ�τη που
αν�θεσε η #νωση Ευρωπα�ων Κατασκευαστ�ν Αυτοκιν�των
(Association des Constructeurs Européens de l’Automobile —
ACEA), η οπο�α αφορ� επ�ση� τι� οικονοµικ�� συν�πειε�
εναλλακτικ�ν συστηµ�των διανοµ��. 

(4) Η σ�γκριση αυτ� υπαγορε�εται απ το �ρθρο 11 του κανονι-
σµο� απαλλαγ��. 

(5) Βλ�πε ανακοιν�σει� τ�που τη� Επιτροπ�� IP/01/227 τη�
12.9.2001 και IP/01/1051 τη� 23.7.2001.

(6) Ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τον κανονισµ (ΕΟΚ)
αριθ. 123/85 τη� 12η� ∆εκεµβρ�ου 1984, περ� τη� εφαρµογ��
του �ρθρου 85 (νυν 81) παρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορι-
σµ�νε� κατηγορ�ε� συµφωνι�ν διανοµ�� και εξυπηρ�τηση�
µετ� την π�ληση αυτοκιν�των οχηµ�των, κεφ�λαιο II.1 (ΕΕ
C 17 τη� 18.1.1985).

(7) Ωστσο, η διαφορ� µπορε� να υπερβα�νει το ριο του 12 % κατ�
�ξι εκατοστια�ε� µον�δε� για περ�οδο µικρτερη του εν�
�του� � για αµελητ�ο µ�ρο� των οχηµ�των.
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ανακο�νωση αυτ� εξακολουθε� να ισχ�ει και
παρ�χει διευκριν�σει� σε ορισµ�να θ�µατα
σχετικ� µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1475/95,
και ιδ�ω� σχετικ� µε τι� διαφορ�� τιµ�ν.
Π�ραν των ανωτ�ρω ορ�ων η Επιτροπ� δ�να-
ται να �ρει το ευεργ�τηµα τη� απαλλαγ��,
εφσον οι διαφορ�� τιµ�ν οφε�λονται σε
δεσµε�σει� απαλλασσµενε� απ τον κανο-
νισµ (ΕΚ) αριθ. 1475/95 (1).

181. Αυτ�� οι σηµαντικ�� διαφορ�� τιµ�ν απο-
τελο�ν το λγο για τον οπο�ο ορισµ�νοι κατα-
ναλωτ�� εξακολουθο�ν να αγορ�ζουν το αυτο-
κ�νητ του� απ �λλε� χ�ρε� τη� Κοιντη-
τα�, χι χωρ�� ορισµ�να προβλ�µατα, πω�
µαρτυρε� ο σταθερ� αριθµ� των καταναλω-
τ�ν που διαµαρτ�ρονται στην Επιτροπ�, τι�
περισστερε� φορ�� για υπερβολικ�� καθυ-
στερ�σει� στην παρ�δοση.

6.3. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
··ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ 2001

182. Η Επιτροπ� εξ�δωσε δ�ο αποφ�σει� για
παραβ�σει� µε επιβολ� προστ�µων κατ� τη
δι�ρκεια του 2001 κατ� δ�ο κατασκευαστ�ν
αυτοκιν�των, τη� Volkswagen και τη�
DaimlerChrysler. Εν�κρινε επ�ση� το ν�ο
σ�στηµα διανοµ�� τη� Porsche.

6.3.1. Volkswagen (2)

183. Η Επιτροπ� εξ�δωσε απφαση µε την
οπο�α επ�βαλε πρστιµο �ψου� 30,96 εκατ.
EUR στη Volkswagen για διατ�ρηση τη� τιµ��
µεταπ�ληση� στη Γερµαν�α του ν�ου VW
Passat. Η Volkswagen ε�χε αποστε�λει εγκυ-
κλ�ου� το 1996 και το 1997 στου� γερµανο��
διανοµε�� τη� καλ�ντα� του� να µην πωλο�ν
το εν λγω µοντ�λο σε τιµ�� χαµηλτερε� απ
την ενδεικτικ� τιµ� καταλγου. Σε αντ�θεση
µε την προηγο�µενη απφαση κατ� τη�
Volkswagen, η εν λγω δε�τερη απφαση δεν
αφορ� µ�τρα µε στχο την παρεµπδιση των
διασυνοριακ�ν πωλ�σεων. Ωστσο, η διατ�-
ρηση των τιµ�ν µεταπ�ληση� αποτελε� περιο-
ρισµ ιδια�τερη� σοβαρτητα�. Πρκειται για
την πρ�τη απφαση σχετικ� µε διατ�ρηση
των τιµ�ν µεταπ�ληση� στον τοµ�α τη� αυτο-
κινητοβιοµηχαν�α�.

6.3.2. DaimlerChrysler (3)

184. Κατπιν καταγγελι�ν απ καταναλωτ��,
η Επιτροπ� κ�νησε µε δικ� τη� πρωτοβουλ�α
διαδικασ�α κατ� τη� DaimlerChrysler. Στι�
10 Οκτωβρ�ου η Επιτροπ� εξ�δωσε απφαση
επιβ�λλοντα� πρστιµο �ψου� 71,825 εκατ.
EUR στην DaimlerChrysler για δι�φορε� παρα-
β�σει� του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Η
πρ�τη παρ�βαση συν�σταται σε παρεµπδιση
του παρ�λληλου εµπορ�ου στη Γερµαν�α, συµ-
φωνηµ�νη µεταξ� τη� DaimlerChrysler και των
µελ�ν του δικτ�ου διανοµ�� τη� στη χ�ρα
αυτ�. Η εφαρµογ� του �ρθρου 81 στου� εν λγω
περιορισµο�� µεταξ� τη� DaimlerChrysler και
των γερµαν�ν αντιπροσ(πων τη� απορρ�ει απ
το γεγον� τι η δραστηριτητα των εν λγω
αντιπροσ�πων συνεπ�γεται σηµαντικ εµπο-
ρικ κ�νδυνο γι’ αυτο�� (4). Η δε�τερη παρ�-
βαση συν�σταται στον περιορισµ των πωλ�-
σεων προ� ανεξ�ρτητε� εταιρε�ε� χρηµατο-
δοτικ�� µ�σθωση� στη Γερµαν�α και την
Ισπαν�α. Τ�λο�, η DaimlerChrysler συµµετε�χε
σε συµφων�α καθορισµο� των τιµ�ν στο Β�λ-
γιο µε στχο τη µε�ωση των παρεχµενων
στου� καταναλωτ�� εκπτ�σεων.

6.3.3. Το σ�στηµα διανοµ'� τη� Porsche

185. Μετ� την κοινοπο�ηση των ν�ων συµφω-
νι�ν διανοµ�� τη� Porsche (5), η Επιτροπ� κατ�-
ληξε στο συµπ�ρασµα τι µπορε� να χορηγη-
θε� απαλλαγ� στι� συµφων�ε� β�σει του κανο-
νισµο� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 κατπιν των
τροποποι�σεων που επ�φερε η Porsche, οι σηµα-
ντικτερε� απ τι� οπο�ε� �ταν τι για να καθο-
ριστο�ν στχοι πωλ�σεων πρ�πει να λαµβ�νο-
νται υπψη λε� οι πωλ�σει� ανεξαρτ�τω� του
τπου κατοικ�α� του αγοραστ� και τι οι δια-
νοµε�� τη� Porsche επιτρ�πεται να πραγµατο-
ποιο�ν πωλ�σει� on line, εφσον οι καταναλω-
τ�� επιθυµο�ν να πραγµατοποιο�ν αγορ�� µ�σω
του ∆ιαδικτ�ου. Κατ� συν�πεια η υπθεση περα-
τ�θηκε µε επιστολ� θ�ση� στο αρχε�ο.
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(1) Βλ�πε �ρθρο 8 και αιτιολογικ� σκ�ψη 31 του κανονισµο�.
(2) Υπθεση COMP/36.693, Volkswagen, απφαση τη� Επιτρο-

π�� τη� 29η� Ιουν�ου 2001 (ΕΕ L 262 τη� 2.10.2001).

(3) Υπθεση COMP/36.264, DaimlerChrysler, ανακο�νωση τ�που
IP/01/1394 τη� 10.10.2001.

(4) Σ�µφωνα µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για του� κ�θετου�
περιορισµο�� (ΕΕ C 291 τη� 13.10.2000, σ. 1), το µοναδικ
συναφ�� κριτ�ριο β�σει του οπο�ου καθορ�ζεται ε�ν το �ρθρο
81 παρ�γραφο� 1 �χει εφαρµογ� στη δραστηριτητα των εµπο-
ρικ�ν αντιπροσ�πων ε�ναι το κατ� πσον ο αντιπρσωπο�
πρ�πει να αναλ�βει τον κ�νδυνο απ την π�ληση των προϊ-
ντων � των υπηρεσι�ν που προσφ�ρει. Στην προκειµ�νη περ�-
πτωση οι εκπτ�σει� που παρε�χαν οι αντιπρ�σωποι αφαιρο�-
νταν απ την προµ�θει� του�, οι αντιπρ�σωποι �φεραν ευθ�νη
σχετικ� µε τη µεταφορ�, εν� επ�ση� αγραζαν τα οχ�µατα επ�-
δειξη� —τα οπο�α αποτελο�ν σηµαντικ ποσοστ επ� των
συνολικ�ν πωλο�µενων αυτοκιν�των— και χρηµατοδοτο�-
σαν τα αποθ�µατα ανταλλακτικ�ν. Η σ�µβαση του� υποχρ�-
ωνε να παρ�χουν υπηρεσ�ε� καλυπτµενε� απ την εγγ�ηση
(χωρ�� να αποζηµι�νονται πλ�ρω�) και εξυπηρ�τηση µετ�
την π�ληση µε δικ του� κ�νδυνο. 

(5) Υπθεση COMP/37.886, Porsche.
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ŒÓıÂÙÔ 4: ¶Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Covisint — ∞ÁÔÚ¿ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ B2B ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ (1)

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

Τον Α�γουστο του 2001 η Επιτροπ� χορ�γησε �γκριση (2) για την �δρυση τη� κοιν�� επιχε�ρηση�
Covisint, µια� αγορ�� συναλλαγ�ν µεταξ� επιχειρ�σεων (B2B) που ε�χε κοινοποιηθε� νωρ�τερα
το �διο �το�. Η Covisint δηµιουργ�θηκε απ του� µεγ�λου� κατασκευαστ�� αυτοκιν�των Ford,
DaimlerChrysler, General Motors, Renault και Nissan. #να� ακµη κατασκευαστ��, η PSA Peugeot
Citroën, προσχ�ρησε στο σχ�διο αργτερα.

Η Covisint ε�ναι ηλεκτρονικ� αγορ� που προορ�ζεται να παρ�χει στην αυτοκινητοβιοµηχαν�α
συµβ�σει� προµηθει�ν, αν�πτυξη προϊντων µ�σω συνεργασ�α� και εργαλε�α διαχε�ριση� τη�
αλυσ�δα� προµ�θεια�, µε αποτ�λεσµα τη µε�ωση του κστου� και τη βελτ�ωση τη� αποτελεσµα-
τικτητα� στην αλυσ�δα προµ�θεια�. Ε�ναι µια πλατφρµα συναλλαγ�ν διαχειριζµενη απ του�
αγοραστ��, σε αντ�θεση µε �λλε� πλατφρµε� συναλλαγ�ν, πω� η SupplyOn, που συγκροτο�νται
απ του� πωλητ�� εξαρτηµ�των. Οι κατασκευαστ�� αυτοκιν�των που προτ�θενται να πραγµατο-
ποιο�ν συναλλαγ�� µ�σω τη� πλατφρµα� αυτ�� (συµπεριλαµβανοµ�νων των µετχων τη� Covisint)
καλ�πτουν το 63 % περ�που τη� παγκσµια� παραγωγ�� αυτοκιν�των. Οι περισστεροι µεγ�λοι
προµηθευτ�� εξαρτηµ�των αυτοκιν�των εκδ�λωσαν επ�ση� την προθυµ�α του� να χρησιµοποιο�ν
την αγορ�.

¢˘ÓËÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·

Οι αγορ�� B2B πω� η Covisint αρχ�ζουν να γνωρ�ζουν ευρε�α εξ�πλωση. Ο δυνητικ� του� αντ�-
κτυπο� στον τρπο µε τον οπο�ο γ�νονται οι συναλλαγ�� σε ορισµ�νου� οικονοµικο�� τοµε�� ε�ναι
µεγ�λο� και εν γ�νει αναµ�νεται να �χουν ευνοϊκ�� συν�πειε� στον ανταγωνισµ. Αναµ�νεται να
αυξ�σουν τη διαφ�νεια, συµβ�λλοντα� κατ’ αυτν τον τρπο στη δηµιουργ�α δεσµ�ν µεταξ� περισ-
στερων επιχειρ�σεων και στην ολοκλ�ρωση των αγορ�ν, εν� επιπλ�ον ενδ�χεται να αυξ'σουν
την αποτελεσµατικ�τητα τη� αγορ�� µ�σω τη� µεωση� του κστου� �ρευνα� και συλλογ�� πληροφορι�ν
και τη� βελτ�ωση� τη� διαχε�ριση� των αποθεµ�των, γεγον� που θα οδηγ�σει εντ�λει σε χαµη-
λτερε� τιµ�� για τον τελικ καταναλωτ�.

Ωστσο, σε ορισµ�νε� περιπτ�σει� οι αρνητικ�� συν�πειε� στον ανταγωνισµ ενδ�χεται να υπερ-
βα�νουν την α�ξηση τη� αποτελεσµατικτητα� τη� αγορ��.

∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

Το�το αφορ� τη δυναττητα των χρηστ�ν να ανταλλ�σσουν � να ανακαλ�πτουν ευα�σθητε� πλη-
ροφορ�ε� που αφορο�ν, για παρ�δειγµα, τι� τιµ�� και τι� ποστητε�. Η δυναττητα αυτ� εξαρτ�-
ται συν�θω� απ το σχεδιασµ του συστ�µατο�, ιδια�τερα σον αφορ� τη δυναττητα των χρηστ�ν
να �χουν πρσβαση στα δεδοµ�να αλλ�λων.

∞fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÁÔÚ¤˜/ˆÏ‹ÛÂÈ˜

Yπω� και στι� µη ηλεκτρονικ�� αγορ��, η ανησυχ�α αυτ� προκ�πτει σε περ�πτωση που οι χρ�στε�
µπορο�ν να συνεργαστο�ν για να περιορ�σουν τον ανταγωνισµ �ναντι των αντιπ�λων του�. Το
φαινµενο αυτ αναπτ�σσεται αναλυτικ� στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε του� οριζντι-
ου� περιορισµο��.

(1) Υπθεση COMP/38.064· ανακο�νωση τ�που IP/01/1155, 31.7.2001 (ΕΕ C 49 τη� 15.2.2001).
(2) Yλε� οι αρχ�� ανταγωνισµο� που εξ�τασαν την Covisint επ�ση� χορ�γησαν πρ�σινο φω� στο σχ�διο. Κατπιν διαπραγ-

µατε�σεων µε εκπροσ�που� τη� Covisint, η αµερικανικ� Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ�ου (Federal Trade Commission
— FTC) εν�κρινε την πρ�ξη β�σει των διαθ�σιµων πληροφορι�ν, επιφυλασσµενη του δικαι�µατο� να κιν�σει εκ ν�ου
τη διαδικασ�α ε�ν ανακ�ψουν προβλ�µατα. Η γερµανικ� Bundeskartellamt και οι αυστριακ�� αρχ�� εν�κριναν επ�ση� το
σχ�διο. Οι ιαπωνικ�� αρχ�� δεν διατ�πωσαν αντιρρ�σει� για το σχ�διο.
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6.4. ¢È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘
ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Asia Motor France SA (1)

186. Η Asia Motor France, καθ�� και �λλε�
εταιρε�ε� συνδεδεµ�νε� µε αυτ�ν, ασκο�σαν
τη δραστηριτητα εισαγωγ�� και π�ληση�
ιαπωνικ�ν αυτοκιν�των στη Γαλλ�α. Το 1985
και το 1988 ε�χαν υποβ�λει καταγγελ�α στην
Επιτροπ� σχετικ� µε προβαλλµενη
σ�µπραξη µεταξ� π�ντε εισαγωγ�ων ιαπωνι-
κ�ν αυτοκιν�των (Toyota, Mazda, Honda,
Mitsubishi, Nissan), οι οπο�οι εφ�ροντο τι
ε�χαν συν�ψει συµφων�α µε τη γαλλικ� κυβ�ρ-
νηση µε στχο τον περιορισµ τη� π�ληση�
ιαπωνικ�ν αυτοκιν�των στο 3 % των ετ�σιων
πωλ�σεων αυτοκιν�των οχηµ�των, αφεν�,
και τι ε�χαν συµφων�σει µεταξ� του� τον
επιµερισµ αυτ�� τη� ποσστωση� (3 %) κατ�
τρπον �στε να αποκλε�σουν απ την αγορ�
κ�θε �λλο ιαπωνικ σ�µα εκτ� απ τα δικ�
του� (2). Η Επιτροπ� ε�χε απορρ�ψει τι� καταγ-
γελ�ε�.

187. Η δι�ταξη του ∆ικαστηρ�ου τη� 20��
Σεπτεµβρ�ου, που ε�ναι ευνοϊκ� για την Επι-
τροπ�, περατ�νει οριστικ� αυτ� την υπθεση.
Η Επιτροπ� ε�χε το δικα�ωµα να απορρ�ψει
την καταγγελ�α, καθτι τα καταγγελλµενα
προβλ�µατα απ�ρρεαν �µεσα απ την πολι-

τικ� των δηµσιων αρχ�ν και χι απ συµ-
φων�α µεταξ� επιχειρ�σεων.

7. ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

188. Η εφαρµογ� τη� πολιτικ�� ανταγωνι-
σµο� στι� χρηµατοπιστωτικ�� υπηρεσ�ε� �χει
ω� γενικ στχο την α�ξηση τη� ανταγωνι-
στικτητα� και τη� αποτελεσµατικτητα� των
ευρωπαϊκ�ν χρηµατοπιστωτικ�ν αγορ�ν. Η
επ�τευξη αυτο� του στχου συµβ�λλει στην
ευηµερ�α των καταναλωτ�ν και στην εδρα�-
ωση µια� δυναµικ�� ευρωπαϊκ�� οικονοµ�α�,
βασιζµενη� στη γν�ση και µε µεγαλ�τερη
οικονοµικ� αν�πτυξη.

189. Το χρηµατοπιστωτικ σ�στηµα τη� ΕΕ
ολοκληρ�νεται σταδιακ� υπ την επ�δραση
τη� παγκοσµιοπο�ηση�, τη� τεχνολογικ��
προδου, τη� καθι�ρωση� του ευρ� και τη�
υπ εξ�λιξη ελευθ�ρωση� τη� αγορ��. Η εισα-
γωγ� τραπεζογραµµατ�ων και κερµ�των ευρ�
την 1η Ιανουαρ�ου 2002 θα αυξ�σει ακµη
περισστερο τη διαφ�νεια και θα ενισχ�σει
τι� δυν�µει� ολοκλ�ρωση� εντ� τη� #νω-
ση�. Η ολοκλ�ρωση οδηγε� σε εντοντερο
ανταγωνισµ σε ορισµ�νε� αγορ��. Καθιστ�
επ�ση� πιο επιτακτικ� την αν�γκη επαγρ�-
πνηση� για την εφαρµογ� και επιβολ� τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο�, �στε να εξασφαλι-
στε� η διατ�ρηση του ανοιχτο� και ανταγω-
νιστικο� χαρακτ�ρα των χρηµατοπιστωτικ�ν
αγορ�ν. Υπ�ρχει ο κ�νδυνο� να προσπαθ�- 53

(1) Υπθεση C-1/01 P, δι�ταξη του ∆ικαστηρ�ου (δε�τερο τµ�µα)
τη� 20�� Σεπτεµβρ�ου 2001.

(2) Υπθεση COMP/33.014, Asia Motor.

ŒÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË

Το σχ�διο Covisint δεν αποτελε� συγκ�ντρωση, καθτι οι εταιρε�ε� που δηµιο�ργησαν την πλατ-
φρµα συναλλαγ�ν δεν θα ελ�γχουν απ κοινο� � κατ’ αποκλειστικτητα τη ν�α εταιρε�α. Ω� εκ
το�του, η Covisint �πρεπε να εξεταστε� µε β�ση το �ρθρο 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ και χι µε β�ση
τον κανονισµ περ� συγκεντρ�σεων και �ταν η πρ�τη µεγ�λη πλατφρµα συναλλαγ�ν B2B που
εξετ�στηκε κατ’ αυτν τον τρπο. Λγω τη� καινοτοµ�α� αυτ��, η υπθεση Covisint θα µπορο�σε
να χρησιµε�σει ω� υπδειγµα για την αντιµετ�πιση παρµοιων σχεδ�ων.

Αφο� εξ�τασε τι� κοινοποιηθε�σε� συµφων�ε� και τι� απαντ�σει� που ελ�φθησαν στα αιτ�µατα
παροχ�� πληροφορι�ν, η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι το κοινοποιηθ�ν σχ�διο επ� του παρντο� δεν
περιορ�ζει τον ανταγωνισµ κατ� την �ννοια του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 και απ�στειλε στα µ�ρη
σχετικ� διοικητικ� επιστολ� θ�ση� στο αρχε�ο. Ειδικτερα, οι συµφων�ε� περι�χουν ικανοποι-
ητικ�� διατ�ξει� �στε να µην εµφανιστο�ν δυνητικ� προβλ�µατα ανταγωνισµο�, πω� αυτ� που
προαναφ�ρονται (3). Το�το αφορ� τι� απ κοινο� αγορ�� (µεταξ� κατασκευαστ�ν αυτοκιν�των �
για προϊντα που χρησιµοποιο�νται ειδικ� στην αυτοκινητοβιοµηχαν�α), αλλ� και την ανταλ-
λαγ� εµπιστευτικ�ν πληροφορι�ν, καθτι οι συµφων�ε� προβλ�πουν ικανοποιητικ� προστασ�α
των δεδοµ�νων, µ�σω στεγαν�ν και καννων ασφαλε�α�. Η Επιτροπ� επισηµα�νει επ�ση� τι η
Covisint ε�ναι προσβ�σιµη σε λε� τι� επιχειρ�σει� του τοµ�α χωρ�� καµ�α δι�κριση, βασ�ζεται
σε ανοιχτ� πρτυπα και επιτρ�πει τσο στου� µετχου� σο και σε �λλου� χρ�στε� να συµµετ�-
χουν και σε �λλε� πλατφρµε� συναλλαγ�ν Β2Β.

(3) Ανακο�νωση τ�που Carlsberg, ΕΕ C 49 τη� 15.2.2001.



σουν οι εταιρε�ε� να προστατευθο�ν απ την
α�ξηση του ανταγωνισµο� συν�πτοντα� συµ-
φων�ε� αντ�θετε� προ� τον ανταγωνισµ �,
ταν κατ�χουν δεσπζουσα θ�ση, ασκ�ντα�
την ισχ� του� στην αγορ� κατ� τρπο που
παρεµποδ�ζει την αν�πτυξη ν�ων και καινο-
τµων επιχειρηµατικ�ν σχεδ�ων.

190. Το 2001 σηµει�θηκε πολ� σηµαντικ�
προδο� στην εφαρµογ� και διασ�φηση τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο� σχετικ� µε τα συστ�-
µατα πληρωµ��. Το�το �χει ιδια�τερη σηµα-
σ�α για την επερχµενη δηµιουργ�α του ενι-
α�ου χ�ρου πληρωµ�ν στην ΕΕ. Στον τοµ�α
τη� υποδοµ�� των χρηµατοπιστωτικ�ν υπη-
ρεσι�ν, ο στχο� τη� ασκο�µενη� πολιτικ��
ε�ναι να διευκολυνθε� ο ανταγωνισµ�, ο�τω�
�στε να απελευθερωθο�ν οι δυν�µει� τη� αγο-
ρ�� που θα προωθ�σουν τη δηµιουργ�α απο-
τελεσµατικτερη� υποδοµ��. Η Επιτροπ� �χει
προβε� σε εν�ργειε� �στε να εξασφαλ�σει τι
τηρε�ται πλ�ρω� η πολιτικ� ανταγωνισµο�
στι� λεγµενε� εργασ�ε� υποστ�ριξη� και δια-
χε�ριση� συναλλαγ�ν σε κινητ�� αξ�ε�. Η
αποτελεσµατικτητα αυτ�ν των εργασι�ν,
που καλο�νται στον χρηµατοπιστωτικ τοµ�α
εργασ�ε� συµψηφισµο� και διακανονισµο�,
�χει σηµαντικ�� συν�πειε� για τη γενικτερη
αποτελεσµατικτητα των ευρωπαϊκ�ν κεφα-
λαιαγορ�ν.

7.1. ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡

191. Στι� 15 Φεβρουαρ�ου 2001, η επιτροπ�
σοφ�ν για τη ρ�θµιση των ευρωπαϊκ�ν αγο-
ρ�ν κινητ�ν αξι�ν, µε πρεδρο τον
κ. Lamfalussy, δηµοσ�ευσε την τελικ� τη�
�κθεση. Οι αρµοδιτητε� τη� επιτροπ�� καθο-
ρ�στηκαν απ του� υπουργο�� εθνικ�� οικο-
νοµ�α� και οικονοµικ�ν τη� Ευρωπαϊκ�� #νω-
ση� στι� 17 Ιουλ�ου 2000 µε στχο τη δηµι-
ουργ�α µια� πραγµατικ� ολοκληρωµ�νη�
ευρωπαϊκ�� χρηµατοπιστωτικ�� αγορ��.

192. Στην �κθεσ� τη� η επιτροπ� σοφ�ν κ�νει
ειδικ� αναφορ� στον τοµ�α συµψηφισµο� και
διακανονισµο�. Εκφρ�ζει την πεπο�θησ� τη�
τι ε�ναι αναγκα�α η περαιτ�ρω αναδι�ρθρωση
του εν λγω τοµ�α στην Ευρωπαϊκ� #νωση.
Ο ιδιωτικ� τοµ�α� θα πρ�πει να διαχειριστε�
τη διαδικασ�α ενοπο�ηση� κατ� µεγ�λο µ�ρο�.
Ωστσο, η επιτροπ� επισ�µανε τι το γεγο-
ν� αυτ δεν σηµα�νει τι δεν διακυβε�ονται
θ�µατα δηµσια� πολιτικ��. Ειδικτερα, η
δηµσια πολιτικ� πρ�πει να επικεντρωθε� σε
θ�µατα ανταγωνισµο� και στην �ρση των
εµποδ�ων και κωλυµ�των που δυσχερα�νουν
την ενοπο�ηση. Η Επιτροπ� θεωρε� σαφ��

τι τα θ�µατα ανταγωνισµο�, πω� η ανοιχτ�
και χωρ�� διακρ�σει� πρσβαση και οι συµ-
φων�ε� αποκλειστικτητα�, συγκαταλ�γονται
µεταξ� των σηµαντικτερων θεµ�των δηµ-
σια� πολιτικ��.

193. Η επιτροπ� σοφ�ν πρτεινε στην Ευρω-
παϊκ� Επιτροπ� να εξετ�σει την κατ�σταση
που επικρατε� στον τοµ�α συµψηφισµο� και
διακανονισµο�, �στε να διασφαλιστε� τι
τηρε�ται η κοινοτικ� πολιτικ� ανταγωνισµο�
στον κρ�σιµο αυτ τοµ�α. Κατπιν το�του και
δεδοµ�νου τι η Επιτροπ� �δη εξ�ταζε τον εν
λγω τοµ�α, η εξ�ταση επεκτ�θηκε λαµβ�-
νοντα� τη µορφ� επ�σηµη� εµπεριστατωµ�-
νη� αυτεπ�γγελτη� �ρευνα�. Ε�ναι η πρ�τη
φορ� που διενεργε�ται εξ�ταση µεγ�λη� κλ�-
µακα� β�σει του δικα�ου του ανταγωνισµο�
στον τοµ�α συµψηφισµο� και διακανονισµο�.

194. Η Επιτροπ� ε�χε �δη εντοπ�σει ορισµ�να
πιθαν� προβλ�µατα ανταγωνισµο� στον τοµ�α
συµψηφισµο� και διακανονισµο�:

— πρ�τον, συµµετ�χοντε� στην αγορ� επι-
σ�µαναν τι ορισµ�να συστ�µατα διακα-
νονισµο� ενδεχοµ�νω� εφαρµζουν δια-
κρ�σει� σον αφορ� την τιµολγηση και
�νισου� ρου� επ� ισοδ�ναµων παροχ�ν·

— δε�τερον, ενδ�χεται να υπ�ρχουν συµ-
φων�ε� αποκλειστικτητα� µεταξ� χρη-
µατιστηρ�ων και συστηµ�των συµψηφι-
σµο� και διακανονισµο� που περιορ�ζουν
τον ανταγωνισµ στι� υπηρεσ�ε� συµψη-
φισµο� και διακανονισµο�·

— τρ�τον, συµµετ�χοντε� στην αγορ� επι-
σ�µαναν τον ενδεχµενο κ�νδυνο χρ�ω-
ση� υπερβολικ� υψηλ�ν τιµ�ν για τι� υπη-
ρεσ�ε� συµψηφισµο� και διακανονισµο�
ταν το σ�στηµα συµψηφισµο� �/και δια-
κανονισµο� αν�κει στην εµπορικ� πλατ-
φρµα και οι συναλλαγ�� στην πλατφρµα
αυτ� πρ�πει να συµψηφιστο�ν �/και να
διακανονιστο�ν στο σ�στηµα αυτ (λεγ-
µενα «κ�θετα σιλ»).

195. Στχο� τη� αυτεπ�γγελτη� �ρευνα� ε�ναι
να διαπιστωθε� ε�ν τα προαναφερθ�ντα ενδε-
χµενα προβλ�µατα ανταγωνισµο� υφ�στα-
νται πρ�γµατι και, ε�ν ναι, κατ� πσον µπο-
ρο�ν να αντιµετωπιστο�ν µ�σω τη� εφαρµο-
γ�� του δικα�ου του ανταγωνισµο� τη� ΕΕ.
Αποδ�κτε� τη� �ρευνα� ε�ναι συµµετ�χοντε�
στην αγορ�, πω� τρ�πεζε�, εµπορικ�� πλατ-
φρµε� και συστ�µατα συµψηφισµο� και δια-
κανονισµο�.54
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7.1.1. Eurex (1)

196. Τον ∆εκ�µβριο του 2001, η Επιτροπ�
περ�τωσε µ�σω διοικητικ�� επιστολ�� θ�ση�
στο αρχε�ο την υπθεση σχετικ� µε την κοι-
νοπο�ηση κοιν�� επιχε�ρηση� µεταξ� τη�
Deutsche Börse AG και τη� SWX Swiss
Exchange («µητρικ�� εταιρε�ε�») µε την επω-
νυµ�α Eurex, εν� διασυνοριακο� χρηµατι-
στηρ�ου ηλεκτρονικ�ν συναλλαγ�ν σε χρη-
µατοοικονοµικ� παρ�γωγα, πω� τα δικαι�-
µατα και τα συµβλαια µελλοντικ��
εκπλ�ρωση� (2).

197. Η Επιτροπ� θε�ρησε τι η Eurex ε�ναι
απ κοινο� ελεγχµενη λειτουργικ� αυτ-
νοµη κοιν� επιχε�ρηση και, συνεπ��, συγκ�-
ντρωση, αλλ� δεν �χει κοινοτικ� δι�σταση.
Σ�µφωνα µε το �ρθρο 22 παρ�γραφο� 1 του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, ο κανονι-
σµ� αριθ. 17 του 1962 δεν �χει εφαρµογ� στι�
συγκεντρ�σει�, εξαιρουµ�νων των κοιν�ν
επιχειρ�σεων που δεν �χουν κοινοτικ� δι�-
σταση και οι οπο�ε� �χουν ω� αντικε�µενο �
αποτ�λεσµα το συντονισµ τη� ανταγωνιστι-
κ�� συµπεριφορ�� επιχειρ�σεων που παρα-
µ�νουν ανεξ�ρτητε�. Συν�θω� οι εθνικ��
αρχ�� ανταγωνισµο� εκτιµο�ν ε�ν υφ�σταται
κ�νδυνο� συντονισµο� στο πλα�σιο τη� εκ
µ�ρου� του� εξ�ταση� των συγκεντρ�σεων.
Στην προκειµ�νη περ�πτωση δεν �γινε τ�τοια
εξ�ταση, διτι η πρ�ξη δεν χρειαζταν να κοι-
νοποιηθε� και δεν κοινοποι�θηκε στι� αρµ-
διε� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο�.

198. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� εξ�τασε β�σει
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 ε�ν υφ�σταται
κ�νδυνο� συντονισµο� τη� συµπεριφορ�� των
µητρικ�ν εταιρει�ν λγω τη� συγκ�ντρωση�
εν� µ�ρου� των δραστηριοτ�των του�. Οι
µητρικ�� εταιρε�ε� δραστηριοποιο�νται σε
ορισµ�νε� αγορ�� παρεµφερε�� µε τι� αγορ��
διαπραγµ�τευση� και εκκαθ�ριση� χρηµατο-
οικονοµικ�ν παραγ�γων, στι� οπο�ε� δρα-
στηριοποιε�ται η Eurex, πω� οι υπηρεσ�ε�
εισαγωγ�� στο χρηµατιστ�ριο και διαπραγ-
µ�τευση� χρεογρ�φων (µετοχ�ν και οµολο-
γι�ν) και τ�τλων επιλογ�� (warrants), η παροχ�
συστηµ�των ηλεκτρονικ�ν συναλλαγ�ν και
η π�ληση πληροφορι�ν σχετικ� µε την αγορ�.

199. Τον Α�γουστο του 2000, η Επιτροπ�
δηµοσ�ευσε ανακο�νωση καλ�ντα� του� ενδια-
φερµενου� να υποβ�λουν τι� παρατηρ�σει�
του� σχετικ� µε την πρθεσ� τη� να λ�βει
ευνοϊκ� θ�ση στην εν λγω υπθεση (3). Η

εξ�ταση τη� Επιτροπ�� �δειξε τι δεν υπ�ρ-
χει σηµαντικ� κ�νδυνο� συντονισµο� τη�
συµπεριφορ�� των µητρικ�ν εταιρει�ν στι�
παρεµφερε�� αυτ�� αγορ��.

7.2. ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌ‹˜

200. Στι� 9 Αυγο�στου 2001, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε την πρ�τη τη� επ�σηµη απφαση β�σει
του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε
τι� διεθνε�� κ�ρτε� πληρωµ�� στην υπθεση
Visa International (4). Στην απφαση αποσα-
φην�ζεται η πολιτικ� τη� Επιτροπ�� σχετικ�
µε ορισµ�να θ�µατα του τοµ�α. ∆ιαπιστ�νε-
ται τι ορισµ�νε� διατ�ξει� του συστ�µατο�
καρτ�ν πληρωµ�� τη� Visa International, που
ε�χε κοινοποιηθε� προ� �γκριση στην Επι-
τροπ�, δεν εµπ�πτουν στην απαγρευση του
�ρθρου 81. Η απφαση καλ�πτει λα τα ε�δη
διεθν�ν καρτ�ν Visa (πιστωτικ�� κ�ρτε� µε
ανανεο�µενη πιστωτικ� διευκλυνση, κ�ρ-
τε� προθεσµιακ�� � �µεση� χρ�ωση�). Αφορ�
αποκλειστικ� τι� π�ντε διατ�ξει� των καννων
τη� Visa International που περιγρ�φονται
κατωτ�ρω:

α) τον καννα απαγρευση� των διακρ�σεων
που απαγορε�ει στου� εµπρου� να επι-
β�λλουν πρσθετε� χρε�σει� στου� κατ-
χου� καρτ�ν για τη χρησιµοπο�ηση τη�
κ�ρτα� Visa.

Η Επιτροπ� θε�ρησε µεν τι ο καννα�
απαγρευση� των διακρ�σεων περιορ�ζει
την ελευθερ�α των εµπρων να καθορ�ζουν
τι� τιµ�� του�, αλλ� κατ�ληξε στο συµπ�-
ρασµα τι ο περιορισµ� αυτ� δεν �χει
σηµαντικ�� αρνητικ�� συν�πειε� στον αντα-
γωνισµ. #ρευνε� αγορ�� στη Σουηδ�α και
στι� Κ�τω Χ�ρε� —που ο εν λγω καν-
να� �χει καταργηθε� µε παρ�µβαση των
εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�— �δειξαν
τι η κατ�ργησ� του δεν ε�χε σηµαντικ��
συν�πειε� στι� εµπορικ�� προµ�θειε�·

β) του� τροποποιηµ�νου� καννε� σχετικ�
µε τη διασυνοριακ� �κδοση καρτ�ν και
την προσ�λκυση εµπρων, που επιτρ�-
πουν πλ�ον στα µ�λη τη� Visa να εκδ�δουν
κ�ρτε� σε καταναλωτ�� και να συµβ�λ-
λονται µε (κ�θε ε�δου�) εµπρου� σε �λλα
κρ�τη µ�λη, χωρ�� να �χουν ιδρ�σει προη-
γουµ�νω� υποκατ�στηµα/θυγατρικ� στην
εκ�στοτε χ�ρα·

γ) την αρχ� των περιφερειακ�ν αδει�ν, σ�µ-
φωνα µε την οπο�α οι τρ�πεζε� καταρχ�ν

55
(1) Υπθεση COMP/D1/37.557.
(2) Ανακο�νωση τ�που IP/02/4 τη� 3.1.2002.
(3) ΕΕ C 231 τη� 11.8.2000, σ. 2. (4) Υπθεση COMP/29.373 (ΕΕ L 293 τη� 10.11.2001, σ. 24).



πρ�πει να λ�βουν �δεια για να εκδ�δουν
κ�ρτε� και να προσελκ�ουν εµπρου� για
κ�θε κρ�το� µ�λο�.

∆εδοµ�νου τι οι τρ�πεζε� µπορο�ν να
αποκτ�σουν πρσθετε� �δειε� εκµετ�λ-
λευση� σηµ�των για λα τα κρ�τη µ�λη
στα οπο�α του� επιτρ�πεται να ασκο�ν
τραπεζικ�� δραστηριτητε�, η αρχ� αυτ�
θεωρ�θηκε τι δεν αποτελε� σηµαντικ
περιορισµ του ανταγωνισµο�·

δ) τον καννα που θ�τει ω� προϋπθεση για
την προσ�λκυση εµπρων την �κδοση
καρτ�ν, ο οπο�ο� προβλ�πει τι οι τρ�-
πεζε� πρ�πει πρ�τα να �χουν εκδ�σει
επαρκ� αριθµ καρτ�ν για να �χουν το
δικα�ωµα να προσελκ�ουν εµπρου�.

Ωστσο, ο καννα� αυτ� θεωρ�θηκε τι
προωθε� την αν�πτυξη του συστ�µατο�
εξασφαλ�ζοντα� την ευρε�α χρησιµοπο�-
ηση των καρτ�ν απ του� καταναλωτ��,
γεγον� που καθιστ� το σ�στηµα ελκυ-
στικτερο για του� εµπρου�·

ε) τον καννα αποδοχ�� λων των καρτ�ν,
σ�µφωνα µε τον οπο�ο οι �µποροι πρ�πει
να δ�χονται λε� τι� �γκυρε� κ�ρτε� που
φ�ρουν ε�τε το σ�µα Visa (συν�θω� πρ-
κειται για πιστωτικ�� κ�ρτε� � για κ�ρτε�
προθεσµιακ�� χρ�ωση�) ε�τε το σ�µα
Electron (συν�θω� πρκειται για κ�ρτε�
�µεση� χρ�ωση�), ανεξαρτ�τω� τη� ταυ-
ττητα� τη� εκδτρια� τρ�πεζα�, τη�
φ�ση� τη� συναλλαγ�� και του ε�δου� τη�
χρησιµοποιο�µενη� κ�ρτα�.

∆εδοµ�νου τι για να µπορε� να αναπτυ-
χθε� �να σ�στηµα πληρωµ�ν, οι εκδτριε�
τρ�πεζε� πρ�πει να �χουν τη βεβαιτητα
τι οι κ�ρτε� του� θα γ�νονται δεκτ�� απ
εµπρου� συµβεβληµ�νου� µε �λλε� τρ�-
πεζε� προσ�λκυση�, ο εν λγω καννα�
θεωρ�θηκε τι προωθε� την αν�πτυξη του
συστ�µατο� πληρωµ�� τη� Visa, καθτι
εξασφαλ�ζει την καθολικ� αποδοχ� των
καρτ�ν Visa.

201. Οι κ�ρτε� Visa ε�ναι εξ ορισµο� µ�σα
διασυνοριακ�� πληρωµ��. Η απφαση κατα-
λ�γει στο συµπ�ρασµα τι οι διατ�ξει� που
περι�χουν οι καννε� τη� Visa International,
οι οπο�οι εφαρµζονται τουλ�χιστον σε ολ-
κληρη την κοιν� αγορ�, επηρε�ζουν τουλ�-
χιστον δυνητικ� τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρα-
τ�ν µελ�ν.

202. Π�ραν τη� προαναφερθε�σα� απφαση�,
τον Α�γουστο η Επιτροπ� δηµοσ�ευσε ανα-
κο�νωση καλ�ντα� του� ενδιαφεροµ�νου� να

εκφρ�σουν τι� παρατηρ�σει� του� σχετικ� µε
την πρθεσ� τη� να λ�βει ευνοϊκ� θ�ση για
τη λεγµενη διαπεριφερειακ� πολυµερ� δια-
τραπεζικ� προµ�θεια τη� Visa (1). Αρχικ� η
Επιτροπ� ε�χε αποστε�λει στη Visa κοινο-
πο�ηση αιτι�σεων σχετικ� µε την εν λγω
προµ�θεια, αλλ� η Visa πρτεινε στη συν�χεια
αλλαγ�� που συνεπ�γονται µε�ωση του �ψου�
των προµηθει�ν, την εφαρµογ� αντικειµενι-
κ�ν κριτηρ�ων για τον καθορισµ του �ψου�
των προµηθει�ν, και διαφ�νεια �ναντι των
εµπρων σχετικ� µε το �ψο� και το σχετικ
ποσοστ των κατηγορι�ν κστου� που περι-
λαµβ�νονται στην πολυµερ� διατραπεζικ�
προµ�θεια.

7.3. ∫ÔÈÓÔÚ·Í›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

203. Τον Ιανου�ριο του 2001, η Επιτροπ�
περ�τωσε τρει� κοινοποιηθε�σε� υποθ�σει�
χορηγ�ντα� αρνητικ� πιστοπο�ηση µ�σω διοι-
κητικ�� επιστολ�� θ�ση� στο αρχε�ο σε κοι-
νοπραξ�ε� ασφ�λιση� και αντασφ�λιση� πυρη-
νικο� κινδ�νου, συγκεκριµ�να δε σε σουη-
δικ�, ιταλικ� και ισπανικ� κοινοπραξ�α (2).
Η Επιτροπ� θε�ρησε τι υφ�στανται τρει�
διαφορετικ�� σχετικ�� αγορ��: η αγορ� ασφ�-
λιση� πυρηνικ�� ιδιοκτησ�α�, η αγορ� αντα-
σφ�λιση� πυρηνικο� κινδ�νου και η αγορ�
ασφ�λιση� πυρηνικ�� ευθ�νη�. Οι δ�ο πρ�-
τε� αγορ�� ε�ναι παγκσµιε� σε �κταση, πω�
αποδεικν�εται απ τη διασυνοριακ� παροχ�
υπηρεσι�ν, και στι� αγορ�� αυτ�� το µερ�διο
καθεµι�� απ τι� εν λγω κοινοπραξ�ε� �ταν
µικρτερο του 5 %, γεγον� που οδ�γησε την
Επιτροπ� στο συµπ�ρασµα τι οι συν�πειε�
των κοινοπρακτικ�ν συµφωνι�ν στον αντα-
γωνισµ στι� αγορ�� αυτ�� δεν ε�ναι σηµα-
ντικ��. Ωστσο, οι αγορ�� ασφ�λιση� πυρη-
νικ�� ευθ�νη� ε�ναι ακµη εθνικ��, λγω των
σηµαντικ�ν διαφορ�ν µεταξ� των απαιτ�-
σεων των εθνικ�ν νοµοθεσι�ν στον εν λγω
τοµ�α, καθ�� και λγω τη� αν�γκη� να υπ�ρ-
χουν σε κ�θε χ�ρα µ�σα διευθ�τηση� των
απαιτ�σεων. Καθεµι� απ τι� εν λγω κοινο-
πραξ�ε� κατε�χε µονοπ�λιο στην αντ�στοιχη
εθνικ� αγορ� ασφ�λιση� πυρηνικ�� ευθ�νη�.
Μολοντο�το, η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι χωρ��
τι� κοινοπρακτικ�� συµφων�ε� δεν θα προ-
σφερταν στην αγορ� ασφ�λιση πυρηνικ��
ευθ�νη� µε επαρκ� κ�λυψη των σχετικ�ν κιν-
δ�νων και, κατ’ επ�κταση, τι οι κοινοπρα-

56

(1) Υπθεση COMP/29.373 (ΕΕ C 226 τη� 11.8.2001, σ. 21).
(2) Υποθ�σει� COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen,

COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici, και
COMP/34.558, Aseguradores Riesgos Nucleares.
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κτικ�� συµφων�ε� δεν περιορ�ζουν τον αντα-
γωνισµ απ την �ποψη αυτ�.

7.4. ™‡ÁÎÏÈÛË ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡
Î·È ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·

204. Ο ρο� bancassurance (� «Allfinanz» στα
γερµανικ�) αναφ�ρεται στην αυξανµενη
σ�γκλιση µεταξ� τραπεζ�ν και ασφαλιστικ�ν
εταιρει�ν. Στον τοµ�α τη� λιανικ�� τραπεζι-
κ��, η σ�γκλιση βασ�ζεται στι� υποτιθ�µενε�
συνεργ�ε� στον τοµ�α τη� διανοµ��, δηλαδ�
στη δυναττητα διασταυρο�µενη� π�ληση�
ασφαλιστικ�ν υπηρεσι�ν σε πελ�τε� τραπε-
ζ�ν και τραπεζικ�ν υπηρεσι�ν σε κατχου�
ασφαλιστηρ�ων συµβολα�ων. Το�το ισχ�ει
ιδια�τερα στη Γερµαν�α, που οι καννε� που
τ�θηκαν πρσφατα σε εφαρµογ� ευνοο�ν
ειδικ� τα προϊντα ιδιωτικ�� συνταξιοδτη-
ση�, µε αποτ�λεσµα να δηµιουργε�ται �να
τερ�στιο —και δυνητικ� πολ� επικερδ��—
ν�ο επιχειρηµατικ πεδ�ο για τι� τρ�πεζε� και
τι� ασφαλιστικ�� εταιρε�ε�. #τσι αυξ�θηκαν
οι συµφων�ε� µεταξ� τραπεζ�ν και ασφαλι-
στικ�ν εταιρει�ν λαµβ�νοντα� τη µορφ� ε�τε
συµφωνι�ν συνεργασ�α� ε�τε συγκεντρ�σεων.

205. Απ την �ποψη τη� πολιτικ�� ανταγω-
νισµο�, οι συµφων�ε� συνεργασ�α� � οι συγκε-
ντρ�σει� µεταξ� τραπεζ�ν και ασφαλιστικ�ν
εταιρει�ν συν�θω� δεν δηµιουργο�ν σηµα-
ντικ� προβλ�µατα ανταγωνισµο�, διτι οι ενε-
χµενε� εταιρε�ε� κατ� καννα δεν ασκο�-
σαν προηγουµ�νω� δραστηριτητε� στι� αγο-
ρ�� αλλ�λων. Yσον αφορ� τι� συγκεντρ�σει�
µεταξ� τραπεζ�ν και ασφαλιστικ�ν εταιρει�ν,
βλ�πε υπθεση M.2431, Allianz/Dresdner, η
οπο�α αναπτ�σσεται στο κεφ�λαιο ΙΙ «#λεγ-
χο� των συγκεντρ�σεων» τη� πλ�ρου� #κθε-
ση�.

206. Yσον αφορ� τι� συµφων�ε� συνεργασ�α�
µεταξ� τραπεζ�ν και ασφαλιστικ�ν εταιρει�ν,
τον Νο�µβριο του 2001, αφο� δηµοσ�ευσε ανα-
κο�νωση τ�που Carlsberg, η Επιτροπ� εν�-
κρινε µ�σω διοικητικ�� επιστολ�� θ�ση� στο
αρχε�ο τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση�
µεταξ� τη� AMB, τ�ταρτη� µεγαλ�τερη�
ασφαλιστικ�� εταιρε�α� στη Γερµαν�α ελεγ-
χµενη� απ την Generali, και τη�
Commerzbank, τ�ταρτη� µεγαλ�τερη� τρ�-
πεζα� στη Γερµαν�α. Αντικε�µενο τη� κοιν��
επιχε�ρηση� ε�ναι η διανοµ� των προϊντων
λιανικ�� τραπεζικ�� και των ασφαλιστικ�ν
προϊντων των δ�ο εταιρει�ν. Οι βασικο�
λγοι για του� οπο�ου� χορηγ�θηκε η �γκριση
�ταν τι α) οι αλληλεπικαλ�ψει� στην αγορ�
�ταν ελ�χιστε�, β) οι δεσµο� µεταξ� των διευ-
θ�νσεων των εταιρει�ν δεν δηµιουργο�σαν

προβλ�µατα ανταγωνισµο� και γ) τα µ�ρη θα
αντιµετωπ�σουν �ντονο ανταγωνισµ, µεταξ�
�λλων, απ του� οµ�λου� Allianz/Dresdner
και Münchener Rück/Ergo.

8. ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

8.1. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂˆÓ
ÛÙË Microsoft

207. Στι� 30 Αυγο�στου, η Επιτροπ� απ�-
στειλε κοινοπο�ηση αιτι�σεων στην αµερι-
κανικ� εταιρε�α λογισµικο� Microsoft Corp.
(«Microsoft») (1) σχετικ� µε αρκετ�� παραβ�-
σει� του �ρθρου 82. Η ανωτ�ρω κοινοπο�ηση
αιτι�σεων επ�κτεινε και συµπλ�ρωσε προη-
γο�µενη κοινοπο�ηση, η οπο�α ε�χε εκδοθε�
τον Α�γουστο του 2000 κατπιν καταγγελ�α�
τη� αµερικανικ�� εταιρε�α� Sun Microsystems
Inc. (2).

208. Σ�µφωνα µε την κοινοπο�ηση αιτι�σεων
του 2001, η Microsoft παραβα�νει του� κοινο-
τικο�� καννε� ανταγωνισµο� εκµεταλλευ-
µενη τη δεσπζουσα θ�ση τη� στι� αγορ�� λει-
τουργικ�ν συστηµ�των προσωπικ�ν υπολο-
γιστ�ν και φθην�ν λειτουργικ�ν συστηµ�των
εξυπηρετητ�ν (server). Η Επιτροπ� θεωρε�
τι η Microsoft δεν παρ�χει «πληροφορ�ε�
διεπαφ��» στου� ανταγωνιστ�� τη� πωλητ��
λογισµικο�. Οι πληροφορ�ε� αυτ�� ε�ναι απα-
ρα�τητε� για να επιτευχθε� η διαλειτουργι-
κτητα του λογισµικο� εξυπηρετητ�ν
των ανταγωνιστ�ν τη� µε το λογισµικ προ-
σωπικ�ν υπολογιστ�ν και εξυπηρετητ�ν
«Windows» τη� Microsoft. Η Microsoft εφαρ-
µζει επ�ση� πολιτικ� µεροληπτικ�� και επι-
λεκτικ�� αποκ�λυψη� πληροφορι�ν διεπα-
φ��.

209. Σ�µφωνα µε την Επιτροπ�, η Microsoft
κατ’ αυτν τον τρπο εφαρµζει στρατηγικ�
µετακ�λιση� τη� δεσπζουσα� θ�ση� τη� στε-
ρ�ντα� απ του� ανταγωνιστ�� τη� πωλητ��
λογισµικο� τη δυναττητα να ανταγωνιστο�ν
το λογισµικ Windows β�σει τη� αξ�α� των
προϊντων του�. Ειδικτερα, λγω τη� διαδε-
δοµ�νη� χρ�ση� των Windows σε δ�κτυα
τεχνολογ�α� πληροφορι�ν, η διαλειτουργι-
κτητα µε τα Windows επηρε�ζει σηµαντικ�
τι� αγοραστικ�� αποφ�σει� των καταναλω-
τ�ν.
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(1) Υπθεση COMP/37.792, ανακο�νωση τ�που IP/01/1232 τη�
30.8.2001.

(2) Υπθεση COMP/37.245, η οπο�α εξετ�ζεται πλ�ον απ κοι-
νο� µε την υπθεση COMP/37.792 µε αριθµ υπθεση�
COMP/37.792.



210. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� εκτιµ� τι η
Microsoft καταχρ�ται τη δεσπζουσα θ�ση
τη� µ�σω τη� πολιτικ�� τη� χορ�γηση� αδει�ν
χρ�ση� των Windows 2000. Λγω του τι οι
�δειε� που χορηγε� η Microsoft καλ�πτουν το
πλ�ρε� πακ�το υπηρεσι�ν, οι καταναλωτ��
αναγκ�ζονται να αγορ�ζουν το πακ�το αυτ,
ακµη και αν θα προτιµο�σαν να προµηθε�ο-
νται ορισµ�νε� υπηρεσ�ε� απ ανταγωνιστι-
κ�� εταιρε�ε� παροχ�� υπηρεσι�ν εξυπηρε-
τητ�. Κατ’ αυτν τον τρπο οι καταναλωτ��
που χρησιµοποιο�ν �δη τα Windows και επι-
θυµο�ν να αγορ�σουν ανταγωνιστικ�� υπη-
ρεσ�ε�, θα �πρεπε να καταβ�λουν διπλ� τ�λη
αδε�α�. #τσι η πολιτικ� αυτ� οδηγε� του�
καταναλωτ�� στα προϊντα εξυπηρετητ� τη�
Microsoft, µε αποτ�λεσµα να περιορ�ζονται
οι δυναττητε� επιλογ�� του� στα προϊντα
λογισµικο� και να δηµιουργο�νται στεγαν�
στον ανταγωνισµ.

211. Τ�λο�, σον αφορ� το Media Player τη�
Microsoft (πργραµµα λογισµικο� αποθ�-
κευση� µ�σων σε συνεχ� ρο� που επιτρ�πει
την ταχε�α µετ�δοση δεδοµ�νων µ�σω του
∆ιαδικτ�ου και την αναπαραγωγ� φακ�λων
�χου και εικνα� σε προσωπικο�� υπολογι-
στ��), η Επιτροπ� εκτιµ� τι η δ�σµευση του
Media Player µε το λειτουργικ σ�στηµα
Windows των προσωπικ�ν υπολογιστ�ν στρε-
βλ�νει τον ανταγωνισµ β�σει τη� αξ�α� των
προϊντων. Λγω τη� τ�ση� των καταναλω-
τ�ν να χρησιµοποιο�ν την προεγκατεστη-
µ�νη διαµρφωση στον επιτραπ�ζιο υπολογι-
στ� του�, η ανωτ�ρω δ�σµευση δηµιουργε�
αποκλεισµο�� κατ� των �λλων πωλητ�ν λογι-
σµικο� αποθ�κευση� µ�σων σε συνεχ� ρο�.

212. Η Επιτροπ� επισηµα�νει τι το Εφετε�ο
(Court of Appeals) των ΗΠΑ αποφ�νθηκε στι�
28 Ιουν�ου 2001 τι η Microsoft παρ�βη την
παρ�γραφο 2 του νµου Sherman χρησιµο-
ποι�ντα� µ�σα αντ�θετα προ� τον ανταγωνισµ
για να διατηρ�σει το µονοπ�λι τη� στην
αγορ� λειτουργικ�ν συστηµ�των. Η Επιτροπ�
παρακολουθε� στεν� την �κβαση αυτ�� τη�
υπθεση� και σηµει�νει τι το Υπουργε�ο
∆ικαιοσ�νη� των ΗΠΑ και αρκετ�� πολιτε�ε�
συµφ�νησαν σε οριστικ� απφαση συµβιβα-
σµο�, εν� �λλε� πολιτε�ε� συνεχ�ζουν τη δικα-
στικ� διαµ�χη. Μολοντι η �κβαση τη� υπ-
θεση� στι� ΗΠΑ ενδ�χεται να επηρε�σει ορι-
σµ�νε� απ τι� πρακτικ�� που ερευν� η
Επιτροπ�, οι υποθ�σει� των ΗΠΑ και τη� ΕΚ
δεν εξετ�ζουν τα �δια πραγµατικ� περιστα-
τικ� και συνεπ�� ε�ναι συµπληρωµατικ��.

8.2. ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Î·È ¢È·‰›ÎÙ˘Ô

213. Η συνδροµ� των απαρα�τητων προϋπο-
θ�σεων για τη δηµιουργ�α εν� ανοιχτο� και
ανταγωνιστικο� περιβ�λλοντο�, ευνοϊκο� για
την αν�πτυξη του ∆ιαδικτ�ου και του ηλε-
κτρονικο� εµπορ�ου, αποτελε� �ναν απ του�
πρωταρχικο�� στχου� τη� Επιτροπ��. Ε�ναι
σαφ�� τι οι υφιστ�µενοι καννε� ανταγωνι-
σµο� επαρκο�ν για την αντιµετ�πιση των ιδι-
αιτεροτ�των του ∆ιαδικτ�ου, χ�ρη στην αφαι-
ρετικτητ� του� στον απαρα�τητο βαθµ. Οι
καννε� ανταγωνισµο� προσαρµζονται �νετα
στι� µεταβαλλµενε� οικονοµικ�� συνθ�κε�,
συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� ριζικ�� αλλαγ��
του τρπου διεξαγωγ�� των συναλλαγ�ν στην
εποχ� του ∆ιαδικτ�ου.

214. Προβλ�µατα ανταγωνισµο� αν�κυψαν
σχετικ� µε την υποδοµ� τηλεπικοινωνι�ν που
χρησιµοποιε�ται για τη ρο� δεδοµ�νων στο
∆ιαδ�κτυο. Τα προβλ�µατα αφορο�σαν δι�-
φορε� αγορ�� και κυρ�ω� τι� αγορ�� ευρυζω-
νικ�� (υψηλ�� χωρητικτητα�) και στενοζω-
νικ�� (χαµηλ�� χωρητικτητα�) πρσβαση�
στο ∆ιαδ�κτυο, καθ�� και τι� αγορ�� που σχε-
τ�ζονται µε τη συνδετικτητα στο ∆ιαδ�κτυο.

215. Η �λλειψη ανταγωνισµο� στι� αγορ��
τοπικ�� πρσβαση� σε λα τα κρ�τη µ�λη,
ιδ�ω� στην αγορ� ευρυζωνικ�� πρσβαση�,
αποτ�λεσε και π�λι �να απ τα µεγαλ�τερα
εµπδια για την αν�πτυξη του ∆ιαδικτ�ου και
των υπηρεσι�ν ∆ιαδικτ�ου στην Ευρ�πη. Η
Επιτροπ� ε�χε �δη λ�βει σηµαντικ� µ�τρα
στο εν λγω θ�µα, πω� η �κδοση του κανο-
νισµο� για την «αδεσµοπο�ητη πρσβαση
στον τοπικ βρχο» και η τοµεακ� �ρευνα για
τον τοπικ βρχο (1), και τ�ρα ε�ναι �τοιµη
να µελετ�σει και �λλε� πρωτοβουλ�ε�. Η Επι-
τροπ� συν�χισε να εξετ�ζει τι� ανταγωνιστι-
κ�� πι�σει� που θα µπορο�σαν να προ�λθουν
απ εναλλακτικ�� πλατφρµε� ευρυζωνικ��
πρσβαση�, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� κινη-
τ�� ασ�ρµατη� πρσβαση�. Ωστσο, η κινητ�
ασ�ρµατη πρσβαση µπορε� µεν να επιφ�ρει
ανταγωνιστικ�� πι�σει� στη δεσπζουσα
σ�µερα τεχνολογ�α τοπικο� βρχου, εξ�σου
σηµαντικ� µω� ε�ναι και η επ�βλεψη των επι-
χειρ�σεων που δεσπζουν στην αγορ� τη�
κινητ�� τηλεφων�α�.

216. Προβλ�µατα αν�κυψαν επ�ση� σχετικ�
µε το καθεστ�� λειτουργ�α� ∆ιαδικτ�ου, ιδι-
α�τερα σε σχ�ση µε τα ονµατα τοµ�ων του
∆ιαδικτ�ου. Οι υποθ�σει� µε τι� οπο�ε� ασχο-
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(1) Βλ�πε τµ�µα I.Γ.3.4.
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λε�ται η Επιτροπ� αφορο�ν µητρ�α καταχ�-
ριση� ονοµ�των τοµ�ων αν�τατου επιπ�δου
β�σει του �ρθρου 82. Αναµφ�βολα, οι ευρω-
παϊκο� καννε� ανταγωνισµο� �χουν εφαρ-
µογ� στο σ�στηµα ονοµ�των τοµ�ων (Domain
Name System — DNS). Εν γ�νει, η Επιτροπ�
πιστε�ει τι η κερδοσκοπικ�, διακριτικ� και
καταχρηστικ� καταχ�ριση ονοµ�των τοµ�ων
του ∆ιαδικτ�ου πρ�πει να αποφευχθε�, καθτι
το�το �χει κα�ρια σηµασ�α για την εδρα�ωση
εν� ανοιχτο� και ανταγωνιστικο� περιβ�λ-
λοντο� στο ∆ιαδ�κτυο.

9. ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜

217. Στην �κθεσ� τη� προ� το Συµβο�λιο του
Ελσ�νκι σχετικ� µε τον αθλητισµ (1) η Επι-
τροπ� διατ�πωσε τη θ�ση τη� σχετικ� µε τον
τρπο µε τον οπο�ο µπορο�ν να συµβιβαστο�ν
οι δι�φορε� λειτουργ�ε� του αθλητισµο�. Το
Συµβο�λιο τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση� σε
δ�λωση που προσαρτ�ται στα συµπερ�σµατα
του Συµβουλ�ου τη� Ν�καια� (2) υπογρ�µµισε
την αν�γκη να λαµβ�νεται υπψη σε λε� τι�
δρ�σει� τη� Κοιντητα� «η κοινωνικ�, εκπαι-
δευτικ� και πολιτιστικ� αποστολ� του αθλη-

τισµο�, στι� οπο�ε� στηρ�ζεται η ιδιαιτερ-
τητ� του, �τσι �στε να τηρο�νται και να προ-
ωθο�νται η δεοντολογ�α και οι δι�φορε� µορ-
φ�� αλληλεγγ�η� που ε�ναι απαρα�τητε� για
να διαφυλ�σσεται ο κοινωνικ� του ρλο�».

218. Στη δ�λωση επιβεβαι�νεται η προσ�-
λωση του Συµβουλ�ου στην αυτονοµ�α των
αθλητικ�ν οργαν�σεων και στο δικα�ωµ� του�
στην αυτοοργ�νωση µ�σω των κατ�λληλων
σωµατειακ�ν δοµ�ν. Αποστολ� των αθλητι-
κ�ν οργαν�σεων ε�ναι η οργ�νωση και η προ-
�θηση του τοµ�α του� και ειδικτερα των
αθλητικ�ν καννων και η σ�σταση εθνικ�ν
οµ�δων. Η αποστολ� αυτ� πρ�πει ασφαλ��
να υλοποιε�ται τηρουµ�νη� τη� εθνικ�� και
τη� κοινοτικ�� νοµοθεσ�α�.

219. Το Συµβο�λιο υπογρ�µµισε ιδια�τερα
τον κεντρικ ρλο των αθλητικ�ν οµοσπον-
δι�ν για την απαρα�τητη αλληλεγγ�η µεταξ�
του ψυχαγωγικο� αθλητισµο� και του αθλη-
τισµο� υψηλο� επιπ�δου, εξα�ροντα� τι� αρχ��
που πρ�πει να δι�πουν λε� τι� µορφ�� αθλη-
τισµο�: πρσβαση του µεγ�λου κοινο� στα
αθλητικ� θε�µατα, στ�ριξη του ερασιτεχνικο�
αθλητισµο�, απουσ�α διακρ�σεων, ιστητα
ευκαιρι�ν, επαγγελµατικ� εκπα�δευση, προ-
στασ�α τη� υγε�α�, καταπολ�µηση τη� χρ�-
ση� φαρµακοδιεγερτικ�ν ουσι�ν.

220. Το 2001 η Επιτροπ� ε�χε την ευκαιρ�α να
εφαρµσει τι� αρχ�� που �θεσε το Συµβο�λιο
στη δ�λωσ� του στο πλα�σιο τεσσ�ρων υπο-
θ�σεων ανταγωνισµο�.
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(1) #κθεση τη� Επιτροπ�� στο Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο µε στχο
τη διαφ�λαξη των σηµεριν�ν δοµ�ν του αθλητισµο� και τη
διατ�ρηση τη� κοινωνικ�� λειτουργ�α� του στο κοινοτικ
πλα�σιο. COM(1999) 644 τελικ τη� 10η� ∆εκεµβρ�ου 1999.

(2) ∆�λωση σχετικ� µε τα ειδικ� χαρακτηριστικ� του αθλητι-
σµο� και την κοινωνικ� του αποστολ� στην Ευρ�πη που πρ�-
πει να λαµβ�νονται υπψη κατ� την εφαρµογ� των κοιν�ν
πολιτικ�ν.

ŒÓıÂÙÔ 5: ªÂÙ·ÁÚ·Ê¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ

Στι� 5 Μαρτ�ου 2001, οι επ�τροποι Monti, Reding και ∆ιαµαντοπο�λου, και οι πρεδροι τη� FIFA
και τη� UEFA ολοκλ�ρωσαν τι� συνοµιλ�ε� σχετικ� µε τι� διεθνε�� µεταγραφ�� ποδοσφαιριστ�ν.
Η FIFA και η UEFA δεσµε�θηκαν τι θα υιοθετ�σουν ν�ου� καννε� µεταγραφ�� β�σει ορισµ�-
νων αρχ�ν (1), τρει� απ τι� οπο�ε� �χουν πρωταρχικ� σηµασ�α και αποσκοπο�ν στην προ�θηση
τη� κατ�ρτιση� ν�ων παικτ�ν, στην εξασφ�λιση τη� σταθερτητα� των οµ�δων, τη� ακεραιτη-
τα�, τη� κανονικτητα� και τη� οµαλ�� διεξαγωγ�� των αγ�νων, στο πλα�σιο των ιδιαιτεροτ�των
του ποδοσφα�ρου, προκειµ�νου να προστατευθε� το συµφ�ρον των οπαδ�ν και των θεατ�ν αυτο�
του αθλ�µατο�.

α) Πρ�το θ�µα των συνοµιλι�ν �ταν οι αποζηµι(σει� κατ�ρτιση�. Η Επιτροπ� �ταν π�ντα υπ�ρ των
αποζηµι�σεων κατ�ρτιση�, κατ’ αναλογ�α µε το κστο� τη� κατ�ρτιση�, συµπεριλαµβανοµ�νων
των αποζηµι�σεων στο τ�λο� του συµβολα�ου. #να� ν�ο� ποδοσφαιριστ��, δηλαδ� κ�τω των
23 ετ�ν, θεωρε�ται τι εκπαιδε�εται µ�χρι την ηλικ�α των 21 ετ�ν. Ε�ν αποχωρ�σει για να εντα-

(1) Ανακο�νωση τ�που τη� Επιτροπ�� IP/01/314 τη� 6.10.2001.



9.1. ºfiÚÌÔ˘Ï· 1

221. Οι υποθ�σει� τη� Φρµουλα 1 ε�ναι πολ�
σηµαντικ��, τσο απ χρηµατοοικονοµικ�
και οικονοµικ� �ποψη, σο και απ �ποψη
αθλητικ�� οργ�νωση� στο πλα�σιο µια�
διεθνο�� �νωση�. Το 1999 η Επιτροπ� �κρινε
τι η ∆ιεθν�� Οµοσπονδ�α Αυτοκιν�του
(Fédération internationale de l’automobile —
FIA) λειτουργο�σε υπ καθεστ�� σ�γκρου-
ση� συµφερντων µεταξ� του ρλου τη� ω�
ρυθµιστικο� φορ�α του αθλ�µατο�, αφεν�,
και ω� διοργανωτ� πρωταθληµ�των αυτοκι-
ν�του, αφετ�ρου. Η κατ�σταση αυτ� ευνο-
ο�σε του� αγ�νε� που διοργ�νωνε η FIA και
ειδικτερα τη Φρµουλα 1. Στο στχαστρο
τη� Επιτροπ�� βρ�θηκαν επ�ση� οι ροι των

συµβ�σεων µεταξ� τη� FOA, εταιρε�α� που
διαχειρ�ζεται κυρ�ω� τα τηλεοπτικ� δικαι�-
µατα τη� Φρµουλα 1, και των ραδιοτηλεο-
πτικ�ν σταθµ�ν, ιδ�ω� διτι οι εν λγω συµ-
β�σει� επ�τρεπαν την εξ�λειψη των αγ�νων
αυτοκιν�του που θα µπορο�σαν να ανταγωνι-
στο�ν τη Φρµουλα 1.

222. Η Επιτροπ� µπρεσε εντ�λει να βρει
µια λ�ση στα προβλ�µατα αυτ� σε συµφων�α
µε τη FIA και τη FOA. Σ�µφωνα µε αυτ� τη
λ�ση, που αποτ�λεσε αντικε�µενο δηµοσ�ευ-
ση� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα τον Ιο�νιο του
2001, η FIA αποσ�ρεται απ τον εµπορικ
τοµ�α για να διατηρ�σει την ανεξαρτησ�α και
την αµεροληψ�α τη� ω� ρυθµιστικ� φορ�α�.
#τσι, ε�τε παραιτ�θηκε απ τα τηλεοπτικ�60

χθε� σε �λλο σ�λλογο, ε�ναι θεµιτ για το σ�λλογο που τον εκπα�δευσε να ζητ�σει αποζηµ�ωση
για το κστο� τη� κατ�ρτιση� που του παρ�σχε. Ασφαλ��, η δυσκολ�α �γκειται στον υπολογι-
σµ αυτο� του κστου�. Η Επιτροπ� δ�χθηκε την υπ�ρβαση του πραγµατικο� κστου� κατ�ρτι-
ση� του ποδοσφαιριστ�, λαµβ�νοντα� µω� υπψη τι� επιδσει� του κ�ντρου κατ�ρτιση�. Yταν
�να� ν�ο� ποδοσφαιριστ�� πα�ζει διαδοχικ� σε δι�φορου� συλλγου�, ο αρχικ� σ�λλογο� που
τον εκπα�δευσε θα εισπρ�ξει �να µ�ρο� τη� αποζηµ�ωση� για την κατ�ρτιση που λαµβ�νει.

β) Το δε�τερο θ�µα �ταν τα συµβ�λαια, και ιδ�ω� ο περιορισµ� τη� δι�ρκει�� του�, µε στχο, µεταξ�
�λλων, να αποφευχθε� η καταστρατ�γηση τη� απφαση� Bosman (C-415/93, Bosman, Συλλογ�
1995, σ. I-4921). #τσι, η µ�γιστη δι�ρκεια των συµβολα�ων περιορ�στηκε σε π�ντε χρνια, εν�
η ελ�χιστη δι�ρκει� του� καθορ�στηκε σε �να χρνο, ο�τω� �στε να αποφευχθο�ν οι µεταγρα-
φ�� κατ� τη δι�ρκεια τη� ποδοσφαιρικ�� περιδου, οι οπο�ε� στρεβλ�νουν τον ανταγωνισµ. Οι
τελευτα�ε� πρ�πει να περιορ�ζονται σε εξαιρετικ�� περιπτ�σει�, πω� �να� τραυµατισµ� � η
πλ�ρη� αδυναµ�α συνεννηση� µεταξ� εν� πα�κτη και του προπονητ� του, κλπ. Ω� προ� τη λ�ση
των συµβολα�ων, η Επιτροπ� ε�ναι υπ�ρ εν� ισορροπηµ�νου συστ�µατο� µονοµερο�� λ�ση�
των συµβολα�ων. Στο παρελθν, η FIFA απαιτο�σε τη συµφων�α των δ�ο συλλγων για να µπο-
ρε� να µεταγραφε� �να� ποδοσφαιριστ�� κατ� τη δι�ρκεια ισχ�ο� του συµβολα�ου του. Σ�µερα,
�να� πα�κτη� µπορε� να µεταγραφε� χωρ�� να υπ�ρχει αυτ� η διπλ� συµφων�α, αλλ� µε τη χορ�-
γηση αποζηµ�ωση�, η οπο�α ε�τε προβλ�πεται �µεσα στο συµβλαιο του πα�κτη ε�τε δικαιολο-
γε�ται απ το σ�λλογο. Yταν αξι�νονται υπερβολικ� ποσ�, ε�ναι δυνατ� η �σκηση προσφυγ��
στα δικαστ�ρια. Επιπλ�ον, οι διευθ�νοντε� συλλγων και οµοσπονδι�ν υπογρ�µµισαν τι µια οµ�δα
οικοδοµε�ται µ�σα σε αρκετ� χρνια και η αποχ�ρηση εν� πα�κτη µετ� απ �να � δ�ο µλι� χρ-
νια καταστρ�φει εν µ�ρει ,τι �χει οικοδοµηθε� µ�χρι ττε. Για να περιοριστο�ν αυτ�� οι επικ�νδυνε�
λ�σει� συµβολα�ων προβλ�φθηκε �να� µηχανισµ� αθλητικ�ν κυρ�σεων, που µπορο�ν να φθ�-
σουν σε τετρ�µηνη αποβολ� στο τ�λο� του πρ�του � του δε�τερου �του�. Αντ�θετα, δεν µπορο�ν
να επιβληθο�ν κυρ�σει� µετ� το π�ρα� του τρ�του �του�. Συνεπ��, το εν λγω σ�στηµα περιορ�-
ζει τι� λ�σει� συµβολα�ων κατ� τα δ�ο πρ�τα �τη, αλλ� τι� ευνοε� απ το τρ�το �το�. #τσι βρ�-
θηκε µια ισορροπ�α µεταξ� των συµφερντων των ενδιαφεροµ�νων. Εισ�χθη επ�ση� κ�ποια ευε-
λιξ�α προκειµ�νου να τηρο�νται οι καννε� του «δ�καιου αθλητικο� σκοπο�».

γ) Τ�λο�, προβλ�φθηκαν �ργανα διαιτησα� ση� εκπροσ(πηση�, αποτελο�µενα απ εκπροσ�που�
των παικτ�ν και των συλλγων. Το ∆ιαιτητικ ∆ικαστ�ριο Ποδοσφα�ρου, δευτεροβ�θµιο
δικαιοδοτικ ργανο, �να τµ�µα του οπο�ου θα �χει επ�ση� σ�νθεση �ση� εκπροσ�πηση�, θα
επιλ�ει τι� διαφορ�� σχετικ� µε τι� διεθνε�� µεταγραφ��. Αποστολ� των ν�ων αυτ�ν διαιτη-
τικ�ν οργ�νων ε�ναι η ταχε�α διεκπερα�ωση των υποθ�σεων που του� υποβ�λλονται, χωρ�� να
στερε�ται απ του� πα�κτε� η δυναττητα να προσφ�γουν στα δικαστ�ρια, ε�ν το επιθυµο�ν,
γεγον� που απαγορευταν απ του� παραδοσιακο�� καννε� τη� FIFA.
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τη� δικαι�µατα ε�τε τα µεταβ�βασε στου�
δικαιο�χου�. Εξ�λλου, η FIA επ�φερε σηµα-
ντικ�� τροποποι�σει� στου� καννε� αυτο��,
καθορ�ζοντα� σαφ� κριτ�ρια για τη χορ�γηση
αδει�ν τη� FIA σε αθλητικ� γεγοντα και
στου� συµµετ�χοντε� σε αυτ�. Yσον αφορ�
τι� εµπορικ�� δραστηριτητε�, η FOA εξ�-
λειψε του� αντ�θετου� προ� τον ανταγωνισµ
ρου� απ τι� συµβ�σει� τη� µε τα σιρκου�
(διαδροµ��) και του� τηλεοπτικο�� σταθµο��·
εγκατ�λειψε επ�ση� την προ�θηση των ρ�λι.

223. Η ν�α αυτ� κατ�σταση θα �χει ευεργε-
τικ�� συν�πειε� για το �θληµα του αυτοκιν�-
του στην Ευρ�πη. Η βελτ�ωση του ρυθµιστι-
κο� συστ�µατο� τη� FIA θα συµβ�λει στην
τ�ρηση των απαρα�τητων µ�τρων ασφαλε�α�
χωρ�� να θιγο�ν τα εµπορικ� συµφ�ροντα των
διοργανωτ�ν που ε�ναι ανεξ�ρτητοι απ τη
FIA. Ειδικτερα, το συµφ�ρον τη� FIA να
ευνοε� του� αγ�νε� που λ�γονται «αγ�νε� τη�
FIA» εξουδετερ�νεται, καθτι η οµοσπονδ�α
θα �χει στο µ�λλον τα �δια κ�ρδη απ λου�
του� αγ�νε�. Η ελευθερ�α �σκηση� δραστη-
ριοτ�των, η αυξηµ�νη διαφ�νεια και η εξα-
σφ�λιση υψηλ�ν καννων ασφαλε�α� δηµι-
ουργο�ν ευνοϊκ�� συνθ�κε� για τη διαρκ�
αν�πτυξη του αθλ�µατο� του αυτοκιν�του,
καθ�� και �να πρτυπο αθλητικ�� οργ�νω-
ση�.

9.2. UEFA

224. Ο κανονισµ� τη� UEFA σχετικ� µε τη
µετ�δοση αθλητικ�ν γεγοντων, πω� ε�χε
αρχικ� υποβληθε� στην Επιτροπ�, �ταν πολ�
περ�πλοκο� και ε�χε πολ� µεγ�λη εµβ�λεια.
Η µετ�δοση αγ�νων απαγορευταν κατ� τη
δι�ρκεια του σαββατοκ�ριακου. Η Επιτροπ�
προσπ�θησε να βρει µια ισορροπ�α µεταξ�
του αθλητικο� συµφ�ροντο� και των καν-
νων ανταγωνισµο�. Απ την περ�οδο 2000/01,
ο ν�ο� κανονισµ� τη� UEFA επιτρ�πει πλ�ον
στι� εθνικ�� εν�σει� να εµποδ�ζουν τη µετ�-
δοση αθλητικ�ν γεγοντων στην επικρ�τει�
του� µνο για δ�ο �ρε� και τρι�ντα λεπτ� ε�τε
το Σ�ββατο ε�τε την Κυριακ� την �ρα που
διεξ�γονται οι κυριτεροι εθνικο� αγ�νε�.

9.3. ∂È¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜ ÚÔ˜
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Á·ÏÏÈÎÔ‡˜
Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜

225. Η εν λγω υπθεση υπ�γεται στα �ρθρα
87 και επµενα τη� Συνθ�κη�, σχετικ� µε τι�
κρατικ�� ενισχ�σει�. Οι γαλλικ�� αρχ�� κ�λε-
σαν την Επιτροπ� να λ�βει θ�ση σχετικ� µε
�να καινοφαν�� για την �δια θ�µα, το θ�µα των

κρατικ�ν ενισχ�σεων στον τοµ�α του αθλη-
τισµο� για τη χρηµατοδτηση κ�ντρων κατ�ρ-
τιση� ν�ων παικτ�ν. Η Επιτροπ� δ�χθηκε τη
χορ�γηση αυτ�ν των επιχορηγ�σεων, λαµ-
β�νοντα� υπψη τον εκπαιδευτικ του� στχο
και τι� µικρ�� του� συν�πειε� στον ανταγωνι-
σµ µεταξ� των µεγ�λων συλλγων.

226. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002 η Επιτροπ�
θα συνεχ�σει να εφαρµζει τι� αρχ�� που τ�θη-
καν στη δ�λωση τη� Ν�καια� κατ� την εξ�-
ταση των δ�ο υποθ�σεων για τι� οπο�ε� η
�ρευνα βα�νει προ� το τ�λο� τη�, δηλαδ� τον
κανονισµ τη� FIFA που δι�πει τη δραστη-
ριτητα των αντιπροσ�πων των παικτ�ν και
τον καννα τη� UEFA σχετικ� µε την κυρι-
τητα � τον οικονοµικ �λεγχο πολλ�ν αθλη-
τικ�ν συλλγων που συµµετ�χουν στι� �διε�
αθλητικ�� συναντ�σει� απ τον �διο φορ�α. Η
Επιτροπ� εξετ�ζει επ�ση� αρκετ�� υποθ�σει�
σχετικ� µε την απ κοινο� π�ληση δικαιω-
µ�των αναµετ�δοση� αθλητικ�ν γεγοντων
κατ’ αποκλειστικ�τητα σε �ναν µ�νο ραδιοφω-
νικ� σταθµ� αν� επικρ�τεια για περ�οδο εκτει-
νµενη σε αρκετ� �τη.

10. º·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ¿ ÚÔ˚fiÓÙ·

227. Απ την �ποψη τη� εφαρµοζµενη� πολι-
τικ��, κατ� τη δι�ρκεια του 2001 σηµει�θη-
καν δ�ο εξελ�ξει� που αξ�ζει να αναφερθο�ν
στη δραστηριτητα τη� Επιτροπ�� σχετικ�
µε την εφαρµογ� του δικα�ου του ανταγωνι-
σµο� στον φαρµακευτικ τοµ�α. Στι� δ�ο αυτ��
περιπτ�σει� η Επιτροπ� κλ�θηκε να λ�βει
υπψη την κεφαλαι�δη σηµασ�α τη� �ρευνα�
και αν�πτυξη� στον εν λγω τοµ�α.

228. Πρ�τον, η Επιτροπ� �λαβε πρσθετα
µ�τρα για να διατηρηθε� το παρ�λληλο εµπ-
ριο στον εν λγω τοµ�α. Προ� το�το, αφεν�,
�σκησε �φεση κατ� τη� απφαση� του Πρω-
τοδικε�ου τη� 26η� Οκτωβρ�ου 2000 σε υπ-
θεση σχετικ� µε το Adalat, προϊν τη� Bayer
για το καρδιαγγειακ σ�στηµα (1) και, αφετ�-
ρου, εξ�δωσε απφαση απαγρευση� κατ�
του συστ�µατο� διπλ�� τιµολγηση� τη�
Glaxo Wellcome για 80 περ�που φ�ρµακα που
πωλο�νται στην Ισπαν�α.

229. ∆ε�τερον, οι υπηρεσ�ε� τη� Επιτροπ��
εξ�τασαν και εν�κριναν δ�ο κοιν�� επιχει-
ρ�σει� που συστ�θηκαν απ φαρµακευτικ��
εταιρε�ε� µε στχο την αν�πτυξη, παρασκευ�
και π�ληση ορισµ�νων καινοτµων φαρµ�-

61(1) Υπθεση T-41/96, Bayer κατ� Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη
δηµοσιευθε�).



κων, µε β�ση τι� πρσφατε� κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� τη� Επιτροπ�� για του� οριζντιου�
περιορισµο�� του ανταγωνισµο� (1).

10.1. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ ÂÌfiÚÈÔ: Adalat,
GlaxoWellcome

10.1.1. Adalat

230. Στι� αρχ�� Ιανουαρ�ου 2001, η Επιτροπ�
�σκησε ανα�ρεση (2) κατ� τη� απφαση� µε
την οπο�α το Πρωτοδικε�ο ε�χε ακυρ�σει την
απφασ� τη� που απαγρευε συµφων�α µεταξ�
τη� Bayer και χονδρεµπρων εγκατεστηµ�-
νων στην Ισπαν�α και στη Γαλλ�α, η οπο�α
περιε�χε απαγρευση εξαγωγ�� για το φ�ρ-
µακο Adalat (3). Τα θ�µατα που τ�θηκαν εν�-
πιον του ∆ικαστηρ�ου των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των ε�ναι i) υπ ποιε� συνθ�κε� υφ�στα-
ται συµφωνα περιορισµο� του ανταγωνισµο�
µεταξ� διανοµ�ων µε τον προµηθευτ� του�
και ii) σε ποιε� περιπτ�σει� ο περιορισµ�
αυτ� µπορε� να θεωρηθε� ω� απαγ�ρευση εξα-
γωγ��.

231. Τα ανωτ�ρω φα�νονται �σω� ω� στεν�
νοµικ� ζητ�µατα, αλλ� �χουν ζωτικ� σηµα-
σ�α για τη διαφ�λαξη τη� πολιτικ�� τη� Επι-
τροπ�� σχετικ� µε του� κ�θετου� εδαφικο��
περιορισµο�� στον εν λγω τοµ�α, καθ�� και
σε �λλου� τοµε��. Κατ� την �ποψη τη� Επι-
τροπ��, το Πρωτοδικε�ο παρεξ�κλινε απ
προγεν�στερη νοµολογ�α του ∆ικαστηρ�ου
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των δ�νοντα� ιδια�-
τερα συσταλτικ� ερµηνε�α στι� �ννοιε� «συµ-
φων�α» και «απαγρευση εξαγωγ��» (4). Η
ερµηνε�α αυτ� —ε�ν δεν απορριφθε� απ το
∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των—
θα επ�τρεπε στι� εταιρε�ε� να σχεδι�ζουν τι�
πολιτικ�� του� κατ� του παρ�λληλου εµπο-
ρ�ου κατ� τ�τοιον τρπο �στε οι εν�ργει��
του� να µην υπ�γονται στο πεδ�ο εφαρµογ��
του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Το�το µε τη
σειρ� του θα σ�µαινε το τ�λο� τη� πολιτικ��
τη� Επιτροπ�� µε στχο τη διατ�ρηση του
παρ�λληλου εµπορ�ου στον φαρµακευτικ
τοµ�α και σε �λλου� τοµε��, και θα συνιστο�σε

ποιοτικ� εκτ�µηση των προβαλλµενων πλε-
ονεκτηµ�των των ενεργει�ν τη� βιοµηχαν�α�.

10.1.2. GlaxoWellcome (5)

232. Η Επιτροπ� προ�βη ακριβ�� σε τ�τοιου
ε�δου� ποιοτικ� αξιολγηση στην απφαση
που απη�θυνε στην GlaxoSmithKline (GSK) µε
την οπο�α απαγρευσε το σ�στηµα διπλ�� τιµο-
λγηση�, β�σει του οπο�ου η GlaxoWellcome
(GW) χρε�νει στου� ισπανο�� χονδρεµπρου�
υψηλτερη τιµ� για τα φ�ρµακα που εξ�γουν
απ’ ,τι για τα φ�ρµακα που µεταπωλο�ν προ�
καταν�λωση στην Ισπαν�α.

233. Στην απφασ� τη� η Επιτροπ� δεν επι-
µ�νει στο κατ� πσον υφ�σταται � χι «συµ-
φων�α» κατ� την �ννοια του �ρθρου 81 παρ�-
γραφο� 1, για τον απλ λγο τι υπ�ρχουν
αποδε�ξει� τι οι περισστεροι �µποροι
δ�χθηκαν το σ�στηµα τιµολγηση� τη� GW
που περιεχταν στου� ν�ου� τη� ρου� π�λη-
ση�. Στο πλα�σιο του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1,
η Επιτροπ� δ�χεται το επιχε�ρηµα τη� GW
τι ο φαρµακευτικ� τοµ�α� υπκειται σε ιδι-
α�τερε� κανονιστικ�� ρυθµ�σει�, µε την �ννοια
τι οι εθνικ�� αρχ�� συχν� παρεµβα�νουν στον
καθορισµ των τιµ�ν π�ληση� και τι σε λα
τα κρ�τη µ�λη υπ�ρχουν συστ�µατα επι-
στροφ�� που µετατρ�πουν του� ασθενε�� σε
πελ�τε� µη επηρεαζµενου� ιδια�τερα απ τι�
τιµ��. Ε�ναι επ�ση� φανερ τι η �λλειψη
εναρµνιση� µεταξ� των εθνικ�ν νοµοθεσι�ν
οδηγε� σε διαφορ�� τιµ�ν µεταξ� κρατ�ν
µελ�ν. Ωστσο, η Επιτροπ� εκτιµ�, σ�µφωνα
µε την π�για νοµολογ�α, τι αυτ� η �λλειψη
εναρµνιση� δεν νοµιµοποιε� τι� φαρµακευ-
τικ�� εταιρε�ε� να εδραι�σουν τι� διαφορ��
τιµ�ν χρε�νοντα� υψηλτερε� τιµ�� στι�
χ�ρε� που επικρατο�ν χαµηλ�� τιµ�� και απ
που γ�νονται εξαγωγ�� φαρµ�κων προ� τι�
χ�ρε� στι� οπο�ε� επικρατο�ν υψηλ�� τιµ��.
Κατ� την Επιτροπ�, τ�τοια συστ�µατα διπλ��
τιµολγηση� διαιων�ζουν αδικαιολγητα τον
κατακερµατισµ των εθνικ�ν αγορ�ν.

234. Παρ� τα�τα, η Επιτροπ� εξ�τασε επι-
σταµ�να τον ισχυρισµ τη� GW τι αυτ� ο
κατακερµατισµ� των εθνικ�ν αγορ�ν απο-
φ�ρει οφ�λη στου� καταναλωτ�� και τι, ω� εκ
το�του, το σ�στηµα διπλ�� τιµολγηση� πλη-
ρο� τι� προϋποθ�σει� για τη χορ�γηση απαλ-
λαγ�� δυν�µει του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3.
Ε�ναι η πρ�τη φορ� που µια φαρµακευτικ�
εταιρε�α κ�λεσε την Επιτροπ� να προβε� σε
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(1) Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την εφαρµογ� του �ρθρου 81
τη� συνθ�κη� ΕΚ στι� συµφων�ε� οριζντια� συνεργασ�α�
(ΕΕ C 3 τη� 6.1.2001).

(2) Υποθ�σει� C-2/01 και C-3/01 P. Ο Bundesverband
Arzneimittel-Importeure υπ�βαλε χωριστ� α�τηση αναιρ�-
σεω� κατ� τη� απφαση� του Πρωτοδικε�ου. Το ∆ικαστ�ριο
ενοπο�ησε τι� δ�ο υποθ�σει�.

(3) Υπθεση COMP/34.279· απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 10η�
Ιανουαρ�ου 1996 (ΕΕ L 201 τη� 9.8.1996, σ. 1)· ανακο�νωση
τ�που IP/96/19 τη� 10.1.1996.

(4) Εκτελεστικ� σ�νοψη των βασικ�ν λγων αναιρ�σεω� που
προ�βαλε η Επιτροπ� περι�χεται στην ΕΕ C 79 τη� 10.3.2001,
σ. 15.

(5) Υπθεση COMP/36.957· απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 8η�
Μαcου 2001 (ΕΕ L 302 τη� 17.11.2001)· ανακο�νωση τ�που
IP/01/661 τη� 8.5.2001.
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παρµοια εκτ�µηση. Η GW προβ�λλει, εν
γ�νει, δ�ο επιχειρ�µατα, τα οπο�α καταρρ�-
φθηκαν αµφτερα απ την Επιτροπ�.

235. Η GW υποστηρ�ζει καταρχ�� τι το
παρ�λληλο εµπριο προκαλε� απ�λεια εσ-
δων, µε αποτ�λεσµα να µει�νονται τα κεφ�-
λαια που διαθ�τει στην Ε & Α (περ�που 15 %
των εξδων τη�) και �τσι να περιορ�ζεται η
δυναττητ� τη� να αναπτ�σσει ν�α, καινο-
τµα φ�ρµακα. Επ’ αυτο� η Επιτροπ� παρα-
τηρε�, µεταξ� �λλων, τι οι τυχν απ�λειε�
εσδων θα µπορο�σαν κ�λλιστα να επιβαρ�-
νουν τα κεφ�λαια που διαθ�τει η GW για την
εµπορ�α των προϊντων τη� (τα οπο�α καλ�-
πτουν το υπλοιπο 85 % των εξδων τη�). Αυτ�
η εναλλακτικ� λ�ση θα �ταν προσφορτερη,
καθτι ο φαρµακευτικ� τοµ�α� συγκαταλ�-
γεται µεταξ� αυτ�ν που πραγµατοποιο�ν τι�
υψηλτερε� επενδ�σει� στην Ε & Α, εν� επι-
πλ�ον η καινοτοµ�α αποτελε� βασικ� παρ�-
µετρο του ανταγωνισµο�, σε µεγαλ�τερο
βαθµ απ’ ,τι η τιµ�. Η GW υποστηρ�ζει επ�-
ση� τι το παρ�λληλο εµπριο προκαλε� καθυ-
στερ�σει� στη δι�θεση ν�ων φαρµ�κων στι�
αγορ�� των χωρ�ν που επικρατο�ν χαµηλ��
τιµ��. Ωστσο, η Επιτροπ� δεν θε�ρησε πει-
στικ� τα σχετικ� αποδεικτικ� στοιχε�α.

236. Η GW στο µεταξ� ζ�τησε την ακ�ρωση
τη� απφαση� τη� Επιτροπ�� (1).

237. Yλα τα ζητ�µατα που τ�θηκαν στι� υπο-
θ�σει� Adalat και Glaxo εγε�ρονται και σε
πολλ�� �λλε� εκκρεµε�� κοινοποιηθε�σε� υπο-
θ�σει�. Αρκετ�� φαρµακευτικ�� εταιρε�ε�,
συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� Merck, �χουν ζητ�-
σει απ την Επιτροπ� να του� χορηγ�σει
αρνητικ� πιστοπο�ηση � τουλ�χιστον απαλ-
λαγ� για τα συστ�µατα ποσστωση� που εφαρ-
µζουν στι� προµ�θει�� του�. Τα εν λγω
συστ�µατα —που υποστηρ�ζεται τι επιβ�λ-
λονται µονοµερ�� στου� χονδρεµπρου�—
περιορ�ζουν τι� ποστητε� φαρµ�κων που δια-
τ�θενται στου� χονδρεµπρου� µε β�ση τι�
προηγο�µενε� πωλ�σει� του� στην εγχ�ρια
αγορ�. Οι φαρµακευτικ�� εταιρε�ε� επικα-
λο�νται ω� βασικ� δικαιολογ�α το σχεδιασµ
τη� παραγωγ�� και τη� διανοµ��. Πολλο� χον-
δρ�µποροι �χουν υποβ�λει προ πολλο� καταγ-
γελ�ε� σχετικ� µε τα εν λγω συστ�µατα.
Τ�ρα που η Επιτροπ� εξ�δωσε την απφαση
Glaxo, οι υπηρεσ�ε� τη� �ρχισαν να εξετ�-
ζουν λεπτοµερ�στερα τα συστ�µατα ποσ-
στωση� επ� των προµηθει�ν.

10.2. ∫ÔÈÓ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

238. Η Επιτροπ� αναγνωρ�ζει τη µεγ�λη
σηµασ�α των δραστηριοτ�των �ρευνα� και
αν�πτυξη� στον φαρµακευτικ τοµ�α. Κατ�
τη δι�ρκεια του 2001 οι υπηρεσ�ε� τη� Επι-
τροπ�� εξ�δωσαν διοικητικ�� επιστολ��
θ�ση� στο αρχε�ο σε δ�ο υποθ�σει� στι�
οπο�ε� φαρµακευτικ�� εταιρε�ε� ε�χαν κοι-
νοποι�σει τη σ�σταση κοιν�� επιχε�ρηση�
µε στχο τη συνεργασ�α του� στην αν�πτυξη,
παραγωγ� και π�ληση ν�ων φαρµ�κων. Οι
δ�ο υποθ�σει� ε�χαν πτυχ�� που �χρηζαν εξ�-
ταση� β�σει των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν
τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε του� οριζντιου�
περιορισµο�� του ανταγωνισµο�.

10.2.1. Pfizer/EISAI (2)

239. Στην πρ�τη υπθεση, η Pfizer (ΗΠΑ)
ε�χε αποφασ�σει να συνεργαστε� µε την EISAI
(Ιαπων�α) µε στχο τη δι�θεση στην αγορ�
εν� προϊντο� κατ� τη� νσου Αλτζχ�ιµερ.
Η Pfizer θα εγκατ�λειπε το προϊν που αν�-
πτυσσε η �δια προ� φελο� του προϊντο� τη�
EISAI, η οπο�α θα αναλ�µβανε το µεγαλ�τερο
µ�ρο� των δραστηριοτ�των Ε & Α και παρα-
γωγ��. Η Pfizer θα χρησιµοποιο�σε το παγκ-
σµιο δ�κτυο διανοµ�� τη� διεκπεραι�νοντα�
κατ� κ�ριο λγο τι� δραστηριτητε� εµπο-
ρ�α�. Yταν τα µ�ρη κοινοπο�ησαν τη συνερ-
γασ�α του�, το προϊν του� (γνωστ µε την
εµπορικ� ονοµασ�α Aricept) ε�χε �δη διοχε-
τευθε� στην αγορ�, εν� καµ�α ουσιαστικ� απ
τι� ανταγωνιστικ�� κοιν�� επιχειρ�σει� Ε & Α
δεν ε�χε καταφ�ρει να διαθ�σει αν�λογο
προϊν στην αγορ�. Το υψηλ µερ�διο αγο-
ρ�� του Aricept αποτελο�σε �νδειξη δεσπ-
ζουσα� θ�ση� σε πολλ� κρ�τη µ�λη.

240. Η Επιτροπ� θε�ρησε το γεγον� τι η
Pfizer εγκατ�λειψε τη δραστηριτητ� τη� στον
τοµ�α τη� Ε & Α ω� µε�ωση του ανταγωνισµο�
κατ� την �ννοια του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1.
Ε�ν η EISAI ε�χε επιλ�ξει να συνεργαστε� µε
�ναν ισχυρ ετα�ρο στον τοµ�α τη� εµπορ�α�
που δεν αν�πτυσσε δικ του προϊν, θα υπ�ρχε
περισστερο� ανταγωνισµ� στην εν λγω
αγορ�. Ωστσο, λαµβ�νοντα� υπψη τα
εµφαν� οφ�λη για του� καταναλωτ��, οι υπη-
ρεσ�ε� τη� Επιτροπ�� θε�ρησαν τι δικαιο-
λογε�ται η χορ�γηση απαλλαγ��. Τα υψηλ�
µερ�δια αγορ�� δεν λειτο�ργησαν ει� β�ρο�
των µερ�ν, διτι προ�κυψαν απ το λεγµενο
πλεον�κτηµα «τη� πρ�τη� κ�νηση�». Ωστσο,
η δι�ρκεια τη� απαλλαγ�� περιορ�στηκε σε
επτ� χρνια µε �ναρξη την εισαγωγ� του φαρ-
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(1) Υπθεση C-168/01 P, εκκρεµε� εν�πιον του ∆ικαστηρ�ου. (2) Υπθεση COMP/36.932.



µ�κου στην αγορ�, διτι τα µ�ρη δεν απ�δει-
ξαν τι χρει�ζονται περισστερο χρνο για
να αποσβ�σουν τι� σχετικ� µικρ�� επενδ�-
σει� του� (1).

10.2.2. Pfizer/Aventis (2)

241. Στη δε�τερη υπθεση, η Pfizer (ΗΠΑ)
συνεργ�στηκε µε �λλη µια µεγ�λη επιχε�-
ρηση (Aventis) και µια µικρτερη επιχε�ρηση
�ρευνα� εγκατεστηµ�νη στι� ΗΠΑ µε την
επωνυµ�α Inhale. Στχο� τη� συνεργασ�α� �ταν
η αν�πτυξη, παρασκευ� και π�ληση εν�
εισπνε�σιµου προϊντο� ινσουλ�νη� σε µια
αγορ� που µ�χρι τ�ρα υπ�ρχει µνο εν�σιµη
ινσουλ�νη. Η Pfizer δεν ε�χε καµ�α παρουσ�α
στην αγορ� (εν�σιµη�) ινσουλ�νη� και η
Aventis κατε�χε µλι� την τρ�τη θ�ση στην
αγορ�, υστερ�ντα� �ναντι των δ�ο κορυφα�ων
παραγωγ�ν (Novo Nordisk και Eli Lilly) στα
περισστερα κρ�τη µ�λη.

242. Για το λγο αυτν η κοιν� επιχε�ρηση
(στην πραγµατικτητα σειρ� χωριστ�ν κοιν�ν
επιχειρ�σεων) θεωρ�θηκε τι δεν δηµιουργε�
προβλ�µατα ανταγωνισµο� β�σει του �ρθρου
81 παρ�γραφο� 1. Ωστσο, η υποχρ�ωση µη
ανταγωνισµο� (για 30 χρνια, επιπλ�ον δε
π�ντε �τη µετ� τη λ�ξη για την πρακτικ� διεκ-

περα�ωση τη� λ�ση� τη� συνεργασ�α�) θεω-
ρ�θηκε υπερβολικ� µακρχρονη �στε να µπο-
ρε� να χαρακτηριστε� ω� δευτερε�ων περιο-
ρισµ�. Τα µ�ρη δεσµε�θηκαν να περιοριστε�
αυτ� η περ�οδο� σε 20 χρνια (συν τρ�α �τη
µετ� τη λ�ξη). Οι υπηρεσ�ε� τη� Επιτροπ��
δ�χθηκαν τη ρ�τρα µη ανταγωνισµο� λγω
τη� σχετικ� ασθενο�� θ�ση� των εµπλεκµε-
νων µερ�ν στην αγορ� και τη� µη πρκληση�
σηµαντικ�ν φαινοµ�νων αποκλεισµο� απ τι�
συµφων�ε� αποκλειστικ�� εµπορ�α� µεταξ�
των µερ�ν. Υπ τι� συνθ�κε� αυτ��, οι υπη-
ρεσ�ε� τη� Επιτροπ�� δεν θε�ρησαν αναγκα�ο
να καθοριστε� επακριβ�� το χρονικ δι�στηµα
που θα χρει�ζονταν τα µ�ρη για να αποσβ�-
σουν τι� µεγ�λε� επενδ�σει� του�.

243. Πρ�πει να σηµειωθε� τι οι δ�ο αυτ��
υποθ�σει� αφορο�σαν συνεργασ�α σε επ�πεδο
εµπορ�α� υπ µορφ� απ κοινο� προ�θηση�
� απ κοινο� εµπορ�α�. Στην περ�πτωση τη�
απ κοινο� προ�θηση�, δ�ο � περισστερε�
εταιρε�ε� χρησιµοποιο�ν το δυναµικ του�
στον τοµ�α των πωλ�σεων για να διαθ�σουν
στην αγορ� �να προϊν µε το �διο εµπορικ
σ�µα, εν� απ κοινο� εµπορ�α σηµα�νει τι
κ�θε εταιρε�α πωλε� το προϊν µε το δικ τη�
εµπορικ σ�µα. Ορισµ�νε� χ�ρε� απαγορε�-
ουν την απ κοινο� προ�θηση για το λγο τι
ο �να� ετα�ρο� που συµµετ�χει στην προ�-
θηση δεν διαθ�τει �δεια εµπορ�α� του φαρ-
µ�κου. Στι� χ�ρε� αυτ�� οι εταιρε�ε� θα εφαρ-
µσουν την τεχνικ� τη� απ κοινο� εµπορ�α�.
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(1) Βλ�πε κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� οριζντιε� συµφων�ε�,
παρ�γραφο� 73 (ΕΕ C 3 τη� 6.1.2001).

(2) Υπθεση COMP/37.590.
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244. Μετ� απ επτ� χρνια ταχε�α� α�ξηση�
των συγκεντρ�σεων, ο αριθµ� των συγκε-
ντρ�σεων που κοινοποι�θηκαν µει�θηκε
ελαφρ� το 2001, σηµει�νοντα� πτ�ση σε 335
απ 345 το προηγο�µενο �το�.

245. Η Επιτροπ� εξ�δωσε 339 οριστικ�� απο-
φ�σει�, εκ των οπο�ων 20 ελ�φθησαν κατ-
πιν εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα� (π�ντε απο-
φ�σει� απαγρευση�, π�ντε αποφ�σει� �γκρι-
ση� �νευ προϋποθ�σεων και δ�κα αποφ�σει�
�γκριση� υπ προϋποθ�σει�), εν� σε 13 υπο-
θ�σει� χορηγ�θηκε �γκριση υπ προϋποθ�-
σει� µετ� την περ�τωση αρχικ�� �ρευνα�
(«πρ�το στ�διο διαδικασ�α�»). Η Επιτροπ�
εν�κρινε 312 υποθ�σει� κατ� το πρ�το στ�διο
τη� διαδικασ�α�. 140 απ τι� αποφ�σει� �γκρι-
ση� κατ� το πρ�το στ�διο τη� διαδικασ�α�
(δηλαδ� το 45 %) ελ�φθησαν σ�µφωνα µε την
απλοποιηµ�νη διαδικασ�α που θεσπ�στηκε
τον Σεπτ�µβριο του 2000. Επιπλ�ον, η Επι-
τροπ� �λαβε επτ� αποφ�σει� παραποµπ��
στι� αρµδιε� αρχ�� των κρατ�ν µελ�ν β�σει
του �ρθρου 9 του κανονισµο� περ� συγκε-
ντρ�σεων και κ�νησε διαδικασ�α εµπεριστα-
τωµ�νη� �ρευνα� σε 22 υποθ�σει�, εκ των
οπο�ων τρει� εκκρεµο�σαν στο τ�λο� του
�του� (1).

246. Οι συγκεντρ�σει� στου� τοµε�� των τηλε-
πικοινωνι�ν και των µ�σων µαζικ�� ενηµ�-
ρωση�, οι οπο�οι επλ�γησαν ιδια�τερα απ
την πτ�ση των τιµ�ν των µετοχ�ν, σχεδν
σταµ�τησαν το 2001. Εν� το 2000 κοινοποι�-
θηκαν 65 υποθ�σει� στου� εν λγω τοµε��, ο
αριθµ� των κοινοποι�σεων µει�θηκε σε τ�σ-
σερι� το 2001, σηµει�νοντα� θεαµατικ� πτ�ση
απ 13 υποθ�σει� σε µ�α αν�µεσα στο τ�ταρτο
τρ�µηνο του 2000 και το πρ�το τρ�µηνο του
2001.

247. Οι περισστερε� συγκεντρ�σει� και
εξαγορ�� που εκτ�µησε η Επιτροπ� αφορο�-
σαν δ�ο � περισστερε� εταιρε�ε� τη� ΕΕ. Οι
πρ�ξει� µεταξ� επιχειρ�σεων τη� ΕΕ και επι-
χειρ�σεων απ τρ�τε� χ�ρε� µει�θηκαν το
2001 σε σχ�ση µε το 2000, εν� αντ�θετα αυξ�-
θηκε ο αριθµ� εγχ�ριων πρ�ξεων µεταξ�
εταιρει�ν εγκατεστηµ�νων στην �δια χ�ρα.

2000 2001

Εγχ�ριε� 74 85

Επιχειρ�σει� τη� ΕΕ 144 138

Επιχειρ�σει� τη� ΕΕ/
επιχειρ�σει� τρ�των 
χωρ�ν 102 82

Επιχειρ�σει� τρ�των 
χωρ�ν/επιχειρ�σει� 
τρ�των χωρ�ν 31 36

248. Παρ� τη µικρ� µε�ωση του συνολικο�
αριθµο� κοινοποι�σεων, εκδθηκαν π�ντε
αποφ�σει� απαγρευση� (2), οι περισστε-
ρε� αποφ�σει� απαγρευση� που �χουν
ληφθε� ποτ� µ�σα σε �να µνο �το� µ�χρι
σ�µερα. Επιπλ�ον, π�ντε κοινοποι�σει� απο-
σ�ρθηκαν απ του� κοινοποιο�ντε� στο δε�-
τερο στ�διο τη� διαδικασ�α� (εν µ�ρει λγω
των προβληµ�των ανταγωνισµο� που εντ-
πισε η Επιτροπ� και εν µ�ρει για �λλου�
λγου�). Και οι π�ντε απαγορευτικ�� απο-
φ�σει� εκδθηκαν λγω δηµιουργ�α� (τ�σ-
σερι� υποθ�σει�) � εν�σχυση� (µ�α υπθεση)
ατοµικ'� δεσπζουσα� θ�ση�. Η δυνητικ�
συλλογικ' δεσπζουσα θ�ση αποτ�λεσε το
βασικ µ�ληµα τη� Επιτροπ�� σε π�ντε υπο-
θ�σει� που εξετ�στηκαν εφ�το� στο δε�τερο
στ�διο τη� διαδικασ�α�. Στην υπθεση
MAN/Auwärter (3) και σε δ�ο υποθ�σει� που
εξετ�στηκαν απ κοινο�, τι� υποθ�σει�
UPM Kymmene/Haindl (4) και Norske
Skog/Parenco/Walsum (5), η εµπεριστατω-
µ�νη �ρευνα οδ�γησε σε �γκριση των πρ�-
ξεων �νευ προϋποθ�σεων. Σε δ�ο �λλε� υπο-
θ�σει� που εξετ�στηκαν παρ�λληλα, τι� υπο-
θ�σει� BP/E.ON (6) και Shell/DEA (7), η
Επιτροπ� εν�κρινε τι� πρ�ξει� κατπιν των
δεσµε�σεων που αν�λαβαν τα µ�ρη για να
αντιµετωπιστο�ν τα προβλ�µατα συλλογι-
κ�� δεσπζουσα� θ�ση� στην αγορ� αιθυλε-
ν�ου στο δ�κτυο αγωγ�ν «ARG+» που συν-
δ�ει τι� Κ�τω Χ�ρε�, το Β�λγιο και τη Γερ-
µαν�α.

249. Παρ� την α�ξηση των απαγορευτικ�ν
αποφ�σεων, το ποσοστ κοινοποιηθεισ�ν
συγκεντρ�σεων που οδ�γησαν στην �κδοση
απαγορευτικ�� απφαση� παραµ�νει σε
χαµηλ� επ�πεδα, καθτι δεν υπερβα�νει το
1 %, � το 2 % ε�ν συνυπολογιστο�ν οι υπο-
θ�σει� που αποσ�ρθηκαν στο δε�τερο στ�-
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(1) Υπθεση COMP/M.2495, Haniel/Fels, υπθεση

COMP/M.2547, Bayer/Aventis Crop Science, και υπθεση
COMP/M.2568, Haniel/Ytong.

(2) Σ�µφωνα µε το �ρθρο 8 παρ�γραφο� 3 του κανονισµο� περ�
συγκεντρ�σεων.

(3) Υπθεση COMP/M.2201, 26.6.2001.
(4) Υπθεση COMP/M.2498, 21.11.2001.
(5) Υπθεση COMP/M.2499, 21.11.2001.
(6) Υπθεση COMP/M.2533, 6.9.2001.
(7) Υπθεση COMP/M.2389, 23.8.2001.



2. ∂ıÓÈÎ¤˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰˘ÓËÙÈÎfi˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜

250. Οι µισ�� περ�που απ τι� εφετιν�� απα-
γορευτικ�� αποφ�σει� και ανακλ�σει� υπο-
θ�σεων στο δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α�
αφορο�σαν συγκεντρ�σει� µεταξ� εται-
ρει�ν εγκατεστηµ�νων στην �δια χ�ρα. Στι�
περισστερε� απ αυτ�� τι� υποθ�σει�, αν�-
κυπταν προβλ�µατα ανταγωνισµο� σε δι�-
φορε� χ�ρε� και χι µνο στι� χ�ρε� που
βρ�σκονταν τα κεντρικ� γραφε�α των µερ�ν
τη� συγκ�ντρωση�. Μολοντο�το, οι απαγο-
ρε�σει� «εγχ�ριων» συγκεντρ�σεων προ-
καλο�ν συν�θω� τι� πιο θορυβ�δει� δια-
µαρτυρ�ε� και την �σκηση πι�σεων απ τι�
εµπλεκµενε� εταιρε�ε� σε πολιτικο�� των
κρατ�ν µελ�ν, πω� συν�βη και εφ�το� µετ�
τι� απαγορευτικ�� αποφ�σει� στι� υποθ�-
σει� General Electric/Honeywell (1) και
Schneider/ Legrand (2), και την αν�κληση
τη� υπθεση� SEB/Föreningssparbanken (3)
στο δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α�. Απ
το 1990, δ�δεκα απ τι� 18 απαγορε�σει�
αφορο�σαν «εγχ�ριε�» συγκεντρ�σει�. Οι
εταιρε�ε� που επηρε�στηκαν απ τι� απα-
γορε�σει� των δ�δεκα «εγχ�ριων» συγκε-
ντρ�σεων �ταν εγκατεστηµ�νε� στι� ακ-
λουθε� χ�ρε�: Γερµαν�α (τρει� υποθ�σει�),
Κ�τω Χ�ρε� (δ�ο υποθ�σει�, οι οπο�ε�
αµφτερε� παραπ�µφθηκαν στην Επιτροπ�
απ τι� Κ�τω Χ�ρε� β�σει του �ρθρου 22),
Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε� (δ�ο υποθ�σει�), και
Γαλλ�α, Ηνωµ�νο Βασ�λειο, Σουηδ�α, Φιν-
λανδ�α (παραποµπ� β�σει του �ρθρου 22),

Ντια Αφρικ� (4) (µ�α υπθεση σε κ�θε χ�ρα).
Η γεωγραφικ� διασπορ� των εγχ�ριων συγκε-
ντρ�σεων που απαγορε�θηκαν φα�νεται να
αντικατοπτρ�ζει το σχετικ µ�γεθο� των
οικε�ων χωρ�ν, χωρ�� να διακρ�νεται καµ�α
διαφορ� µεταξ� χωρ�ν � οµ�δων χωρ�ν. Ειδι-
κτερα, τα στοιχε�α δεν αφ�νουν να διαφανε�
η �παρξη «µεροληψ�α� κατ� των µικρ�ν
χωρ�ν» στο σ�στηµα ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων τη� Επιτροπ��. Πρ�γµατι, επτ� απα-
γορε�σει� αφορο�σαν εταιρε�ε� που ε�χαν την
�δρα του� σε µεγ�λε� οικονοµ�ε� (Γαλλ�α,
Γερµαν�α, Ηνωµ�νο Βασ�λειο και Ηνωµ�νε�
Πολιτε�ε�), δ�ο αφορο�σαν µικρ�� χ�ρε� (Σου-
ηδ�α, Φινλανδ�α), εν� ο χαρακτηρισµ� των
Κ�τω Χωρ�ν και τη� Ντια� Αφρικ�� εξαρ-
τ�ται απ το εφαρµοζµενο κριτ�ριο µεγ�θου�
(πληθυσµ�, ΑΕγχΠ, �κταση κλπ.). Εκτ� απ
τι� εγχ�ριε� αγορ�� των εταιρει�ν, οι περισ-
στερε� απ τι� απαγορευθε�σε� συγκεντρ�-
σει� δηµιουργο�σαν προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο� και σε �λλε� χ�ρε� του ΕΟΧ.

251. Λγω του µικρο� συνολικο� αριθµο�
των απαγορευτικ�ν αποφ�σεων, υπ�ρχουν
περιορισµ�να περιθ�ρια εξαγωγ�� στατι-
στικ�� σηµαντικ�ν συµπερασµ�των απ την
κατανοµ� των απαγορε�σεων στι� δι�φορε�
χ�ρε� και στο χρνο. #χοντα� κατ� νου αυτ�
την επιφ�λαξη, στον κατωτ�ρω π�νακα
παρουσι�ζεται ο αριθµ� των επιχειρ�σεων
που επηρε�στηκαν απ απαγορευτικ�� απο-
φ�σει�, καθ�� και ο αριθµ� των συµµετε-
χντων (δηλαδ� δ�ο � περισστεροι αν�
πρ�ξη) απ κ�θε χ�ρα στην οπο�α υπ�ρχαν
εταιρε�ε� που επηρε�στηκαν απ απαγο-

διο τη� διαδικασ�α�. ∆εν υπ�ρχει συστη-
µατικ� ανοδικ� � καθοδικ� τ�ση ω� προ�
τον κ�νδυνο που διατρ�χει �να κοινοποιο�ν
µ�ρο� να οδηγ�σει η κοινοπο�ηση συγκ�-

ντρωση� σε αν�κληση τη� κοινοπο�ηση�
στο δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α� � σε
�κδοση απαγορευτικ�� απφαση�, πω�
προκ�πτει απ τον κατωτ�ρω π�νακα.
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(1) Υπθεση COMP/M.2220, 3.7.2001.
(2) Υπθεση COMP/M.2282, 10.10.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2380 (αποσ�ρθηκε).

(4) Υπθεση COMP/M.619, Gencor/Lonrho: µολοντι η Lonrho
�χει την �δρα τη� στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο, οι βασικ�� τη�
δραστηριτητε� ασκο�νται στη Ντια Αφρικ�.

Απαγορε�σει� και ανακλ'σει� κοινοπο�ηση� στο δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α�, 1991-2001

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Σ�νολο

Κοινοποι�σει� 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 296 1 857

Απαγορε�σει� 1 1 2 3 1 2 1 2 5 18

Ανακλ�σει� 
στο δε�τερο
στ�διο 1 1 4 5 6 3 20

Κανονιστικ� 
κ�νδυνο� (%) 1,6 0,0 1,7 1,1 1,8 3,1 0,6 2,6 2,1 2,3 2,7 2,0
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252. Οριζντιε� συγκεντρ�σει� εταιρει�ν
στι� �διε� γεωγραφικ�� αγορ�� και στι� �διε�
αγορ�� προϊντο� ε�ναι δυνατ να προκαλ�-
σουν προβλ�µατα ανταγωνισµο�, διτι αυξ�-
νουν τα µερ�δια αγορ�� και οδηγο�ν σε εξ�-
λειψη εν� �µεσου ανταγωνιστ�. Η εκτ�-
µηση αυτ� ε�ναι ανεξ�ρτητη απ το µ�γεθο�
τη� αγορ��, διτι ο θεµελι�δη� στχο� του
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, δηλαδ� η προ-
στασ�α των καταναλωτ�ν απ τι� συν�πειε�
τη� µονοπωλιακ�� ισχ�ο� (υψηλτερε�
τιµ��, χαµηλτερη ποιτητα, µικρτερη
παραγωγ�, πιο περιορισµ�νη καινοτοµ�α)
�χει καθολικ� εφαρµογ�, ανεξ�ρτητα απ
το ε�ν οι καταναλωτ�� ε�ναι εγκατεστηµ�νοι
σε µικρ� � µεγ�λη χ�ρα. Το 2001 η απαγ-
ρευση των συγκεντρ�σεων στι� υποθ�σει�
Schneider/Legrand (1), SCA/Metsä Tissue (2)
και CVC/Lenzing (3), καθ�� και η εγκατ�-
λειψη τη� συγκ�ντρωση� στον τραπεζικ
τοµ�α τη� Σουηδ�α� µεταξ� των εταιρει�ν
SEB και Föreningssparbanken (4) υπ�γονται
στην εν λγω κατηγορ�α. Οι τρει� πρ�ξει�
συγκ�ντρωση� θα παρε�χαν στα µ�ρη εξαι-
ρετικ� υψηλ� µερ�δια αγορ�� στι� σχετικ��
γεωγραφικ�� αγορ�� και στι� σχετικ�� αγο-
ρ�� προϊντο�. Εν� στι� υποθ�σει�
Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue και
SEB/Föreningssparbanken οι σχετικ�� γεω-
γραφικ�� αγορ�� �ταν εθνικ��, η πρ�ξη
CVC/Lenzing θα οδηγο�σε σε δεσπζουσα
θ�ση σε ευρωπαϊκ επ�πεδο.

2.1. √ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ
·ÁÔÚÒÓ Î·È ‰˘ÓËÙÈÎfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜

253. Κεντρικ στοιχε�ο τη� εξ�ταση� υποθ�-
σεων ανταγωνισµο� ε�ναι ο ορισµ� τη� σχε-
τικ�� γεωγραφικ�� αγορ��. Στχο� του ορι-
σµο� τη� σχετικ�� γεωγραφικ�� αγορ��
(καθ�� και τη� σχετικ�� αγορ�� προϊντο�)
ε�ναι να εντοπιστο�ν οι ανταγωνιστ�� των
εµπλεκµενων σε µια συγκεκριµ�νη υπθεση
επιχειρ�σεων που ε�ναι ικανο� να θ�σουν ρια
στη συµπεριφορ� του�. Η προσ�γγιση αυτ�
προβλ�πεται στον κανονισµ περ� συγκε-
ντρ�σεων και αποτελε� π�για πρακτικ� των
περισστερων αρχ�ν ανταγωνισµο� του
κσµου. Για τον ορισµ των γεωγραφικ�ν αγο-
ρ�ν εξετ�ζεται η αγορ� τσο απ την πλευρ�
τη� προσφορ�� σο και απ την πλευρ� τη�
ζ�τηση�. Το 2001 η Επιτροπ� αν�λυσε ορι-
σµο�� αγορ�� που περιλαµβ�νονταν σε απο-
φ�σει� τη� σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων των
τελευτα�ων π�ντε ετ�ν. Επ� συνλου
1 295 αποφ�σεων, σε 184 αποφ�σει� (14,2 %)
οι αγορ�� ορ�στηκαν ω� εθνικ��. Σε 187 απο-
φ�σει� (14,4 %), οι αγορ�� �ταν ευρ�τερε� απ
εθνικ��. Στι� υπλοιπε� 924 αποφ�σει� (71,4 %)
η �κταση των γεωγραφικ�ν αγορ�ν δεν προσ-
διορ�στηκε επακριβ��, διτι δεν θα προ�κυ-
πταν προβλ�µατα ανταγωνισµο� µε β�ση οποι-
ονδ�ποτε απ του� δυνατο�� ορισµο�� τη� αγο-
ρ��, ε�τε δηλαδ� η αγορ� οριζταν ω�
καλ�πτουσα τον ΕΟΧ ε�τε ω� περιφερειακ�
� εθνικ�. Συνεπ��, η αγορ� ορ�στηκε ω�
εθνικ� σε µικρ µνο µ�ρο� των υποθ�σεων.

254. Ωστσο, ο ορισµ� τη� αγορ�� ε�ναι µνο
η αρχ� τη� εξ�ταση� µια� συγκ�ντρωση� και

ρευτικ� απφαση. Μεταξ� των χωρ�ν του
ΕΟΧ, οι απαγορευτικ�� αποφ�σει� κατ� εται-
ρει�ν τη� Γαλλ�α�, τη� Γερµαν�α�, τη�
∆αν�α�, τη� Σουηδ�α�, τη� Φινλανδ�α� και
τη� Νορβηγ�α� υπερ�βησαν τον µ�σο ρο,
εν� οι ιταλικ�� και βρετανικ�� επιχειρ�σει�
αντιµετ�πισαν κ�πω� λιγτερε� απαγορε�-

σει�. Ο κ�νδυνο� απαγρευση� που αντιµε-
τωπ�ζουν οι αµερικανικ�� επιχειρ�σει� ε�ναι
επ�ση� χαµηλτερο� του µ�σου ρου.
Ωστσο, εν γ�νει η κατανοµ� του σχετικο�
αριθµο� των απαγορε�σεων αν� χ�ρα δεν
διαφ�ρει στατιστικ� απ την κανονικ�
(τυχα�α) κατανοµ�.
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(1) Υπθεση COMP/M.2283, 10.10.2001.
(2) Υπθεση COMP/M.2097, 31.1.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2187, 17.10.2001.
(4) Υπθεση COMP/M.2380 (αποσ�ρθηκε).

A D DK F I NL S FIN UK NO CA CHA ZA US

Επιχειρ�σει� 
που επηρε�στηκαν 
απ απαγρευση 
(εκτ� υποθ�σεων 
β�σει του �ρθρου 22) 1 11 1 7 1 2 4 1 3 1 1 1 1 4

Αριθµ� µερ�ν 119 107 79 599 310 334 260 85 724 70 49 24 21 609

Ποσοστ 
επιχειρ�σεων που
επηρε�στηκαν (%) 0,8 1,1 1,3 1,2 0,3 0,6 1,5 1,2 0,4 1,4 2,0 4,2 4,8 0,7

Σηµεωση: CHA= Ν�σοι Μ�γχη�, ZA= Ντια Αφρικ�.



χι το τ�λο�. Ακµη και ταν οι γεωγραφικ��
αγορ�� �χουν περιορισµ�νη �κταση για
λγου� που αφορο�ν �ναν συγκεκριµ�νο οικο-
νοµικ τοµ�α, π.χ. ορ�ζονται ω� εθνικ��, η
�παρξη δυνητικ�ν ανταγωνιστ�ν �χει επι-
τρ�ψει στην Επιτροπ� να αποδεχθε� σχετικ�
υψηλ� εθνικ� µερ�δια  αγορ��.

255. Σχετικ� �ταν η εφετιν� απφαση στην
υπθεση SCA/Metsä Tissue (1). Η υπθεση
αυτ� αφορο�σε τη σχεδιαζµενη εξαγορ� τη�
φινλανδικ�� εταιρε�α� Metsä Tissue Corp. απ
την SCA Mölnlycke Holding BV, ανταγων�-
στρια τη� πρ�τη� ελεγχµενη απ τη σουη-
δικ� εταιρε�α Svenska Cellulosa AB. Οι δ�ο
εταιρε�ε� ασκο�ν δραστηριτητε� σε δι�φο-
ρε� χ�ρε� του ΕΟΧ παρ�γοντα� προϊντα
λεπτο� χαρτιο�, πω� το χαρτ� τουαλ�τα�, οι
πετσ�τε� κουζ�να�, τα χαρτοµ�ντιλα και οι
χαρτοπετσ�τε�. Η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε
εθνικ�� τι� σχετικ�� γεωγραφικ�� αγορ��,
διτι η �ρευνα αγορ�� �δειξε τι οι προµη-
θευτ�� µπορο�σαν να χρε�νουν διαφορετικ��
τιµ�� στου� πελ�τε� (σουπερµ�ρκετ) στι� δι�-
φορε� χ�ρε� (δι�κριση ω� προ� την τιµ�) και
διτι στον εν λγω τοµ�α υπ�ρχει σηµαντικ
κστο� µεταφορ��. Ωστσο, η Επιτροπ� δεν
εξ�τασε µεµονωµ�να κ�θε εθνικ� αγορ�, αλλ�
�λαβε υπψη λε� τι� πραγµατικ�� και δυνη-
τικ�� εισαγωγ�� σε κ�θε εξεταζµενη χ�ρα.
Για παρ�δειγµα, ο ανταγωνισµ� στη σουη-
δικ� αγορ� εξετ�στηκε λαµβ�νοντα� υπψη
λα τα βιοµηχανικ� συγκροτ�µατα, ανεξαρ-
τ�τω� τη� χ�ρα� εγκατ�στασ�� του�, που µπο-
ρο�ν να προµηθε�ουν στα σουηδικ� σουπερ-
µ�ρκετ προϊντα λεπτο� χαρτιο� σε ανταγω-
νιστικ κστο�, τον αριθµ των αξιπιστων
ανταγωνιστ�ν που θα απ�µεναν µετ� τη συγκ�-
ντρωση, την παραγωγικ� του� ικαντητα και
τα σ�µατα που κατε�χαν. Λαµβ�νοντα� υπψη
λου� του� υπ�ρχοντε� και δυνητικο�� αντα-
γωνιστ�� προϊντων λεπτο� χαρτιο�, η Επι-
τροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα τι τα µερ�-
δια αγορ�� που σε ορισµ�νε� αγορ�� θα φα�-
νονταν υψηλ� θεωρο�µενα µεµονωµ�να, στην
προκειµ�νη περ�πτωση δεν δηµιουργο�σαν
προβλ�µατα ανταγωνισµο�. Απ την �λλη
πλευρ�, η �ρευνα �δειξε τι δεν υπ�ρχαν δυνη-
τικο� ανταγωνιστ�� µε επαρκ� παραγωγικ�
ικαντητα �στε να λειτουργ�σουν αντισταθ-
µιστικ� στα πολ� υψηλ� µερ�δια αγορ�� των
µερ�ν (µ�χρι 90 %) στη ∆αν�α, στη Σουηδ�α,
στη Φινλανδ�α και στη Νορβηγ�α, γεγον�
που οδ�γησε εντ�λει την Επιτροπ� στην απ-
φαση να απαγορε�σει την εν λγω πρ�ξη. Στη
Φινλανδ�α, τα προβλ�µατα ανταγωνισµο�

προ�κυπταν κυρ�ω� απ την εξ�λειψη εν�
δυνητικο� ανταγωνιστ�.

256. Η απουσ�α φραγµ�ν στην αγορ� �στε
να ε�ναι δυνατ� η ε�σοδο� ν�ων ανταγωνιστ�ν
�χει κα�ρια σηµασ�α στην εξ�ταση των συγκε-
ντρ�σεων. Η �παρξη σηµαντικ�ν φραγµ�ν
εισδου αποτελε� βασικ στοιχε�ο που οδη-
γε� στη διαπ�στωση τι µια συγκεκριµ�νη
πρ�ξη προκαλε� προβλ�µατα ανταγωνισµο�.
Για παρ�δειγµα, στην υπθεση CVC/Lenzing(2),
η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι υφ�στανται σηµα-
ντικο� φραγµο� εισδου σε αγορ�� του ΕΟΧ,
παρ� την απουσ�α σηµαντικ�ν εµπορικ�ν
φραγµ�ν, λγω των απαιτο�µενων υψηλ�ν
κεφαλαιουχικ�ν επενδ�σεων, των φραγµ�ν
που προ�κυπταν απ τι� προδιαγραφ�� ποι-
τητα�, των πολιτιστικ�ν φραγµ�ν και των
φραγµ�ν σχετικ� µε την εφοδιαστικ� δια-
χε�ριση. Απ την �λλη πλευρ�, η απουσ�α
φραγµ�ν κανονιστικο� χαρακτ�ρα � αναγκ�ν
τοπικ�� διανοµ�� και η �παρξη αξιπιστων
ανταγωνιστ�ν σε επαρκ�� κοντιν� απσταση
αποτελο�ν παρ�γοντε� που επιτρ�πουν την
αποδοχ� υψηλτερων µεριδ�ων αγορ�� σε
εθνικ επ�πεδο. Οι µικρ�� χ�ρε� συν�θω� βρ�-
σκονται σε «πλεονεκτικ�» θ�ση απ την
�ποψη αυτ� και η Επιτροπ� �χει δεχθε� κατ’
επαν�ληψη υψηλτερα µερ�δια αγορ�� στι�
µικρ�� οικονοµ�ε� απ’ ,τι στι� µεγαλ�τερε�
αγορ��. Qλλε� υποθ�σει� που εγκρ�θηκαν απ
την Επιτροπ� διτι υπ�ρχε δυνητικ� αντα-
γωνισµ� � διτι η �ρση των κανονιστικ�ν
φραγµ�ν ε�χε οδηγ�σει σε διε�ρυνση των
γεωγραφικ�ν αγορ�ν ε�ναι οι υποθ�σει�
Philips/Agilent Health Care Solutions (3),
Pirelli/BICC (4) και Gerling/NCM (5). Οι πρ�-
ξει� αυτ�� οδ�γησαν σε δηµιουργ�α εθνικ�ν
µεριδ�ων αγορ�� απ 40 �ω� 60 % και πλ�ον
σε ορισµ�νε� χ�ρε�.

257. Αντ�θετα, ταν µια συγκ�ντρωση � εξα-
γορ� οδηγε� στην εξ�λειψη εν� δυνητικο�
ανταγωνιστ� που εµπδιζε την εταιρε�α να
καταλ�βει δεσπζουσα θ�ση, µπορο�ν να δηµι-
ουργηθο�ν προβλ�µατα ανταγωνισµο�, ακµη
και αν δεν υπ�ρχει �µεση αλληλεπικ�λυψη
των υφιστ�µενων δραστηριοτ�των των µερ�ν.
Αρκετ�� �ρευνε� του δε�τερου σταδ�ου το
2001 επικεντρ�θηκαν στην εξ�λειψη δυνη-
τικ�ν ανταγωνιστ�ν.

258. Στην υπθεση EDF/EnBW (6), η Επι-
τροπ� εν�κρινε υπ προϋποθ�σει� την απ
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(1) Υπθεση COMP/M.2097, 31.1.2001 (ΕΕ L 57 τη� 27.2.2002).

(2) Υπθεση COMP/M.2187, 17.10.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2256, 2.3.2001.
(4) Υπθεση COMP/M.1882, 19.7.2000.
(5) Υπθεση COMP/M.2602, 11.12.2001.
(6) Υπθεση COMP/M.1853, 7.2.2001.
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κοινο� απκτηση του ελ�γχου τη� γερµανι-
κ�� επιχε�ρηση� ηλεκτρισµο� Energie Baden-
Württemberg AG (EnBW) απ την Électricité
de France (EDF) και την Zweckverband
Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW),
�νωση ενν�α νοτιοδυτικ�ν γερµανικ�ν περι-
φερει�ν.

259. Η �ρευνα �δειξε τι η EDF κατε�χε
δεσπζουσα θ�ση στη γαλλικ� αγορ� προµ�-
θεια� επιλ�ξιµων πελατ�ν, µε µερ�διο αγο-
ρ�� περ�που 90 %. Εκτ� απ την EDF, υπ�ρ-
χουν τρει� �λλε� εταιρε�ε� παραγωγ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� στη Γαλλ�α, η CNR, η
Société Nationale Électricité Thermique (SNET)
και η Harpen AG, που αν�κει στον µιλο
RWE. Ωστσο, οι τρει� αυτ�� εταιρε�ε� κατ�-
χουν µικρ µερ�διο στην παραγωγ� ηλεκτρι-
σµο� και διαθ�τουν την παραγωγ� του� κυρ�ω�
στην EDF. Η EnBW εθεωρε�το ω� �να� απ
του� πιθαντερου� δυνητικο�� ανταγωνιστ��
στη γαλλικ� αγορ� και θα �ταν µια απ τι�
εταιρε�ε� µε τα περισστερα στρατηγικ� πλε-
ονεκτ�µατα σον αφορ� την ε�σοδο στην
αγορ� προµ�θεια� επιλ�ξιµων πελατ�ν. Η
περιοχ� που προµηθε�ει η EnBW ε�ναι η
Νοτιοδυτικ� Γερµαν�α και �χει κοιν� σ�νορα
µε τη Γαλλ�α σε µεγ�λο µ�κο�. ∆�ο απ τι�
τ�σσερι� διασυνδ�σει� µεταξ� Γαλλ�α� και
Γερµαν�α� βρ�σκονται στην περιοχ� που προ-
µηθε�ει η EnBW. Αποκτ�ντα� την EnBW, η
EDF θα εν�σχυε ταυτχρονα τη δυναττητ�
τη� επιβολ�� αντιπο�νων στη Γερµαν�α και
�τσι θα �ταν λιγτερο εκτεθειµ�νη σε αντα-
γωνιστικ�� πι�σει� στη Γαλλ�α. Τα διορθω-
τικ� µ�τρα που �γιναν δεκτ� στην εν λγω
υπθεση αναπτ�σσονται στην παρ�γραφο 300
κατωτ�ρω.

260. Τα προβλ�µατα ανταγωνισµο� που αν�-
κυψαν στην υπθεση Grupo Villar
Mir/EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico (1),
η οπο�α επ�ση� εγκρ�θηκε υπ προϋποθ�σει�,
�ταν παρεµφερ�. Η πρ�ξη συνεπαγταν την
απ κοινο� απκτηση του ελ�γχου τη� ισπα-
νικ�� επιχε�ρηση� ηλεκτρισµο� Hidroeléctrica
del Cantábrico (Hidrocantábrico) απ την ισπα-
νικ� Grupo Villar Mir και την Energie Baden-
Württemberg (EnBW), γερµανικ� εταιρε�α
ελεγχµενη απ κοινο� απ την Électricité de
France (EDF).

261. Η Επιτροπ� εξ�φρασε την ανησυχ�α τι
η συµφων�α θα εν�σχυε τη συλλογικ� δεσπ-
ζουσα θ�ση που κατε�χαν στην ισπανικ� αγορ�
χονδρικ�� δι�θεση� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� οι
εταιρε�ε� Endesa και Iberdrola. Μετ� την

πρ�ξη η EDF θα ε�χε λιγοστ� κ�νητρα να
αυξ�σει την εµπορικ� δυναµικτητα τη� δια-
σ�νδεση� µεταξ� Γαλλ�α� και Ισπαν�α�, η
οπο�α �ταν �δη περιορισµ�νη, δηµιουργ�-
ντα� �τσι φραγµ στι� εισαγωγ�� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� στην Ισπαν�α και οδηγ�ντα� στην
αποµνωση τη� ισπανικ�� αγορ�� απ τι� αγο-
ρ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� τη� υπλοιπη�
Ευρ�πη� ει� β�ρο� των πελατ�ν. Για να εξα-
λειφθο�ν αυτ� τα προβλ�µατα, η EDF και η
RTE, φορ�α� εκµετ�λλευση� του γαλλικο�
ηλεκτρικο� δικτ�ου, δεσµε�θηκαν να προ-
βο�ν σε σηµαντικ� α�ξηση τη� εµπορικ��
δυναµικτητα� τη� διασ�νδεση� µεταξ� Γαλ-
λ�α� και Ισπαν�α�, δηλαδ� απ 1 100 MW σε
4 000 MW περ�που, δηµιουργ�ντα� �τσι τι�
προϋποθ�σει� για την α�ξηση τη� µεταφορ��
ηλεκτρισµο� απ και προ� την Ισπαν�α προ�
φελο� των ισπαν�ν πελατ�ν.

262. Η εξ�λειψη του δυνητικο� ανταγωνι-
σµο� δηµιουργο�σε προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο� και στην υπθεση Südzucker/Saint
Louis (2), η οπο�α εγκρ�θηκε υπ προϋποθ�-
σει� κατπιν �ρευνα� στο δε�τερο στ�διο τη�
διαδικασ�α�. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �δειξε
τι η πρ�ξη θα εν�σχυε την �δη υπ�ρχουσα
δεσπζουσα θ�ση τη� Südzucker στι� αγορ��
βιοµηχανικ�� ζ�χαρη� και ζ�χαρη� του λια-
νικο� εµπορ�ου στη Ντια Γερµαν�α και το
Β�λγιο, διτι η Saint Louis θα πα�σει να υπ�ρ-
χει ω� ανεξ�ρτητο� και αξιπιστο� δυνητικ�
ανταγωνιστ�� τη� Südzucker στι� ανωτ�ρω
γεωγραφικ�� περιοχ��. Η διατ�ρηση του
δυνητικο� ανταγωνισµο� �χει ακµη µεγα-
λ�τερη σηµασ�α στι� ελεγχµενε� αγορ��,
πω� η αγορ� ζ�χαρη�, που υπ�ρχει περιο-
ρισµ�νο� ανταγωνισµ� και τερ�στια εξ�ρ-
τηση των πελατ�ν απ του� λιγοστο�� προ-
µηθευτ��.

2.2. √ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜

263. Η εξ�ταση τη� δυναµικ�� του δυνητικο�
ανταγωνισµο� εφαρµζεται χι µνο στον ορι-
σµ τη� γεωγραφικ�� αγορ��, αλλ� και στον
ορισµ των αγορ�ν προϊντων, πω� προκ�-
πτει και απ την εφετιν� απφαση στην υπ-
θεση Tetra Laval/Sidel (3).

264. Η Επιτροπ� διεν�ργησε εµπεριστατω-
µ�νη �ρευνα σχετικ� µε την εν λγω σχεδια-
ζµενη συγκ�ντρωση στον τοµ�α τη� συσκευ-
ασ�α� µεταξ� τη� Tetra Laval (Tetra), εται-
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(1) Υπθεση COMP/M.2434, 26.9.2001.

(2) Υπθεση COMP/M.2530, 20.12.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2416, 30.10.2001.



ρε�α� µε ηγετικ� θ�ση παγκοσµ�ω� στα χ�ρ-
τινα κουτι� συσκευασ�α� και στον εξοπλισµ
χ�ρτινων κουτι�ν συσκευασ�α�, και τη� Sidel,
εταιρε�α� µε ηγετικ� θ�ση παγκοσµ�ω� στον
εξοπλισµ συσκευασι�ν απ PET (πλαστικ�
�λη). Η συγκ�ντρωση, που ε�χε τη µορφ�
δηµσια� προσφορ�� εξαγορ�� στο χρηµατι-
στ�ριο του Παρισιο�, κοινοποι�θηκε στην
Επιτροπ� στι� 18 Μαcου 2001. Β�σει των απο-
τελεσµ�των τη� �ρευν�� τη�, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε στι� 30 Οκτωβρ�ου 2001 να απαγο-
ρε�σει τη σχεδιαζµενη συγκ�ντρωση. Οι
λγοι που υπαγρευσαν την απφαση τη� Επι-
τροπ�� �ταν, εν συντοµ�α, τι κατπιν τη� συ-
γκ�ντρωση� η δι�ρθρωση τη� αγορ��: α) θα
επ�τρεπε στην Tetra να ενισχ�σει τη δεσπ-
ζουσα θ�ση τη� στα χ�ρτινα κουτι� συσκευ-
ασ�α� εξαλε�φοντα� τον σηµαντικτερο αντα-
γωνιστ� σε παρεµφερ� αγορ�, την αγορ� εξο-
πλισµο� παραγωγ�� συσκευασι�ν απ PET
και β) θα επ�τρεπε στην Tetra να µετακυλ�-
σει τη δεσπζουσα θ�ση που κατε�χε στα χ�ρ-
τινα κουτι� συσκευασ�α� αποκτ�ντα� δεσπ-
ζουσα θ�ση στον εξοπλισµ παραγωγ��
συσκευασι�ν απ PET. Κατ� συν�πεια, η
συγκ�ντρωση θα οδηγο�σε σε υψηλτερο
βαθµ συγκ�ντρωση� στον τοµ�α τη� συσκευ-
ασ�α�, θα δηµιουργο�σε φραγµο�� εισδου
και θα περιριζε τον ανταγωνισµ ει� β�ρο�
των καταναλωτ�ν.

265. Η Tetra ε�ναι αναµφισβ�τητα ηγετικ�
εταιρε�α σε παγκσµιο επ�πεδο στον τοµ�α
των χ�ρτινων κουτι�ν συσκευασ�α�. Σ�µφωνα
µε διαπιστ�σει� παλαιτερων αποφ�σεων τη�
Επιτροπ�� που επιβεβαι�θηκαν απ το ∆ικα-
στ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (υπ-
θεση C-333/94, TetraPak κατ� Επιτροπ��), η
Tetra κατ�χει δεσπζουσα θ�ση στην αγορ�
µηχανηµ�των πληρ�σεω� ασηπτικ�ν χ�ρτι-
νων κουτι�ν συσκευασ�α� και στην αγορ�
ασηπτικ�ν χ�ρτινων κουτι�ν συσκευασ�α�
µε µερ�διο αγορ�� στον ΕΟΧ �ψου� 80 %. H
Sidel ε�ναι κορυφα�α εταιρε�α κατασκευ��
εξοπλισµο� παραγωγ�� πλαστικ�ν συσκευ-
ασι�ν απ PET και ειδικτερα µηχαν�ν µορ-
φοπο�ηση� µε φ�σηµα-τ�νυση (stretch blow-
moulding — SBM), οι οπο�ε� χρησιµοποιο�-
νται για την παραγωγ� κεν�ν φιαλ�ν απ PET.
Το µερ�διο αγορ�� τη� κυµα�νεται γ�ρω στο
60 %. Οι δ�ο τοµε�� χαρακτηρ�ζονται απ
υψηλ βαθµ συγκ�ντρωση�: τα µερ�δια αγο-
ρ�� των ανταγωνιστ�ν των µερ�ν δεν υπερ-
βα�νουν το 15 %.

266. Λγω τη� ισχυρ�� θ�ση� των µερ�ν
στου� τοµε�� δραστηριτητ�� του�, η �ρευνα
τη� Επιτροπ�� επικεντρ�θηκε στην αλληλε-
π�δραση µεταξ� των χ�ρτινων κουτι�ν
συσκευασ�α� και των συσκευασι�ν απ PET.

Τα χ�ρτινα κουτι� συσκευασ�α� και ιδια�τερα
τα ασηπτικ� χ�ρτινα κουτι� χρησιµοποιο�-
νται κατ� παρ�δοση για τη συσκευασ�α προϊ-
ντων που ε�ναι ευα�σθητα στο φω� � στο οξυ-
γνο, πω� τα υγρ� γαλακτοκοµικ� προϊντα,
οι φρουτοχυµο�, τα ποτ� µε γε�ση φρο�του
και τα �τοιµα αφεψ�µατα τσαγιο� και καφ�
(«ευα�σθητα προϊντα»). Οι ασηπτικ��
συσκευασ�ε� χρησιµοποιο�νται για προϊντα
µακρ�� δι�ρκεια� που δεν χρει�ζονται µετα-
φορ� υπ ψ�ξη. Οι φι�λε� απ PET ε�ναι δια-
φανε�� πλαστικ�� φι�λε� που κατασκευ�ζο-
νται απ ρητ�νη. Οι φι�λε� απ PET κατ�
παρ�δοση χρησιµοποιο�νται για τη συσκευ-
ασ�α µεταλλικο� νερο� και αεριο�χων ανα-
ψυκτικ�ν. Το 2000 το ποσοστ γ�λακτο� και
φρουτοχυµ�ν που συσκευ�ζονταν σε PET στον
ΕΟΧ δεν υπερ�βαινε το 1 %.

267. Λγω τη� διαφορετικ�� παραδοσιακ��
χρ�ση� των δ�ο υλικ�ν συσκευασ�α�, τα µ�ρη
ισχυρ�στηκαν τι οι δ�ο αγορ�� πρ�πει να
θεωρηθο�ν ω� διακεκριµ�νε� και µη συναφε��
αγορ�� κατ� την �ννοια του δικα�ου του αντα-
γωνισµο�. Μετ� τον ορισµ τη� αγορ�� µε
την εφαρµογ� του κριτηρ�ου τη� µικρ��, αλλ�
σηµαντικ�� και µη παροδικ�� α�ξηση� των
τιµ�ν [SSNIP (1)] στο πλα�σιο τη� εµπεριστα-
τωµ�νη� �ρευνα� τη� Επιτροπ��, προ�κυψε
τι οι δ�ο αγορ�� αποτελο�ν σ�µερα διακε-
κριµ�νε� αγορ�� σχετικο� προϊντο�.

268. Ωστσο, η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι ο
στατικ� και στεν� ορισµ� τη� αγορ�� δεν
αντικατοπτρ�ζει δεντω� τη δυναµικ� των συν-
θηκ�ν τη� αγορ�� και ιδ�ω� την αλληλεπ�-
δραση µεταξ� των δ�ο υλικ�ν συσκευασ�α�.
Κατπιν εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα�, η Επι-
τροπ� διαπ�στωσε τι οι δ�ο αγορ��, που αν�-
κουν στον �διο βιοµηχανικ τοµ�α, τη συσκευ-
ασ�α τροφ�µων σε υγρ� µορφ�, ε�ναι στεν�
σχετιζµενε� παρεµφερε�� αγορ�� και τι η
αλληλεπ�δραση µεταξ� του� θα αυξηθε� γρ�-
γορα εντ� των προσεχ�ν ετ�ν.

269. Η Επιτροπ� απ�δειξε τι εντ� των προ-
σεχ�ν ετ�ν οι εταιρε�ε� παραγωγ�� εξοπλι-
σµο� συσκευασι�ν απ PET, κυρ�ω� η Sidel,
σε συνδυασµ µε τι� ανεξ�ρτητε� εταιρε�ε�
συσκευασ�α� (εταιρε�ε� µετατροπ��) θα αντα-
γων�ζονται στην αγορ� επιδι�κοντα� τη
στροφ� απ τα χ�ρτινα κουτι� στι� συσκευ-
ασ�ε� απ PET. Ειδικτερα, η στρατηγικ� τη�
Sidel επεδ�ωκε την ταχε�α επ�κταση τη� χρ�-
ση� PET στι� ασηπτικ�� συσκευασ�ε� φρου-
τοχυµ�ν και υγρ�ν γαλακτοκοµικ�ν προϊ-
ντων. Κατ� την �ποψη τη� Sidel και �λλων

72 (1) Μικρ�� αλλ� µη αµελητ�ε� αυξ�σει� των τιµ�ν, µη παροδι-
κο� χαρακτ�ρα.
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συµµετεχντων στην αγορ�, κατ’ αυτν τον
τρπο θα υποχωρο�σε η πρωτοκαθεδρ�α των
χ�ρτινων κουτι�ν, που εξακολουθο�ν να
δεσπζουν στο εν λγω τµ�µα τη� αγορ��.

270. Η συγκ�ντρωση θα εξ�λειφε τον δυνη-
τικ ανταγωνισµ τη� Sidel σε πολ� παρεµ-
φερ� αγορ�, η οπο�α ασκο�σε ανταγωνιστικ�
π�εση στη δεσπζουσα θ�ση τη� Tetra στα
χ�ρτινα κουτι� συσκευασ�α�. Η Επιτροπ� δια-
π�στωσε τι η συγκ�ντρωση θα επ�τρεπε στην
Tetra να ασκε� δραστηριτητε� και στι� δ�ο
αγορ�� συσκευασι�ν, γεγον� που θα οδη-
γο�σε σε εν�σχυση τη� δεσπζουσα� θ�ση�
τη� Tetra, σε α�ξηση των τιµ�ν των χ�ρτινων
κουτι�ν συσκευασ�α� και σε περιορισµ τη�
καινοτοµ�α�. Η επικε�µενη ταχε�α αν�πτυξη
του PET σ�µαινε απ�λεια του αυξανµενου
δυνητικο� ανταγωνισµο�.

271. Εν κατακλε�δι, ο ορισµ� τσο τη� γεω-
γραφικ�� αγορ�� σο και τη� αγορ�� προϊ-
ντο� δεν ε�ναι µια στατικ� διαδικασ�α απλ��
�θροιση� µεριδ�ων αγορ��, αλλ� η αφετηρ�α
ενδελεχο�� αν�λυση� τη� δυναµικ�� τη� αγο-
ρ�� που επικρατε� σε �ναν συγκεκριµ�νο
τοµ�α. Yσον αφορ� το θ�µα των λεγµενων
«µικρ�ν χωρ�ν», εν� ε�ναι αληθ�� τι οι
συγκεντρ�σει� οδηγο�ν ευκολτερα σε
υψηλ� µερ�δια αγορ�� στι� µικρ�� εθνικ��
αγορ��, το�το δεν ισοδυναµε� απαρα�τητα µε
την �παρξη προβληµ�των ανταγωνισµο�. ∆εν
υπ�ρχει καµ�α διακριτ� διαφορ� στι� συν�-
πειε� του συστ�µατο� ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων τη� Επιτροπ�� στι� εταιρε�ε� αν�-
λογα µε τον τπο εγκατ�στασ�� του�. Το�το
επιβεβαι�νεται και απ τα στατιστικ� στοι-
χε�α που προαναφ�ρονται σχετικ� µε τι� απα-
γορευθε�σε� συγκεντρ�σει�.

73

ŒÓıÂÙÔ 6: ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË 

UPM-Kymmene/Haindl (1) Î·È Norske Skog/Parenco/Walsum (2)

Στι� 20 Ιουν�ου 2000, η φινλανδικ� εταιρε�α παραγωγ�� χαρτοµ�ζα� και χαρτιο� UPM-Kymmene
κοινοπο�ησε στην Επιτροπ� τη σχεδιαζµενη εξαγορ� τη� ανταγωνιστικ�� τη� γερµανικ�� εται-
ρε�α� Haindl και µια δε�τερη συγκ�ντρωση που αφορο�σε τη µεταπ�ληση δ�ο απ τι� �ξι χαρτο-
ποι�ε� τη� Haindl στη νορβηγικ� εταιρε�α παραγωγ�� χαρτιο� Norske Skog. Οι αγορ�� που εξε-
τ�στηκαν στο πλα�σιο τη� �ρευνα� �ταν οι αγορ�� δηµοσιογραφικο� χαρτιο� και χαρτιο� µηχα-
νικο� πολτο� για περιοδικ� («αγορ� χαρτιο�»). Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� εστι�στηκε στο ερ�τηµα
ε�ν οι δ�ο αυτ�� πρ�ξει� θα οδηγο�σαν στη δηµιουργ�α συλλογικ�� δεσπζουσα� θ�ση� στι� αγο-
ρ�� δηµοσιογραφικο� χαρτιο� � χαρτιο� γενικτερα. Οι ανωτ�ρω υποθ�σει� συγκαταλ�γονται
αν�µεσα στι� πρ�τε� υποθ�σει� στι� οπο�ε� η Επιτροπ� ερε�νησε τη δυνητικ� δηµιουργ�α συλ-
λογικ�� δεσπζουσα� θ�ση� απ τ�σσερι� εταιρε�ε�.

Ο τοµ�α� του εκδοτικο� χαρτιο� χαρακτηρ�ζεται απ µακροπρθεσµο ανταγωνισµ σε (ν�α) παρα-
γωγικ� ικαντητα και βραχυπρθεσµο ανταγωνισµ στι� τιµ�� υπ συνθ�κε� περιορισµ�νη� παρα-
γωγικ�� ικαντητα�. Αµφτερε� οι αγορ�� που ερευν�θηκαν παρουσι�ζουν παρµοια χαρακτη-
ριστικ� που µπορο�ν να συνοψισθο�ν ω� εξ��: i) σχετικ� οµοειδ� προϊντα, µολοντι υπ�ρχουν
ορισµ�νε� διαφοροποι�σει� µεταξ� των διαφρων ποιοτ�των χαρτιο�, ii) διακυµ�νσει� των µερι-
δ�ων αγορ�� των κορυφα�ων προµηθευτ�ν και στι� δ�ο αγορ��, οι οπο�ε� ε�ναι εντοντερε� στην
αγορ� δηµοσιογραφικο� χαρτιο�, iii) µεγ�λο� βαθµ� διαφ�νεια� σον αφορ� την παραγωγικ�
ικαντητα, τι� παραδσει� και τι� µ�σε� τιµ��, αλλ� απουσ�α διαφ�νεια� σχετικ� µε τι� επενδυ-
τικ�� αποφ�σει� µ�χρι� του γ�νουν µη αναστρ�ψιµε�, iv) ανελαστικ� και κυκλικ� ζ�τηση, 
v) µερικ� αβεβαιτητα σχετικ� µε το βαθµ συµµετρ�α� του κστου�, ιδ�ω� στην αγορ� δηµοσιο-
γραφικο� χαρτιο�, vi) υψηλ� βαθµ� επαφ�ν σε πολλ�� αγορ�� και δεσµο� µεταξ� τη� βιοµηχα-
ν�α� χαρτοµ�ζα� και τη� χαρτοβιοµηχαν�α�, vii) περιορισµ�νη ισχ�� απ την πλευρ� των αγορα-
στ�ν, viii) η σ�γχρονη τεχνολογ�α ε�ναι προσιτ�, και ix) χαρακτηριστικ� βιοµηχαν�α� µε µη ανα-
κτ�σιµο κστο� (δηλαδ� υψηλο� φραγµο� εισδου).

Στην αγορ� δηµοσιογραφικο� χαρτιο� η �ρευνα τη� Επιτροπ�� εστι�στηκε στι� τ�σσερι� µεγα-
λ�τερε� εταιρε�ε� (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 και Holmen), οι
οπο�ε� µαζ� θα κατε�χαν το 70 % των πωλ�σεων και το 80 % τη� παραγωγικ�� ικαντητα�. Στην
αγορ� χαρτιο�, µετ� τι� συγκεντρ�σει� οι τρει� µεγαλ�τεροι προµηθευτ�� (UPM-Kymmene/Haindl,
Stora Enso, και M-Real/Myllykoski) θα κατε�χαν το 70 % περ�που τη� αγορ��, τσο µε β�ση την

(1) COMP/M. 2498, 21.11.2001.
(2) COMP/M. 2499, 21.11.2001.
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παραγωγικ� ικαντητα σο και µε β�ση τι� πωλ�σει�. Οι πρ�ξει� εξαλε�φουν απ την αγορ� �ναν
σηµαντικ ανταγωνιστ�, την Haindl, τη� οπο�α� η δι�ρθρωση του κστου� ε�ναι κ�πω� διαφορε-
τικ� απ των �λλων µεγ�λων προµηθευτ�ν, ιδια�τερα στην αγορ� δηµοσιογραφικο� χαρτιο�,
καθτι χρησιµοποιε� ανακυκλωµ�νο χαρτ� ω� πρ�τη �λη σε πολ� µεγαλ�τερο βαθµ. Η Haindl �ταν
ιδια�τερα δραστ�ρια τα τελευτα�α π�ντε χρνια στην αγορ� χαρτιο� απ µηχανικ πολτ για
περιοδικ�, καθτι �να µεγ�λο µ�ρο� τη� συνολικ�� α�ξηση� τη� παραγωγικ�� ικαντητα� �γινε
απ αυτ�ν.

Η συγκ�ντρωση θα οδηγο�σε σε µεγαλ�τερη διαφ�νεια και µικρτερη αβεβαιτητα στην αγορ�,
γεγον� που αντικατοπτρ�ζεται στη µε�ωση των ανταγωνιστ�ν απ π�ντε σε τ�σσερι� στην
αγορ� δηµοσιογραφικο� χαρτιο� και απ τ�σσερι� σε τρει� στην αγορ� χαρτιο� απ µηχανικ
πολτ για περιοδικ�. Ωστσο, ορισµ�να χαρακτηριστικ� τη� δεν θα συντελο�σαν στη δηµι-
ουργ�α συλλογικ�� δεσπζουσα� θ�ση�. Τα χαρακτηριστικ� αυτ� �ταν η περιορισµ�νη σταθε-
ρτητα των µεριδ�ων αγορ��, η απουσ�α διαφ�νεια� σον αφορ� τα σχ�δια επ�κταση� τη� παρα-
γωγικ�� ικαντητα� πριν απ δεσµευτικ� ανακο�νωση και η απουσ�α συµµετρ�α� στι� διαρ-
θρ�σει� του κστου�.

Αρχικ�, η Επιτροπ� εξ�τασε το ενδεχµενο συντονισµο� µ�σω των εξ�� δ�ο µηχανισµ�ν: πρ�-
τον, µ�σω του συντονισµο� των επενδ�σεων σε ν�α παραγωγικ� ικαντητα, προκειµ�νου να περιο-
ριστε� η παραγωγικ� ικαντητα στην αγορ� και να αυξηθε� κατ’ αυτν τον τρπο το µ�σο επ�πεδο
τιµ�ν µακροπρθεσµα· δε�τερον, µ�σω τη� συντονισµ�νη� προσωριν�� διακοπ�� τη� παραγωγ��
µε στχο τη στ�ριξη των βραχυπρθεσµων τιµ�ν σε περ�οδο κ�µψη� τη� ζ�τηση� (σε περιδου�
που η ζ�τηση ε�ναι υψηλ�, δεν υπ�ρχει αν�γκη βραχυπρθεσµου συντονισµο�).

Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα τι ο ανωτ�ρω µηχανισµ� συντονισµο� των επενδυτικ�ν
δραστηριοτ�των δεν θα µπορο�σε να στηρ�ξει τη δηµιουργ�α σιωπηρο� συντονισµο� στι� αγορ��
δηµοσιογραφικο� χαρτιο� και χαρτιο� απ µηχανικ πολτ για περιοδικ� (3). Ωστσο, �κρινε τι
ο σιωπηρ� συντονισµ� µε στχο την προσωριν� διακοπ� τη� παραγωγ�� ε�ναι �να� πιθαν�
µηχανισµ� συντονισµο� που θα µπορο�σε να στηρ�ξει τη δηµιουργ�α συλλογικ�� δεσπζουσα�
θ�ση� των τεσσ�ρων κορυφα�ων προµηθευτ�ν στην αγορ� δηµοσιογραφικο� χαρτιο� (των τρι�ν
κορυφα�ων προµηθευτ�ν στην αγορ� χαρτιο� απ µηχανικ πολτ για περιοδικ�). Τ�τοιε� εν�ρ-
γειε� �χουν επιπτ�σει� στι� τιµ��, πω� καθ�σταται φανερ απ πολυ�ριθµε� δηµσιε� δηλ�σει�
κορυφα�ων διευθυντικ�ν στελεχ�ν αρκετ�ν µεγ�λων εταιρει�ν παραγωγ�� χαρτιο�, µ�σω των
οπο�ων εξ�φρασαν ποικιλοτρπω� την πρθεσ� του� να προβο�ν εν αν�γκη σε διακοπ� τη� παρα-
γωγ�� για να διατηρηθε� η ισορροπ�α µεταξ� προσφορ�� και ζ�τηση�.

Ωστσο, στην προκειµ�νη περ�πτωση ο κατ� τα ανωτ�ρω συντονισµ� θα υπονοµευταν κατ�
π�σα πιθαντητα απ τι� εν�ργειε� των µικρτερων επιχειρ�σεων του τοµ�α. Πρ�γµατι, η Επι-
τροπ� εκτιµ� τι οι µικρτερε� επιχειρ�σει�, πω� η SCA, η Abitibi, η Palm και η Burgo, µπορο�ν
να διαδραµατ�σουν ενεργ ρλο στι� αγορ�� του� και να καταστ�σουν ασ�µφορη τη διατ�ρηση
εν� σιωπηρο� συντονισµο�. Οι επιχειρ�σει� αυτ�� θα µπορο�σαν να ανατρ�ψουν το συντονισµ
προβα�νοντα� σε επενδ�σει�, ε�ν τα µ�λη του ολιγοπωλ�ου επιχειρο�σαν να αναστε�λουν τι� επεν-
δ�σει� για να επιτ�χουν υψηλτερε� τιµ��, και αυξ�νοντα� την παραγωγ� του�, ε�ν τα µ�λη του
ολιγοπωλ�ου επιχειρο�σαν να σταµατ�σουν προσωριν� την παραγωγ� του�. Οι επιχειρ�σει�
αυτ��, ορισµ�νε� εκ των οπο�ων αν�κουν σε ισχυρο�� οµ�λου� µε σηµαντικο�� πρου� και τεχνι-
κ�� γν�σει� σε �λλε� αγορ�� χαρτοµ�ζα� και χαρτιο�, θα ε�χαν τη δυναττητα να εκµεταλλευθο�ν
τον σιωπηρ συντονισµ µεταξ� των κορυφα�ων επιχειρ�σεων για να αυξ�σουν τα µερ�δια αγο-
ρ�� του�.

(3) Παρµοια συλλογιστικ� εφαρµστηκε σε �λλη µ�α υπθεση που εγκρ�θηκε κατπιν εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα� (υπθεση
COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 26.6.2001), η οπο�α �θετε προβλ�µατα συλλογικ�� δεσπζουσα� θ�ση�. Η υπθεση
αυτ� θα �χει συν�πειε� κυρ�ω� στην αγορ� αστικ�ν λεωφορε�ων στη Γερµαν�α. Η MAN/Auwärter και η δε�τερη σηµα-
ντικ� επιχε�ρηση αστικ�ν λεωφορε�ων στη Γερµαν�α, η EvoBus τη� DaimlerChrysler, θα προµηθε�ουν η καθεµι� λ�γο λιγ-
τερο απ το µισ τη� αγορ��. Ωστσο, κατπιν προσεκτικ�� εξ�ταση� τη� υπθεση�, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�-
ρασµα τι δεν υπ�ρχε κ�νδυνο� σιωπηρο� συντονισµο� των δραστηριοτ�των των δ�ο εταιρει�ν. Πρ�τον, η Επιτροπ� δια-
π�στωσε τι η σιωπηρ� κατανοµ� τη� αγορ�� µεταξ� τη� EvoBus και τη� MAN/Auwärter δεν �ταν πιθαν�, διτι δεν
υπ�ρχε βι�σιµο� µηχανισµ� συντονισµο�. ∆ε�τερον, υπ�ρχουν σηµαντικ�� διαφορ�� µεταξ� τη� EvoBus και τη�
MAN/Auwärter, πω� διαφορετικ� δι�ρθρωση κστου�, οι οπο�ε� κατ� π�σα πιθαντητα θα οδηγ�σουν τι� εταιρε�ε� σε
ανταγωνισµ παρ� σε αθ�µιτη σ�µπραξη. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι η γερµανικ� αγορ� λεωφορε�ων θα
παραµε�νει ανταγωνιστικ� και µετ� την εξαγορ�.
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272. Η Ευρωπαϊκ� #νωση αντιµετωπ�ζει ν�ε�
προκλ�σει� απ τι� παγκσµιε� συγκεντρ�-
σει�, τη συν�χιση τη� ολοκλ�ρωση� τη� αγο-
ρ��, την καθι�ρωση του ευρ� και, ενδεχοµ�-
νω� το κυριτερο, απ τη διε�ρυνση τη� Ευρω-
παϊκ�� #νωση� σε 25 � περισστερα κρ�τη
µ�λη. Προκειµ�νου να εξασφαλιστε� τι το
ευρωπαϊκ σ�στηµα ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων συµβαδ�ζει µε τι� ν�ε� αυτ�� εξε-
λ�ξει�, η Επιτροπ� εξ�δωσε στι� 11 ∆εκεµ-
βρ�ου 2001 Πρ�σινο Βιβλ�ο για την αναθε�-
ρηση του κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων.
Με το Πρ�σινο Βιβλ�ο εγκαινι�στηκε η
περ�οδο� διαβουλε�σεων που δ�νει την ευκαι-
ρ�α σε λου� του� ενδιαφερµενου� να εκφρ�-
σουν τι� παρατηρ�σει� του� µ�χρι το τ�λο�
Μαρτ�ου 2002. Η Επιτροπ� σκοπε�ει να υπο-
β�λει πρταση τροποπο�ηση� του κανονισµο�
περ� συγκεντρ�σεων στο δε�τερο εξ�µηνο
του 2002, αφο� λ�βει και µελετ�σει αυτ�� τι�
παρατηρ�σει�.

273. Το Πρ�σινο Βιβλ�ο θ�γει θ�µατα αρµο-
διτητα�, ουσιαστικ� και διαδικαστικ�
θ�µατα. Οι βασικ�� προτεινµενε� τροπο-
ποι�σει� ε�ναι οι ακλουθε�.

3.1. £¤Ì·Ù· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜

274. Οι διατ�ξει� του κανονισµο� περ� συγκε-
ντρ�σεων παρ�χουν στην Επιτροπ� απο-
κλειστικ� αρµοδιτητα εξ�ταση� των συγκε-
ντρ�σεων µε κοινοτικ� δι�σταση. Η Επιτροπ�
µελ�τησε τη λειτουργ�α αυτ�ν των διατ�ξεων,
δηλαδ� των ορ�ων που προβλ�πονται στο
�ρθρο 1 σχετικ� µε τον κ�κλο εργασι�ν, και
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα τι το �ρθρο 1
παρ�γραφο� 3 δεν �χει επιτ�χει το στχο του.
Yταν θεσπ�στηκε το �ρθρο 1 παρ�γραφο� 3,
το 1997, στχο� του καθορισµο� ορ�ων σχετικ�
µε τον κ�κλο εργασι�ν στη δι�ταξη αυτ� �ταν
να παραχωρηθε� στην Επιτροπ� αρµοδιτητα
εξ�ταση� υποθ�σεων που επηρε�ζουν τρ�α �
περισστερα κρ�τη µ�λη, δηλαδ� των λεγ-

µενων πολλαπλ�ν κοινοποι�σεων. Ωστσο,
µετ� την τελευτα�α τροποπο�ηση του κανο-
νισµο� περ� συγκεντρ�σεων, µλι� το 20 %
περ�που των υποθ�σεων που υπ�γονταν σε
υποχρ�ωση κοινοπο�ηση� σε τρ�α � περισ-
στερα κρ�τη µ�λη εν�πιπταν στα ανωτ�ρω
ρια. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� προτε�νει να
τροποποιηθε� το �ρθρο 1 παρ�γραφο� 3 και
να θεσπιστε� η αυτµατη αρµοδιτητα τη�
Κοιντητα� σε υποθ�σει� υπαγµενε� σε υπο-
χρ�ωση κοινοπο�ηση� σε τρ�α � περισστερα
κρ�τη µ�λη. Τα ρια σχετικ� µε τον κ�κλο
εργασι�ν που προβλ�πονται στο �ρθρο 1
παρ�γραφο� 3 θα καταργηθο�ν. Η λ�ση αυτ�
προτε�νεται ο�τω� �στε να µπορε� η Επιτροπ�,
ω� η εν γ�νει καταλληλτερη αρχ�, να εξε-
τ�ζει πρ�ξει� που �χουν συν�πειε� σε τρ�α �
περισστερα κρ�τη µ�λη και να εδραιωθε� η
ιστιµη µεταχε�ριση στο πλα�σιο του ευρω-
παϊκο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων. Η εν
λγω τροποπο�ηση προβλ�πεται να τεθε� σε
ισχ� πριν απ τη διε�ρυνση τη� Κοιντητα�
το 2004.

275. Τα �ρθρα 9 και 22 θεσπ�ζουν του� µηχα-
νισµο�� παραποµπ�� που προβλ�πονται στον
κανονισµ περ� συγκεντρ�σεων προκειµ�-
νου το σ�στηµα ελ�γχου των συγκεντρ�-
σεων, που εν γ�νει βασ�ζεται στον κ�κλο
εργασι�ν, να ρυθµιστε� κατ� τρπον �στε
κ�θε υπθεση να ανατ�θεται στην καταλλη-
λτερη αρχ�. Η Επιτροπ� προτε�νει την
απλοπο�ηση των προϋποθ�σεων παραποµπ��,
γεγον� που θα οδηγ�σει σε µεγαλ�τερη δια-
φ�νεια και θα διευκολ�νει τον ορθ καταµε-
ρισµ εργασ�α� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και
των κρατ�ν µελ�ν. Η βασικ� τροποπο�ηση
σχετικ� µε το µηχανισµ παραποµπ�� αφορ�
το �ρθρο 9 παρ�γραφο� 2. Η πρταση που
περι�χεται στο Πρ�σινο Βιβλ�ο ε�ναι να µην
απαιτε�ται πλ�ον να αποδειχθε� τι µια πρ�ξη
απειλε� να δηµιουργ�σει � να ενισχ�σει
δεσπζουσα θ�ση σε διακεκριµ�νη αγορ�
κρ�του� µ�λου�. Αντ�θετα, το κρ�το� µ�λο�
θα πρ�πει απλ�� να αποδε�ξει τι η πρ�ξη
θα επηρ�αζε τον ανταγωνισµ σε µια διακε-
κριµ�νη αγορ� στο εσωτερικ του. Επιπλ�ον,
προτε�νεται να µην απαιτε�ται πλ�ον να απο-
δε�ξει το κρ�το� µ�λο� κατ� πσον η διακε- 75

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

Παρ� το γεγον� τι ορισµ�να χαρακτηριστικ� τη� αγορ�� α�ξαναν την πιθαντητα δηµιουρ-
γ�α� δεσποζουσ�ν θ�σεων κατπιν των πρ�ξεων απ τ�σσερι� και τρει� εταιρε�ε� αντ�στοιχα
στι� δ�ο αγορ��, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα τι ορισµ�νοι παρ�γοντε� θα δρο�σαν
εξισορροπητικ� αντισταθµ�ζοντα� αυτο�� του� κινδ�νου�. Ω� εκ το�του, οι δ�ο πρ�ξει� εγκρ�-
θηκαν.



κριµ�νη αγορ� αποτελε� µεγ�λο� µ�ρο� τη�
κοιν�� αγορ��.

3.2. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

276. Λγω τη� εξ�λιξη� των επιχειρηµατι-
κ�ν πρακτικ�ν απ την �ναρξη ισχ�ο� του
κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων, κρ�θηκε
σκπιµο να εξεταστε� ε�ν πρ�πει να επι-
καιροποιηθε� η �ννοια τη� συγκ�ντρωση�,
προκειµ�νου να ληφθε� υπψη η εξ�λιξη
αυτ�.

277. Η �ννοια τη� συγκ�ντρωση� καλ�πτει
την απκτηση του ελ�γχου µια� � περισσ-
τερων επιχειρ�σεων, νοµικ�� � εκ των πραγ-
µ�των, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� δηµιουρ-
γ�α� κοιν�ν επιχειρ�σεων, απ µ�α � περισ-
στερε� επιχειρ�σει�. Ω� εκ το�του, οι
πρ�ξει� που συνεπ�γονται την απκτηση µει-
οψηφικ�� συµµετοχ�� σε µια επιχε�ρηση,
χωρ�� να εξασφαλ�ζουν τον �λεγχ τη�, δεν
καλ�πτονται απ τον κανονισµ. Ο κανονι-
σµ� δεν καλ�πτει επ�ση� τι� στρατηγικ��
συµµαχ�ε�. Οι συµµαχ�ε� αυτ�� ε�ναι συν�-
θω� συµβατικ�� ρυθµ�σει� συνεργασ�α�, αλλ�
συχν� περι�χουν σηµαντικ� διαρθρωτικ�
στοιχε�α που καθιστο�ν αλληλ�νδετη την επι-
χειρηµατικ� συµπεριφορ� των µερ�ν. Αρκετ�
παραδε�γµατα ρυθµ�σεων αυτο� του τ�που
υπ�ρχουν στου� τοµε�� των αεροπορικ�ν µετα-
φορ�ν και των τηλεπικοινωνι�ν. Οι στρατη-
γικ�� συµµαχ�ε� ελ�γχονται σ�µερα β�σει
των �ρθρων 81 και 82 τη� Συνθ�κη�. Το Πρ�-
σινο Βιβλ�ο περιγρ�φει πσο δ�σκολη ε�ναι
η οριοθ�τηση των συµφωνι�ν αυτ�ν µε
επαρκ� νοµικ� ασφ�λεια και καταλ�γει στο
συµπ�ρασµα τι τα �ρθρα 81 και 82 φα�νεται
τι εξακολουθο�ν να ε�ναι τα καταλληλτερα
εργαλε�α για την εκτ�µηση των εν λγω πρ�-
ξεων. Ω� εκ το�του, δεν προτε�νει καµ�α
αλλαγ� στο θ�µα αυτ.

278. Το Πρ�σινο Βιβλ�ο προτε�νει ορισµ�-
νε� τροποποι�σει� των υφιστ�µενων διατ�-
ξεων σχετικ� µε τι� πολλαπλ�� πρ�ξει�. Οι
πολλαπλ�� πρ�ξει� ε�ναι χωριστ�� νοµικ��
πρ�ξει� που για δι�φορου� λγου� συνδ�ο-
νται, αλλ� ταν λαµβ�νονται χωριστ� ενδ�-
χεται να µην πληρο�ν τα ρια σχετικ� µε τον
κ�κλο εργασι�ν που προβλ�πονται στον
κανονισµ περ� συγκεντρ�σεων. Προκ�πτει
το ερ�τηµα ε�ν οι εν λγω πρ�ξει� θα �πρεπε
να θεωρο�νται ω� ενια�α συγκ�ντρωση, η
οπο�α θα πληρο�σε τα ρια για τον κ�κλο
εργασι�ν και, κατ� συν�πεια, θα υπαγταν
στην αρµοδιτητα τη� Επιτροπ��. Το Πρ�-
σινο Βιβλ�ο προτε�νει την τροποπο�ηση των
υφιστ�µενων διατ�ξεων σχετικ� µε τι� πολ-

λαπλ�� πρ�ξει�, �στε να εξασφαλιστε� η
συνεπ�στερη και αποτελεσµατικτερη εφαρ-
µογ� του συστ�µατο� ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων.

279. Το κ�ριο ουσιαστικ κριτ�ριο εκτ�µη-
ση� των συγκεντρ�σεων β�σει του κανονι-
σµο� περ� συγκεντρ�σεων ε�ναι το κριτ�ριο
τη� δεσπζουσα� θ�ση�. Το Πρ�σινο Βιβλ�ο
ανο�γει τον δηµσιο δι�λογο σχετικ� τα προ-
τερ�µατα τη� χρησιµοπο�ηση� του κριτηρ�ου
τη� δεσπζουσα� θ�ση� ω� ουσιαστικο� κρι-
τηρ�ου β�σει του κανονισµο� περ� συγκε-
ντρ�σεων σε σ�γκριση µε το κριτ�ριο τη�
«σηµαντικ�� εξασθ�νιση� του ανταγωνισµο�»
που χρησιµοποιε�ται σε �λλε� �ννοµε� τ�ξει�,
πω� στι� ΗΠΑ, στον Καναδ� και στην
Αυστραλ�α. Το Πρ�σινο Βιβλ�ο καλε� σε
συζ�τηση σχετικ� µε τα πλεονεκτ�µατα και
τα µειονεκτ�µατα των δ�ο κριτηρ�ων, καθ��
και σχετικ� µε το ρλο που πρ�πει να δια-
δραµατ�ζει η βελτ�ωση τη� αποτελεσµατικ-
τητα� στην εκτ�µηση των συγκεντρ�σεων.
Ωστσο, πρ�πει να σηµειωθε� τι δεν ανα-
µ�νονται οριστικ� συµπερ�σµατα στο εν λγω
θ�µα εντ� του προβλεπµενου χρονοδια-
γρ�µµατο� τη� τρ�χουσα� διαδικασ�α� ανα-
θε�ρηση� του κανονισµο� περ� συγκεντρ�-
σεων.

3.3. ¢È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

280. #να� ακµη στχο� του Πρ�σινου
Βιβλ�ου ε�ναι να ξεκιν�σει ο δηµσιο� δι�-
λογο� σχετικ� µε τα πιθαν� µ�σα περαιτ�ρω
απλοπο�ηση� τη� διαδικασ�α� για υποθ�σει�
που δεν θ�τουν προβλ�µατα ανταγωνισµο�.
Εκτ� απ τη γενικ� αν�πτυξη του θ�µατο�,
το Πρ�σινο Βιβλ�ο πραγµατε�εται επ�ση�
ειδικτερα την προοπτικ� τροποποι�σεων
σχετικ� µε τι� πρ�ξει� που αφορο�ν επιχει-
ρηµατικ� κεφ�λαια.

281. Τ�λο�, η σηµαντικτερη πρταση του
Πρ�σινου Βιβλ�ου επ� των διαδικαστικ�ν
θεµ�των αφορ� την αναπροσαρµογ� του προ-
βλεπµενου χρονοδιαγρ�µµατο� για την υπο-
βολ� και µελ�τη δεσµε�σεων στο πρ�το και
στο δε�τερο στ�διο τη� �ρευνα� τη� Επιτρο-
π��. Προτε�νεται να θεσπιστε� η «αναστολ�
των προθεσµι�ν» κατπιν α�τηση� των µερ�ν,
ο�τω� �στε να διατ�θεται περισστερο� χρ-
νο� σε λου� του� εµπλεκµενου� για τη
µελ�τη των διορθωτικ�ν µ�τρων που προτε�-
νουν τα µ�ρη.76



II — ∂§∂°Ã√™ ∆ø¡ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø¡

3.4. ∫ÔÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂıÓÈÎ¤˜
·Ú¯¤˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

282. Η Επιτροπ� διαµρφωσε το Πρ�σινο
Βιβλ�ο για την αναθε�ρηση του κανονισµο�
περ� συγκεντρ�σεων, που εκδθηκε στι�
11 ∆εκεµβρ�ου 2001, ανταλλ�σσοντα� απ-
ψει� µε ευρ� φ�σµα µερ�ν επηρεαζµενων
απ τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων (επιχει-
ρηµατικ� κσµο�, κρ�τη µ�λη κλπ.).

283. Εκτ� απ ορισµ�νε� �τυπε� συσκ�ψει�
µε δι�φορου� εκπροσ�που� του επιχειρηµα-
τικο� κσµου, η Επιτροπ� προ�δρευσε σε
π�ντε συνεδρι�σει� τη� οµ�δα� εργασ�α� µε
εκπροσ�που� και των 15 αρµδιων υπουρ-
γε�ων �/και αρχ�ν ανταγωνισµο�. Οι συνο-

µιλ�ε� �γιναν στα γραφε�α τη� Γενικ�� ∆ιε�-
θυνση� Ανταγωνισµο� και κ�λυπταν, µεταξ�
�λλων, θ�µατα αρµοδιτητα�, τι� διαδικασ�ε�
υποβολ�� και αποδοχ�� διορθωτικ�ν µ�τρων,
καθ�� και θ�µατα ουσιαστικ� (κριτ�ριο αντα-
γωνισµο�) και διαδικαστικ�. Τα κρ�τη µ�λη
ε�χαν επ�ση� την ευκαιρ�α να υποβ�λουν τι�
παρατηρ�σει� του� στο σχ�διο του Πρ�σινου
Βιβλ�ου.

284. Η Επιτροπ� προτ�θεται να συνεχ�σει τι�
συζητ�σει� σχετικ� µε την πιθαν� µεταρρ�θ-
µιση του κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων µε
τον �διο ευρ� και ανοιχτ τρπο και καλε�
λου� του� ενδιαφερµενου� να υποβ�λουν
τεκµηριωµ�νε� απψει� σχετικ� µε το Πρ�-
σινο Βιβλ�ο.

77

ŒÓıÂÙÔ 7: ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ÔÓÙÂ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› — ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εξ�δωσε ανακο�νωση σχετικ� µε του� περιορισµο�� που συνδ�ονται
�µεσα και ε�ναι αναγκα�οι για τι� συγκεντρ�σει� (γνωστο� ω� «δευτερε�οντε� περιορισµο�») (1),
η οπο�α αντικαθιστ� την προηγο�µενη ανακο�νωση του 1990. Οι δευτερε�οντε� περιορισµο� ε�ναι
συµβατικ�� συµφων�ε� που συνδ�ονται �µεσα και ε�ναι αναγκα�οι για τι� πρ�ξει� που συχν� συν�-
πτουν οι επιχειρ�σει� στο πλα�σιο συγκεντρ�σεων. Κοιν� παραδε�γµατα «δευτερευντων περιο-
ρισµ�ν» ε�ναι οι ρ�τρε� µη ανταγωνισµο�, οι συµφων�ε� για �δειε� εκµετ�λλευση� � οι συµφω-
ν�ε� αγορ�� και εφοδιασµο�.

Η ν�α ανακο�νωση προαναγγ�λλει µια σηµαντικ� αλλαγ� πολιτικ�� στον τοµ�α του ελ�γχου των
συγκεντρ�σεων. Η Επιτροπ� δεν θα εκτιµ� πλ�ον του� «δευτερε�οντε� περιορισµο��» που συν�-
πτουν τα µ�ρη στι� αποφ�σει� τη� σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων, περατ�νοντα� �τσι µια ενδεκα-
ετ� πρακτικ�. Β�σει τη� προηγο�µενη� πολιτικ��, οι εν λγω ρ�τρε� καλ�πτονταν αυτµατα απ
την εγκριτικ� απφαση, ε�ν η Επιτροπ� �κρινε τι συνδ�ονται �µεσα και ε�ναι αναγκα�ε� για την
πρ�ξη. Αντ�θετα, οι εταιρε�ε� και οι δικηγροι του� θα πρ�πει πλ�ον να κρ�νουν ε�ν οι εν λγω
περιορισµο� καλ�πτονται απ την απφαση σχετικ� µε τη συγκ�ντρωση, απ σχετικ� απαλλαγ�
κατ� κατηγορ�α � ε�ν εµπ�πτουν στο �ρθρο 81. Η ανακο�νωση παρ�χει οδηγ�ε� προ� τον νοµικ
κσµο και τι� επιχειρ�σει�, βασισµ�νε� στην προηγο�µενη πρακτικ� και εµπειρ�α τη� Επιτρο-
π�� στον εν λγω τοµ�α. Ε�ναι επ�ση� σ�µφωνη µε τον υπ εξ�λιξη εκσυγχρονισµ τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο� τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση�.

Επιπλ�ον, η ν�α πολιτικ� συν�δει µε την απλοποιηµ�νη διαδικασ�α που εφαρµζει η Επιτροπ�
σε ορισµ�νε� κατηγορ�ε� συγκεντρ�σεων απ τον Σεπτ�µβριο του 2000. Ειδικτερα, σε υποθ�-
σει� υπαγµενε� στην απλοποιηµ�νη διαδικασ�α, η Επιτροπ� �χει �δη πα�σει να εκτιµ� δευτε-
ρε�οντε� περιορισµο��.

Πρ�πει να σηµειωθε� τι η Επιτροπ� δεν ε�χε ποτ� τη νµιµη υποχρ�ωση να προβα�νει σε εκτ�-
µηση των «δευτερευντων περιορισµ�ν» και να αποφα�νεται επ�σηµα σχετικ� µε αυτο�� στι� απο-
φ�σει� τη� β�σει του κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων. Οποιαδ�ποτε σχετικ� δ�λωση σε προη-
γο�µενε� αποφ�σει� στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων ε�χε καθαρ� αναγνωριστικ χαρακτ�ρα,
χωρ�� να ε�ναι νοµικ� δεσµευτικ� για τα µ�ρη � τα εθνικ� δικαστ�ρια.

Οι ρ�τρε� που δεν µπορο�ν να θεωρηθο�ν «δευτερε�ουσε�» δεν ε�ναι παρ�νοµε� καθεαυτ��. Απλ��
δεν καλ�πτονται αυτοδικα�ω� απ µια απφαση τη� Επιτροπ�� στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων.
Ωστσο, µπορε� να δικαιολογο�νται β�σει του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� � να εµπ�πτουν στο πεδ�ο
εφαρµογ�� κανονισµο� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α.

(1) ΕΕ C 188 τη� 4.7.2001, σ. 5.
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285. Η Επιτροπ� εφ�ρµοσε την αρχ� τη� προ-
στασ�α� προβληµατικ�� εταιρε�α� (failing firm
defence) στην απφασ� τη� µε την οπο�α εν�-
κρινε την εξαγορ� των δ�ο βελγικ�ν θυγα-
τρικ�ν τη� Sisas SPA (Pantochim και
Eurodiol) (1) απ την BASF, οι οπο�ε� β�σει
του βελγικο� δικα�ου τελο�σαν υπ διαδικα-
σ�α πτ�χευση�.

286. Μ�α µνο ακµη φορ� πριν απ το 2000
ε�χε βασ�σει η Επιτροπ� απφαση �γκριση�
στην �ννοια τη� προστασ�α� προβληµατικ��
εταιρε�α� (µερικ�� φορ�� λ�γεται συγκ�ντρωση
δι�σωση�). Επρκειτο για την υπθεση
Kali+Salz (2), που ορ�στηκαν τα εξ�� τρ�α κρι-
τ�ρια για την εφαρµογ� τη� �ννοια�: α) η εξα-
γοραζµενη εταιρε�α θα αναγκαζταν να απο-
συρθε� απ την αγορ� στο εγγ�� µ�λλον ε�ν
δεν την αγραζε �λλη εταιρε�α· β) δεν υπ�ρχε
�λλη εναλλακτικ� λ�ση ω� προ� τη δυνατ-
τητα εξαγορ�� που να �ταν λιγτερο επιζ�µια
για τον ανταγωνισµ· και γ) η εξαγορ�ζουσα
επιχε�ρηση θα καταλ�µβανε το µερ�διο αγο-
ρ�� τη� εξαγορασθε�σα� σε περ�πτωση που η
δε�τερη αποσυρταν απ την αγορ�. Η προ-
σ�γγιση αυτ� επικυρ�θηκε σε γενικ�� γραµ-
µ�� απ το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των σε µεταγεν�στερη απφαση (3).

287. Μνο το τρ�το κριτ�ριο δεν πληρο�νταν
στην υπθεση BASF, διτι, σε αντ�θεση µε
την υπθεση Kali+Salz, που η συγχ�νευση
των µελ�ν εν� δυοπωλ�ου θα οδηγο�σε σε
µονοπ�λιο, υπ�ρχαν �λλοι ανταγωνιστ�� στην
αγορ� που επηρε�ζονταν απ την πρ�ξη, για
παρ�δειγµα, η Lyondell Chemical και η ISP.
Λγω τη� �παρξη� �λλων προµηθευτ�ν, δεν
θα �ταν λογικ να θεωρηθε� τι η εξ�λειψη
τη� Eurodiol θα οδηγο�σε σε µεταβ�βαση του
συνολικο� µεριδ�ου αγορ�� τη� Eurodiol στην
BASF.

288. Ωστσο, η Επιτροπ� συν�κρινε την
κατ�σταση που θα δηµιουργο�νταν στην
αγορ� αν η BASF κατε�χε τα π�για στοιχε�α
τη� εξαγοραζµενη� επιχε�ρηση� µε τη µονα-
δικ� εναποµ�νουσα εναλλακτικ� λ�ση, την
απσυρση των π�γιων στοιχε�ων απ την
αγορ�, και κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα τι η
απσυρση των π�γιων στοιχε�ων απ την
αγορ� θα οδηγο�σε �µεσα σε ανεπαρκ� παρα-
γωγικ� ικαντητα σε µια αγορ� �δη χαρα-
κτηριζµενη απ σοβαρο�� περιορισµο�� τη�
παραγωγικ�� ικαντητα� που δεν θα αντι-
σταθµ�ζονταν βραχυπρθεσµα απ του� αντα-
γωνιστ��. Ε�ν δεν γινταν η συγκ�ντρωση, οι
συνθ�κε� τη� αγορ�� θα �ταν πολ� χειρτε-
ρε� για του� καταναλωτ��. Σε κ�θε περ�-
πτωση, τα οικονοµικ� δεδοµ�να τη� υπθεση�
δεν οδηγο�σαν στο συµπ�ρασµα τι θα �ταν
πιθαν να προβε� η BASF σε σηµαντικ��
αυξ�σει� τιµ�ν µετ� τη συγκ�ντρωση. Ω� εκ
το�του, λγω των ιδια�τερων και εξαιρετικ�ν
περιστ�σεων, η Επιτροπ� αν�πτυξε µε προ-
σεκτικ� β�µατα τα ιδιαιτ�ρω� συσταλτικ�
κριτ�ρια τη� προστασ�α� προβληµατικ�� επι-
χε�ρηση� που καθορ�στηκαν στην υπθεση
Kali+Salz.
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(1) Υπθεση COMP/M.2314, BASF/Eurodiol/Pantochim,
11.7.2001.

(2) Απφαση 94/449/ΕΚ τη� Επιτροπ�� στην υπθεση IV/M.308,
Kali+Salz/MDK/Treuhand (ΕΕ L 186 τη� 21.7.1994, σ. 38).

(3) Συνεκδικασθε�σε� υποθ�σει� C-68/94 και C-30/95, Γαλλικ�
∆ηµοκρατ�α κατ� Επιτροπ�� και SCPA κατ� Επιτροπ��, Συλ-
λογ� 1998, σ. I-1375, βλ�πε ιδια�τερα παραγρ�φου� 112 �ω�
116.

ŒÓıÂÙÔ 8: Schneider/Legrand (1)

Κατπιν εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα�, τον Οκτ�βριο του 2001 η Επιτροπ� απαγρευσε τη συγκ�-
ντρωση µεταξ� τη� Schneider Electric και τη� Legrand, των δ�ο µεγαλ�τερων γαλλικ�ν εταιρει�ν
κατασκευ�� ηλεκτρολογικο� εξοπλισµο�. Η συγκ�ντρωση θα αποδυν�µωνε σηµαντικ� τη λει-
τουργ�α τη� αγορ�� σε αρκετ�� χ�ρε�, ιδιαιτ�ρω� στη Γαλλ�α, που η �µιλλα των δ�ο εταιρει�ν
�ταν ο κινητ�ριο� µοχλ� του ανταγωνισµο�.

Οι συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση� στον ανταγωνισµ αφορο�σαν πρωτ�στω� τον ηλεκτρολογικ
εξοπλισµ χαµηλ�� τ�ση�, δηλαδ� λα τα συστ�µατα που χρησιµοποιο�νται για τη διανοµ� ηλε-
κτρισµο� και τον �λεγχο των ηλεκτρικ�ν κυκλωµ�των σε οικ�ε�, γραφε�α � εργοστ�σια. Ο εξο-
πλισµ� αυτ� περιλαµβ�νει προϊντα διαφρων ειδ�ν, απ ηλεκτρικο�� π�νακε� διανοµ��, πρ�-
ζε� και διακπτε� µ�χρι κλ�νε� καλωδ�ων.

(1) Υπθεση COMP/M.2283, 10.10.2001.
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289. Το 2001 �ταν �το� εδρα�ωση� και αν�-
πτυξη� τη� πολιτικ�� και τη� πρακτικ�� τη�
Επιτροπ�� σχετικ� µε τα διορθωτικ� µ�τρα
σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων. Η ανακο�νωση
τη� Επιτροπ�� (1) για τα διορθωτικ� µ�τρα
εκδθηκε τον ∆εκ�µβριο του 2000 («ανακο�-
νωση για τα διορθωτικ� µ�τρα»). Η εν λγω
ανακο�νωση παρ�χει οδηγ�ε� σχετικ� µε τι�
δεσµε�σει�, καθ�� και τα ε�δη και τι� µορφ��
διορθωτικ�ν µ�ρων που γ�νονται δεκτ� για
την επ�λυση προβληµ�των ανταγωνισµο�.

290. Η απφαση τη� Επιτροπ��, τον Απρ�λιο
του 2001, να δηµιουργ�σει µια µον�δα επι-
φορτισµ�νη µε την παρακολο�θηση τη� εκτ�-

λεση� στην task force «Συγχωνε�σει�», απο-
στολ� τη� οπο�α� ε�ναι να γνωµοδοτε� σχε-
τικ� µε την αποδοχ� και την εφαρµογ� διορ-
θωτικ�ν µ�τρων σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων
(«Μον�δα Παρακολο�θηση� τη� Εκτ�λεση�»),
αποτ�λεσε σηµαντικ� συµβολ� στο στχο τη�
Επιτροπ�� να αναπτυχθε� οµοιµορφη µετα-
χε�ριση και β�λτιστε� πρακτικ�� στο χειρι-
σµ των διορθωτικ�ν µ�τρων. Το �ργο τη�
Μον�δα� Παρακολο�θηση� τη� Εκτ�λεση�
ε�ναι πολλαπλ. Σε καθηµεριν� β�ση ο σηµα-
ντικτερο� ρλο� τη� ε�ναι τι λειτουργε� ω�
�να εσωτερικ κ�ντρο εµπειρογνωµνων επ�
ειδικ�ν θεµ�των που ανακ�πτουν σε υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων χρ�ζουσε� διορθωτικ�ν
µ�τρων. Τα µ�λη τη� Μον�δα� Παρακολο�-
θηση� τη� Εκτ�λεση� συνεργ�ζονται επ�ση�
µε τα επιτελε�α που χειρ�ζονται υποθ�σει�
συγκεντρ�σεων για τι� οπο�ε� απαιτο�νται �
απλ�� συζητο�νται διορθωτικ� µ�τρα και µ�λι-
στα απ το πρωιµτερο δυνατ στ�διο. Στι�
υποθ�σει� αυτ�� ρλο� του� ε�ναι να διασφα- 79

(1) Ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε διορθωτικ� µ�τρα
που γ�νονται αποδεκτ� στο πλα�σιο του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89 του Συµβουλ�ου και του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
447/98 τη� Επιτροπ�� (ΕΕ C 68 τη� 2.3.2001, σ. 3).

Υπ�ρχαν σηµαντικ�� αλληλεπικαλ�ψει� µεταξ� των δραστηριοτ�των τη� Schneider και τη� Legrand
στι� αγορ�� ηλεκτρικ�ν πιν�κων συνδεσµολογ�α� (π�νακε� διανοµ�� και τελικο� ηλεκτρικο� π�να-
κε�, µαζ� µε τα κατασκευαστικ� στοιχε�α του�, που το συνδυασµ�νο µερ�διο αγορ�� θα κυµαιν-
ταν απ 40 �ω� 70 %, αν�λογα µε τη χ�ρα), εξαρτηµ�των καλωδ�ωση� (ιδ�ω� στι� αγορ�� για πρ�-
ζε�, διακπτε� και εξοπλισµ εγκατ�σταση� και σ�νδεση�, που τα συνδυασµ�να µερ�δια αγορ��
κυµα�νονταν απ 40 �ω� 90 %), και στι� αγορ�� ορισµ�νων προϊντων βιοµηχανικ�� χρ�ση� (βιο-
µηχανικο� διακπτε� πι�σεω� και µετασχηµατιστ�� χαµηλ�� τ�ση�) � προϊντων για πιο εξειδι-
κευµ�νε� εφαρµογ�� (για παρ�δειγµα, εφεδρικ� συστ�µατα φωτισµο�).

Στη Γαλλ�α η συγκ�ντρωση θα προκαλο�σε ιδια�τερα σοβαρ� προβλ�µατα σε ολκληρο σχεδν
το φ�σµα των σχετικ�ν προϊντων και, στι� περισστερε� περιπτ�σει�, θα οδηγο�σε σε εν�σχυση
δεσπζουσα� θ�ση�. Η Schneider και η Legrand ε�ναι µακρ�ν οι µεγαλ�τερε� επιχειρ�σει� στη γαλ-
λικ� αγορ�, και η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �δειξε καθαρ� τι δεν υπ�ρχαν σοβαρ�� προοπτικ��
σηµαντικ�� εξ�λιξη� τη� δραστηριτητα� αλλοδαπ�ν ανταγωνιστ�ν βραχυπρθεσµα και µεσο-
πρθεσµα. Επιπλ�ον, θα δηµιουργο�νταν δεσπζουσε� θ�σει� στι� αγορ�� τη� ∆αν�α�, τη� Ελλ�-
δα�, του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου, τη� Ισπαν�α�, τη� Ιταλ�α� και τη� Πορτογαλ�α�.

Σε µια προσπ�θεια �ρση� των προβληµ�των ανταγωνισµο�, η Schneider υπ�βαλε µια αρχικ� δ�σµη
δεσµε�σεων στην Επιτροπ� στι� 14 Σεπτεµβρ�ου 2001, καταληκτικ� ηµεροµην�α υποβολ�� δεσµε�-
σεων. Ωστσο, κατπιν τη� �ρευνα� αγορ�� απ την Επιτροπ�, κατ�στη σαφ�� τι οι αρχικ��
αυτ�� δεσµε�σει� δεν �ταν ικαν�� να αποκαταστ�σουν ρου� αποτελεσµατικο� ανταγωνισµο�.

Μετ� την παρ�λευση τη� προθεσµ�α� η Επιτροπ� µπορε� να δεχθε� δεσµε�σει� «τη� τελευτα�α�
στιγµ��» µνο ε�ν µπορε� να αποδειχθε� �µεσα και χωρ�� καµ�α αµφιβολ�α τι ε�ναι ικαν�� να απο-
καταστ�σουν του� ρου� του ανταγωνισµο�. Η Schneider υπ�βαλε ν�ε� δεσµε�σει� στι� 24 Σεπτεµ-
βρ�ου, οι οπο�ε� µω� �φηναν σοβαρ�� αµφιβολ�ε� ω� προ� την ανταγωνιστικ� ικαντητα των
οικονοµικ�ν µον�δων που θα εκποιο�νταν, ιδ�ω� σον αφορ� την πρσβαση στη διανοµ� στη
Γαλλ�α και του� οικονοµικο�� κινδ�νου� που συνδ�ονται µε το διαχωρισµ των µον�δων αυτ�ν
απ του� οµ�λου� στου� οπο�ου� αν�κουν. Επιπλ�ον, οι προτ�σει� τη� Schneider δεν παρε�χαν
καµ�α ικανοποιητικ� λ�ση σχετικ� µε ορισµ�νε� γεωγραφικ�� αγορ�� �/και αγορ�� προϊντο� στι�
οπο�ε� ε�χαν εντοπιστε� προβλ�µατα ανταγωνισµο�. #τσι η Επιτροπ� δεν ε�χε �λλη επιλογ�,
παρ� να απαγορε�σει την πρ�ξη.

Στι� 13 ∆εκεµβρ�ου 2001, η Schneider προσ�φυγε στο Πρωτοδικε�ο κατ� τη� απφαση� τη� Επι-
τροπ��.



λ�ζουν την κατ� το δυνατν πιο οµοιµορφη
εφαρµογ� των γενικ�ν αρχ�ν που προβλ�πο-
νται στην ανακο�νωση για τα διορθωτικ�
µ�τρα, λαµβ�νοντα� παρ�λληλα υπψη τι� ιδι-
αιτερτητε� κ�θε υπθεση�.

291. Στχο� τη� Μον�δα� Παρακολο�θηση�
τη� Εκτ�λεση� ε�ναι επ�ση� να αναπτ�ξει
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� β�λ-
τιστε� πρακτικ��, αξιοποι�ντα� την εµπειρ�α
που αποκτ�θηκε απ προηγο�µενε� υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων, ο�τω� �στε να εντοπι-
στο�ν οι λ�σει� που τελεσφρησαν και αυτ��
που δεν τελεσφρησαν.

292. #να παρ�δειγµα τη� βελτ�ωση� τη� δια-
φ�νεια� που επ�φερε η ανακο�νωση για τα
διορθωτικ� µ�τρα ε�ναι τι τ�ρα πλ�ον οι απο-
φ�σει� διαχωρ�ζουν σαφ�� τι� πλευρ�� των
δεσµε�σεων που αποτελο�ν ρου� και τι�
πλευρ�� του� που αποτελο�ν υποχρε�σει� (1).
Τα �ρθρα 2 και 3 στο διατακτικ τη� απφα-
ση� στην υπθεση The Post Office/
TPG/SPPL (2) ε�ναι ενδεικτικ� αυτο� του δια-
χωρισµο�. Η παρ�βαση ρων �χει διαφορε-
τικ�� νµιµε� συν�πειε� απ την παρ�βαση
υποχρε�σεων. Ο σαφ�� διαχωρισµ� των
ρων απ τι� υποχρε�σει� στι� αποφ�σει�
�γκριση� υπ προϋποθ�σει� που εκδ�δει η
Επιτροπ� γ�νεται προκειµ�νου να µην υπ�ρ-
χει καµ�α αµφιβολ�α ω� προ� τι� συν�πειε�
τη� µη τ�ρηση� των επιµ�ρου� δεσµε�σεων.

293. #να ακµη παρ�δειγµα του αντικτ�που
τη� ανακο�νωση� για τα διορθωτικ� µ�τρα
ε�ναι τι σε λε� τι� υποθ�σει� του 2001 που
χορηγ�θηκε �γκριση υπ προϋποθ�σει�, µε
µ�α µνο εξα�ρεση (3), χρησιµοποι�θηκαν δια-
χειριστ��. Επιπλ�ον, οι εντολ�� που καθορ�-
ζουν το ρλο και τι� εξουσ�ε� των διαχειρι-
στ�ν αναπτ�χθηκαν σηµαντικ� κατ� τη δι�ρ-
κεια του �του�. Στο πρ�το εξ�µηνο του 2002
η Επιτροπ� σκοπε�ει να ξεκιν�σει διαβο�-
λευση για τη σ�νταξη εν� τυποποιηµ�νου
κειµ�νου σχετικ� µε τι� δεσµε�σει� για εκπο�-
ηση δραστηριοτ�των και µε την προεντολ�
διαχειριστ�. Τα κε�µενα αυτ� θα βοηθο�ν τα
µ�ρη µια� κοινοποιηθε�σα� πρ�ξη� και την
Επιτροπ� στη διαµρφωση και τη διαπραγ-
µ�τευση διορθωτικ�ν µ�τρων. Ο στχο� που
επιδι�κεται ε�ναι τα βοηθητικ� αυτ� στοι-
χε�α να εξασφαλ�ζουν την οµοιµορφη προ-
σ�γγιση διαφορετικ�ν υποθ�σεων, διατηρ�-
ντα� ταυτχρονα την απαρα�τητη ευελιξ�α
�στε οι δεσµε�σει� να προσαρµζονται αν�-

λογα για να λαµβ�νονται υπψη οι ιδιαιτε-
ρτητε� των επιµ�ρου� υποθ�σεων.

5.1. ¢ÈÔÚıˆÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· — ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿
ÛÙÔÈ¯Â›·

294. Κατ� τη δι�ρκεια του �του� ελ�φθησαν
13 αποφ�σει� κατπιν τη� αν�ληψη� δεσµε�-
σεων στο τ�λο� του πρ�του σταδ�ου τη� διαδι-
κασ�α� (4). Επιπλ�ον, δ�κα υποθ�σει� εγκρ�θη-
καν µε αν�ληψη δεσµε�σεων κατπιν ερευν�ν
στο δε�τερο στ�διο τη� διαδικασ�α� (5). Σε δ�ο
απ αυτ�� τι� υποθ�σει� [Metso/Svedala (6) και
Bombadier/Adtranz (7)], ε�χαν προταθε� δεσµε�-
σει� και στο πρ�το στ�διο, οι οπο�ε� µω� δεν
εξ�λειφαν τι� σοβαρ�� αµφιβολ�ε� τη� Επιτρο-
π��, µε αποτ�λεσµα να κινηθε� το δε�τερο στ�-
διο τη� �ρευνα�. Qλλε� π�ντε υποθ�σει� εγκρ�-
θηκαν �νευ προϋποθ�σεων κατπιν του δε�τε-
ρου σταδ�ου τη� �ρευνα� (8). Πρ�πει να
σηµειωθε� τι τα µ�ρη στην υπθεση
MAN/Auwärter ε�χαν υποβ�λει δεσµε�σει�
στο πρ�το στ�διο, οι οπο�ε� µω� αποδε�χθηκαν
πλεον�ζουσε�, ταν η Επιτροπ� αποφ�σισε στο
τ�λο� τη� εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα� τι δεν
συν�τρεχε λγο� να εκδοθε� αρνητικ� απφαση
σχετικ� µε τι� συν�πειε� τη� συµφων�α�.

295. Μεταξ� των π�ντε συµφωνι�ν που απα-
γορε�θηκαν το 2001, σε δ�ο υποθ�σει�
[SCA/Metsä Tissue (9) και CVC/Lenzing (10)]
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(1) Βλ�πε κεφ�λαιο ΙΙ παρ�γραφο� 12 τη� ανακο�νωση�.
(2) Υπθεση COMP/M.1915, 13.3.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2431, Allianz/Dresdner, 19.7.2001.

(4) Υπθεση COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001· υπ-
θεση COMP/JV.56, Hutchison/ECT, 29.11.2001· υπθεση
COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001· υπθεση
COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia,
20.9.2001· υπθεση COMP/M.2337, Nestlé/Ralston Purina,
27.7.2001· υπθεση COMP/M.2431, Allianz/Dresdner,
19.7.2001· υπθεση COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV,
26.6.2001· υπθεση COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp
(II), 11.5.2001· υπθεση COMP/M.2268, Pernod
Ricard/Diageo/Seagram Spirits, 8.5.2001· υπθεση
COMP/M.2286, Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001·
υπθεση COMP/M.2277, Degussa/Laporte, 12.3.2001· υπ-
θεση COMP/JV.54, Smith & Nephew/Beiersdorf/JV,
30.1.2001· υπθεση COMP/M.2041, United Airlines/US
Airways, 12.1.2001.

(5) Υπθεση COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2533, BP/E.ON, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001· υπθεση
COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del
Cantábrico, 26.9.2001· υπθεση COMP/JV.55,
Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001· υπθεση COMP/M.2139,
Bombadier/Adtranz, 3.4.2001· υπθεση COMP/M.1915, The
Post Office/TPG/SPPL, 13.3.2001· υπθεση COMP/M.1853,
EDF/EnBW, 7.2.2001· υπθεση COMP/M.2033,
Metso/Svedala, 24.1.2001.

(6) Υπθεση COMP/M.2033, 24.1.2001.
(7) Υπθεση COMP/M.2139, 3.4.2001.
(8) Υπθεση COMP/M.2201, MAN/Auwärter, 20.6.2001· υπ-

θεση COMP/M.2314,BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001·
υπθεση COMP/M.2333, De Beers/LVMH,25.7.2001· υπ-
θεση COMP/M.2498, UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001·
υπθεση COMP/M.2499, Norske Skog/Parenco/Walsum,
21.11.2001.

(9) Υπθεση COMP/M.2097, 31.1.2001.
(10) Υπθεση COMP/M.2187, 17.10.2001.
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στο δε�τερο στ�διο υποβλ�θηκε η �δια δ�σµη
δεσµε�σεων που ε�χε κριθε� ανεπαρκ�� στο
πρ�το στ�διο· σε δ�ο �λλε� υποθ�σει�
[Schneider/Legrand (1) και Tetra Laval/Sidel (2)]
υποβλ�θηκαν διαφορετικ� διορθωτικ� µ�τρα
στα δ�ο στ�δια, εν� σε µ�α υπθεση
[GE/Honeywell (3)] δεν υποβλ�θηκαν διορ-
θωτικ� µ�τρα στο πρ�το στ�διο. Οι τρει�
τελευτα�ε� υποθ�σει� αναπτ�σσονται σε �λλο
σηµε�ο του παρντο� κεφαλα�ου.

5.2. ∂›‰Ô˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¿ ÙÔ 2001

296. Μια θεµελι�δη� αρχ� που προβλ�πεται
στην ανακο�νωση για τα διορθωτικ� µ�τρα
ε�ναι τι ταν προκ�πτουν προβλ�µατα αντα-
γωνισµο�, «ο αποτελεσµατικτερο� τρπο� για
την αποκατ�σταση του αποτελεσµατικο� αντα-
γωνισµο�, π�ραν τη� απαγρευση�, ε�ναι η
δηµιουργ�α συνθηκ�ν που να ευνοο�ν την
εµφ�νιση εν� ν�ου ανταγωνιστικο� φορ�α �
την εν�σχυση υφιστ�µενων τρ�των ανταγωνι-
στ�ν µ�σω τη� εκπο�ηση� δραστηριοτ�των» (4).
Σ�µφωνα µε την αρχ� αυτ�, η µεγ�λη πλειο-
ντητα των προβληµ�των ανταγωνισµο� που
αν�κυψαν κατ� τη δι�ρκεια του 2001 αντιµε-
τωπ�στηκε µ�σω τη� εκπο�ηση� δραστηριο-
τ�των. Για παρ�δειγµα, απ τι� 13 υποθ�σει�
που εγκρ�θηκαν υπ προϋποθ�σει� στο πρ�το
στ�διο, επτ� συνεπ�γονταν την εκπο�ηση µια�
� περισστερων δραστηριοτ�των (5), εν� �λλη
µ�α συνεπαγταν την εκπο�ηση διαθ�σιµων
χρνων προσγε�ωση� [United Airlines/US
Airways (6)]. Η εκπο�ηση µια� � περισστερων
δραστηριοτ�των αποτ�λεσε επ�ση� το συνη-
θ�στερο ε�δο� διορθωτικο� µ�τρου που �γινε
δεκτ και στο δε�τερο στ�διο. Ειδικτερα, στι�
υποθ�σει� Metso/Svedala (7) και The Post
Office/TPG/SPPL (8), τα µ�ρη δεσµε�θηκαν
να προβο�ν σε εκποι�σει� που εξ�λειφαν πλ�-
ρω� τα προβλ�µατα ανταγωνισµο�. Στην υπ-
θεση Bombadier/Adtranz (9), τα µ�ρη δεσµε�-

θηκαν να εκποι�σουν τι� δραστηριτητ�� του�
που σχετ�ζονταν µε τα προϊντα Regioshuttle και
Variotram µ�σω αποκλειστικ�ν µη µεταβιβ�-
σιµων αδει�ν εκµετ�λλευση�.

297. Σε τ�σσερι� υποθ�σει� στο πρ�το στ�διο
τη� διαδικασ�α� και σε �λλε� τ�σσερι� υποθ�-
σει� στο δε�τερο στ�διο, τα µ�ρη δεσµε�θηκαν
να πωλ�σουν τα µετοχικ� του� µερ�δια σε �λλε�
εταιρε�ε� �στε να πα�σουν να τι� ελ�γχουν �
να του� ασκο�ν επιρρο�, γεγον� που θα οδη-
γο�σε σε προβλ�µατα ανταγωνισµο� (10). Για
παρ�δειγµα, στην υπθεση Allianz/Dresdner,
οι ανησυχ�ε� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τον
πιθαν εκ των πραγµ�των �λεγχο τη�
Münchener Rück, εν� µεγ�λου ανταγωνιστ�,
εξαλε�φθηκαν κατπιν τη� δ�σµευση� των
µερ�ν να µει�σουν το µετοχικ του� µερ�διο
στην εν λγω εταιρε�α σε 20,5 % µ�χρι το τ�λο�
του 2003 και να µην ασκο�ν περισστερο απ
το ανωτ�ρω ποσοστ των δικαιωµ�των ψ�φου
του� στι� ετ�σιε� γενικ�� συνελε�σει� τη�
Münchener Rück. Οµο�ω�, στην υπθεση
Nordbanken/Postgirot, ο σουηδικ� τραπεζικ�
µιλο� Nordea θα κατε�χε τον απλυτο �λεγχο
εν� εκ των δ�ο βασικ�ν συστηµ�των πληρω-
µ��, και δεσµε�θηκε να µει�σει σε 10 % τη
συµµετοχ� του στο �λλο σ�στηµα, Bankgirot,
και να παραιτηθε� απ τα αντ�στοιχα δικαι�-
µατ� του ω� µετχου.

298. Τα περισστερα διορθωτικ� µ�τρα υπ
µορφ� εκποι�σεων που �γιναν δεκτ� το 2001
προ�βλεπαν τη δ�σµευση των µερ�ν να ολο-
κληρ�σουν την εκπο�ηση εντ� ορισµ�νη� χρο-
νικ�� περιδου απ την ηµεροµην�α τη� απ-
φαση�. Σε δ�ο υποθ�σει� �γινε δεκτ� µια �µεση
λ�ση (11). Στην υπθεση The Post Office/TPG/
SPPL (12) τα µ�ρη δεσµε�θηκαν να µην υλοποι-
�σουν την πρ�ξη του� µ�χρι να βρεθε� αγορα-
στ�� για την εκποιο�µενη δραστηριτητα και
να εγκριθε� ο τελευτα�ο� απ την Επιτροπ�,
διτι η Επιτροπ� θε�ρησε τι η επιτυχ�α του
διορθωτικο� µ�τρου εξηρτ�το σε πολ� µεγ�λο
βαθµ απ τα χαρακτηριστικ� του αγοραστ�(13).

299. Η υπθεση Nestlé/Ralston Purina (14) απο-
τ�λεσε �λλη µ�α περ�πτωση κατ� τη δι�ρκεια
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(1) Υπθεση COMP/M.2283, 10.10.2001.
(2) Υπθεση COMP/M.2416, 30.10.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2220, 3.7.2001.
(4) Κεφ�λαιο III.1 παρ�γραφο� 13.
(5) Υπθεση COMP/M.2602, Gerling/NCM, 11.12.2001· υπ-

θεση COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia,
20.9.2001· υπθεση COMP/M.2300, YLE/TDF/Digita/JV,
26.6.2001· υπθεση COMP/M.2396, Industri Kapital/Perstorp
(II), 11.5.2001· υπθεση COMP/M.2286, Buhrmann/Samas
Office Supplies, 11.4.2001· υπθεση COMP/M.2277,
Degussa/Laporte, 12.3.2001· υπθεση COMP/JV.54, Smith
& Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001.

(6) Η συµφων�α συγκ�ντρωση� µεταξ� των δ�ο αυτ�ν εταιρει�ν
αποσ�ρθηκε στη συν�χεια, κατπιν των αντιρρ�σεων που
διατυπ�θηκαν στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε� λγω των προβλη-
µ�των ανταγωνισµο� τη� συµφων�α�.

(7) Υπθεση COMP/M.2033, 24.1.2001.
(8) Υπθεση COMP/M.1915, 13.3.2001.
(9) Υπθεση COMP/M.2139, 3.4.2001.

(10) Πρ�το στ�διο: υπθεση COMP/JV.56, Hutchison/ECT,
29.11.2001· υπθεση COMP/M.2567, Nordbanken/Postgirot,
8.11.2001· υπθεση COMP/M.2574, Pirelli/Edizione/
Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001· υπθεση COMP/M.2431,
Allianz/Dresdner, 19.7.2001. ∆ε�τερο στ�διο: υπθεση
COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2533, BP/E.ON, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2420, Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001· υπθεση
COMP/M.1853, EDF/EnBW, 7.2.2001.

(11) Βλ�πε κεφ�λαιο III.1 παρ�γραφο� 20 τη� ανακο�νωση�.
(12) Υπθεση COMP/M.1915, 13.3.2001.
(13) Βλ�πε επ�ση� κατωτ�ρω την αν�πτυξη του θ�µατο� τη� εφαρ-

µογ�� των διορθωτικ�ν µ�τρων (τµ�µα 5.3).
(14) Υπθεση COMP/M.2337, 27.7.2001.



του 2001 στην οπο�α η Επιτροπ� δ�χθηκε τον
αρχικ αγοραστ�. Για πρ�τη φορ� η δι�ταξη
αυτ� συνοδευταν απ εναλλακτικ διορθωτικ
µ�τρο που καλε�ται ατ�πω� «κοσµ�µατα του
στ�µµατο�» (1). Η δυναττητα αποδοχ�� διορ-
θωτικ�ν µ�τρων αυτο� του ε�δου� προβλ�πεται
στην ανακο�νωση για τα διορθωτικ� µ�τρα (2)
και η Επιτροπ� αναµ�νει τι στο µ�λλον θα
παρουσι�ζονται συχντερα τ�τοιε� δεσµε�σει�.
Στην εν λγω υπθεση, η πρ�τη εναλλακτικ�
λ�ση �ταν η εκχ�ρηση �δεια� εκµετ�λλευση�
του σ�µατο� Friskies τη� Nestlé στην Ισπαν�α.
Εφσον η εναλλακτικ� αυτ� λ�ση δεν �χει υλο-
ποιηθε� ε�τε µ�χρι µια ορισµ�νη ηµεροµην�α (3)
ε�τε µ�χρι την ηµεροµην�α περ�τωση� τη� κοι-
νοποιηθε�σα� υπθεση�, ττε τα µ�ρη δεν θα
�χουν πλ�ον τη δυναττητα εκχ�ρηση� αδει�ν
εκµετ�λλευση� σηµ�των τη� Nestlé, αλλ� θα
πρ�πει να εφαρµοστε� η δε�τερη και πλεονε-
κτικτερη εναλλακτικ� λ�ση. Η εν λγω εναλ-
λακτικ� λ�ση συν�σταται στην εκπο�ηση τη�
συµµετοχ�� �ψου� 50 % στην ισπανικ� κοιν�
επιχε�ρηση µε την Agrolimen (Gallina Blanca
Purina JV), και ε�ναι πλεονεκτικτερη διτι
ε�ναι µεγαλ�τερο πακ�το και µπορε� να πωλη-
θε� ευκολτερα απ την εκχ�ρηση �δεια� εκµε-
τ�λλευση� του σ�µατο� Friskies τη� Nestlé.

300. Μολοντι τα περισστερα διορθωτικ�
µ�τρα που �γιναν δεκτ� απ την Επιτροπ� ε�ναι
σ�µφωνα µε την αρχ� τι τα απλ� διαρθρωτικ�
διορθωτικ� µ�τρα αποτελο�ν την ιδανικ� λ�ση,
η Επιτροπ� δ�χθηκε και διαρθρωτικ� µ�τρα
κ�πω� πολυπλοκτερα απ µια ευθε�α εκπο�-
ηση. Για παρ�δειγµα, στην υπθεση
EDF/EnBW (4), η οπο�α εγκρ�θηκε κατπιν
εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα�, τα διορθωτικ�
µ�τρα που �γιναν δεκτ� περιλ�µβαναν τρ�α
στοιχε�α. ∆�ο απ αυτ� �ταν στοιχε�α που περι-
λαµβ�νονται σχετικ� συχν� στη δ�σµη διορ-
θωτικ�ν µ�τρων (5), εν� υπ�ρχε και �να τρ�το
καινοτµο στοιχε�ο. Το τρ�το αυτ στοιχε�ο

των διορθωτικ�ν µ�τρων τη� EDF ε�χε ω� στχο
την αντιµετ�πιση των προβληµ�των ανταγω-
νισµο� που ε�χαν προκ�ψει σχετικ� µε του�
λεγµενου� «επιλ�ξιµου�» πελ�τε� στη Γαλ-
λ�α, δηλαδ� του� πελ�τε� που µπορο�ν να προ-
µηθε�ονται ηλεκτρικ� εν�ργεια υπ συνθ�κε�
ανταγωνισµο�. Για να επιλυθο�ν αυτ� τα προ-
βλ�µατα, η EDF δεσµε�θηκε να χορηγ�σει
στου� ανταγωνιστ�� τη� πρσβαση σε δυνα-
µικ παραγωγ�� εν�ργεια� στη Γαλλ�α υπ
µορφ� εικονικ�ν εγκαταστ�σεων ηλεκτροπα-
ραγωγ�� (5 000 MW) και παρ�λληλων συµφω-
νι�ν µε τι� ισχ�ουσε� συµφων�ε� αγορ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� απ συµπαραγωγ� µ�χρι το
αν�τατο ριο των 1 000 MW. Στο σηµε�ο αυτ
υπενθυµ�ζεται τι η εκπο�ηση εγκαταστ�σεων
ηλεκτροπαραγωγ�� δεν µπορο�σε να περιλη-
φθε� µεταξ� των εφικτ�ν λ�σεων για οικονο-
µικο�� λγου� γενικ�� (οι νεοεισερχµενοι
κατ� π�σα πιθαντητα δεν θα αναλ�µβαναν τον
κ�νδυνο να αποκτ�σουν τ�τοιε� εγκαταστ�σει�)
και για νοµικο�� λγου� στην ειδικ� περ�πτωση
των πυρηνικ�ν σταθµ�ν ηλεκτροπαραγωγ��.
Σ�µφωνα µε του� ρου� των δεσµε�σεων, οι
συµβ�σει� για τι� εικονικ�� εγκαταστ�σει� ηλε-
κτροπαραγωγ�� θα ανατεθο�ν µ�σω ανοιχτο�,
δηµσιου διαγωνισµο� χωρ�� διακρ�σει�, στον
οπο�ο θα µπορο�ν να συµµετ�σχουν τσο οι
επιχειρ�σει� παραγωγ��, σο και οι επιχει-
ρ�σει� εµπορ�α� εν�ργεια�. Οι εν λγω ρυθµ�-
σει� σχετικ� µε την πρσβαση στην παραγωγ�
εν�ργεια� προβλ�πεται να παραµε�νουν σε ισχ�
για περ�οδο π�ντε ετ�ν και µπορο�ν να καταγ-
γελθο�ν µνον κατπιν αιτιολογηµ�νου αιτ�-
µατο� τη� EDF. Κατ� την περ�οδο αυτ� εκτι-
µ�ται τι η αγορ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� στη
Γαλλ�α θα αναπτυχθε� και θα υπ�ρχουν επαρ-
κε�� εναλλακτικ�� πηγ�� προµ�θεια�.

301. Τα διδ�γµατα που εξ�γονται απ το ανω-
τ�ρω παρ�δειγµα ε�ναι �σω� περιορισµ�να
λγω των �κρω� ιδιαζουσ�ν συνθηκ�ν στην
υπθεση EDF/EnBW, µολοντο�το η υπθεση
αυτ� δε�χνει τι η Επιτροπ� ε�ναι διατεθει-
µ�νη να δεχθε� µη στερετυπα διορθωτικ�
µ�τρα, ταν το απαιτο�ν οι περιστ�σει� και
ταν υπ�ρχει αρκετ� χρνο� για να εξετα-
στε� η αποτελεσµατικτητα τ�τοιων προτ�-
σεων. Το�το συµβα�νει συν�θω� στο πλα�σιο
του δε�τερου σταδ�ου τη� διαδικασ�α�.

302. Υπ�ρχει µια αξιοσηµε�ωτη διαφορ� ω�
προ� το ε�δο� των διορθωτικ�ν µ�τρων που
�γιναν δεκτ� απ την Επιτροπ� σε υποθ�σει�
εξεταζµενε� στο πρ�το στ�διο τη� διαδικα-
σ�α� κατ� το 2001 σε σχ�ση µε το 2000. Η δια-
φορ� αυτ� ε�ναι τι το 2001 η Επιτροπ� δεν
δ�χθηκε στο πρ�το στ�διο διορθωτικ� µ�τρα
που περιε�χαν δεσµε�σει� για την παραχ�-
ρηση πρσβαση� σε ανταγωνιστ�� � πελ�τε�82

(1) Παρµοια δι�ταξη �χει γ�νει δεκτ� και σε προηγο�µενε�
υποθ�σει�, για παρ�δειγµα στι� υποθ�σει� IV/M.1453,
AXA/GRE, 8.4.1999, και COMP/M.1813, Industri Kapital
(Nordkem)/Dyno, 12.7.2000.

(2) Παρ�γραφοι 22 και 23.
(3) Η ακριβ�� ηµεροµην�α θεωρε�ται ω� εµπιστευτικ� εµπορικ�

πληροφορ�α.
(4) Υπθεση COMP/M.1853, 7.2.2001.
(5) Πρ�τον, η EDF δεσµε�θηκε να παραιτηθε� απ την �σκηση των

δικαιωµ�των ψ�φου τη� στην CNR, εταιρε�α παραγωγ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� δραστηριοποιο�µενη στη Γαλλ�α, και να
αποσ�ρει τον εκπρσωπ τη� απ το διοικητικ συµβο�λιο τη�
CNR. Επιπλ�ον, η EDF δεν θα παρεµβα�νει πλ�ον στην εµπο-
ρικ� πολιτικ� τη� CNR και στη συµπεριφορ� τη� στην αγορ�.
Η δ�σµευση αυτ� εξασφαλ�ζει τι η CNR θα ε�ναι σε θ�ση να
συµµετ�χει ενεργ� στον ανταγωνισµ στον τοµ�α του ηλε-
κτρισµο� στη Γαλλ�α. ∆ε�τερον, η EnBW θα εκποι�σει τη συµ-
µετοχ� τη� �ψου� 24 % στην WATT (η οπο�α τη� παρ�χει τον
απ κοινο� �λεγχου τη� επιχε�ρηση�), γεγον� που θα αποκα-
ταστ�σει την προτερα�α κατ�σταση στην Ελβετ�α.
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σε δ�κτυα παρ�δοση� � σε διπλ�µατα ευρε-
σιτεχν�α� που θα µπορο�σαν να παρεµποδ�-
σουν την πρσβαση στην αγορ�. ∆εσµε�σει�
αυτο� του ε�δου� ε�χαν γ�νει δεκτ�� το 2000 σε
�ξι υποθ�σει� (1). Στην υπθεση Vivendi/
Canal+/Seagram η Επιτροπ� δ�χθηκε πακ�το
δεσµε�σεων που περιλ�µβανε τη χορ�γηση
πρσβαση� σε ανταγωνιστ�� στι� ταιν�ε� και
την on line µουσικ� τη� Universal, χωρ�� δια-
κρ�σει� υπ�ρ των συνδεδεµ�νων µε την
Universal εταιρει�ν, συγκεκριµ�να τη� Canal+
και τη� Vizzavi. Qλλα παραδε�γµατα �ταν οι
υποθ�σει� BASF/Shell/Project Nicole (χορ�-
γηση αδει�ν εκµετ�λλευση� διπλωµ�των
ευρεσιτεχν�α�), Vodafone Airtouch/Man-
nesmann (πρσβαση σε τιµολγια περιαγω-
γ�� και σε υπηρεσ�ε� χονδρικ�� π�ληση�)
και BSkyB/Kirch Pay TV (πρσβαση στο
σ�στηµα υπ προϋποθ�σει� πρσβαση� τη�
Kirch και στι� υπηρεσ�ε� τη� στον τοµ�α τη�
συνδροµητικ�� τηλεραση�).

303. Μολοντι η Επιτροπ� δεν δ�χθηκε διορ-
θωτικ� µ�τρα που στχευαν στη χορ�γηση
πρσβαση� σε δ�κτυα παρ�δοση� � διπλ�-
µατα ευρεσιτεχν�α� που θα µπορο�σαν να
παρεµποδ�σουν την ε�σοδο στην αγορ� στο
πρ�το στ�διο, το 2001 �γιναν δεκτ� διορθω-
τικ� µ�τρα αυτο� του ε�δου� σε π�ντε υποθ�-
σει� στο δε�τερο στ�διο (2). Το γεγον� τι
�γιναν και π�λι δεκτ� παρµοια διορθωτικ�
µ�τρα στο δε�τερο στ�διο, εν� δεν �γιναν
δεκτ� στο πρ�το στ�διο τη� �ρευνα�, µπορε�
να αντικατοπτρ�ζει τη µεγαλ�τερη επιφυλα-
κτικτητα τη� Επιτροπ�� κατπιν τη� �κδοση�
τη� ανακο�νωση� για τα διορθωτικ� µ�τρα.
Το �διο αντικατοπτρ�ζεται επ�ση� στο γεγο-
ν� τι ο αριθµ� των υποθ�σεων που συνε-
π�γονταν διορθωτικ� µ�τρα στο πρ�το στ�διο
τη� �ρευνα� µει�θηκε κατ� τη δι�ρκεια του
�του� σε σχ�ση µε το 2000 (13 �ναντι 27 παρ-
µοιων αποφ�σεων το 2000), εν� ταυτχρονα
η Επιτροπ� κ�νησε το δε�τερο στ�διο τη�
�ρευνα� το 2001 σε περισστερε� υποθ�σει�
απ κ�θε προηγο�µενο �το� (22 το 2001 �να-
ντι 12 το 1998, 19 το 1999 και 20 το 2000).

5.3. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

304. Η εξ�ταση του θ�µατο� των διορθωτι-
κ�ν µ�τρων στι� ανωτ�ρω παραγρ�φου� επι-
κεντρ�θηκε στα ν�α διορθωτικ� µ�τρα που
�γιναν δεκτ� απ την Επιτροπ� κατ� τη δι�ρ-
κεια του �του�. Ωστσο, το θ�µα δεν εξα-
ντλε�ται εδ�. Ε�ναι επ�ση� σηµαντικ να εξε-
ταστε� η εφαρµογ� των διορθωτικ�ν µ�τρων
που δ�χθηκε η Επιτροπ� στο παρελθν, καθτι
�να διορθωτικ µ�τρο µπορε� να �ρει πλ�ρω�
τα προβλ�µατα ανταγωνισµο� µνον εφσον
εφαρµοστε� πλ�ρω� και σωστ�.

305. Αρκετ�� απ τι� εταιρε�ε� που εµπλ�-
κονταν σε υποθ�σει� οι οπο�ε� εγκρ�θηκαν
υπ προϋποθ�σει� κατ� τη δι�ρκεια του 2001
�χουν �δη πραγµατοποι�σει σηµαντικ� πρ-
οδο για την πλ�ρη εκπλ�ρωση των δεσµε�-
σε�ν του�. Η προδο� αυτ� ε�ναι ιδια�τερα
αξιοσηµε�ωτη στι� υποθ�σει� στι� οπο�ε� τα
διορθωτικ� µ�τρα συνεπ�γονταν εκποι�σει�.

306. Περ�πτωση πολ� γρ�γορη� εξε�ρεση�
αγοραστ� για µια εκπο�ηση αποτελε� η υπ-
θεση The Post Office/TPG/SPPL (3), που τα
µ�ρη δεσµε�θηκαν τι θα βρισκταν �µεση
λ�ση. Η απφαση ελ�φθη στι� 13 Μαρτ�ου
2001, και λιγτερο απ τρει� µ�νε� αργτερα
υποβλ�θηκε προ� �γκριση στην Επιτροπ�
υπογεγραµµ�νη συµφων�α αγοραπωλησ�α� µε
την Swiss Post International. Η �γκριση τη�
Επιτροπ�� χορηγ�θηκε στι� 14 Ιουν�ου 2001,
κατπιν ολοκληρ�θηκε η εκπο�ηση (4) και,
σ�µφωνα µε τι� δεσµε�σει� που αναλ�φθη-
καν στην εν λγω υπθεση, οι εταιρε�ε� The
Post Office, TPG και SPPL µπρεσαν στη
συν�χεια να υλοποι�σουν την κοινοποιηθε�σα
πρ�ξη.

307. Στην υπθεση Metso/Svedala (5), η Επι-
τροπ� εξ�δωσε απφαση �γκριση� υπ προ-
ϋποθ�σει� στι� 24 Ιανουαρ�ου 2001 και τον
Σεπτ�µβριο του 2001 εν�κρινε την αγορ� των
εκποιο�µενων π�γιων στοιχε�ων απ τη σου-
ηδικ� εταιρε�α Sandvik AB. Μολοντι η λ�ση
δεν προτ�θηκε ιδια�τερα σ�ντοµα, η εν λγω
υπθεση �ταν ενδιαφ�ρουσα διτι υπ�ρξε
συνεργασ�α µε την αρχ� ανταγωνισµο� των
Ηνωµ�νων Πολιτει�ν χι µνο κατ� τη δι�ρ-
κεια τη� �ρευνα� τη� Επιτροπ��, αλλ� και
κατ� τη δι�ρκεια τη� διαδικασ�α� διορθωτικ�ν
µ�τρων, µετ� την �κδοση τη� απφαση� τη�
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(1) Υπθεση COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram,
13.10.2000· υπθεση COMP/JV.48, Vodafone/Vivendi/
Canal+, 20.7.2000· υπθεση COMP/M.1795, Vodafone
Airtouch/Mannesmann, 12.4.2000· υπθεση COMP/M.1751,
Shell/BASF/JV–Project Nicole, 29.3.2000· υπθεση
COMP/M.1838, BT/ESAT, 27.3.2000· υπθεση COMP/JV.37,
BSkyB/Kirch Pay TV, 21.3.2000.

(2) Υπθεση COMP/M.2389, Shell/DEA, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2530, Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001· υπθεση
COMP/M.2434, Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica del
Cantábrico, 26.9.2001· υπθεση COMP/JV.55, Hutchison/
RCPM/ECT, 3.7.2001· υπθεση COMP/M.1853, EDF/EnBW,
7.2.2001.

(3) Υπθεση COMP/M.1915, 13.3.2001.
(4) Yπω� σε λε� σχεδν τι� υποθ�σει� που συνεπ�γονται εκπο�-

ηση, η ολοκλ�ρωση τη� εκπο�ηση� δεν σηµατοδοτε� την
εκπλ�ρωση των δεσµε�σεων, καθτι ορισµ�να µ�ρη των
δεσµε�σεων αφορο�σαν τη συµπεριφορ� του πωλητ� µετ�
την εκπο�ηση.

(5) Υπθεση COMP/M.2033, 24.1.2001.



Επιτροπ��. Ο λγο� για τον οπο�ο συνεχ�-
στηκε η συνεργασ�α �ταν τι, λγω του δια-
φορετικο� χρονοδιαγρ�µµατο� στι� Ηνωµ�νε�
Πολιτε�ε�, η �ρευνα τη� Οµοσπονδιακ�� Επι-
τροπ�� Εµπορ�ου (FTC) συνεχ�στηκε µ�χρι
τον Οκτ�βριο του 2001, ταν πλ�ον �ταν σε
θ�ση να οριστικοποι�σει τη διαταγ� �γκρι-
ση�. Στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε� η εκπο�ηση
διαφρων δραστηριοτ�των στον τοµ�α τη�
θρα�ση� πετρωµ�των στην Sandvik AB απο-
τ�λεσε �µεση λ�ση για τα περισστερα προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο� που ε�χαν εντοπιστε�.

308. Κατ� τη δι�ρκεια του 2001 σηµει�θηκε
επ�ση� σηµαντικ� προδο� σχετικ� µε πολλ�
διορθωτικ� µ�τρα που ε�χαν γ�νει δεκτ� το
2000. Για παρ�δειγµα, οι εκποι�σει� µον�-
δων και δραστηριοτ�των στον τοµ�α του πολυ-
προπυλεν�ου, σ�µφωνα µε τι� δεσµε�σει� των
µερ�ν στην υπθεση Shell/BASF/JV – Project
Nicole (1), ολοκληρ�θηκαν το πρ�το εξ�µηνο
του 2001, πω� επ�ση� και οι εκποι�σει� στι�
αγορ�� πολυαιθυλεν�ου, που ε�χαν προκ�-
ψει προβλ�µατα ανταγωνισµο� απ τη συµ-
φων�α Dow Chemical/Union Carbide (2).

309. Qλλο �να παρ�δειγµα �ταν η επιτυχ��
π�ληση τη� δ�σµη� σηµ�των και δραστη-
ριοτ�των που ε�χε δεσµευθε� να πωλ�σει η
Unilever για να εγκριθε� η εξαγορ� τη�
Bestfoods απ την �δια τον Σεπτ�µβριο του
2000. Επρκειτο να εκποιηθο�ν τα σ�µατα
Bachelors, McDonnell’s, Oxo και Vesta (σο�-
πε�) στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο και στην Ιρλαν-
δ�α, τα σ�µατα Royco, Heisse Tasse, Super
Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo,
Aardapel Anders, Rijke Sauzen, Raguletto και
Lesieur (κυρ�ω� σο�πε�, ρευστ�� σ�λτσε� και
ξηρ� συµπληρ�µατα γε�µατο�) στην ηπει-
ρωτικ� Ευρ�πη, Casa de Mateus (µαρµελ�-
δε�) στην Πορτογαλ�α και BlåBand, Touch of
Taste και Isomitta (ζωµ� κρ�ατο�) στι� σκαν-
διναβικ�� χ�ρε�. Yλα αυτ� τα σ�µατα πωλ�-
θηκαν στο πλα�σιο τη� �δια� συµφων�α� στην
Campbell Soup Company φθ�νοντα� τα ρια
που προσδ�δουν σε µια συµφων�α κοινοτικ�
δι�σταση. #τσι η εν λγω συµφων�α κοινο-
ποι�θηκε στην Επιτροπ� προ� �γκριση (3).
Στη συν�χεια η κοινοποιηθε�σα εκπο�ηση
εγκρ�θηκε τον Απρ�λιο του 2001.

310. Ωστσο, η πορε�α εκπλ�ρωση� των
δεσµε�σεων που προτ�θηκαν στην Επιτροπ�
επιτρ�ποντ�� τη� να εκδ�σει αποφ�σει�
�γκριση� δεν �ταν π�ντα οµαλ�.

311. Για παρ�δειγµα, σχετικ� µε τα διορθω-
τικ� µ�τρα που ε�χαν υποβ�λει τα µ�ρη στην
υπθεση TotalFina/Elf Aquitaine (4), τον
Σεπτ�µβριο του 2000 η Επιτροπ� ε�χε απορ-
ρ�ψει του� αγοραστ�� που πρτεινε αρχικ� η
TotalFina, διτι ορισµ�νοι απ αυτο�� δεν
ε�χαν κ�νητρα να δηµιουργ�σουν αποτελε-
σµατικ ανταγωνισµ στη γαλλικ� αγορ�
π�ληση� βενζ�νη� σε αυτοκινητοδρµου�.
#να� απ του� προταθ�ντε� αγοραστ��, η Le
Mirabellier, προσ�φυγε στο Πρωτοδικε�ο κατ�
τη� εν λγω απφαση�. Το Πρωτοδικε�ο δεν
�χει εκδ�σει ακµη οριστικ� απφαση σχε-
τικ� µε την εν λγω προσφυγ�, αλλ� απ�ρ-
ριψε την α�τηση ασφαλιστικ�ν µ�τρων τη�
Le Mirabellier (5). Μετ� την απρριψη τη�
πρ�τη� πρταση� για του� αγοραστ�� των εν
λγω πρατηρ�ων καυσ�µων, η TotalFina πρ-
τεινε µια δε�τερη οµ�δα αγοραστ�ν, η οπο�α
�γινε δεκτ� απ την Επιτροπ� τον Μ�ιο του
2001.

312. Χωριστ σκ�λο� τη� δ�σµη� διορθωτι-
κ�ν µ�τρων που �γιναν δεκτ� στην υπθεση
TotalFina/Elf Aquitaine (6) �ταν η π�ληση
τη� Elf Antargaz, η οπο�α ασκε� δραστηρι-
τητε� στο υγρα�ριο. Η π�ληση αυτ� ολο-
κληρ�θηκε το 2001 (7), ταν η Επιτροπ� εν�-
κρινε την αγορ� τη� επιχε�ρηση� απ την PAI,
θυγατρικ� τη� BNP Paribas, και την αµερι-
κανικ� επιχε�ρηση UGI. Η PAI και η UGI
ε�χαν �δη εγκριθε� απ την Επιτροπ� στο
πλα�σιο των δεσµε�σεων, ωστσο οι αγορα-
στ�� �πρεπε πρ�τα να πε�σουν την Επιτροπ�
τι ο συνδυασµ� εν� αγοραστ� απ τον χρη-
µατοπιστωτικ τοµ�α µε µια αµερικανικ� εται-
ρε�α εξειδικευµενη στη διανοµ� και π�ληση
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�, φυσικο� αερ�ου και
υγραερ�ου θα παρε�χε µια µνιµη, διαρθρω-
τικ� λ�ση στα προβλ�µατα που ε�χαν
εντοπιστε� στην αγορ� π�ληση� υγραερ�ου
στη Γαλλ�α. Οι προϋποθ�σει� υπ τι� οπο�ε�
η Επιτροπ� εν�κρινε τη συγκ�ντρωση
TotalFina/Elf Aquitaine �χουν πλ�ον εκπλη-
ρωθε� στο σ�νολ του�.

313. Η Επιτροπ� βρ�θηκε επ�ση� αντιµ�τωπη
µε περιπτ�σει� στι� οπο�ε� το χρονοδι�-
γραµµα που ε�χαν δεσµευθε� να ακολουθ�-
σουν τα µ�ρη ανατρ�πηκε απ εν�ργειε�
τρ�των. Για παρ�δειγµα, στην υπθεση
Carrefour/Promodes (8), η Carrefour ε�χε
δεσµευθε� να πωλ�σει τη συµµετοχ� που
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(1) Υπθεση COMP/M.1751, 29.3.2000.
(2) Υπθεση COMP/M.1671, 3.5.2000.
(3) Υπθεση COMP/M.2350, Campbell/ECBB (Unilever),

2.4.2001.

(4) Υπθεση COMP/M.1628, 9.2.2000.
(5) Υπθεση T-342/00, Petrolessence SA Société de Gestion de

Restauration Routière κατ� Επιτροπ�� των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των.

(6) Υπθεση COMP/M.1628, 9.2.2000.
(7) Υπθεση COMP/M.2375, PAI + UGI/Elf Antargaz, 21.3.2001.
(8) Υπθεση COMP/M.1684, 25.1.2000.
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κατε�χε στην Cora εντ� ορισµ�νη� περι-
δου. Παρ� τι� ειλικρινε�� προσπ�θειε� τη�
Carrefour, δεν κατ�στη δυνατ� η π�ληση τη�
εν λγω συµµετοχ�� εντ� τη� προβλεφθε�σα�
προθεσµ�α�. Ωστσο, αντ� να αναιρ�σει την
απφαση, η Επιτροπ� µπρεσε να παρατε�-
νει την προθεσµ�α και η π�ληση ολοκληρ�-
θηκε αργτερα προ� �ναν χρηµατοοικονο-
µικ επενδυτ�. Το γεγον� τι η π�ληση τη�
συµµετοχ�� δεν �ταν εµπρθεσµη υπογρ�µ-
µισε τον σηµαντικ ρλο που µπορο�ν να δια-
δραµατ�σουν οι διαχειριστ�� σε παρµοιε�
καταστ�σει�, διασφαλ�ζοντα� τι η θιγµενη
εταιρε�α δεν υφ�σταται ανταγωνιστικ� βλ�βη
στο δι�στηµα που µεσολαβε� µεταξ� τη� υλο-
πο�ηση� τη� αρχικ�� πρ�ξη� και τη� π�λη-
ση� τη� συµµετοχ��. Η εµπειρ�α αυτ� βο�-
θησε σηµαντικ� την Επιτροπ� στην εκπ-
νηση τη� τυποποιηµ�νη� εντολ�� προ� του�
διαχειριστ��.

314. Επιπλ�ον, λγω του τι στην υπθεση
Carrefour/Promodes ο αγοραστ�� �ταν εντ�-
λει χρηµατοοικονοµικ� επενδυτ��, η Επι-
τροπ� αναγκ�στηκε να εξετ�σει προσεκτικ�
του� ρου� υπ του� οπο�ου� �να� χρηµατο-
οικονοµικ� επενδυτ�� µπορε� να γ�νει απο-
δεκτ� ω� αγοραστ��. Ασφαλ�� οι ιδια�τερε�
περιστ�σει� κ�θε µεµονωµ�νη� υπθεση� πρ�-
πει να λαµβ�νονται υπψη για να αποφασι-
στε� ε�ν �να� χρηµατοοικονοµικ� επενδυ-
τ�� µπορε� να θεωρηθε� ικανοποιητικ� αγο-
ραστ��, υπ�ρχουν µω� συγκεκριµ�νοι
παρ�γοντε� που ενδ�χεται να δηµιουργ�σουν
προβλ�µατα. Για παρ�δειγµα, ε�ναι σηµα-
ντικ ο αγοραστ�� και ο πωλητ�� να ε�ναι
ανεξ�ρτητοι µεταξ� του�, ο�τω� �στε ο πωλη-
τ�� να µην �χει λ�βει σηµαντικ� δ�νεια απ
τον αγοραστ�, αλλ� ο�τε ο αγοραστ�� πρ�-
πει να �χει λ�βει σηµαντικ� δ�νεια απ τον
πωλητ� � να �χει �λλε� υποχρε�σει� �ναντι
αυτο�. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� πρ�πει να εξε-
τ�ζει ε�ν ο χρηµατοοικονοµικ� επενδυτ��
διαθ�τει τι� απαρα�τητε� τεχνικ�� γν�σει�
στον εκ�στοτε επιχειρηµατικ τοµ�α �στε
να ε�ναι σε θ�ση να αναπτ�ξει � να διατηρ�-
σει τη δραστηριτητα ω� ενεργ ανταγωνι-
στικ� δ�ναµη. Το�το ε�ναι ιδια�τερα σηµα-
ντικ ταν ο αγοραστ�� αποκτ� πλειοψηφικ�
συµµετοχ� σε µια εκποιο�µενη δραστηρι-
τητα.

5.4. ¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û¯ÂÙÈÎ¿ 
ÌÂ Ù· ‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·

315. Η σηµασ�α τη� συνεργασ�α� τη� Επι-
τροπ�� µε τι� αρµδιε� αρχ�� των Ηνωµ�νων
Πολιτει�ν και �λλων χωρ�ν αναπτ�σσεται
σε �λλο σηµε�ο τη� παρο�σα� �κθεση�.

Ωστσο, πρ�πει να υπογραµµιστε� τι οι συζη-
τ�σει� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και �λλων αρχ�ν
δεν αφορο�ν µνο τα κρινµενα ουσιαστικ�
θ�µατα, αλλ� και τα απαιτο�µενα διορθωτικ�
µ�τρα. Το 2001 υπ�ρξε συνεργασ�α αυτο� του
ε�δου� σε αρκετ�� υποθ�σει�.

316. Στην υπθεση Metso/Svedala (1), η Οµο-
σπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ�ου (Federal Trade
Commission — FTC) των Ηνωµ�νων Πολι-
τει�ν διενεργο�σε παρ�λληλη �ρευνα, η οπο�α
συνεχ�στηκε και µετ� την ολοκλ�ρωση τη�
�ρευνα� τη� Επιτροπ��, λγω των διαφορετι-
κ�ν χρονικ�ν περιορισµ�ν στι� δ�ο �ννοµε�
τ�ξει�. Στην εν λγω υπθεση οι δεσµε�σει�
που αν�λαβαν τα µ�ρη �ναντι τη� Επιτροπ��
επ�λυαν εν πολλο�� τα προβλ�µατα που ε�χαν
εντοπιστε� στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε�.

6. ¶·Ú·ÔÌ¤˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ‚¿ÛÂÈ
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 — ¡¤Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

317. Στο πλα�σιο τη� αναθε�ρηση� του κανο-
νισµο� περ� συγκεντρ�σεων προτ�θηκε η τρο-
ποπο�ηση του µηχανισµο� παραποµπ�� που
προβλ�πεται στο �ρθρο 9. Ωστσο, η πολι-
τικ� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την εφαρµογ�
του �ρθρου 9 εξελ�χθηκε επ�ση� κατ� τη δι�ρ-
κεια του �του�, καθτι η Επιτροπ� παρ�πεµψε
στην Bundeskartellamt µ�ρο� δ�ο πρ�ξεων,
των συµφωνι�ν BP/E.ON (2) και Shell/DEA (3),
που αφορο�σε τα πετρελαϊκ� προϊντα. Ταυ-
τχρονα η Επιτροπ� ξεκ�νησε εµπεριστατω-
µ�νη �ρευνα σχετικ� µε το µ�ρο� των συµ-
φωνι�ν που αφορο�σε τα πετροχηµικ�, λγω
προβληµ�των στην αγορ� αιθυλεν�ου. Κατ’
αυτν τον τρπο η εξ�ταση του τοµ�α των
πετροχηµικ�ν διαχωρ�στηκε απ την εξ�ταση
των πετρελαϊκ�ν προϊντων µεταγεν�στερου
σταδ�ου στη Γερµαν�α, η οπο�α παραπ�µφθηκε
εξ ολοκλ�ρου στην Bundeskartellamt.

318. Για πρ�τη φορ� η αν�λυση εν� ολ-
κληρου τοµ�α σε κρ�το� µ�λο� παραπ�µφθηκε
σε εθνικ� αρχ�, µολοντι η αρχ� αυτ� δεν
ε�χε αποδε�ξει τι η πρ�ξη απειλο�σε να δηµι-
ουργ�σει � να ενισχ�σει δεσπζουσα θ�ση
σε λε� τι� αγορ�� του τοµ�α (πετρελαϊκ�
προϊντα µεταγεν�στερου σταδ�ου) στη Γερ-
µαν�α. Η απφαση αυτ� ελ�φθη διτι η πρ�ξη
θα επηρε�σει αρκετ�� �λλε� αγορ�� πετρε-
λαϊκ�ν προϊντων που δεν αναφ�ρονταν στην
α�τηση (π.χ. βασικ� προϊντα πετρελα�ου,
πρσθετα, βαζελ�νη και παραφ�νη αργο�
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(1) Υπθεση COMP/M.2033, 24.1.2001.
(2) Υπθεση COMP/M.2533, 6.9.2001.
(3) Υπθεση COMP/M.2389, 23.8.2001.



πετρελα�ου) � αγορ�� στι� οπο�ε� η
Bundeskartellamt δεν διαπ�στωσε, εκ πρ�τη�
ψεω�, να ανακ�πτουν προβλ�µατα ανταγω-
νισµο� απ την πρ�ξη. Οι αγορ�� αυτ�� ε�ναι
αλληλ�νδετε� µε τι� αγορ�� πετρελαϊκ�ν
προϊντων και λιπαντικ�ν που αναφ�ρονται
ρητ� στην α�τηση, καθτι λε� αν�κουν στην
αλυσ�δα προϊντων που προκ�πτουν απ τη
διαδικασ�α δι�λιση� και συνεπ�� τα προανα-
φερθ�ντα θ�µατα πρσβαση� στα διυλιστ�-
ρια και την υποδοµ� ε�ναι οµο�ω� συναφ� στι�
αγορ�� αυτ��. Ο διαχωρισµ� των αγορ�ν
αυτ�ν θα οδηγο�σε σε κατακερµατισµ τη�
εκτ�µηση� τη� υπθεση� σον αφορ� τα πετρε-
λαϊκ� προϊντα. Για να αποφευχθε� αυτ� ο
κατακερµατισµ� η Επιτροπ� αποφ�σισε να
παραπ�µψει στην αρµδια γερµανικ� αρχ�
το τµ�µα τη� πρ�ξη� που αφορο�σε τα πετρε-
λαϊκ� προϊντα στο σ�νολ του�.

319. Στην υπθεση Govia/Connex South
Central (1) η Επιτροπ� �κρινε τι πληρο�νταν
οι προϋποθ�σει� που προβλ�πονται στο �ρθρο
9 παρ�γραφο� 2 στοιχε�ο β) του κανονισµο�
περ� συγκεντρ�σεων. Η Επιτροπ� �πρεπε να
αποφανθε� τι η επηρεαζµενη αγορ� δεν απο-
τελε� µεγ�λο µ�ρο� τη� κοιν�� αγορ��, �στε
να πληρο�νται οι προϋποθ�σει� αυτ��. Οι αρχ��
του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου επικαλ�στηκαν στην
α�τησ� του� τι η πρ�ξη επηρε�ζει τον αντα-
γωνισµ σε συγκεκριµ�να σιδηροδροµικ� δρο-
µολγια, συγκεκριµ�να δε στην περιοχ� Λον-
δ�νου-Gatwick-Brighton, που θα προκαλο�σε
αλληλεπικ�λυψη µεταξ� τη� South Central και
τη� υφιστ�µενη� σιδηροδροµικ�� εταιρε�α�
των µερ�ν Thameslink. Ε�ναι η πρ�τη υπθεση
που παραπ�µφθηκε σε κρ�το� µ�λο� β�σει του
�ρθρου 9 παρ�γραφο� 2 στοιχε�ο β) του κανο-
νισµο� περ� συγκεντρ�σεων.

320. Σε δ�ο υποθ�σει� υπαγµενε� στο �ρθρο
9 η Επιτροπ� παρ�πεµψε τι� υποθ�σει� στι�
εθνικ�� αρχ��, των οπο�ων οι τελικ�� αποφ�-
σει� προσβλ�θηκαν στη συν�χεια εν�πιον
εθνικ�ν δικαστηρ�ων. Σ�µφωνα µε τον κανο-
νισµ περ� συγκεντρ�σεων, οι εθνικ�� αρχ��
µπορο�ν να λαµβ�νουν µνο τα µ�τρα που ε�ναι
απολ�τω� αναγκα�α για την αποκατ�σταση του
ανταγωνισµο� στι� σχετικ�� αγορ��. Ωστσο,
οι πρ�ξει� των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε τι�
υποθ�σει� που του� παραπ�µπονται µπορο�ν να
προσβληθο�ν β�σει του εθνικο� και του ευρω-
παϊκο� δικα�ου. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�
�γιναν παρµοιε� εν�ργειε� σε δ�ο υποθ�σει�.

321. Η πρ�τη �ταν η υπθεση Interbrew/
Bass (2), η οπο�α παραπ�µφθηκε στο Ηνωµ�νο

Βασ�λειο το 2000. Κατπιν εµπεριστατωµ�νη�
�ρευνα� απ την Επιτροπ� Ανταγωνισµο�, ο
υπουργ� εµπορ�ου και βιοµηχαν�α� αποφ�-
σισε στι� 3 Ιανουαρ�ου 2001 να επιβ�λει διορ-
θωτικ µ�τρο που συνεπαγταν την πλ�ρη
εκπο�ηση των δραστηριοτ�των τη� Bass στον
τοµ�α τη� ζυθοποι�α�, απαγορε�οντα� κατ’
ουσ�αν την πρ�ξη. Στι� 2 Φεβρουαρ�ου 2001, η
Interbrew ζ�τησε δικαστικ �λεγχο του διορ-
θωτικο� µ�τρου υποστηρ�ζοντα� τι �ταν παρ�-
λογο και δυσαν�λογο και τι βασ�στηκε σε �δι-
κε� διαδικασ�ε�. Στι� 23 Μαcου, το High Court
του Λονδ�νου απ�ρριψε τη βασικ� αιτ�αση τη�
Interbrew, αλλ� �κρινε τι οι διαδικασ�ε� τη�
Επιτροπ�� Ανταγωνισµο� �ταν �δικε�, κατ� το
τι δεν δθηκε στην Interbrew η ευκαιρ�α να
πραγµατευθε� κρ�σιµα ζητ�µατα σχετικ� µε την
εκτ�µηση εν� εναλλακτικο�, µικρτερη� σπου-
δαιτητα�, διορθωτικο� µ�τρου. Κατπιν περαι-
τ�ρω εξ�ταση� και διαβουλε�σεων, οι αρχ��
του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου αποφ�σισαν τι η
Interbrew θα �πρεπε να εκποι�σει ε�τε την Bass
Brewers ε�τε την Carling Brewers σε αγοραστ�
που θα εν�κρινε ο γενικ� διευθυντ�� τη� Υπη-
ρεσ�α� Ανταγωνισµο�, �στε να αρθο�ν οι
δυσµενε�� συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση� µεταξ�
τη� Interbrew και τη� Bass Brewers.

322. Η δε�τερη υπθεση αφορο�σε τι� πτυχ��
τη� πρ�ξη� ENEL/FT/Wind/Infostrada (3)
σχετικ� µε την προµ�θεια ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια�, που παραπ�µφθηκε στην ιταλικ� αρχ�
ανταγωνισµο�. Κατπιν εµπεριστατωµ�νη�
�ρευνα�, η εν λγω αρχ� εν�κρινε τη σχεδια-
ζµενη συγκ�ντρωση επιβ�λλοντα� ορισµ�-
νου� ρου� στην ENEL. Στη συν�χεια ασκ�-
θηκε προσφυγ� κατ� τη� εν λγω απφαση�
απ την ENEL (4), εν� η Codacons, η ιταλικ�
�νωση προστασ�α� των καταναλωτ�ν, επ�ση�
�σκησε προσφυγ� κατ� τη� απφαση� τη�
αρχ�� ανταγωνισµο�. Το δικαστ�ριο που επε-
λ�φθη των προσφυγ�ν (TAR) εξ�δωσε κοιν�
απφαση για τι� δ�ο προσφυγ�� που δηµοσι-
ε�θηκε στι� 14 Νοεµβρ�ου 2001, που �κρινε
τι η ENEL δεν κατε�χε δεσπζουσα θ�ση
στην αγορ� προµ�θεια� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
και ακ�ρωσε την απφαση τη� ιταλικ�� αρχ��
ανταγωνισµο� σχετικ� µε τα διορθωτικ� µ�τρα.

7. ¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

323. Η Επιτροπ� αναπτ�σσει διµερ� συνερ-
γασ�α µε τρ�τε� χ�ρε� σε θ�µατα ανταγωνι-
σµο�, ιδ�ω� σε σχ�ση µε υποθ�σει� συγκε-

86 (1) Υπθεση COMP/M.2446, 20.7.2001.
(2) Υπθεση COMP/M.2044, 22.8.2000.

(3) Υπθεση COMP/M.2216, 19.1.2001.
(4) Η προσφυγ� ασκ�θηκε εν�πιον του Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio (TAR).
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ντρ�σεων. Παρ�λληλα αναπτ�σσει πολυµε-
ρε�� σχ�σει� και εφ�το� εστ�ασε τι� προσπ�-
θει�� τη� στη δηµιουργ�α εν� διεθνο��
δικτ�ου ανταγωνισµο�.

324. Πρακτικ� και νοµικ� προβλ�µατα που
συνδ�ονται µε τον �λεγχο συγκεντρ�σεων µε
παγκσµια δι�σταση κατ�στησαν απαρα�τητη
την αποτελεσµατικ� συνεργασ�α µε αρχ��
ανταγωνισµο� για την εφαρµογ� των αντ�-
στοιχων καννων.

7.1. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜
ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ

325. Η συνεργασ�α µεταξ� ΕΕ και Ηνωµ�νων
Πολιτει�ν αναπτ�σσεται β�σει των δ�ο συµ-
φωνι�ν συνεργασ�α� στον τοµ�α του ανταγω-
νισµο� που συν�φθησαν την προηγο�µενη
δεκαετ�α µε τι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε�. Μ�λιστα,
η συνεργασ�α στον τοµ�α τη� εφαρµογ�� του
δικα�ου του ανταγωνισµο� αποτελε� πρτυπο
για τη διατλαντικ� συνεργασ�α εν γ�νει.

326. Η εµπειρ�α δε�χνει τι η καθηµεριν�
συνεργασ�α λειτουργε� πολ� αποτελεσµατικ�,
ιδ�ω� στι� υποθ�σει� συγκεντρ�σεων, γεγο-
ν� που µει�νει τον κ�νδυνο διιστ�µενων �
ασυµβ�βαστων αποφ�σεων. Ωστσο, η Επι-
τροπ� και οι αρχ�� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν
κατ� καιρο�� διαφωνο�ν επ� τη� ουσ�α� µια�

συγκεκριµ�νη� συµφων�α�, ακµη και συµ-
φωνι�ν που αφορο�ν παγκσµιε� αγορ��. Εφ�-
το� σηµει�θηκε µια δι�σταση απψεων µε τι�
αρχ�� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν που �τυχε
ευρε�α� προβολ�� και αφορο�σε την απφαση
τη� Επιτροπ�� να απαγορε�σει τη συγκ�-
ντρωση GE/Honeywell (1). Τσο η GE σο και
η Honeywell προσ�φυγαν στο ∆ικαστ�ριο κατ�
τη� απφαση� αυτ�� τον Σεπτ�µβριο του 2001.

327. Εν� παρµοιε� διαφορ�� ε�ναι πολ� σπ�-
νιε� µ�χρι σ�µερα, η κατ� το δυνατ µεγαλ�-
τερη σ�γκλιση µεταξ� τη� ΕΕ και των ΗΠΑ
σχετικ� µε τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων
ε�ναι ιδια�τερα επωφελ��. Για το λγο αυτ η
εργασ�α τη� υφιστ�µενη� διατλαντικ�� οµ�δα�
εργασ�α� στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων επα-
ναπροσδιορ�στηκε, προκειµ�νου να εντοπι-
στο�ν οι τοµε�� στου� οπο�ου� υπ�ρχουν ενδε-
χοµ�νω� περιθ�ρια µεγαλ�τερη� σ�γκλιση�.
Ο δι�λογο� και η συνεργασ�α µεταξ� τη� Επι-
τροπ�� και των αρχ�ν ανταγωνισµο� των ΗΠΑ
�χει �δη συνεισφ�ρει κατ� πολ� στην πορε�α
προ� τη σ�γκλιση, εν� εξετ�ζοντα� τι� υποθ�-
σει� στι� οπο�ε� υπ�ρξαν κατ� τι διαφορετικ��
εκτιµ�σει�, η Επιτροπ� επιδι�κει να µει�σει
τον κ�νδυνο �σκοπων διαφωνι�ν στο µ�λλον.
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(1) Βλ�πε το �νθετο του παρντο� κεφαλα�ου για περισστερε�
λεπτοµ�ρειε� στην εν λγω υπθεση, COMPM.2220, General
Electric/Honeywell, 3.7.2001.

ŒÓıÂÙÔ 9: GE/Honeywell

Στι� 3 Ιουλ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� κ�ρυξε ασυµβ�βαστη µε την κοιν� αγορ� τη σχεδια-
ζµενη συγκ�ντρωση µεταξ� των αµερικανικ�ν εταιρει�ν General Electric («GE») και Honeywell.

Η συγκ�ντρωση επηρ�αζε δ�ο βιοµηχανικο�� τοµε��, τα προϊντα αεροναυπηγικ�� (στροβιλοκι-
νητ�ρε�, αεροηλεκτρονικ� προϊντα, µη αεροηλεκτρονικ� προϊντα και εκκινητ�ρε�) και τα βιο-
µηχανικ� συστ�µατα (µικρο� αεριοστρβιλοι θαλ�σση�).

Η Επιτροπ� εξ�τασε τι� οριζντιε� συν�πειε� και τα φαινµενα αποκλεισµο� που θα προκαλο�σε
η συγκ�ντρωση λγω των συµπληρωµατικ�ν προϊντων και υπηρεσι�ν που θα µπορο�σε να προ-
σφ�ρει ο ν�ο� φορ�α� στην κοιν� πελατειακ� β�ση. Ειδικτερα, η Επιτροπ� �κρινε τι η συγκ�-
ντρωση θα επ�τρεπε τη µετακ�λιση ισχ�ο� στην αγορ� προκειµ�νου να αποκλειστε� ο ανταγωνι-
σµ� στι� αγορ�� αυτ��.

∏ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ı¤ÛË ÙË˜ GE

#να� παρ�γοντα� που διαδραµ�τισε σηµαντικ ρλο στην εκτ�µηση τη� Επιτροπ�� �ταν το γεγο-
ν� τι η δεσπζουσα θ�ση τη� GE στου� στροβιλοκινητ�ρε� µεγ�λων εµπορικ�ν και περιφε-
ρειακ�ν αεροσκαφ�ν, η οικονοµικ� τη� ισχ�� και η κ�θετη ολοκλ�ρωσ� τη� στην αγορ�, χρη-
µατοδτηση και χρηµατοδοτικ� µ�σθωση αεροσκαφ�ν θα µεταφερταν στι� ηγετικ�� θ�σει� τη�
Honeywell στι� αγορ�� αεριωθο�µενων επιχειρηµατικ�ν αεροσκαφ�ν, αεροηλεκτρονικ�ν προϊ-
ντων και µη αεροηλεκτρονικ�ν προϊντων.

Η GE αποτελε� ιδι�ζουσα περ�πτωση εταιρε�α�. ∆εν ε�ναι µνο �να κορυφα�ο βιοµηχανικ συγκρ-
τηµα επιχειρ�σεων, αλλ� και �να� µεγ�λο� χρηµατοπιστωτικ� οργανισµ� µ�σω τη� θυγατρικ��
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τη� GE Capital, η οπο�α παρ�χει στι� βιοµηχανικ�� µον�δε� τη� GE �φθονου� οικονοµικο��
πρου�. Ειδικτερα, η εξ�ταση τη� πρ�ξη� απ την Επιτροπ� επιβεβα�ωσε τι η σηµαντικ� οικο-
νοµικ� επιφ�νεια και η ικαντητα υπ�ρβαση� των προβληµ�των που δηµιουργο�ν τα αποτυχηµ�να
προϊντα σε µια βιοµηχαν�α που χαρακτηρ�ζεται απ µακροπρθεσµε� επενδ�σει� και ατελε��
χρηµατοοικονοµικ�� αγορ�� �χουν κα�ρια σηµασ�α.

Η GE επιπλ�ον χαρακτηρ�ζεται απ κ�θετη ολοκλ�ρωση στι� δραστηριτητε� αγορ��, χρηµα-
τοδτηση� και χρηµατοδοτικ�� µ�σθωση� αεροσκαφ�ν µ�σω τη� Capital Aviation Services
(«GECAS»), του µεγαλ�τερου αγοραστ� ν�ων αεροσκαφ�ν και ιδιοκτ�τη του µεγαλ�τερου στ-
λου αεροσκαφ�ν εν ενεργε�α και του µεγαλ�τερου ποσοστο� αεροσκαφ�ν που �χουν παραγγελ-
θε� � για τα οπο�α υπ�ρχει δικα�ωµα αγορ��. Σε αντ�θεση µε κ�θε �λλη εταιρε�α χρηµατοδοτικ��
µ�σθωση�, η πολιτικ� τη� GECAS ε�ναι να επιλ�γει µνο κινητ�ρε� τη� GE για τα ν�α αεροσκ�φη
που αγορ�ζει. Η GE, µ�σω τη� GECAS, �χει το κ�νητρο και την ικαντητα να ενισχ�σει τη θ�ση
τη� GE στην αγορ� κινητ�ρων µε δι�φορα µ�σα. Ω� πελ�τη�, ε�τε ενεργε� ω� πελ�τη� πρ�τη� προ-
�θηση� ν�ων τ�πων αεροσκαφ�ν ε�τε χι, η GECAS µπορε� να επηρε�σει του� κατασκευαστ��
πλαισ�ων αεροσκαφ�ν ω� προ� τον εξοπλισµ που θα επιλ�ξουν και να γε�ρει την πλ�στιγγα υπ�ρ
τη�, ω� αποκλειστικο� προµηθευτ�. Η GECAS συν�βαλε επ�ση� στην εν�σχυση τη� θ�ση� τη� GE
�ναντι των αεροπορικ�ν εταιρει�ν πε�θοντα� ορισµ�νε� απ αυτ�� που ε�χαν �λλε� προτιµ�σει�
να επιλ�ξουν αεροσκ�φη µε κινητ�ρα τη� GE.

Χ�ρη στο συνδυασµ τη� οικονοµικ�� τη� ισχ�ο� µ�σω τη� GE Capital και τη� κ�θετη� ολοκλ�ρωσ��
τη� µ�σω τη� GECAS, η GE κατ�φερε να καταλ�βει και να διατηρ�σει την υψηλτερη θ�ση στι�
αγορ�� κινητ�ρων για µεγ�λα εµπορικ� και περιφερειακ� αεροσκ�φη, να αυξ�σει την απσταση
που τη χωρ�ζει απ του� ανταγωνιστ�� τη� και να εξασφαλ�σει τη θ�ση του αποκλειστικο� προµη-
θευτ� κινητ�ρων σε δι�φορε� πλατφρµε� πλαισ�ων αεροσκαφ�ν, ει� β�ρο� των αντιπ�λων τη�.

Λαµβ�νοντα� υπψη τη φ�ση τη� αγορ�� στροβιλοκινητ�ρων, η οπο�α χαρακτηρ�ζεται απ υψη-
λο�� φραγµο�� εισδου και επ�κταση�, την εδραιωµ�νη θ�ση τη� GE �ναντι πολλ�ν αεροπορι-
κ�ν εταιρει�ν, το κ�νητρ τη� να χρησιµοποιε� την οικονοµικ� ισχ� τη� GE Capital �ναντι των
πελατ�ν, την ικαντητ� τη� να µετακυλ�σει την κ�θετη ολοκλ�ρωσ� τη� µ�σω τη� GECAS, την
περιορισµ�νη αντισταθµιστικ� ισχ� των πελατ�ν και τη σχετικ� ασθεν�στερη θ�ση των αντιπ�-
λων τη�, θεωρ�θηκε τι η GE ε�ναι σε θ�ση να ενεργε� ανεξ�ρτητα απ του� ανταγωνιστ�� τη�,
του� πελ�τε� και εντ�λει του� καταναλωτ�� και, συνεπ��, τι κατ�χει δεσπζουσα θ�ση στι� αγο-
ρ�� κινητ�ρων για µεγ�λα εµπορικ� και περιφερειακ� αεριωθο�µενα αεροσκ�φη.

√È Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÙË˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜

Η σχεδιαζµενη συγκ�ντρωση θα οδηγο�σε στη δηµιουργ�α δεσποζουσ�ν θ�σεων σε αρκετ�� αγο-
ρ�� λγω του συνδυασµο� τη� ηγετικ�� θ�ση� τη� Honeywell στι� αγορ�� αυτ�� µε την οικονοµικ�
ισχ� και την κ�θετη ολοκλ�ρωση τη� GE στην αγορ�, χρηµατοδτηση, χρηµατοδοτικ� µ�σθωση
αεροσκαφ�ν και στην αγορ� εξαρτηµ�των και ανταλλακτικ�ν, πω� περιγρ�φονται ανωτ�ρω.

Επιπλ�ον, λγω τη� δεσπζουσα� �/και ηγετικ�� θ�ση� των µερ�ν στι� αντ�στοιχε� αγορ�� του�,
καθ�� και λγω του συνδυασµο� πλει�δα� συµπληρωµατικ�ν προϊντων που θα µπορο�σε να προ-
σφ�ρει ο ν�ο� φορ�α�, οι συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση� θα επιτε�νονταν απ την οικονοµικ� και
τεχνικ� ισχ� του ν�ου φορ�α, καθ�� και απ το οικονοµικ του κ�νητρο να εφαρµζει πρακτικ��
αποκλεισµο�, πω� προσφορ�� πακ�των προϊντων σε τιµ�� διαµορφωµ�νε� µε β�ση στρατηγι-
κο�� λγου�, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� εξοντωτικ�� τιµολγηση�, µε στχο να αποκλειστο�ν στα-
διακ� οι ανταγωνιστ�� απ συγκεκριµ�νε� αγορ�� � τµ�µατα αγορ�ν. Το�το θα προ�κυπτε, µεταξ�
�λλων, απ την ικαντητα του ν�ου φορ�α να χορηγε� διασταυρο�µενε� επιδοτ�σει� για εκπτ�-
σει� σε λα τα προϊντα που απαρτ�ζουν το πακ�το κ�θε συµφων�α�.

Κατ� συν�πεια, οι ανταγωνιστ�� κατασκευαστ�� αεροηλεκτρονικ�ν προϊντων και µη αεροηλε-
κτρονικ�ν προϊντων θα στερο�νταν τη µελλοντικ� ρο� εσδων απ τι� πωλ�σει� του αρχικο�
εξοπλισµο� και των ανταλλακτικ�ν. Οι µελλοντικο� οικονοµικο� προι που δηµιουργο�νται εσω-
τερικ� �χουν κα�ρια σηµασ�α στον εν λγω τοµ�α, διτι ε�ναι απαρα�τητοι για τη χρηµατοδτηση
των εξδων αν�πτυξη� µελλοντικ�ν προϊντων, για την προ�θηση τη� καινοτοµ�α� και για να
καταστ�σουν δυνατ� την αλµατ�δη αν�πτυξη. Η σταδιακ� περιθωριοπο�ηση των ανταγωνιστ�ν
τη� Honeywell, λγω τη� ενσωµ�τωση� τη� Honeywell στην GE, θα στερο�σε απ του� πρ�του�
µια ζωτικ� πηγ� εσδων και θα µε�ωνε/εξ�λειφε ουσιωδ�� την ικαντητ� του� να επενδ�ουν για
το µ�λλον και να αναπτ�ξουν την επµενη γενι� συστηµ�των αεροσκαφ�ν, ει� β�ρο� τη� καινο-
τοµ�α�, του ανταγωνισµο� και, κατ’ επ�κταση, τη� ευηµερ�α� των καταναλωτ�ν.
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328. Η �νατη �κθεση για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� στην #νωση, η οπο�α δηµοσιε�θηκε απ
την Επιτροπ� τον Ιο�λιο (1) καλ�πτει τα �τη
1997-1999. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ�� τη� περι-
δου τα 15 κρ�τη µ�λη χορ�γησαν ενισχ�σει�
�ψου� 90 δισ. EUR κατ� µ�σον ρο στου�
τοµε�� τη� µεταποιητικ�� βιοµηχαν�α�, τη�
γεωργ�α�, τη� αλιε�α�, του �νθρακα, των µετα-
φορ�ν και των χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν.
Το ποσ αυτ ε�ναι µεν υψηλ, αλλ� ε�ναι
χαµηλτερο κατ� 12 % σχεδν σε σ�γκριση
µε την προηγο�µενη περ�οδο 1995-1997. Κατ�
την περ�οδο 1997-1999 οι κρατικ�� ενισχ�σει�
για περιφερειακο�� στχου� αποτ�λεσαν το
17 % των συνολικ�ν ενισχ�σεων και το 10 %
των ενισχ�σεων για οριζντιου� στχου�.

329. Ιδια�τερα θεαµατικ� �ταν η ελ�ττωση
των ενισχ�σεων στον µεταποιητικ τοµ�α, οι
οπο�ε� πλ�ον �χουν µειωθε� σε επ�πεδο χαµη-
λτερο απ τι� ενισχ�σει� που χορηγο�νται
στον τοµ�α των µεταφορ�ν. Η �νατη �κθεση
αναφ�ρει τι το σ�νολο των ενισχ�σεων που
χορηγ�θηκαν στα 15 κρ�τη µ�λη στον µετα-
ποιητικ τοµ�α αν�λθε κατ� µ�σον ρο ετη-
σ�ω� σε 27,6 δισ. EUR, �ναντι 35,8 δισ. EUR
κατ� την περ�οδο 1995-1997. 

330. Η αν�γκη µεγαλ�τερη� µε�ωση� του
συνολικο� επιπ�δου των ενισχ�σεων και ανα-
κατανοµ�� των ενισχ�σεων προ� οριζντιου�
στχου� κοινοτικο� ενδιαφ�ροντο� υπο-
γραµµ�στηκε απ το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο
τη� Στοκχλµη� τον Μ�ρτιο του 2001, το οπο�ο
κ�λεσε τα κρ�τη µ�λη να διατηρ�σουν στο
�διο επ�πεδο τι� κρατικ�� ενισχ�σει�, εκφρα-
σµ�νε� ω� ποσοστ του ΑΕγχΠ, µ�χρι το 2003,
εν� επ�ση� υπογραµµ�στηκε τι ε�ναι ανα-

γκα�ο να µειωθο�ν οι ενισχ�σει� προ� οριζ-
ντιου� στχου� κοινο� ενδιαφ�ροντο�, συµπε-
ριλαµβανοµ�νων των στχων συνοχ��. Το�το
επιβεβαι�θηκε απ ψ�φισµα του Συµβουλ�ου
Υπουργ�ν Βιοµηχαν�α� τη� 6η� ∆εκεµβρ�ου
2001 που καλε� τα κρ�τη µ�λη να «συνεχ�σουν
τι� προσπ�θει�� του� να µει�σουν τα επ�πεδα
των ενισχ�σεων, ω� ποσοστ του ΑΕγχΠ, να
µει�σουν, κατ� προτεραιτητα και µε απ�-
τερο στχο την εξ�λειψ� του�, τι� ενισχ�σει�
που προκαλο�ν τη µεγαλ�τερη στρ�βλωση
στον ανταγωνισµ, και να προβο�ν σε ανα-
κατανοµ� των ενισχ�σεων προ� οριζντιου�
στχου�, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� συνοχ��
και, ενδεχοµ�νω�, των µικροµεσα�ων επιχει-
ρ�σεων (ΜΜΕ)», να επεκτε�νουν τη χρησι-
µοπο�ηση «εκ των προτ�ρων» και «εκ των
υστ�ρων» αξιολογ�σεων καθεστ�των ενι-
σχ�σεων, να αυξ�σουν τη διαφ�νεια και να
αναβαθµ�σουν την ποιτητα των εκθ�σεων
προ� την Επιτροπ�, ιδ�ω� µ�σω εθνικ�ν δια-
δικασι�ν ελ�γχου και παρακολο�θηση�,
καθ�� και µ�σω τη� χορ�γηση� σχετικ�ν στα-
τιστικ�ν στοιχε�ων, ει δυνατν.

331. Η Επιτροπ�, απ την πλευρ� τη�, καλε�-
ται να αναπτ�ξει, απ κοινο� µε τα κρ�τη µ�λη,
στατιστικ� εργαλε�α και δε�κτε� αποτελεσµα-
τικτητα� και αποδοτικτητα� των ενισχ�σεων,
να εντε�νει την εκτ�µηση των επιπτ�σεων των
ενισχ�σεων στον ανταγωνισµ, να προωθ�σει
την ανταλλαγ� εµπειρι�ν και τι� απ κοινο�
εν�ργειε� αξιολγηση�, και να συνεχ�σει τι�
προσπ�θει�� τη� µε στχο την απλοπο�ηση,
τον εκσυγχρονισµ και την αποσαφ�νιση των
ευρωπαϊκ�ν καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει�. Η Επιτροπ� πρ�πει επ�ση� να υποβ�λει µια
πρ�τη εκτ�µηση τη� προδου το 2002.

1. ¢È·Ê¿ÓÂÈ·

332. Στι� 22 Μαρτ�ου 2001, η Επιτροπ� εγκαι-
ν�ασε το ν�ο µητρ�ο κρατικ�ν ενισχ�σεων.
Το µητρ�ο παρ�χει λεπτοµερ� στοιχε�α για
τι� υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ�σεων που εξε-
τ�ζει η Επιτροπ�. Θα επικαιροποιε�ται
τακτικ� και �τσι το κοιν θα �χει �γκαιρη
πρσβαση στι� πιο πρσφατε� αποφ�σει� τη�
Επιτροπ�� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων. Το µητρ�ο, που υπ�ρχει στην αρχικ�
σελ�δα τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνι-
σµο� στη διε�θυνση http://europa.eu.int/
comm/competition/index_en.html, περι�χει
δ�ο µ�ρη. Το πρ�το µ�ρο� περι�χει ενοποιη-
µ�νε� πληροφορ�ε� για λε� τι� υποθ�σει� σε
στ�διο προκαταρκτικ�� εξ�ταση� που κατα-
χωρ�στηκαν µετ� την 1η Ιανουαρ�ου 2000. Το
δε�τερο µ�ρο� επιτρ�πει στου� χρ�στε� να
προβο�ν σε απλ�� �ρευνε� αναζητ�ντα� πλη- 91

(1) COM(2001) 403.

1995-1997 1997-1999

Σ�νολο κρατικ�ν 
ενισχ�σεων
(σε δισ. EUR) 102 90

Κρατικ�� ενισχ�σει� 
στον µεταποιητικ
τοµ�α (σε δισ. EUR) 35,8 27,6

Κρατικ�� ενισχ�σει�
ω� ποσοστ (%)
τη� προστιθ�µενη�
αξ�α� στον µεταποιητικ
τοµ�α 2,6 1,9



ροφορ�ε� για λε� τι� αποφ�σει� τη� Επιτρο-
π�� σχετικ� µε υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ�-
σεων που καταχωρ�στηκαν µετ� την 1η Ιανου-
αρ�ου 2000. Η πρσβαση στι� πληροφορ�ε�
γ�νεται µε β�ση τον αριθµ τη� υπθεση�, το
µ�σο εν�σχυση� (επιχορ�γηση, δ�νειο µε
ευνοϊκο�� ρου�, εγγ�ηση, αναστολ� πλη-
ρωµ�� φρου κλπ.), το ε�δο� τη� υπθεση�
(µεµονωµ�νη εν�σχυση � καθεστ�� ενισχ�-
σεων), το ε�δο� τη� απφαση� (κ�νηση επ�-
σηµη� διαδικασ�α�, οριστικ� απφαση κλπ.),
τη νοµικ� β�ση, το κρ�το� µ�λο� (και την
περιφ�ρεια/επαρχ�α), το στχο τη� εν�σχυ-
ση� και τον εκ�στοτε τοµ�α.

333. Παρ�χοντα� συνδ�σµου� σε ανακοιν�-
σει� τ�που και αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� που
ε�τε �χουν δηµοσιευθε� στην Επ�σηµη Εφη-
µερ�δα ε�τε �χουν σταλε� απευθε�α� στα κρ�τη
µ�λη, το µητρ�ο φιλοξενε� στον �διο χ�ρο
�ναν εντυπωσιακ γκο πληροφορι�ν σχε-
τικ� µε τι� αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� στον
τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων που ε�ναι
�δη προσιτ�� µ�σω του ∆ιαδικτ�ου.

334. Τον Ιο�νιο ακολο�θησε η δε�τερη σηµα-
ντικ� πρωτοβουλ�α α�ξηση� τη� διαφ�νεια�,
µε τη δηµοσ�ευση τη� πρ�τη� �κδοση� του
π�νακα επιδσεων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει�. Ο π�νακα� επιδσεων περιλαµβ�νει
π�ντε µ�ρη. Το πρ�το µ�ρο� του υφιστ�µε-
νου π�νακα επιδσεων παρουσι�ζει τι� δαπ�-
νε� για κρατικ�� ενισχ�σει� στην #νωση και
σε κ�θε κρ�το� µ�λο� εκφρασµ�νε� ω� ποσο-
στ του ΑΕγχΠ. Στη συν�χεια παρουσι�ζεται
η κατανοµ� των κρατικ�ν ενισχ�σεων στου�
βασικο�� επιδιωκµενου� στχου�: προ�θηση
οριζντιων στχων πω� η �ρευνα και αν�-
πτυξη, οι µικροµεσα�ε� επιχειρ�σει� � η επαγ-
γελµατικ� εκπα�δευση· ενισχ�σει� στη γεωρ-
γ�α και την αλιε�α· ενισχ�σει� στον τοµ�α των
µεταφορ�ν· ενισχ�σει� σε �λλου� ιδια�τερου�
τοµε�� πω� ο τοµ�α� του �νθρακα, η ναυπη-
γικ� βιοµηχαν�α � η παραγωγ� χ�λυβα· στ�-
ριξη των περιφερει�ν που υστερο�ν. Στο δε�-
τερο µ�ρο� παρουσι�ζονται σκ�ψει� για τη
δηµιουργ�α εν� φρουµ των κρατ�ν µελ�ν
που θα παρ�χει πληροφορ�ε� για την πολι-
τικ� του� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων και το επ�πεδο διαφ�νεια�. Θα µπορο�σε
να δρ�σει καταλυτικ� στην ανταλλαγ� απ-
ψεων µεταξ� κρατ�ν µελ�ν. Στο τρ�το µ�ρο�,
παρ�χονται ενδε�ξει� σχετικ� µε τη συµµρ-
φωση των κρατ�ν µελ�ν στου� καννε� κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων, προκειµ�νου να εντοπι-
στο�ν τα προβλ�µατα και, συνεπ��, να επι-
σηµανθο�ν οι τυχν απαιτο�µενε� βελτι�σει�.
Επιπλ�ον, περιλαµβ�νονται πληροφορ�ε� σχε-
τικ� µε την αν�κτηση παρ�νοµων κρατικ�ν
ενισχ�σεων. Προκειµ�νου να εντοπιστο�ν οι

τοµε�� στου� οπο�ου� θα �ταν επιθυµητ� ενδε-
χοµ�νω� η αν�ληψη δρ�ση� απ την Επι-
τροπ�, το τ�ταρτο µ�ρο� του π�νακα επιδ-
σεων υπογραµµ�ζει τα ποσ� ενισχ�σεων που
χορηγο�ν τα κρ�τη µ�λη για δι�φορου� στ-
χου� και δι�φορου� τοµε��. Τα κρ�τη µ�λη
καλο�νται να ανταλλ�ξουν απψει� σχετικ�
µε τι� τ�σει� και την κατανοµ� των ενισχ�-
σεων και να εξακριβ�σουν τι� συν�πει�� του�
στη λειτουργ�α τη� εσωτερικ�� αγορ��. Το
τελευτα�ο µ�ρο� του π�νακα επιδσεων επι-
χειρε� να αποτελ�σει το �ναυσµα για µια συζ�-
τηση για τη σχ�ση µεταξ� τη� κατ�σταση�
των κρατικ�ν ενισχ�σεων, πω� επικρατε�
στα κρ�τη µ�λη και µετ� τον �λεγχο τη� Επι-
τροπ��, τη� λειτουργ�α� τη� εσωτερικ�� αγο-
ρ�� και τη� επιτυχ�α� τη� διαδικασ�α� οικο-
νοµικ�� µεταρρ�θµιση�. Κατ’ αυτν τον
τρπο, ο π�νακα� επιδσεων δεν περιορ�ζεται
µνο στα θ�µατα ανταγωνισµο�.

335. Στο µ�λλον ο π�νακα� επιδσεων θα
δηµοσιε�εται δ�ο φορ�� το χρνο και θα ανα-
πτυχθε� σταδιακ�, αν�λογα µε τι� αν�γκε� των
διαφρων µελλοντικ�ν οµ�δων χρηστ�ν. Θα
βασ�ζεται σε µια δ�σµη βασικ�ν δεικτ�ν, οι
οπο�οι, µε την π�ροδο του χρνου, θα δε�-
χνουν τι� µακροπρθεσµε� αλλαγ�� πολιτι-
κ�� και την κατανοµ� των δαπαν�ν στο πλα�-
σιο των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Οι βασικο�
αυτο� δε�κτε� θα συνοδε�ονται σε κ�θε π�νακα
επιδσεων απ σειρ� �λλων δεικτ�ν που θα
εστι�ζονται σε συγκεκριµ�να θ�µατα για ενδε-
λεχ�στερη εξ�ταση. Ο π�νακα� επιδσεων θα
προσθ�σει επ�ση� αξ�α σε �λλα �γγραφα τη�
Επιτροπ��, ιδια�τερα στι� προτ�σει� για του�
γενικο�� προσανατολισµο�� των οικονοµι-
κ�ν πολιτικ�ν, του� διαρθρωτικο�� δε�κτε�
και τη συγκριτικ� αξιολγηση τη� πολιτικ��
για τι� επιχειρ�σει�.

2. ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘
ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

336. Yπω� προαναγγ�λθηκε στην προηγο�-
µενη ετ�σια �κθεση, η Επιτροπ� �χει ξεκι-
ν�σει µια µακροπρθεσµη διαδικασ�α µεταρ-
ρ�θµιση� µε στχο την απλοπο�ηση των δια-
δικασι�ν για τι� σαφ�στερε� υποθ�σει�
κρατικ�� εν�σχυση�, καθ�� και την αφι�ρωση
των κοινοτικ�ν πρων στου� σοβαρτερου�
περιορισµο�� του ανταγωνισµο�, προκειµ�-
νου να εξασφαλιστε� τι οι απαρα�τητε� αλλα-
γ�� θα �χουν επ�λθει πριν απ τη διε�ρυνση.

337. Η �ναρξη ισχ�ο� των τρι�ν πρ�των κανο-
νισµ�ν που εκδθηκαν καταρχ�ν τον ∆εκ�µ-
βριο του 2000 β�σει του εξουσιοδοτικο� κανο-
νισµο� (ΕΚ) αριθ. 994/98 που �δη τ�θηκε σε
ισχ� αποτελε� σηµαντικ β�µα για τη διαδικα-92
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σ�α εκσυγχρονισµο�. Πρκειται για δ�ο κανο-
νισµο�� που θεσπ�ζουν απαλλαγ� κατ� κατηγο-
ρ�α για τι� ενισχ�σει� προ� τι� µικρ�� και µεσα�ε�
επιχειρ�σει�, καθ�� και τι� ενισχ�σει� επαγ-
γελµατικ�� εκπα�δευση� και για �ναν κανονι-
σµ που κωδικοποιε� τον καννα de minimis(1).

338. Ο κανονισµ� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει�
�σσονο� σηµασ�α� κωδικοποιε� τον καννα
de minimis, ο οπο�ο� προβλεπταν προηγου-
µ�νω� σε ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� τη� 6η�
Μαρτ�ου 1996 και �τσι αυξ�νει την ασφ�λεια
του δικα�ου. Β�σει του εν λγω καννα, η εν�-
σχυση προ� µια επιχε�ρηση που δεν υπερ-
βα�νει το ριο των 100 000 EUR για κ�θε
περ�οδο τρι�ν ετ�ν δεν θεωρε�ται ω� εν�-
σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 1 τη� Συνθ�κη� και, συνεπ��, δεν υπ-
κειται σε υποχρ�ωση κοινοπο�ηση�.

339. Οι απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α επιτρ�-
πουν στα κρ�τη µ�λη να χορηγο�ν ενισχ�-
σει� απευθε�α�, χωρ�� να απαιτο�νται η προη-
γο�µενη κοινοπο�ησ� του� στην Επιτροπ�
και η �γκριση τη� τελευτα�α�, εφσον πλη-
ρο�νται οι προϋποθ�σει� που προβλ�πονται
στον κανονισµ απαλλαγ��. Οι κανονισµο�
απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α ε�ναι επωφελε��
χι µνο για την Επιτροπ�, αλλ� και για τι�
εθνικ��, περιφερειακ�� και τοπικ�� αρχ�� των
κρατ�ν µελ�ν, καθτι η διαδικασ�α χορ�γη-
ση� ενισχ�σεων µπορε� να γ�νει πολ� ταχ�-
τερη και να µειωθε� ο διοικητικ� φρτο�.
Ωστσο, η απλοπο�ηση των διαδικασι�ν δεν
σηµα�νει µε�ωση του ελ�γχου � µεγαλ�τερη
ελαστικτητα των καννων στον τοµ�α των
κρατικ�ν ενισχ�σεων. Αρκετ�� διατ�ξει� των
κανονισµ�ν διασφαλ�ζουν την υποχρ�ωση
των κρατ�ν µελ�ν να τηρο�ν εν�µερη την
Επιτροπ� µ�σω συνοπτικ�ν πληροφοριακ�ν
δελτ�ων και ετ�σιων εκθ�σεων, γεγον� που
δ�νει τη δυναττητα στην Επιτροπ� να παρα-
κολουθε� την εφαρµογ� των απαλλαγ�ν κατ�
κατηγορ�α. Επιπλ�ον, καθτι οι κανονισµο�
�χουν �µεση εφαρµογ� στα κρ�τη µ�λη, οι
καταγγ�λλοντε� µπορο�ν επ�ση� να προ-
σφε�γουν σε εθνικ� δικαστ�ρια, ε�ν οι αντα-
γωνιστ�� του� �χουν λ�βει ενισχ�σει� χωρ��
να πληρο�νται λε� οι προϋποθ�σει� του σχε-
τικο� κανονισµο� απαλλαγ��.

340. Β�σει των εντ�πων συνοπτικ�ν πληρο-
φορι�ν που αποστ�λλουν τα κρ�τη µ�λη, ε�ναι
δυνατ� η διεν�ργεια µια� πρ�τη� εκτ�µηση�
τη� χρησιµοπο�ηση� των κανονισµ�ν απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ�α απ τα κρ�τη µ�λη.
Μ�χρι το τ�λο� ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� ε�χε

λ�βει 106 �ντυπα β�σει του κανονισµο� για
τι� ενισχ�σει� προ� ΜΜΕ και 47 �ντυπα β�σει
του κανονισµο� για τι� ενισχ�σει� επαγγελ-
µατικ�� εκπα�δευση�. Τα �ντυπα αυτ�, στη
µεγ�λη πλειοντητ� του�, αφορο�σαν καθε-
στ�τα ενισχ�σεων, παρ� µεµονωµ�νε� ενι-
σχ�σει�. Η ευρε�α αυτ� χρησιµοπο�ηση των
κανονισµ�ν απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α οδ�-
γησε σε µε�ωση του αριθµο� των κοινοποι�-
σεων: απ τον Φεβρου�ριο µ�χρι τον Νο�µ-
βριο του 2001 ελ�φθησαν 286 κοινοποι�σει�
�ναντι 400 κοινοποι�σεων που ελ�φθησαν την
�δια περ�οδο του 2000. Υπ�ρχουν σηµαντικ��
διαφορ�� µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν ω� προ� τη
χρησιµοπο�ηση των κανονισµ�ν απαλλαγ��
κατ� κατηγορ�α. Μ�χρι την αρχ� ∆εκεµβρ�ου,
η Ιταλ�α ε�χε αποστε�λει 56 �ντυπα, η Γερµα-
ν�α 54 και η Ισπαν�α 20. Οι τρει� αυτ�� χ�ρε�
ε�ναι µακρ�ν αυτ�� που �καναν περισστερο
χρ�ση των κανονισµ�ν απαλλαγ�� κατ� κατη-
γορ�α. Αντ�θετα, η Γαλλ�α, το Λουξεµβο�ργο,
η Πορτογαλ�α και η Φινλανδ�α δεν �χουν απο-
στε�λει καν�να �ντυπο ακµη.

341. Η Επιτροπ� εκπονε� �ναν τρ�το κανονι-
σµ απαλλαγ�� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� στην
απασχληση. Εξ�δωσε σχ�διο πρταση� στι�
2 Οκτωβρ�ου 2001, το οπο�ο αποτ�λεσε αντι-
κε�µενο διαβο�λευση� µε τα κρ�τη µ�λη στο
πλα�σιο τη� συµβουλευτικ�� επιτροπ�� για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� στι� 7 ∆εκεµβρ�ου. Στο
σχ�διο κανονισµο� προτε�νεται να χορηγηθε�
απαλλαγ� απ την υποχρ�ωση κοινοπο�ηση�,
υπ ορισµ�νε� προϋποθ�σει�, στι� ενισχ�σει�
για τη δηµιουργ�α ν�ων θ�σεων εργασ�α�, στι�
ενισχ�σει� για την πρσληψη µειονεκτουσ�ν
κατηγορι�ν εργαζοµ�νων και για την κ�λυψη
του πρσθετου κστου� απασχληση� ατµων
µε ειδικ�� αν�γκε�. Οι καννε� για τι� ενι-
σχ�σει� στη δηµιουργ�α θ�σεων απασχλη-
ση� ευθυγραµµ�ζονται µε του� καννε� του
κανονισµο� απαλλαγ�� για τι� ενισχ�σει� υπ�ρ
ΜΜΕ σχετικ� µε τη δηµιουργ�α θ�σεων εργα-
σ�α� στο πλα�σιο επενδ�σεων.

342. Στι� 13 Νοεµβρ�ου 2001, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να παρατε�νει την ισχ� του πολυτοµε-
ακο� πλαισ�ου για τι� περιφερειακ�� ενισχ�-
σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια, του
κ�δικα ενισχ�σεων στον τοµ�α των συνθετικ�ν
ιν�ν και του κοινοτικο� πλαισ�ου για τι� ενι-
σχ�σει� στην αυτοκινητοβιοµηχαν�α µ�χρι τι�
31 ∆εκεµβρ�ου 2002 (2). Ε�ν το ν�ο πολυτοµε-
ακ πλα�σιο τεθε� σε ισχ� πριν απ τι�
31 ∆εκεµβρ�ου 2002, θα αντικαταστ�σει τα τρ�α
πλα�σια, των οπο�ων η ισχ�� �χει παραταθε�,
απ την ηµεροµην�α �ναρξη� ισχ�ο� του.

93(1) ΕΕ L 10 τη� 13.1.2001· βλ�πε επ�ση� την XXX� #κθεση επ�
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� (2000), σηµε�α 293 �ω� 295. (2) ΕΕ C 368 τη� 22.12.2001, σ. 10.
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Μια σηµαντικ� εξ�λιξη που σηµει�θηκε το 2001 σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει�, η οπο�α
δε�χνει τι οι καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� πρ�πει να προσαρµζονται στην κατ�σταση τη�
αγορ��, �ταν η �κδοση ν�α� ανακο�νωση� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� και
τα επιχειρηµατικ� κεφ�λαια (1), σε συνδυασµ µε την εκτ�µηση απ την Επιτροπ� αρκετ�ν µ�τρων
που αποσκοπο�ν στην προ�θηση τη� χορ�γηση� επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων σε δι�φορα κρ�τη
µ�λη.

Η �κδοση τη� ανακο�νωση� υπαγορε�θηκε απ δι�φορου� παρ�γοντε�, κυρ�ω� µω� απ την αν�-
γκη να προωθηθο�ν οι αγορ�� επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων στην Κοιντητα, καθ�� και απ το γεγο-
ν� τι, β�σει των υφιστ�µενων καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�, �ταν δυσχερ�� η εκτ�µηση
µ�τρων µε αυτ το στχο που υπ�βαλλαν τα κρ�τη µ�λη, ιδ�ω� ταν δεν υφ�στατο �µεση σχ�ση
µεταξ� τη� χορηγο�µενη� εν�σχυση� και εν� συνλου συγκεκριµ�νων επιλ�ξιµων εξδων για επεν-
δ�σει� � για �ρευνα και αν�πτυξη. Αν�λογα µε το στχο των µ�τρων παροχ�� επιχειρηµατικ�ν
κεφαλα�ων, ε�ναι δυνατ� η χορ�γηση εν�σχυση� σε οικονοµικο�� φορε�� σε �να � περισστερα
διαφορετικ� «επ�πεδα», µ�σω τη� παροχ�� πλεονεκτ�µατο� στου� επενδυτ�� (το οπο�ο του� επι-
τρ�πει να πραγµατοποι�σουν επ�νδυση επιχειρηµατικο� κεφαλα�ου υπ ευνοϊκτερου� ρου�) �/και
στι� επιχειρ�σει� στι� οπο�ε� γ�νεται η επ�νδυση. Στην ανακο�νωση καθορ�ζονται ορισµ�να κρι-
τ�ρια β�σει των οπο�ων θα εκτιµ� η Επιτροπ� τα εν λγω µ�τρα, εν� παρατ�θενται ενδεικτικ� ορι-
σµ�νε� µορφ�� µ�τρων εν�σχυση� που πληρο�ν ενδεχοµ�νω� αυτ� τα κριτ�ρια.

Εφαρµζοντα� για πρ�τη φορ� την ανακο�νωση σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� και τα επι-
χειρηµατικ� κεφ�λαια, η Επιτροπ� εν�κρινε το καθεστ�� ενισχ�σεων των περιφερειακ�ν εται-
ρει�ν επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων (2) στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο, χωρ�� να προβλ�πεται σ�νδεση µε
συγκεκριµ�να επιλ�ξιµα �ξοδα, και δ�χθηκε τη χορ�γηση κρατικ�� εν�σχυση� στο πλα�σιο µ�τρου
που προβλ�πει τι η συµµετοχ� σε µια εταιρε�α µπορε� να �χει τη µορφ� κεφαλα�ου για τα καθη-
µεριν� επιχειρηµατικ� �ξοδα (κεφ�λαιο κ�νηση�). Στχο� του καθεστ�το� του Ηνωµ�νου Βασι-
λε�ου ε�ναι να αντιµετωπιστε� η �λλειψη χρηµατοδτηση� προ� ΜΜΕ σε περιφερειακ επ�πεδο
για επενδ�σει� σε �δια κεφ�λαια. Η Επιτροπ� αναγν�ρισε την αποτυχ�α τη� αγορ�� στο εν λγω
τµ�µα τη�, διτι δεν �γινε υπ�ρβαση των ορ�ων που προβλ�πονται στην ανακο�νωση για τα επι-
χειρηµατικ� κεφ�λαια. Η �δια συλλογιστικ� εφαρµστηκε στην υπθεση του γαλλικο� «καθεστ�το�
πλαισ�ου» των εταιρει�ν επενδυτικ�ν κεφαλα�ων (3). Η Επιτροπ� εξ�τασε τι� εν λγω κοινοποι-
�σει� β�σει του σηµε�ου VIII τη� ανακο�νωση� και συµπ�ρανε τι η εν�σχυση που χορηγε�ται σε
ιδι�τε� επενδυτ�� και ΜΜΕ συµβιβ�ζεται µε του� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�. Ω� προ�
τι� εταιρε�ε� που δηµιουργο�νται β�σει των µ�τρων, η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι δεν συνιστο�ν επι-
χειρ�σει� που λαµβ�νουν ενισχ�σει� κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Το 2001 η ανακο�νωση εφαρµστηκε και σε �λλε� περιπτ�σει�, συµπεριλαµβανµενη� τη�
υπθεση� Linea de apoyo a la capitalización de empresa de base tecnológica (Ισπαν�α) (4), και εν�
ακµη καθεστ�το� του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου, στχο� του οπο�ου ε�ναι να καλυφθε� η αν�γκη
παροχ�� επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων σε µικρ� ποσ� προ� ΜΜΕ στι� περιοχ�� των ανθρακοφ-
ρων λεκαν�ν τη� Αγγλ�α� (5).

Παρ�λληλα µε την �κδοση και εφαρµογ� τη� ν�α� ανακο�νωση�, η Επιτροπ� συν�χισε την πρα-
κτικ� τη� να εγκρ�νει µ�τρα που ευνοο�ν τη συµµετοχ� σε εταιρε�ε� υπ µορφ� επιχειρηµατικ�ν
κεφαλα�ων, ταν αυτ� ε�ναι σ�µφωνα µε �λλου� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� (6). Για να
εγκριθο�ν τ�τοια µ�τρα, εν γ�νει πρ�πει να υπ�ρχει σχ�ση ε�τε µε συγκεκριµ�νο επενδυτικ σχ�-
διο, �στε να µπορε� να χαρακτηριστε� η εν�σχυση αυτ�� τη� µορφ�� ω� εν�σχυση για αρχικ�
επ�νδυση (7), ε�τε µε τα επιλ�ξιµα �ξοδα, ταν πρκειται για σχ�δια Ε & Α. Σχετικ�� υποθ�σει�
�ταν η χορ�γηση δανε�ου για επ�νδυση σε �δια κεφ�λαια επιχειρ�σεων στο στ�διο τη� εκκ�νη-

(1) ΕΕ C 235 τη� 21.8.2001, σ. 3.
(2) Υπθεση C 56/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 6η� Ιουν�ου 2001 (ΕΕ L 263 τη� 3.10.2001).
(3) Υπθεση N 448/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ C 318 τη� 13.11.2001).
(4) Υπθεση N 630/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� ∆εκεµβρ�ου 2001 (ΕΕ C 32 τη� 5.2.2002).
(5) Υπθεση N 722/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 20�� ∆εκεµβρ�ου 2001 (δεν �χει δηµοσιευθε� ακµη).
(6) Βλ�πε παρ�γραφο II.3 τη� ανακο�νωση�: «Το �γγραφο αυτ δεν επιδι�κει κατ� καν�να τρπο να θ�σει υπ αµφισβ�τηση

το συµβιβ�σιµο κρατικ�ν ενισχ�σεων που ικανοποιο�ν τα καθοριζµενα κριτ�ρια σε �λλε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��,
πλα�σια καννων � κανονισµο�� εκδοθ�ντε� απ την Επιτροπ�.»

(7) Για τον ορισµ τη� αρχικ�� επ�νδυση�, βλ�πε για παρ�δειγµα �ρθρο 4.4 των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� περιφερειακο� χαρακτ�ρα (ΕΕ C 74 τη� 10.3.1998, σ. 9).
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343. Ο �λεγχο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων υπ
φορολογικ� µορφ� εξακολουθε� να αποτελε�
προτεραιτητα τη� Επιτροπ��. Στο πλα�σιο
αυτ, και σ�µφωνα µε τι� δεσµε�σει� που προ-
βλ�πονται στην ανακο�νωση τη� Επιτροπ��
σχετικ� µε την εφαρµογ� των καννων για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� στα µ�τρα που σχετ�ζονται
µε την �µεση φορολογ�α των επιχειρ�σεων (1),
η Επιτροπ�, σ�µφωνα µε το �ρθρο 88 παρ�-
γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ, κ�λεσε τ�σσερα
κρ�τη µ�λη να τροποποι�σουν � να καταργ�-
σουν υφιστ�µενα καθεστ�τα ενισχ�σεων και
κ�νησε την επ�σηµη διαδικασ�α εξ�ταση� σχε-
τικ� µε �ντεκα �λλα µ�τρα οκτ� κρατ�ν µελ�ν.

344. Τα περισστερα απ τα ανωτ�ρω µ�τρα
αποτελο�ν φορολογικ� καθεστ�τα εφαρµο-
ζµενα κατ� παρ�κκλιση που παρ�χουν πλεο-
νεκτ�µατα σε ορισµ�νε� µορφ�� δραστηρι-
τητα� (χρηµατοπιστωτικ�� υπηρεσ�ε�, υπε-
ρ�κτιε� δραστηριτητε�) � σε ορισµ�νε�
κατηγορ�ε� επιχειρ�σεων που πληρο�ν ορι-
σµ�να κριτ�ρια κ�κλου εργασι�ν, διεθνοπο�-
ηση� και µ�λιστα εθνικτητα�. Οι διαδικα-
σ�ε� που κ�νησε η Επιτροπ� θα επιτρ�ψουν να
διαπιστωθε� ε�ν δικαιολογε�ται η επιλεκτι-
κτητα των µ�τρων αυτ�ν, ε�ν τα εν λγω καθε-
στ�τα παρ�χουν πλεον�κτηµα κατ� την �ννοια
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, ιδ�ω� στο πλα�σιο τη� �σκηση� διακριτι-
κ�� ευχ�ρεια� απ τι� φορολογικ�� αρχ��.

345. Στον τοµ�α τη� �µµεση� φορολογ�α�, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει τη διαδικα-
σ�α που προβλ�πεται στο �ρθρο 88 παρ�γρα-
φο� 3 τη� Συνθ�κη� σχετικ� µε µει�σει� των
ειδικ�ν φρων καταν�λωση� που χορ�γησαν
τρ�α κρ�τη µ�λη υπ�ρ των βαρ�ων πετρελα�ων
που χρησιµοποιο�νται ω� κα�σιµα για την
παραγωγ� αλουµ�να�. Οι εν λγω µει�σει� των
ειδικ�ν φρων καταν�λωση� ε�χαν εγκριθε�
απ το Συµβο�λιο [απφαση αριθ.
2001/224/ΕΚ τη� 12η� Μαρτ�ου 2001 (2)], κατ’
εφαρµογ� των διατ�ξεων τη� οδηγ�α�
92/81/ΕΟΚ τη� 19η� Οκτωβρ�ου 1992 για την
εναρµνιση των διαρθρ�σεων των ειδικ�ν
φρων καταν�λωση� που επιβ�λλονται στα
πετρελαιοειδ�. Ωστσο, πω� διευκριν�ζεται
στην π�µπτη αιτιολογικ� σκ�ψη τη� απφα-
ση� αριθ. 2001/224/ΕΚ του Συµβουλ�ου, «η
παρο�σα απφαση δεν προδικ�ζει το αποτ�-
λεσµα ενδεχµενων διαδικασι�ν σχετικ� µε
τι� στρεβλ�σει� τη� λειτουργ�α� τη� ενια�α�
αγορ��, οι οπο�ε� µπορο�ν να κινηθο�ν, ιδ�ω�
σ�µφωνα µε τα �ρθρα 87 και 88 τη� Συνθ�κη�.
∆εν απαλλ�σσει τα κρ�τη µ�λη απ την υπο-
χρ�ωση να κοινοποιο�ν στην Επιτροπ�, δυν�-
µει του �ρθρου 88 τη� Συνθ�κη�, τι� κρατικ��
ενισχ�σει� που τυχν καθιερ�νονται». Η Επι-
τροπ� υπενθυµ�ζει τι, εν γ�νει, οι αποφ�σει�
�γκριση� τη� µε�ωση� των ειδικ�ν φρων κατα-
ν�λωση�, οι οπο�ε� λαµβ�νονται β�σει των
διατ�ξεων τη� Συνθ�κη� στον τοµ�α τη� φορο-
λογ�α�, δεν θ�γουν την εφαρµογ� των καννων
τη� Συνθ�κη� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ.

95
(1) ΕΕ C 384 τη� 10.12.1998, σ. 3. (2) ΕΕ L 84 τη� 23.3.2001, σ. 23.

ση� που κρ�θηκε συµβιβ�σιµη µε τον κανονισµ απαλλαγ�� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
προ� µικρ�� και µεσα�ε� επιχειρ�σει� (8), � µια αφαν�� συµµετοχ�, δηλαδ� συµµετοχ� σε �δια κεφ�-
λαια χωρ�� συµµετοχ� στη διαχε�ριση, για δραστηριτητε� Ε & Α σε προανταγωνιστικ στ�διο
που κρ�θηκε συµβιβ�σιµη µε το κοινοτικ πλα�σιο σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στην �ρευνα
και αν�πτυξη (9). #να ακµη παρ�δειγµα αποτελε� η απφαση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε γερµα-
νικ καθεστ�� ενισχ�σεων (10), στχο� του οπο�ου ε�ναι η α�ξηση των ιδ�ων κεφαλα�ων για δρα-
στηριτητε� Ε & Α σε προανταγωνιστικ στ�διο και καινοτµου� επενδ�σει�. Η Επιτροπ� εξ�-
τασε την υπθεση διαχωρ�ζοντα� το επ�πεδο των τραπεζ�ν υπ κρατικ �λεγχο, των ιδιωτ�ν επεν-
δυτ�ν και των µικρ�ν επιχειρ�σεων στι� οπο�ε� γ�νεται η επ�νδυση και αποφ�νθηκε τι ε�τε δεν
υφ�στατο εν�σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 τη� συνθ�κη� ΕΚ ε�τε τι η εν�σχυση συµβι-
βαζταν µε την κοιν� αγορ� β�σει του κανονισµο� απαλλαγ�� σχετικ� µε τι� ΜΜΕ � β�σει του
πλαισ�ου καννων για την Ε & Α. Αξ�ζει να σηµειωθε� τι η απφαση τη� Επιτροπ�� λαµβ�νει υπψη
το γεγον� τι η αγορ� επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων στη Γερµαν�α δεν ε�ναι ανεπτυγµ�νη («νηπιακ�
αγορ�») σε σ�γκριση µε την αγορ� επιχειρηµατικ�ν κεφαλα�ων των ΗΠΑ για επιχειρ�σει� ευρι-
σκµενε� στο αρχικ στ�διο λειτουργ�α�.

(8) Υπθεση N 465/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 3η� Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ C 328 τη� 23.11.2001). 
(9) Υπθεση NN 94/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 23η� Μαcου 2001 (ΕΕ C 219 τη� 4.8.2001).
(10) Υπθεση N 551/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Φεβρουαρ�ου 2001 (ΕΕ C 117 τη� 21.4.2001).
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346. Πριν απ την ελευθ�ρωση τη� ευρωπαϊ-
κ�� αγορ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�, η αν�-
κτηση επενδ�σεων απ τι� επιχειρ�σει� ηλε-
κτρισµο� επιτυγχανταν µ�σω του καθορι-
σµο� των τελ�ν στο αν�λογο επ�πεδο απ το
κρ�το�. Υπ τι� συνθ�κε� αυτ��, πολλ�� απ
αυτ�� τι� επιχειρ�σει� πραγµατοποιο�σαν
επενδ�σει� σε σχετικ� δαπανηρ�� εγκατα-
στ�σει� ηλεκτροπαραγωγ�� � σε µακροπρ-
θεσµε� συµβ�σει� υποχρεωτικ�� αγορ�� ανε-
ξαρτ�τω� παραλαβ��. Η µε�ωση των τιµ�ν
τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� κατπιν τη� ελευ-
θ�ρωση� του τοµ�α ενδ�χεται να θ�σει σε κ�ν-
δυνο την αν�κτηση πολλ�ν απ αυτ�� τι� επεν-
δ�σει� � του κστου� µακροπρθεσµων συµ-
β�σεων, γεγον� που µπορε� να οδηγ�σει στη
δηµιουργ�α µη ανακτ�σιµων εξδων, τα οπο�α
ε�ναι γνωστ� ω� «λανθ�νον κστο�».

347. Σε αντ�θεση µε προηγο�µενε� διαδικα-
σ�ε� ελευθ�ρωση�, η ελευθ�ρωση του τοµ�α
τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� δεν συµπ�πτει µε
τεχνολογικ �λµα � µε µεγ�λη α�ξηση τη�
ζ�τηση�. Αντ�θετα, η αγορ� ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� υπκειται ολο�να και περισστερο σε
δι�φορου� εξωτερικο�� περιορισµο��, πω�
η προστασ�α του περιβ�λλοντο� � η ασφ�-
λεια του εφοδιασµο�, που τε�νουν να αυξ�-
σουν το κστο� παραγωγ��.

348. Υπ τι� συνθ�κε� αυτ��, ορισµ�νε� επι-
χειρ�σει� ενδ�χεται να επιδι�ξουν να µετα-
κυλ�σουν το λανθ�νον κστο� εξ ολοκλ�ρου
στου� δ�σµιου� πελ�τε� του�, απειλ�ντα� �τσι
τη βιωσιµτητα �λλων επιχειρ�σεων. Κατ�
συν�πεια, �σω� ε�ναι απαρα�τητο να εξευρε-
θε� �να� µηχανισµ� αντιστ�θµιση� του λαν-
θ�νοντο� κστου�.

349. Ο µηχανισµ� αντιστ�θµιση� πρ�πει να
επιτ�χει µια ευα�σθητη ισορροπ�α µεταξ�,
αφεν�, τη� αν�γκη� να µη φθ�σουν οι επι-
χειρ�σει� ηλεκτρισµο� σε σηµε�ο να µην ε�ναι
πλ�ον σε θ�ση να εξασφαλ�σουν την επαρκ�
προµ�θεια ηλεκτρισµο�, η οπο�α ε�ναι ζωτικ�
για την οικονοµ�α τη� #νωση�, και, αφετ�ρου,
τη� αν�γκη� να µην παρεµποδιστε� η ε�σοδο�
ν�ων ανταγωνιστ�ν στην αγορ�, γεγον� που
θα �βλαπτε τη διαδικασ�α ελευθ�ρωση� και
τα οφ�λη τη� για του� καταναλωτ��.

350. Κατ� την εκτ�µηση τη� Επιτροπ��, ταν
παρµοιοι ισρροποι µηχανισµο� αντιστ�θ-
µιση� αποτελο�ν κρατικ� εν�σχυση, µπορο�ν
να θεωρηθο�ν συµβιβ�σιµοι µε τη συνθ�κη
ΕΚ κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 87 παρ�γραφο�
3 στοιχε�ο γ), καθτι προωθο�ν τη µετ�βαση
του τοµ�α τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� σε µια

ελευθερωµ�νη αγορ� και, κατ’ επ�κταση, την
οικονοµικ� αν�πτυξη του τοµ�α, εξασφαλ�ζο-
ντα� ταυτχρονα τι οι αντισταθµ�σει� ε�ναι
περιορισµ�νε� και αναλογικ�� και, συνεπ��,
δεν επηρε�ζουν τι� συναλλαγ�� σε βαθµ ασυµ-
β�βαστο µε το κοινοτικ συµφ�ρον.

351. Στι� 26 Ιουλ�ου 2001 η Επιτροπ� εξ�-
δωσε Μ�θοδο αν�λυση� των κρατικ(ν ενισχ�-
σεων που σχετζονται µε λανθ�νον κ�στο�, που
ορ�ζονται τα κριτ�ρια που θα εφαρµσει εξε-
τ�ζοντα� το κατ� πσον οι µηχανισµο� αντι-
στ�θµιση� του λανθ�νοντο� κστου� που απο-
τελο�ν κρατικ� εν�σχυση µπορο�ν να επι-
τραπο�ν β�σει τη� συνθ�κη� ΕΚ (1).

352. Η βασικ� αρχ� τη� µεθδου ε�ναι τι οι
αντισταθµ�σει� πρ�πει να ε�ναι περιορισµ�νε�
σε χρνο και σε �κταση. ∆εν πρ�πει να υπερ-
βα�νουν το κστο� που πρ�γµατι επιβαρ�νει
τι� επιχειρ�σει�, προκαλε�ται �µεσα απ την
ελευθ�ρωση και οδηγε� σε ζηµ�ε�. Για παρ�-
δειγµα, δεν πρ�πει να καταβ�λλεται αντι-
στ�θµιση σε µια µον�δα τη� οπο�α� η κερδο-
φορ�α µει�θηκε µετ� απ το �νοιγµα τη�
αγορ��, αλλ� παρ�µεινε κερδοφρο�. Οι αντι-
σταθµ�σει� πρ�πει να καθορ�ζονται εκ των
προτ�ρων, εν� πρ�πει να προβλ�πεται και
µηχανισµ� προσαρµογ�� εκ των υστ�ρων,
�στε να λαµβ�νεται υπψη η πραγµατικ�
πορε�α τη� αγορ�� προ� την ελευθ�ρωση και
ιδ�ω� η πραγµατικ� εξ�λιξη των τιµ�ν τη�
αγορ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�.

353. Σ�µφωνα µε την ανωτ�ρω µ�θοδο, στι�
26 Ιουλ�ου 2001 η Επιτροπ� επ�τρεψε για
πρ�τη φορ� τρει� µεµονωµ�νε� υποθ�σει�
σχετικ� µε λανθ�νον κστο�, στην Αυστρ�α,
στην Ισπαν�α και στι� Κ�τω Χ�ρε� (2).

5. ¢ËÌfiÛÈ· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË

5.1. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ 
Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·‰fiÛÂˆÓ (3)

354. Στι� 17 Οκτωβρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� εξ�δωσε ανακο�νωση στην οπο�α
παρ�χονται διευκριν�σει� σχετικ� µε την
εφαρµογ� των καννων για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� στη χρηµατοδτηση των δηµσιων
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(1) Υπ�ρχει σε λε� τι� γλ�σσε� στην ιστοσελ�δα τη� Γ∆ Αντα-
γωνισµ� στον εξυπηρετητ� Europa.

(2) Βλ�πε δε�τερο µ�ρο� τη� ΧΧΧΙη� #κθεση� επ� τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο� (2001) (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(3) ΕΕ C 320 τη� 15.11.2001, σ. 5.
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υπηρεσι�ν ραδιοτηλεοπτικ�ν µεταδσεων.
Στην ανακο�νωση διευκριν�ζεται τι τα κρ�τη
µ�λη καταρχ�ν ε�ναι ελε�θερα να καθορ�ζουν
το περιεχµενο και το ε�ρο� τη� δηµσια�
υπηρεσ�α�, καθ�� και τον τρπο χρηµατοδ-
τηση� και οργ�νωσ�� τη�. Ωστσο, η Επι-
τροπ� απαιτε� διαφ�νεια στα θ�µατα αυτ�,
�στε να ε�ναι δυνατ� η εξ�ταση τη� αναλο-
γικτητα� τη� κρατικ�� χρηµατοδτηση� και
ο �λεγχο� ενδεχµενων καταχρηστικ�ν πρα-
κτικ�ν. Τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να ορ�σουν µε
ακρ�βεια την αποστολ� δηµσια� υπηρεσ�α�,
να την αναθ�σουν επ�σηµα σε �ναν � περισ-
στερου� φορε�� µ�σω επ�σηµη� πρ�ξη� και
να θεσπ�σουν αρµδια αρχ� που θα επιβλ�-
πει την εκπλ�ρωσ� τη�. Η Επιτροπ� θα παρεµ-
βα�νει σε υποθ�σει� κατ� τι� οπο�ε� προκ�πτει
στρ�βλωση του ανταγωνισµο� απ την εν�-
σχυση, η οπο�α δεν µπορε� να δικαιολογηθε�
απ την αν�γκη εκπλ�ρωση� τη� υποχρ�ω-
ση� δηµσια� υπηρεσ�α�.

6. ™Ù‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 
Î·È ÙË˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

6.1. ∂Í¤Ù·ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ
ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 
Î·È ÙË˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜

355. Μετ� την απφασ� τη� του 1998 σχε-
τικ� µε το γαλλικ καθεστ�� αυτµατη� χορ�-
γηση� εν�σχυση� στην κινηµατογραφικ�
παραγωγ�, η Επιτροπ� εξετ�ζει τα καθεστ�τα
που υπ�ρχουν σε �λλα κρ�τη µ�λη β�σει των
�διων κριτηρ�ων εκτ�µηση�. Η Επιτροπ� �χει
�δη εξετ�σει και εγκρ�νει τα καθεστ�τα αρκε-
τ�ν κρατ�ν µελ�ν. Η Επιτροπ� επ� του παρ-
ντο� ολοκληρ�νει συζητ�σει� µε τα υπλοιπα
κρ�τη µ�λη, προκειµ�νου να συµµορφωθο�ν
τα καθεστ�τα του� µε το κοινοτικ δ�καιο. Η
ολοκλ�ρωση τη� εξ�ταση� θα οδηγ�σει σε
ασφ�λεια του δικα�ου στον εν λγω τοµ�α.

6.2. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎ¿ 
Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎ¿ ¤ÚÁ·

356. Στι� 26 Σεπτεµβρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� εξ�δωσε ανακο�νωση στην οπο�α
διευκριν�ζονται οι κατευθ�νσει� που ακολου-
θο�νται στην εφαρµογ� των καννων για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� στι� ενισχ�σει� που
χορηγο�ν τα κρ�τη µ�λη για να στηρ�ξουν
την εθνικ� κινηµατογραφικ� παραγωγ� του�.
Στην ανακο�νωση διευκριν�ζεται τι τα κρ�τη

µ�λη καταρχ�ν ε�ναι ελε�θερα να στηρ�ζουν
την εθνικ� κινηµατογραφικ� παραγωγ� του�
και προ� το�το µπορο�ν να επιλ�γουν τον
τρπο που θεωρο�ν καταλληλτερο. Ωστσο,
η Επιτροπ� απαιτε� ταυτχρονα απ τα κρ�τη
µ�λη να τηρο�ν ορισµ�νε� προϋποθ�σει�,
�στε οι ενισχ�σει� να µην οδηγο�ν σε συν�-
πειε� αντ�θετε� προ� τη λειτουργ�α τη� κοιν��
αγορ��. Η Επιτροπ� δεν προτ�θεται να τρο-
ποποι�σει τα υφιστ�µενα κριτ�ρια ελ�γχου
του συµβιβ�σιµου των ενισχ�σεων, εκτ� ε�ν
αποδειχθε� τι δεν ε�ναι ικαν� να αποτρ�ψουν
την αδικαιολγητη στρ�βλωση του ανταγω-
νισµο� στην ΕΚ. Στην ανακο�νωση η Επι-
τροπ� αναφ�ρει τι η ενδεχµενη στρ�βλωση
του ανταγωνισµο� απ ενισχ�σει� στον εν
λγω τοµ�α προ�ρχεται περισστερο απ τι�
απαιτ�σει� για εδαφικτητα (π.χ. υποχρ�ωση
των παραγωγ�ν να δαπανο�ν �να µ�ρο� του
προϋπολογισµο� τη� ταιν�α� στην εθνικ� επι-
κρ�τεια) παρ� απ το �ψο� τη� �δια� τη� εν�-
σχυση�. Στην απφασ� τη� του 1998 σχετικ�
µε το γαλλικ καθεστ�� ενισχ�σεων η Επι-
τροπ� ε�χε διατυπ�σει την �ποψη τι τα κρ�τη
µ�λη πρ�πει να ενθαρρυνθο�ν να µει�σουν
τι� εθνικ�� προτιµ�σει� για σηµαντικ µ�ρο�
του κστου� ω� προ� τον τπο που πραγµα-
τοποιο�νται τα �ξοδα. Στο πλα�σιο αυτ, στην
ανακο�νωση δηλ�νεται η πρθεση τη� Επι-
τροπ�� να εξετ�σει περαιτ�ρω, β�σει των
πορισµ�των τη� υπ εξ�λιξη εξ�ταση� των
καθεστ�των ενισχ�σεων, το αν�τατο ριο
εδαφικτητα� που µπορε� να γ�νει δεκτ.

7. ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË

357. Το 2001 �ταν �να σηµαντικ �το� για την
προετοιµασ�α τη� διε�ρυνση� σον αφορ� τι�
κρατικ�� ενισχ�σει�. Τον Φεβρου�ριο του
2001 η Γενικ� ∆ιε�θυνση Ανταγωνισµο� απο-
φ�σισε να δηµιουργ�σει µια task force «∆ιε�-
ρυνση και κρατικ�� ενισχ�σει�». Αποστολ�
τη� θα ε�ναι η εκτ�µηση τη� κατ�σταση� που
επικρατε� στι� δ�δεκα υποψ�φιε� χ�ρε� σχε-
τικ� µε τον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�σεων.
Για κ�θε υποψ�φια χ�ρα �γινε αξιολγηση
του νοµικο� πλαισ�ου σχετικ� µε τον �λεγχο
των κρατικ�ν ενισχ�σεων, τη� διοικητικ��
ικαντητα� που �χει θεσπιστε� προ� το�το και
των συγκεκριµ�νων αποτελεσµ�των που �χουν
επιτευχθε� ω� προ� την εφαρµογ� αυτο� του
πλαισ�ου. Τα πορ�σµατα τη� διαδικασ�α� εκτ�-
µηση� αποτ�λεσαν τη β�ση για την εκπνηση
του τµ�µατο� του σχεδ�ου κοιν�� θ�ση� για
κ�θε υποψ�φια χ�ρα σχετικ� µε τι� κρατικ��
ενισχ�σει�, συµπεριλαµβανοµ�νη� θ�ση� για
το προσωριν κλε�σιµο του κεφαλα�ου του
ανταγωνισµο�. 97



358. Με την �κδοση κοιν�ν θ�σεων στο κεφ�-
λαιο του ανταγωνισµο� απ το Συµβο�λιο τη�
ΕΕ, οι οπο�ε� υποβλ�θηκαν στι� διασκ�ψει�
προσχ�ρηση� τη� 11η� και τη� 12η� ∆εκεµ-
βρ�ου 2001, ολοκληρ�θηκε το πρ�το στ�διο
των δραστηριοτ�των τη� task force. Οι αντ�-
στοιχε� διασκ�ψει� συµφ�νησαν το προσω-
ριν κλε�σιµο του κεφαλα�ου του ανταγωνι-
σµο� για τ�σσερι� υποψ�φιε� χ�ρε� (Εσθον�α,
Λεττον�α, Λιθουαν�α και Σλοβεν�α). Yσον
αφορ� τι� υπλοιπε� οκτ� υποψ�φιε� χ�ρε�,
στο κε�µενο των κοιν�ν θ�σεων διατυπ�νεται
το συµπ�ρασµα τι, παρ� την επιτευχθε�σα
προδο στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων,
δεν ε�ναι δυνατ ακµη το κλε�σιµο του κεφα-
λα�ου.

359. Σε δε�τερο στ�διο, η task force «∆ιε�-
ρυνση και κρατικ�� ενισχ�σει�» τη� Γενικ��
∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο� θα διενεργ�σει
τον δε�τερο γ�ρο εκτ�µηση� των επιδσεων

των οκτ� υποψ�φιων χωρ�ν για τι� οπο�ε�
δεν �χει κλε�σει ακµη το κεφ�λαιο του αντα-
γωνισµο�. Στο πλα�σιο αυτ θα εξεταστε� ιδι-
α�τερα η πορε�α σχετικ� µε συγκεκριµ�να
προβλ�µατα στον τοµ�α των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων που εντοπ�στηκαν στι� κοιν�� θ�σει�
(σηµαντικ� θ�µατα πω� η µετατροπ� ασυµ-
β�βαστη� φορολογικ�� εν�σχυση�, η κατ�ρ-
τιση χαρτ�ν περιφερειακ�ν ενισχ�σεων, προ-
γρ�µµατα αναδι�ρθρωση� στον τοµ�α του
χ�λυβα κλπ.). Η task force θα εξακολουθ�σει
επ�ση� να παρακολουθε� στεν� την κατ�σταση
σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στι� τ�σ-
σερι� χ�ρε� για τι� οπο�ε� �χει κλε�σει το
κεφ�λαιο του ανταγωνισµο�. Τ�λο�, η παρα-
κολο�θηση τη� καταγραφ�� των κρατικ�ν
ενισχ�σεων και των ετ�σιων µελετ�ν για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� που εκπονο�ν οι υπο-
ψ�φιε� χ�ρε� θα εξακολουθ�σει να αποτελε�
σηµαντικ �ργο.
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ŒÓıÂÙÔ 11: °ÂÚÌ·ÓÈÎ¤˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜ (Anstaltslast Î·È Gewährträgerhaftung)

Yπω� προαναγγ�λθηκε στην �κθεση του προηγο�µενου �του�, η Επιτροπ� συν�χισε την εξ�ταση
του γερµανικο� συστ�µατο� κρατικ�ν εγγυ�σεων για τα πιστωτικ� ιδρ�µατα δηµοσ�ου δικα�ου
(«Anstaltslast» και «Gewährträgerhaftung»), προκειµ�νου να αποφανθε� σχετικ� µε το συµβιβ�σιµ
του� µε του� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

¡ÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ

Ο ρο� Anstaltslast µπορε� να µεταφραστε� ω� «υποχρ�ωση συντ�ρηση�». Σηµα�νει τι οι δηµ-
σιοι φορε�� που ε�ναι ιδιοκτ�τε� των ιδρυµ�των (π.χ. οµοσπονδιακ κρ�το�, οµσπονδα κρατ�δια,
δ�µοι) ε�ναι υπε�θυνοι να εξασφαλ�ζουν την οικονοµικ� β�ση του ιδρ�µατο� και τη λειτουργ�α
του καθ’ λη τη δι�ρκεια �παρξ�� του. Αναγνωρ�στηκε για πρ�τη φορ� το 1897 ω� γενικ� αρχ�
του δικα�ου απ αν�τερο γερµανικ δικαστ�ριο. Ο ρο� Gewährträgerhaftung µπορε� να µετα-
φραστε� ω� «υποχρ�ωση εγγ�ηση�». Ορ�ζει τι ο εγγυητ�� θα καλ�πτει λε� τι� υποχρε�σει� τη�
τρ�πεζα� που δεν µπορο�ν να ικανοποιηθο�ν απ το ενεργητικ τη�. Προβλ�φθηκε ρητ� σε νµου�
αρκετ�ν οµσπονδων κρατιδ�ων το 1931/32, αντικαθιστ�ντα� την �µεση ευθ�νη των δ�µων που
�σχυε µ�χρι ττε.

Οι εγγυ�σει� επιτρ�πουν στι� δηµσιε� τρ�πεζε�, οι οπο�ε� ε�ναι ισχυρο� ανταγωνιστ�� στι� ευρω-
παϊκ�� χρηµατοπιστωτικ�� αγορ��, να διαθ�τουν πολ� λιγτερο δαπανηρ� χρηµατοδτηση. Τα γερ-
µανικ� πιστωτικ� ιδρ�µατα υπ µορφ� νοµικ�ν προσ�πων δηµοσ�ου δικα�ου, τα οπο�α επωφε-
λο�νται απ τι� εν λγω εγγυ�σει�, περιλαµβ�νουν δ�δεκα Landesbanken, περ�που 550 τρ�πεζε�
καταθ�σεων ταµιευτηρ�ου, των οπο�ων το µ�γεθο� ποικ�λλει σε µεγ�λο βαθµ, καθ�� και �ντεκα
πιστωτικ� ιδρ�µατα ειδικο� σκοπο� που χορηγο�ν χρηµατοδοτ�σει� εξυπηρετ�ντα� του� στ-
χου� τη� δηµσια� πολιτικ��. Yλα αυτ� τα ιδρ�µατα µαζ� αντιπροσωπε�ουν το �να τρ�το περ�που
τη� γερµανικ�� τραπεζικ�� αγορ�� και απασχολο�ν περ�που 320 000 εργαζοµ�νου�.

Οι δ�ο εγγυ�σει� δεν υπκεινται ο�τε σε χρονικο�� ο�τε σε ποσοτικο�� περιορισµο��. Επιπλ�ον,
τα πιστωτικ� ιδρ�µατα δεν καταβ�λλουν καν�να αντ�λλαγµα γι’ αυτ��.

∂ÎÙ›ÌËÛË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ Î·È Û‡ÛÙ·ÛË

Στι� 8 Μαcου 2001, κατπιν εντατικ�ν επαφ�ν µεταξ� των υπηρεσι�ν τη� Επιτροπ�� και των γερ-
µανικ�ν αρχ�ν, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εξ�δωσε επ�σηµη σ�σταση προτε�νοντα� στη γερµανικ�
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κυβ�ρνηση κατ�λληλα µ�τρα µε στχο την κατ�ργηση των εν λγω κρατικ�ν εγγυ�σεων � τη συµ-
µρφωσ� του� µε του� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Η σ�σταση αυτ� διευκριν�ζει τι το σ�στηµα εγγυ�σεων πρ�πει να θεωρηθε� ω� κρατικ� εν�σχυση
κατ� την �ννοια τη� Συνθ�κη�: τα µ�τρα βασ�ζονται σε κρατικο�� πρου� και ευνοο�ν ορισµ�νε�
οµ�δε� επιχειρ�σεων, στρεβλ�νουν τον ανταγωνισµ και επηρε�ζουν τι� συναλλαγ�� στην Κοι-
ντητα. Ωστσο, καθτι το σ�στηµα υπ�ρχε �δη ταν τ�θηκε σε ισχ� η συνθ�κη ΕΚ το 1958, η
εν�σχυση χαρακτηρ�ζεται ω� «υπ�ρχουσα» εν�σχυση, για την οπο�α η Επιτροπ� µπορε� µνο να
απαιτ�σει αλλαγ�� για το µ�λλον, αλλ� δεν µπορε� να δρ�σει αναδροµικ�.

Σ�µφωνα µε τη σ�σταση τη� Επιτροπ��, το σ�στηµα εγγυ�σεων πρ�πει να συµµορφωθε� µε του�
καννε� τη� ΕΚ µ�χρι την 31η Μαρτ�ου 2002. Ωστσο, στη σ�σταση προβλ�πεται ρητ� τι η Επι-
τροπ� µπορε� να εγκρ�νει την παρ�ταση τη� ανωτ�ρω προθεσµ�α�, εφσον το�το κριθε� αντικει-
µενικ� αναγκα�ο και δικαιολογηµ�νο, �στε να χορηγηθε� η απαρα�τητη µεταβατικ� περ�οδο� για
να µπορ�σουν να προσαρµοστο�ν ορισµ�νε� δηµσιε� τρ�πεζε� στη ν�α κατ�σταση. Η Επιτροπ�
αναγνωρ�ζει την αν�γκη προστασ�α� των υφιστ�µενων πιστωτ�ν, οι οπο�οι �χουν χορηγ�σει
πρου� στα πιστωτικ� ιδρ�µατα δηµοσ�ου δικα�ου β�σει του συστ�µατο� εγγυ�σεων.

§‡ÛË

Η γερµανικ� κυβ�ρνηση δ�χθηκε στι� 18 Ιουλ�ου 2001 την επ�σηµη σ�σταση που εξ�δωσε η Ευρω-
παϊκ� Επιτροπ� στι� 8 Μαcου 2001. Η αποδοχ� του µ�τρου βασ�στηκε σε συµφων�α που επιτε�-
χθηκε στι� 17 Ιουλ�ου 2001 µεταξ� του επιτρπου ανταγωνισµο� Mario Monti και του γερµανο�
υφυπουργο� οικονοµικ�ν Caio Koch-Weser, επικεφαλ�� αντιπροσωπε�α� αποτελο�µενη� απ του�
υπουργο�� οικονοµικ�ν τρι�ν οµσπονδων κρατιδ�ων και τον πρεδρο τη� γερµανικ�� �νωση� τρα-
πεζ�ν καταθ�σεων ταµιευτηρ�ου και συστηµ�των εντολ�ν πληρωµ��.

Η γερµανικ� κυβ�ρνηση αποδεχµενη τη σ�σταση αναγνωρ�ζει τι πρ�πει να αλλ�ξει το υφι-
στ�µενο σ�στηµα εγγυ�σεων που συνιστ� ασυµβ�βαστη κρατικ� εν�σχυση κατ� την �ννοια τη�
Συνθ�κη�. Η αποδοχ� τη� σ�σταση� δηµιουργε� στη γερµανικ� κυβ�ρνηση την υποχρ�ωση να συµ-
µορφ�σει το σ�στηµα εγγυ�σεων µε του� καννε� τη� Συνθ�κη� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

Η συµφων�α τη� 17η� Ιουλ�ου 2001 προβλ�πει µεταβατικ� περ�οδο τεσσ�ρων ετ�ν, απ τι� 19 Ιου-
λ�ου 2001 �ω� τι� 18 Ιουλ�ου 2005. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ�� τη� περιδου οι δ�ο υφιστ�µενε� εγγυ�-
σει� µπορο�ν να διατηρηθο�ν. Στη συν�χεια, β�σει του λεγµενου «µοντ�λου πλατφρµα�», η
µ�α εγγ�ηση (Anstaltslast) θα αντικατασταθε� απ την κανονικ� εµπορικ� ιδιοκτησιακ� σχ�ση που
δι�πεται απ τι� αρχ�� τη� οικονοµ�α� τη� αγορ�� και εποµ�νω� το κρ�το� δεν θα �χει πλ�ον καµ�α
υποχρ�ωση να στηρ�ζει την τρ�πεζα. Η �λλη εγγ�ηση (Gewährträgerhaftung) θα καταργηθε�.

Ωστσο, η Gewährträgerhaftung µπορε� να διατηρηθε� (καλυπτµενη απ τη ρ�τρα των κεκτηµ�-
νων δικαιωµ�των) και µετ� τι� 18 Ιουλ�ου 2005 για να προστατευθο�ν οι πιστωτ�� ω� εξ��:

— σον αφορ� τι� υποχρε�σει� που υπ�ρχαν στι� 18 Ιουλ�ου 2001, η Gewährträgerhaftung µπο-
ρε� να διατηρηθε� χωρ�� περιορισµ µ�χρι το τ�λο� τη� καταληκτικ�� προθεσµ�α� του�·

— σον αφορ� τι� αναληφθε�σε� µεταξ� τη� 19η� Ιουλ�ου 2001 και τη� 18η� Ιουλ�ου 2005 υπο-
χρε�σει�, η Gewährträgerhaftung θα διατηρηθε� µνο για σε� λ�ξουν πριν απ το τ�λο� του
2015. ∆ιαφορετικ�, για τι� υποχρε�σει� που θα λ�ξουν µετ� το 2015, η Gewährträgerhaftung
δεν θα καλ�πτεται απ τη ρ�τρα κεκτηµ�νων δικαιωµ�των.

Σ�µφωνα µε την απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 8η� Μαcου 2001, οι γερµανικ�� αρχ�� �πρεπε να υπο-
β�λουν στην Επιτροπ� µ�χρι τι� 30 Σεπτεµβρ�ου 2001 τα συγκεκριµ�να µ�τρα που προτ�θενται να
λ�βουν, προκειµ�νου να συµµορφωθε� το σ�στηµα εγγυ�σεων µε του� καννε� τη� Συνθ�κη�. Οι
γερµανικ�� αρχ�� δεσµε�θηκαν να υποβ�λουν µ�χρι το τ�λο� του 2001 τα αναγκα�α νοµικ� µ�τρα
στα αρµδια νοµοθετικ� ργανα του οµοσπονδιακο� κρ�του� � των οµσπονδων κρατιδ�ων και να
τα εκδ�σουν µ�χρι το τ�λο� του 2002. Σε περ�πτωση µη συµµρφωση� µε την προθεσµ�α �κδοση�
απ το οµοσπονδιακ κρ�το� � �να οµσπονδο κρατ�διο, τα στοιχε�α κρατικ�� εν�σχυση� που
περιλαµβ�νουν οι εγγυ�σει� θα θεωρηθο�ν ω� ν�α εν�σχυση απ την αρχ� του 2003 για τι� τρ�-
πεζε� που υπ�γονται στη νοµοθεσ�α του αντ�στοιχου οµσπονδου κρατιδ�ου � του οµοσπονδιακο�
κρ�του�. Συνεπ��, το στοιχε�ο κρατικ�� εν�σχυση� πρ�πει να ανακτ�ται απ τι� τρ�πεζε� αυτ��,
αρχ�� γενοµ�νη� το 2003.
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360. Σ�µφωνα µε τον ορισµ που προβλ�πε-
ται στο �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, µια κρατικ� εν�σχυση ε�ναι ασυµβ�βα-
στη µε την κοιν� αγορ� ταν χορηγε�ται απ
κρ�το� µ�λο� � µε κρατικο�� πρου�, στρε-
βλ�νει � απειλε� να στρεβλ�σει τον αντα-
γωνισµ παρ�χοντα� �να πλεον�κτηµα σε ορι-
σµ�νε� επιχειρ�σει� � ορισµ�νου� κλ�δου�
παραγωγ�� και δ�ναται να επηρε�σει τι�
συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν. Η µορφ�
υπ την οπο�α χορηγε�ται η εν�σχυση (µε�-
ωση επιτοκ�ου, φορολογικ� ελ�φρυνση,
εγγυ�σει� δανε�ων, προµ�θεια προϊντων �
παροχ� υπηρεσι�ν µε προνοµιακο�� ρου�,
εισφορ�� κεφαλα�ου µε ρου� µη αποδεκτο��
απ �ναν ιδι�τη επενδυτ�) δεν �χει σηµασ�α.

1. ¶ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ

361. Η πρ�τη προϋπθεση που πρ�πει να πλη-
ρο�ται ε�ναι τι η εν�σχυση πρ�πει να χορη-
γε�ται απ κρ�το� µ�λο� � µε κρατικο�� πρου�.
Η προηγο�µενη νοµολογ�α του ∆ικαστηρ�ου
ορ�ζει τι τσο η �ννοια του «κρ�του�» σο και
η �ννοια των «πρων» στο πλα�σιο αυτ πρ�πει
να ερµηνε�ονται διασταλτικ�. Ωστσο, στην
απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 13η� Μαρτ�ου
2001 στην υπθεση PreussenElektra καθορ�ζο-
νται τα ρια τη� �ννοια� των κρατικ�ν πρων.
Η υπθεση αφορο�σε την υποχρ�ωση των εται-
ρει�ν διανοµ�� ηλεκτρικο� ρε�µατο� στη Γερ-
µαν�α να καταβ�λλουν υψηλτερη τιµ� για την
προµ�θεια ηλεκτρικο� ρε�µατο� προερχµενου
απ ανανε�σιµε� πηγ��. Κατπιν δικαστικ��
προσφυγ�� στη Γερµαν�α, ζητ�θηκε απ το
∆ικαστ�ριο να εκδ�σει προδικαστικ� απφαση

σχετικ� µε το κατ� πσον το ανωτ�ρω σ�στηµα
αποτελε� εν�σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου
87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�.

362. Το ∆ικαστ�ριο αποφ�νθηκε τι το εν λγω
µ�τρο αναµφ�βολα αποτελε� πλεον�κτηµα για
του� παραγωγο�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� απ
ανανε�σιµε� πηγ��, καθτι εξασφ�λιζαν υψη-
λτερε� τιµ�� χ�ρη σε αυτ. Ωστσο, για να
χαρακτηριστε� �να µ�τρο ω� κρατικ� εν�σχυση
δεν αρκε� να παρ�χεται πλεον�κτηµα απ το
κρ�το�. Το πλεον�κτηµα πρ�πει να παρ�χεται
�µεσα � �µµεσα µε κρατικο�� πρου�. Λαµβ�-
νοντα� υπψη τα πραγµατικ� περιστατικ� τη�
εν λγω υπθεση�, το ∆ικαστ�ριο αποφ�νθηκε
τι το σ�στηµα τιµολγηση� του ηλεκτρικο�
ρε�µατο� στη Γερµαν�α που επιβ�λλει σε µια
ιδιωτικ� εταιρε�α να καταβ�λλει σε �λλη ιδιω-
τικ� εταιρε�α υψηλτερη τιµ� απ αυτ�ν που
θα κατ�βαλλε διαφορετικ�, δεν συνεπ�γεται
τη χρησιµοπο�ηση κρατικ�ν πρων και, συνε-
π��, δεν συνιστ� κρατικ� εν�σχυση.

363. Βασιζµενη στο σκεπτικ του ∆ικαστη-
ρ�ου των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των στην υπ-
θεση PreussenElektra, η Επιτροπ� αποφ�ν-
θηκε τι �να βελγικ µ�τρο, που �χει εφαρ-
µογ� στην περιφ�ρεια τη� Φλ�νδρα�, δεν
υπ�γεται στο �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ (1). Η Επιτροπ� �κρινε τι �να µ�τρο
β�σει του οπο�ου οι εταιρε�ε� διανοµ�� πρ�-
πει να αγορ�ζουν ετησ�ω� ορισµ�νη ποστητα
πρ�σινων πιστοποιητικ�ν δεν συνεπ�γεται
τη χρησιµοπο�ηση κρατικ�ν πρων (2). Επ�-
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(1) Υπθεση N 550/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Ιου-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 330 τη� 24.11.2001).

(2) Το �διο σκεπτικ εφαρµζεται στην υπθεση N 678/2001,
απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Νοεµβρ�ου 2001 (ΕΕ C 30
τη� 2.2.2002), και στην υπθεση N 504/2000, απφαση τη�
Επιτροπ�� τη� 28η� Νοεµβρ�ου 2001 (ΕΕ C 30 τη� 2.2.2002).

Μολοντι η συµφων�α τη� 17η� Ιουλ�ου 2001 αφορ� µνο τι� Landesbanken και τι� τρ�πεζε� κατα-
θ�σεων ταµιευτηρ�ου, η αποδοχ� των κατ�λληλων µ�τρων καλ�πτει επ�ση� τα �ντεκα ανεξ�ρ-
τητα ειδικ� πιστωτικ� ιδρ�µατα που χορηγο�ν χρηµατοδοτ�σει� εξυπηρετ�ντα� του� στχου�
τη� δηµσια� πολιτικ��. Στι� αρχ�� του 2002 συν�φθη χωριστ� συµφων�α για τα ειδικ� πιστωτικ�
ιδρ�µατα. Η συµφων�α αυτ� προβλ�πει του� ρου� ουδετερτητα� του ανταγωνισµο� υπ του�
οπο�ου� µπορο�ν να λειτουργο�ν στο µ�λλον τα ειδικ� πιστωτικ� ιδρ�µατα, διατηρ�ντα� τι� κρα-
τικ�� εγγυ�σει�. Ειδικτερα, θα πρ�πει κατ� καννα να διαθ�τουν τι� ειδικ�� χρηµατοδοτ�σει�
του� µ�σω εµπορικ�ν τραπεζ�ν. Λ�γε� µνο εξαιρ�σει� επιτρ�πονται απ τον καννα αυτ.

Το περιεχµενο των δ�ο συµφωνι�ν θα ενσωµατωθε� σε ν�α, νοµικ� δεσµευτικ� απφαση τη�
Επιτροπ��, η οπο�α θα τροποποιε� τη σ�σταση τη� 8η� Μαcου 2001. Η απφαση αυτ� θα εκδοθε�
πριν απ το τ�λο� Μαρτ�ου 2002.

Οι δ�ο συµφων�ε� συµβ�λλουν στη δηµιουργ�α ιστιµων ρων ανταγωνισµο� µεταξ� των τραπε-
ζ�ν του ιδιωτικο� και του δηµσιου τοµ�α. Οι µεταβατικ�� ρυθµ�σει� στο σ�νολ του� θα επιτρ�-
ψουν στα ενδιαφερµενα χρηµατοπιστωτικ� ιδρ�µατα να αναδιαρθρ�σουν επαρκ�� τι� δραστη-
ριτητ�� του� και την οργ�νωσ� του�, ενψει του ν�ου νοµικο� και οικονοµικο� περιβ�λλοντο�.
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ση�, η Επιτροπ� αποφ�νθηκε τι η �κδοση
πιστοποιητικ�ν απ τι� κρατικ�� αρχ�� που
βεβαι�νουν τι ο πρ�σινο� ηλεκτρισµ� αντα-
ποκρ�νεται στον ορισµ που προβλ�πεται στη
νοµοθεσ�α δεν συνεπ�γεται τη χρησιµοπο�-
ηση κρατικ�ν πρων (1). Ανεξαρτ�τω� αυτ��
τη� εκτ�µηση�, η Επιτροπ� εξ�τασε το µ�τρο
ω� κρατικ� εν�σχυση και θε�ρησε τι πλη-
ρο� τα κριτ�ρια των κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για
την προστασ�α του περιβ�λλοντο� (βλ�πε
κατωτ�ρω).

2. ∆Ô ÚÔÛÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÂ›·
ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·

364. Για να συνιστ� �να µ�τρο κρατικ� εν�-
σχυση πρ�πει επ�ση� να παρ�χει �να �µεσο
� �µµεσο πλεον�κτηµα στον δικαιο�χο. Το
κατ� πσον η αντιστ�θµιση του κστου� που
συνεπ�γεται η εκπλ�ρωση υποχρε�σεων
παροχ�� δηµσια� υπηρεσ�α� µπορε� να θεω-
ρηθε� ω� πλεον�κτηµα ε�ναι �να θ�µα που ανα-
πτ�σσεται στο συγκεκριµ�νο κεφ�λαιο τη�
παρο�σα� �κθεση� που πραγµατε�εται τι� υπη-
ρεσ�ε� γενικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο�. Η
Επιτροπ� αντιµετ�πισε επ�ση� το θ�µα του
πλεονεκτ�µατο� στον τοµ�α τη� διαχε�ριση�
αποβλ�των. Στι� 31 Ιανουαρ�ου 2001, στην
υπθεση N 484/2000, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
αποφ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σε
σχ�ση µε ολλανδικ σ�στηµα δι�θεση� απο-
βλ�των για στοιχε�α πρσοψη� απ PVC, διτι
οι σχετικ�� ρυθµ�σει� δεν παρ�χουν πλεον�-
κτηµα στι� συµµετ�χουσε� επιχειρ�σει�
(παραγωγο� και εισαγωγε��, αφεν�, εταιρε�ε�
ανακ�κλωση�, αφετ�ρου). Συνεπ��, δεν συνι-
στο�ν κρατικ� εν�σχυση κατ� την �ννοια του
�ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Το
σ�στηµα εξασφαλ�ζει τι οι εταιρε�ε� που
πωλο�ν στοιχε�α πρσοψη� απ PVC ανα-
λαµβ�νουν την ευθ�νη ανακ�κλωση� αυτ�ν
των στοιχε�ων, σ�µφωνα µε την αρχ� «Ο
ρυπα�νων πληρ�νει». Το σ�στηµα βασ�ζεται
σε εθελοντικ� συµφων�α µεταξ� διαφρων
φορ�ων που συµµετ�χουν στην αλυσ�δα παρα-
γωγ��, καταν�λωση� και ανακ�κλωση� PVC.
Η συµφων�α προβλ�πει �να π�γιο τ�λο� για τα
πλα�σια και στοιχε�α πρσοψη� απ PVC που
διατ�θενται στο εµπριο στι� Κ�τω Χ�ρε�, το
οπο�ο καταβ�λλεται απ του� παραγωγο�� και
εισαγωγε�� στοιχε�ων πρσοψη� απ PVC.
Οι προι αυτο� διατ�θενται για την κ�λυψη
του κστου� συλλογ�� και ανακ�κλωση� των

στοιχε�ων πρσοψη�, συµπεριλαµβανοµ�νη�
τη� µεταφορ��. Η Επιτροπ� �λαβε παρµοιε�
αποφ�σει� σχετικ� µε τα ολλανδικ� συστ�-
µατα δι�θεση� απορριµµ�των απ χαρτ� και
χαρτνι και για τα αχρηστευµ�να αυτοκ�νητα
(υποθ�σει� NN 87/2000 και C 11/2001). Το
τελευτα�ο σ�στηµα εγκρ�θηκε αφο� προσκο-
µ�στηκαν ουσιαστικ�� αποδε�ξει� για την
απουσ�α υπεραντιστ�θµιση� υπ�ρ των εται-
ρει�ν δι�λυση� αυτοκιν�των.

365. Μερικ�� φορ�� το ερ�τηµα ε�ν �να
συγκεκριµ�νο κρατικ µ�τρο αποτελε� πλεο-
ν�κτηµα πρ�πει να απαντηθε� εξετ�ζοντα� ε�ν
θα συµµετε�χε στην πρ�ξη �να� ιδι�τη� επεν-
δυτ�� δραστηριοποιο�µενο� στην ελε�θερη
αγορ� (2). Στι� 6 Ιουν�ου 2001, στην υπθεση C
36/2001, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει την επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα�
στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων σχετικ�
µε µ�τρα που �λαβαν οι αρχ�� τη� περιφ�ρεια�
τη� Βαλλον�α� του Βελγ�ου, τα οπο�α αφορο�ν
τον µιλο Beaulieu, µ�α απ τι� ηγετικ�� επι-
χειρ�σει� κατασκευ�� χαλι�ν στην Ευρ�πη
µε �δρα την περιφ�ρεια τη� Φλ�νδρα� τη� �δια�
χ�ρα�. Στο πλα�σιο των ερευν�ν τη� στην υπ-
θεση Verlipack, η Επιτροπ� �λαβε γν�ση στοι-
χε�ων περ� ενδεχµενη� κρατικ�� εν�σχυση�
υπ�ρ του οµ�λου Beaulieu. Επρκειτο για �να
ν�ο µ�τρο που ε�χε λ�βει η περιφ�ρεια τη�
Βαλλον�α� και, ω� εκ το�του, η Επιτροπ�
ζ�τησε απ την κεντρικ� κυβ�ρνηση του Βελ-
γ�ου να τη� παρ�σχει πληροφοριακ� στοιχε�α
�στε να µπορ�σει να εκτιµ�σει το µ�τρο β�σει
των ισχυντων καννων. Απ τα στοιχε�α που
τη� υποβλ�θηκαν, η Επιτροπ� πληροφορ�-
θηκε τι τον ∆εκ�µβριο του 1998 ο µιλο�
Beaulieu ε�χε ρυθµ�σει χρ�ο� �ψου�
113712000BEF προ� την περιφ�ρεια τη� Βαλ-
λον�α� µεταβιβ�ζοντα� 9 704 µετοχ�� στη
Holding Verlipack II, η ονοµαστικ� αξ�α των
οπο�ων �ταν 100 εκατ. BEF, αλλ� η πραγµατικ�
του� αξ�α πρ�πει να �ταν πολ� χαµηλτερη,
λαµβ�νοντα� υπψη την κατ�σταση του ενερ-
γητικο� τη� εταιρε�α� την εποχ� εκε�νη. Ω�
εκ το�του, η Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβολ�ε�
σχετικ� µε το κατ� πσον �να� ιδι�τη� επεν-
δυτ�� θα ε�χε αποδεχθε� αυτ� την πρ�ξη.

3. ∂ÈÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ·

366. Για να εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ��
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�

101
(1) Βλ�πε επ�ση� υπθεση NN 30/B/2000, απφαση τη� Επι-

τροπ�� τη� 28η� Νοεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευ-
θε�).

(2) Βλ�πε το �γγραφο τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την εφαρµογ�
των �ρθρων 92 και 93 σε εταιρε�ε� χλντινγκ των δηµσιων
αρχ�ν, ∆ελτ�ο 9-1984· υπ�ρχει επ�ση� στι� σελ�δε� τη� Γ∆
Ανταγωνισµ� στον εξυπηρετητ� Europa.



ΕΚ, �να µ�τρο δεν πρ�πει µνο να ε�ναι κρα-
τικ, αλλ� και επιλεκτικ, µε αποτ�λεσµα να
επηρε�ζει την ισορροπ�α µεταξ� τη� αποδ�-
κτρια� επιχε�ρηση� και των ανταγωνιστ�ν
τη�. Ο επιλεκτικ� αυτ� χαρακτ�ρα� διαχω-
ρ�ζει τα µ�τρα κρατικ�� εν�σχυση� απ τα
γενικ� οικονοµικ� µ�τρα στ�ριξη� που �χουν
καθολικ� εφαρµογ� σε λε� τι� εταιρε�ε�
λων των τοµ�ων δραστηριτητα� σε �να κρ�-
το� µ�λο�. Κατ� το µ�τρο που δεν ευνοο�ν
�ναν συγκεκριµ�νο τοµ�α οικονοµικ�� δρα-
στηριτητα�, τα γενικ� µ�τρα απορρ�ουν απ
την εξουσ�α των κρατ�ν µελ�ν να καθορ�ζουν
την οικονοµικ� πολιτικ� του�. Συνεπ��, τα
µ�τρα που �χουν διατοµεακ�� συν�πειε�,
εφαρµζονται οµοιµορφα σε ολκληρη την
επικρ�τεια εν� κρ�του� µ�λου� και ευνοο�ν
την οικονοµ�α στο σ�νολ τη� δεν αποτελο�ν
κρατικ� εν�σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου
87 παρ�γραφο� 1.

367. Στο πλα�σιο τη� υπθεση� Adria-Wien
Pipeline, το αυστριακ Συνταγµατικ ∆ικα-
στ�ριο (Verfassungsgerichtshof) υπ�βαλε στο
∆ικαστ�ριο α�τηση για την �κδοση προδικα-
στικ�� αποφ�σεω� σχετικ� µε την ερµηνε�α
του �ρθρου 87, ερωτ�ντα� ε�ν πρ�πει να θεω-
ρο�νται ω� κρατικ�� ενισχ�σει� κατ� την
�ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τα νοµο-
θετικ� µ�τρα εν� κρ�του� µ�λου�, τα οπο�α
προβλ�πουν µε�ωση των ενεργειακ�ν φρων
επ� του φυσικο� αερ�ου και τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια�, ορ�ζοντα� παρ�λληλα τι η µε�-
ωση αυτ� ισχ�ει µνο για τι� επιχειρ�σει�
των οπο�ων η κ�ρια δραστηριτητα συν�στα-
ται αποδεδειγµ�να στην παραγωγ� ενσ�µατων
οικονοµικ�ν αγαθ�ν. Το ∆ικαστ�ριο απο-
φ�νθηκε τι το κριτ�ριο που εφαρµζει η
εθνικ� νοµοθεσ�α, µολοντι ε�ναι αντικειµε-
νικ, δεν δικαιολογε�ται ο�τε απ τη φ�ση
ο�τε απ την λη οικονοµ�α τη�, οπτε δεν
αναιρε�ται ο χαρακτηρισµ� του επ�µαχου
µ�τρου ω� κρατικ�� ενισχ�σεω�.

368. Αντ�θετα, η Επιτροπ� αποφ�σισε τι ο
ιταλικ� νµο� που �χει ω� στχο να ανασ�-
ρει απ την παραοικονοµ�α τι� επιχειρ�σει�
που βρ�σκονται σε µη νµιµη κατ�σταση και
του� εργαζοµ�νου� που δεν �χουν δηλωθε�
κανονικ� αποτελε� γενικ µ�τρο κατ� την
�ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ (1). Το µ�τρο, το οπο�ο προβλ�πει
φορολογικ�� ελαφρ�νσει� και µει�σει� των
κοινωνικ�ν επιβαρ�νσεων, �χει εφαρµογ� σε
ολκληρο το �δαφο� τη� Ιταλ�α�, σε λε� τι�
επιχειρ�σει� απ κ�θε τοµ�α που �χουν χρη-

σιµοποι�σει παρανµω� εργαζοµ�νου� παρα-
βα�νοντα�, εν λω � εν µ�ρει, τι� εκ του νµου
υποχρε�σει� του� στον τοµ�α τη� φορολο-
γ�α� και των εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�λι-
ση�. Η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι δεν υφ�στα-
ται καµ�α συστηµατικ� δι�κριση ο�τε στον
προβλεπµενο µηχανισµ, καθτι δεν ορ�ζο-
νται ειδικ�� κατηγορ�ε� δικαιο�χων, ο�τε στην
εφαρµογ� του, καθτι δεν χορηγε�ται στι�
δηµσιε� αρχ�� διακριτικ� ευχ�ρεια.

369. Τα βελγικ� µ�τρα που προβλ�πουν µει-
�σει� των εργοδοτικ�ν εισφορ�ν κοινωνι-
κ�� ασφ�λιση� υπ�ρ εργοδοτ�ν που προβα�-
νουν σε διευθ�τηση του χρνου εργασ�α� στην
επιχε�ρηση κρ�θηκαν επ�ση� ω� γενικ
µ�τρο (2). Ο µηχανισµ� εφαρµζεται αυτοδι-
κα�ω� στο σ�νολο των βελγικ�ν επιχειρ�-
σεων και στο σ�νολο των εργαζοµ�νων του
ιδιωτικο� τοµ�α και των αυτνοµων δηµσιων
επιχειρ�σεων. Οι δηµσιε� αρχ�� δεν �χουν
καν�να περιθ�ριο �σκηση� διακριτικ�� ευχ�-
ρεια� στην εφαρµογ� του εν λγω µηχανι-
σµο� που δεν περι�χει, ο�τε εκ των πραγµ�-
των ο�τε νοµικ��, καν�να στοιχε�ο επιλεκτι-
κ�� εφαρµογ�� αν� τοµ�α, αν� περιφ�ρεια �
�λλω�.

370. Στην απφαση σχετικ� µε την εισφορ�
κλιµατικ�ν µεταβολ�ν του Ηνωµ�νου Βασι-
λε�ου (3) (βλ�πε κατωτ�ρω «Περιβ�λλον»), η
Επιτροπ� αποφ�σισε τι οι φορολογικ��
απαλλαγ�� υπ�ρ µον�δων συνδυασµ�νη� παρα-
γωγ�� θερµτητα� και ηλεκτρισµο� δεν ε�ναι
επιλεκτικ�� και, συνεπ��, δεν αποτελο�ν κρα-
τικ� εν�σχυση σ�µφωνα µε το �ρθρο 87 παρ�-
γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

371. Το γερµανικ σ�στηµα σ�µφωνα µε το
οπο�ο οι εταιρε�ε� υποχρεο�νται να δηµι-
ουργο�ν αποθεµατικ� για τη χρηµατοδτηση
µελλοντικ�ν νµιµων υποχρε�σεων οδ�γησε
σε καταγγελ�α σχετικ� µε την εφαρµογ� του
εν λγω συστ�µατο� σε πυρηνικο�� σταθµο��
ηλεκτροπαραγωγ�� και τα αποθ�µατ� του�
σχετικ� µε τη διαχε�ριση αποβλ�των και την
αποξ�λωση (4). Η Επιτροπ� διαπ�στωσε τι ο
γερµανικ� εµπορικ� κ�δικα� υποχρε�νει
λε� τι� επιχειρ�σει� να δηµιουργο�ν απο-
θεµατικ� για ενδεχµενε� υποχρε�σει�. Οι
καννε� αυτο� εφαρµζονται σε λε� τι� επι-
χειρ�σει� κατ� τον �διο τρπο και δεν µπο-
ρο�ν να περιοριστο�ν απ τη διακριτικ� ευχ�-
ρεια του κρ�του�. Συνεπ��, οι εν λγω καν-

102 (1) Υπθεση N 674/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 13η� Νοεµ-
βρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(2) Υπθεση N 232/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 3η� Ιου-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 268 τη� 22.9.2001).

(3) Υπθεση C 18/2001 (πρ�ην N 123/2000), απφαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 28η� Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ C 185 τη� 30.6.2001).

(4) Υπθεση NN 137/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη�
11η� ∆εκεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).
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νε� εµπ�πτουν στην κατηγορ�α των γενικ�ν
µ�τρων και δεν υπ�γονται στου� καννε� για
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� τη� ΕΚ. Εντ�λει, η
Επιτροπ� θε�ρησε τι� διατ�ξει� δικαιολο-
γηµ�νε� απ τη φ�ση � την λη οικονοµ�α του
γερµανικο� συστ�µατο� φορολογ�α� των επι-
χειρ�σεων.

372. Στην απφαση µε την οπο�α κιν�θηκε η
επ�σηµη �ρευνα σχετικ� µε τι� εταιρε�ε� εξαρ-
τηµ�νη� ασφ�λιση� των ν�σων Åland
(C 55/2001), η Επιτροπ� �κρινε τι τα κριτ�-
ρια επιλεκτικτητα� πληρο�νται ενδεχοµ�-
νω�, καθτι οι δικαιο�χοι µε�ωση� του φρου
εταιρει�ν περιορ�ζονται στι� εταιρε�ε� που
ασκο�ν δραστηριτητε� στον τοµ�α τη� εξαρ-
τηµ�νη� ασφ�λιση�, ο οπο�ο� αποτελε� �να
µνο τµ�µα του τοµ�α των ασφαλιστικ�ν υπη-
ρεσι�ν.

373. Στην προκαταρκτικ� εκτ�µηση του
ολλανδικο� καθεστ�το� σχετικ� µε τι� διε-
θνε�� χρηµατοδοτικ�� δραστηριτητε�
(C 51/2001 — 11 Ιουλ�ου 2001), το οπο�ο προ-
βλ�πει φορολογικ� πλεονεκτ�µατα για τι�
διεθνε�� δραστηριτητε�, η Επιτροπ� επ�ση�
διαπ�στωσε την �παρξη επιλεκτικτητα�, διτι
το πλεον�κτηµα του µ�τρου παρ�χεται µνο
σε οµ�λου� εταιρει�ν που δραστηριοποιο�-
νται σε τ�σσερι� τουλ�χιστον ξ�νε� χ�ρε� �
σε δ�ο ηπε�ρου�. Οι µιλοι εταιρει�ν µε διε-
θν� δραστηριτητα που δεν πληρο�ν τα προ-
αναφερθ�ντα κριτ�ρια δεν µπορο�ν να επω-
φεληθο�ν απ το µ�τρο.

374. Η επιλεκτικτητα µπορε� επ�ση� να
απορρ�ει απ την εθνικτητα τη� εταιρε�α�:
κ�ντρα συντονισµο� ξ�νων επιχειρ�σεων στη
Γερµαν�α (C 47/2001), εταιρε�ε� υπαγµενε�
σε ειδικ φορολογικ καθεστ�� στο Γιβραλ-
τ�ρ (C 52/2001 και C 53/2001).

4. ™˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ 
ÌÂÙ·Í‡ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ

375. Στο πλα�σιο υπθεση� (1) σχετικ� µε εν�-
σχυση υπ�ρ εταιρει�ν οδικ�ν µεταφορ�ν
στην περιφ�ρεια Friuli-Venezia-Giulia, το
Πρωτοδικε�ο επιβεβα�ωσε τη νοµολογ�α του
σχετικ� µε τι� δ�ο προϋποθ�σει� εφαρµογ��
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1, δηλαδ� τι πρ�-
πει να επηρε�ζονται οι συναλλαγ�� µεταξ�
κρατ�ν και να στρεβλ�νεται ο ανταγωνισµ�.
Το Πρωτοδικε�ο επισ�µανε τι οι δ�ο αυτ��

προϋποθ�σει� κατ� καννα ε�ναι �ρρηκτα
συνυφασµ�νε�. Ειδικτερα, ταν µια εν�σχυση
ισχυροποιε� τη θ�ση µια� επιχε�ρηση� �ναντι
�λλων επιχειρ�σεων που ανταγων�ζονται στο
ενδοκοινοτικ εµπριο, οι τελευτα�ε� συν�-
γεται τι επηρε�ζονται απ την εν�σχυση.

376. Στην εν λγω υπθεση το Πρωτοδικε�ο
υπενθ�µισε καταρχ�� τι, σ�µφωνα µε την
π�για νοµολογ�α, ακµη και �να σχετικ� µικρ
ποσ εν�σχυση� δ�ναται να επηρε�σει τι�
συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν σε τοµε��
µε �ντονο ανταγωνισµ, πω� ο τοµ�α� των
µεταφορ�ν. ∆ε�τερον, για να �χει εφαρµογ�
το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1, αρκε� η εν�σχυση
να απειλε� να στρεβλ�σει τον ανταγωνισµ
και να δ�ναται να επηρε�σει τι� συναλλαγ��
µεταξ� κρατ�ν µελ�ν. Συνεπ��, η Επιτροπ�
δεν φ�ρει το β�ρο� τη� αποδε�ξεω� τι η εν
λγω εν�σχυση επηρ�ασε την ανταγωνιστικ�
θ�ση ορισµ�νων επιχειρ�σεων µεταφορ�ν
στην εν λγω υπθεση. Το Πρωτοδικε�ο επι-
σ�µανε επ�ση� το γεγον� τι οι περισστε-
ροι αποδ�κτε� τη� εν�σχυση� ασκο�ν κυρ�ω�
τοπικ�� δραστηριτητε� δεν αποκλε�ει τη
δυναττητα να επηρε�σει η εν�σχυση τι�
συναλλαγ�� µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν και τον
ανταγωνισµ, λγω του µερικο� ανο�γµατο�
τη� αγορ�� ενδοµεταφορ�ν (καµποτ�ζ) στον
ανταγωνισµ. Η εν�σχυση ισχυροπο�ησε την
οικονοµικ� θ�ση του τοµ�α οδικ�ν µεταφορ�ν
και, συνεπ��, τη θ�ση των εµπορικ�ν εται-
ρει�ν οδικ�ν µεταφορ�ν τη� περιφ�ρεια�
Friuli-Venezia-Giulia �ναντι των ανταγωνι-
στ�ν του�.

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

1. √ÚÈ˙fiÓÙÈÂ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

1.1. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË

377. Στο πλα�σιο τη� στ�ριξη� τη� �ρευνα�
και αν�πτυξη� στον τοµ�α τη� µη πτητικ��
µν�µη� flash, η Επιτροπ� κ�ρυξε �να ιταλικ
σχ�διο εν�σχυση� συµβιβ�σιµο µε την κοιν�
αγορ�, εφαρµζοντα� το κοινοτικ πλα�σιο
κρατικ�ν ενισχ�σεων για την �ρευνα και αν�-
πτυξη (2). Η Επιτροπ�, β�σει επιστηµονικ��
εµπειρογνωµοσ�νη�, κατ�ληξε τι η δικαι-

103
(1) Απφαση του Πρωτοδικε�ου τη� 4η� Απριλ�ου 2001 στην υπ-

θεση T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia κατ�
Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(2) Υπθεση N 32/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Απρι-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 199 τη� 14.7.2001).



ο�χο� τη� εν�σχυση�, η ST Microelectronics,
πραγµατοπο�ησε βιοµηχανικ� �ρευνα. Σε ,τι
αφορ� τη σχεδ�αση των ν�ων διαδικασι�ν
παραγωγ��, η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε αυτ το
τµ�µα του σχεδ�ου ω� προανταγωνιστικ� αν�-
πτυξη.

378. Η Επιτροπ� υποστ�ριξε τι η προκατα-
βολ� ποσο� απ το κρ�το�, ακµη και αν επι-
στραφε� σε περ�πτωση επιτυχ�α� του σχεδ�ου,
αποτελε� κρατικ� εν�σχυση. #τσι, η κοινο-
πο�ηση του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου για προκα-
ταβολ� σε σχ�διο E & A τη� Rolls-Royce εξε-
τ�στηκε υπ το φω� του πλαισ�ου για την
E & A. Η Επιτροπ� θε�ρησε τι το σχ�διο
E & A µπορε� εν µ�ρει να θεωρηθε� τι δεν
ε�ναι εγγ�τερο στην αγορ� απ την προαντα-
γωνιστικ� αν�πτυξη. Β�σει επιστηµονικ��
εµπειρογνωµοσ�νη�, η Επιτροπ� αποφ�σισε
τι το επ�πεδο τεχνολογικο� κινδ�νου απαι-
τε� κρατικ� υποστ�ριξη και συνεπ�� δ�χτηκε
τι η εν λγω εν�σχυση αποτελο�σε κ�νητρο.
∆εδοµ�νου τι πληρο�νταν λα τα κριτ�ρια
του πλαισ�ου για E & A, η Επιτροπ� θε�ρησε
την εν�σχυση συµβιβ�σιµη µε τη συνθ�κη
ΕΚ.

379. Στον τοµ�α τη� λιθογραφ�α�, που δια-
δραµατ�ζει ρλο-κλειδ� στον καθορισµ τη�
ακριβο�� δι�ρθρωση� των ενσωµατωµ�νων
κυκλωµ�των, η Επιτροπ� εν�κρινε δι�φορα
σχ�δια E & A (1).

1.2. ∞·Û¯fiÏËÛË, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

380. Στο πλα�σιο τη� ενεργητικ�� πολιτικ��
για την αγορ� εργασ�α�, η ∆αν�α κοινοπο�-
ησε �να σχ�διο εναλλαγ�� θ�σεων εργασ�α� (2)
σ�µφωνα µε το οπο�ο ο εργοδτη� � ο εργα-
ζµενο� µπορε� να λ�βει επιδτηση που να
καλ�πτει µ�ρο� του µισθολογικο� κστου� αν
ο εργαζµενο� συµµετ�χει σε εκπα�δευση �
επαγγελµατικ� κατ�ρτιση στο πλα�σιο σχε-
δ�ου εναλλαγ�� θ�σεων εργασ�α�. Αυτ σηµα�-
νει τι �να� �νεργο� που λαµβ�νει επ�δοµα
ανεργ�α� αντικαθιστ� τον εργαζµενο που

ε�ναι προσωριν� απ�ν λγω συµµετοχ�� σε
κατ�ρτιση. Yταν ολοκληρωθε� η κατ�ρτιση ο
εκπαιδευµ�νο� εργαζµενο� µπορε� να επι-
στρ�ψει σε �λλη θ�ση εργασ�α� στον �διο
εργοδτη και ο νεοπροσληφθε�� µπορε� να
παραµε�νει. Η Επιτροπ� θε�ρησε τι το σχ�-
διο αυτ δεν ευνοε� ορισµ�νε� επιχειρ�σει�
� την παραγωγ� ορισµ�νων προϊντων. #τσι
δεν ισχ�ει το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ. Το σχ�διο πρ�πει να εξεταστε� σε
συνδυασµ µε την προηγο�µενη απφαση τη�
Επιτροπ�� σχετικ� µε την επιδτηση προ-
σλ�ψεων που καλ�πτει µ�ρο� του µισθο� του
νεοπροσληφθ�ντο� υπαλλ�λου (3). Kαι τα δ�ο
σχ�δια αποτελο�ν �να παρ�δειγµα για το συν-
δυασµ τη� επαγγελµατικ�� κατ�ρτιση� και
τη� απασχληση� ω� εθνικ�ν µ�τρων πολιτι-
κ�� για την αγορ� εργασ�α�.

381. Για να ενθαρρυνθο�ν οι εργοδτε� να
βελτι�σουν τι� συνθ�κε� εργασ�α� και το
εργασιακ περιβ�λλον π�ρα απ τι� απαιτ�-
σει� τη� νοµοθεσ�α�, η ∆αν�α κοινοπο�ησε
�να σχ�διο σ�µφωνα µε το οπο�ο εταιρε�ε�
που δραστηριοποιο�νται σε χερσα�ε� µετα-
φορ��, περιλαµβανοµ�νων και των οδικ�ν (σε
αντ�θεση µε τι� υπερ�κτιε�, τι� θαλ�σσιε� και
τι� ενα�ριε� µεταφορ��), µπορο�ν να λ�βουν
επιδτηση �στε να αντισταθµιστε� ο περι-
βαλλοντικ� φρο� εργασ�α� και να καλυφθε�
το κστο� που συνδ�εται µε τη διαδικασ�α
πιστοπο�ηση� (4). Η Επιτροπ� δ�χτηκε το επι-
χε�ρηµα τι η διαφοροπο�ηση µεταξ� εται-
ρει�ν που δραστηριοποιο�νται στι� χερσα�ε�
µεταφορ�� και των υπολο�πων µπορε� να
δικαιολογ�σει τη φ�ση � το γενικ σχ�διο
του συστ�µατο�. Επιπλ�ον, ο οργανισµ�
πιστοπο�ηση� δεν �χει τη δυναττητα να
ευνο�σει ορισµ�νε� επιχειρ�σει� � την παρα-
γωγ� ορισµ�νων προϊντων. Συνεπ��, το
µ�τρο θεωρ�θηκε τι δεν εµπ�πτει στο �ρθρο
87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Σε ,τι
αφορ� την απαλλαγ� απ τι� επιθεωρ�σει�
σε επιχειρ�σει� µε ιδια�τερα περιβαλλοντικ�
προβλ�µατα, η Επιτροπ� αποφ�σισε τι δεν
οδηγε� σε απ�λεια εσδων � υψηλτερο
κστο� για το κρ�το�. #τσι, και το µ�τρο αυτ
δεν εµπ�πτει στο �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη�
συνθ�κη� ΕΚ.

1.3. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

382. Η Επιτροπ� ε�χε την ευκαιρ�α να εφαρ-
µσει τι� ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για
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(1) Υπθεση N 430/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 30�� Οκτω-
βρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�), υπθεση N
433/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 30�� Οκτωβρ�ου 2001
(δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�), υπθεση N 801/2000, απ-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ C 333 τη�
28.11.2001). Στι� δ�ο πρ�τε� αποφ�σει�, η Επιτροπ� αν�φερε
ρητ� τι οι ενισχ�σει� µπορο�σαν να ε�χαν εγκριθε� β�σει
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο β) τη� συνθ�κη� ΕΚ,
αφο� θα µπορο�σαν να θεωρηθο�ν σηµαντικ� σχ�δια κοινο�
ευρωπαϊκο� ενδιαφ�ροντο� µε την �ννοια τη� συγκεκριµ�-
νη� δι�ταξη�.

(2) Υπθεση N 236/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Ιου-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 268 τη� 22.9.2001).

(3) Υπθεση N 357/1996 (ΕΕ C 67 τη� 4.3.1997), πω� τροπο-
ποι�θηκε στην υπθεση N 142/1999 (ΕΕ C 151 τη� 29.5.1999).

(4) Υπθεση Ν 246/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η�
Σεπτεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).
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τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για την προστασ�α
του περιβ�λλοντο�, που εγκρ�θηκαν καταρ-
χ�� τον ∆εκ�µβριο 2000 και δηµοσιε�τηκαν
στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα στι� 3 Φεβρουα-
ρ�ου 2001 (1). Με σηµε�ο εκκ�νηση� το πρω-
τκολλο των Ηνωµ�νων Εθν�ν του Κιτο για
τη σ�µβαση-πλα�σιο σχετικ� µε τι� κλιµατο-
λογικ�� αλλαγ�� που εγκρ�θηκε τον ∆εκ�µ-
βριο 1997, πολλ� κρ�τη µ�λη προσπαθο�ν να
µει�σουν τι� εκποµπ�� καυσαερ�ων επιβ�λ-
λοντα� φρου� στη µη φιλικ� προ� το περι-
β�λλον εν�ργεια. Το Ηνωµ�νο Βασ�λειο, για
παρ�δειγµα, εισ�γαγε �να τ�λο� κλιµατολο-
γικ�� αλλαγ�� στη µη οικιακ� χρ�ση τη�
εν�ργεια�. Προβλ�πονται δεκαετε�� εκπτ�-
σει� � απαλλαγ�� απ το τ�λο� αυτ για δι�-
φορου� δικαιο�χου�.

383. Η κοινοπο�ηση του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου
για την απαλλαγ�/µε�ωση του τ�λου� για τι�
κλιµατολογικ�� αλλαγ�� (2) δηµιο�ργησε µ�α
σειρ� θεµ�των σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει�, �να απ τα οπο�α (απαλλαγ� για τα
κα�σιµα διπλ�� χρ�ση�) οδ�γησε σε επ�σηµη
διαδικασ�α �ρευνα�.

384. Σχετικ� µε του� παραγωγο�� ηλεκτρι-
κο� ρε�µατο� που �χουν συµβ�σει� µε παρα-
γωγο�� πηγ�ν εν�ργεια� πω� αιολικ� εν�ρ-
γεια, υδροηλεκτρικ� εν�ργεια �ω� 10 MW,
παλιρροϊκ� εν�ργεια, εν�ργεια απ τα κ�µατα,
κλπ. —σε µια ολλανδικ� υπθεση µε την επω-
νυµ�α «Πρ�σινο ηλεκτρικ ρε�µα» (3)— η Επι-
τροπ� δ�χτηκε το επιχε�ρηµα τι η απαλλαγ�
δικαιολογε�ται απ τη φ�ση � το γενικ σχ�-
διο του φορολογικο� συστ�µατο�. ∆εδοµ�νου
τι η παραγωγ� πρ�σινου ηλεκτρικο� ρε�-
µατο� δεν συνεισφ�ρει στον κ�κλο των εκπο-
µπ�ν CO2 ε�ναι λογικ να µην εφαρµζεται ο
φρο� για το CO2. Συνεπ��, η απαλλαγ� απ
το φρο δεν εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ��
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Ωστσο, η Επιτροπ� συν�χισε να εξετ�-
ζει τα βρετανικ� και ολλανδικ� µ�τρα σχε-
τικ� µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι�
περιβαλλοντικ�� ενισχ�σει�.

385. Η συµβιβασιµτητα του βρετανικο�
τ�λου� εκτιµ�θηκε, για πρ�τη φορ�, β�σει
των «λειτουργικ�ν ενισχ�σεων µε τη µορφ�
φορολογικ�ν µει�σεων � απαλλαγ�ν και
β�σει τη� σ�ναψη� συµφωνι�ν µεταξ� των
κρατ�ν µελ�ν και των δικαιο�χων των ενι-

σχ�σεων» (4). Η ολλανδικ� υπθεση για το
συµβιβ�σιµο του πρ�σινου ηλεκτρικο� ρε�-
µατο� αξιολογ�θηκε β�σει των καννων που
ισχ�ουν για του� υφιστ�µενου� φρου�. ∆εδο-
µ�νου τι πληρο�νται απλυτα λε� οι προϋ-
ποθ�σει� που καθορ�ζουν οι κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� για το περιβ�λλον, η Επιτροπ� δεν
εξ�φρασε αντιρρ�σει� για αυτ� τα ε�δη απαλ-
λαγ�ν.

386. Η δε�τερη βρετανικ� κοινοπο�ηση ιδι-
α�τερου ενδιαφ�ροντο� στον τοµ�α αυτ
περιορ�ζεται σε πλ�ρη φορολογικ� απαλλαγ�
απ το τ�λο� για τι� κλιµατολογικ�� αλλαγ��
για το φυσικ α�ριο στη Βρεια Ιρλανδ�α επ�
π�ντε �τη (5). Η Επιτροπ� αναγν�ρισε την ιδι-
α�τερη κατ�σταση τη� αγορ�� φυσικο� αερ�ου
στη Βρεια Ιρλανδ�α, δηλαδ� την εµβρυακ�
κατ�σταση τη� σχετικ�� βιοµηχαν�α� (απ
το 1996), τι� κατ� 40 �ω� 70 % υψηλτερε�
τιµ�� του φυσικο� αερ�ου σε σχ�ση µε το υπ-
λοιπο Ηνωµ�νο Βασ�λειο, την �λλειψη υπο-
δοµ�� για φυσικ α�ριο, το οριακ µερ�διο
του φυσικο� αερ�ου στην ενεργειακ� κατα-
ν�λωση (2,4 %), και δ�χτηκε τι το τ�λο� για
τι� κλιµατολογικ�� αλλαγ�� στο φυσικ α�ριο
θα προσ�θετε περαιτ�ρω εµπδια στην �δη
επισφαλ� αλλ� περιβαλλοντικ� προτιµητ�α
αγορ� και τι, αν οι επιχειρ�σει� ενθαρρυν-
θο�ν να υποκαταστ�σουν τον �νθρακα, το
πετρ�λαιο � το ηλεκτρικ ρε�µα µε φυσικ
α�ριο, το γεγον� αυτ µπορε� να �χει ω� απο-
τ�λεσµα τη σηµαντικ� µε�ωση των εκποµπ�ν
CO2 λγω του σχετικ� µικρο� µεριδ�ου του
φυσικο� αερ�ου στη συνολικ� ενεργειακ�
καταν�λωση. Η Επιτροπ� δ�χτηκε επ�ση� το
επιχε�ρηµα του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου τι οι
υποδοµ�� για το φυσικ α�ριο µπορο�ν να
αναπτυχθο�ν µνο αν υπ�ρχει αγορ� για το
φυσικ α�ριο. Εγκρ�νοντα� του� ευνοϊκο��
ρου� �στε να αναπτυχθε� µια τ�τοια ζ�τηση,
η απφαση τη� Επιτροπ�� στηρ�ζει επ�ση�
�µµεσα την αν�πτυξη υποδοµ�ν φυσικο�
αερ�ου στη Βρεια Ιρλανδ�α.

387. #να βελγικ µ�τρο, που αφορ� τη Φλ�ν-
δρα, προβλ�πει την εισαγωγ� πρ�σινων
πιστοποιητικ�ν για του� παραγωγο�� πρ�σι-
νη� εν�ργεια�. Μολοντι η Επιτροπ� θε�-
ρησε τι η �κδοση πρ�σινων πιστοποιητι-
κ�ν απ τι� φλαµανδικ�� αρχ�� δεν συνεπ�-
γεται τη χορ�γηση κρατικ�ν πρων (βλ�πε
παραπ�νω «Προ�λευση πρων») συν�χισε να
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(1) ΕΕ C 37 τη� 3.2.2001, σ. 3.
(4) Υπθεση C 18/2001 (πρ�ην N 123/2000), απφαση τη� Επι-

τροπ�� τη� 28η� Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ C 185 τη� 30.6.2001).
(3) Υπθεση NN 30/B/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η�

Νοεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(4) Στο σηµε�ο αυτ βλ�πε επ�ση� υπθεση N 840/A/2000, απ-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 6η� Ιουν�ου 2001 και διορθωµ�νη
απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 17η� Οκτωβρ�ου 2001 (ΕΕ C 358
τη� 15.12.2001).

(5) Υπθεση N 660/A/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 18η�
Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ C 263 τη� 19.9.2001).



αξιολογε� το κοινοποιηθ�ν µ�τρο β�σει των
κατευθυντηρ�ων γραµµ�ν για το περιβ�λλον
και το κ�ρυξε συµβιβ�σιµο µε την κοιν�
αγορ� (1). Την �δια προσ�γγιση ακολο�θησε
και για µ�τρα που εν�κρινε το Ηνωµ�νο Βασ�-
λειο το οπο�ο προβλ�πει υποχρ�ωση για του�
παροχε�� ηλεκτρικο� ρε�µατο� στη Σκοτ�α,
στην Αγγλ�α και την Ουαλ�α να διασφαλ�ζουν
τι �να ποσοστ του ηλεκτρικο� ρε�µατο�
που παρ�χεται σε πελ�τε� στη Μεγ�λη Βρε-
ταν�α προ�ρχεται απ ανανε�σιµε� πηγ��
εν�ργεια� (2). Τα βρετανικ� µ�τρα προβλ�-
πουν επ�ση� τι οι παροχε�� που δεν διαθ�τουν
επαρκ� πιστοποιητικ� πρ�σινου ηλεκτρικο�
ρε�µατο� θα καταβ�λλουν εισφορ�� σε �να
ταµε�ο, το οπο�ο θα δηµιουργ�σει και θα δια-
χειρ�ζεται το κρ�το�. Τα �σοδα απ το ταµε�ο
αυτ θα διαν�µονται στου� παροχε��. Η Επι-
τροπ� θεωρε� τι ο µηχανισµ� αναδιανοµ��
αποτελε� κρατικ� εν�σχυση. ∆εδοµ�νου τι
οι καννε� που δι�πουν το µηχανισµ ανα-
διανοµ�� ευθυγραµµ�ζονται µε τι� κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� για το περιβ�λλον, η Επι-
τροπ� του� κ�ρυξε συµβιβ�σιµου� µε τη Συν-
θ�κη.

388. Η βρετανικ� κοινοπο�ηση για �να σχ�-
διο περιορισµο� των εκποµπ�ν καυσαερ�ων
µ�σω τη� διαπραγµ�τευσ�� του� θεωρ�θηκε
συµβιβ�σιµη µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ��
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� σε σχ�ση µε την
προστασ�α του περιβ�λλοντο� (3). Το
σ�στηµα διαπραγµ�τευση� επιτρ�πει στου�
κατχου� πιστοποιητικ�ν απ δι�φορου�
µηχανισµο�� να διαπραγµατε�ονται τι�
�δειε� εκποµπ�� καυσαερ�ων µεταξ� του�
και µε �λλου� συµµετ�χοντε�. Οι �δειε�
εκποµπ�� καυσαερ�ων χορηγο�νται στου�
συµµετ�χοντε� δωρε�ν. Η κοινοπο�ηση �χει
επ�ση� ενδιαφ�ρον γιατ�, εκτ� απ το σχ�-
διο διαπραγµ�τευση�, το Ηνωµ�νο Βασ�λειο
παρ�χει επιδοτ�σει� σε επιχειρ�σει� για
σηµαντικ�� µει�σει� των εκποµπ�ν καυσα-
ερ�ων για τι� οπο�ε� διενεργο�ν πλειστη-
ριασµ. Το Ηνωµ�νο Βασ�λειο υποστ�ριξε
τι οι επιδοτ�σει� αυτ�� ε�ναι απαρα�τητε�
ω� κ�νητρο και η Επιτροπ� τι� κ�ρυξε συµ-
βιβ�σιµε� µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για
το περιβ�λλον αφο� µ�χρι στιγµ�� δεν υπ�ρ-
χει τ�τοιο υποχρεωτικ σχ�διο στο επ�πεδο
τη� ΕΕ.

1.4. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ‰È¿ÛˆÛË˜
Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜

389. Το 1999 η Επιτροπ� πρτεινε κατ�λληλα
µ�τρα σε λα τα κρ�τη µ�λη σε συνδυασµ
µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� τη� Κοιντη-
τα� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� δι�σωση� και
αναδι�ρθρωση� επιχειρ�σεων που αντιµετω-
π�ζουν δυσκολ�ε�. Yλα τα κρ�τη τι� �καναν
δεκτ��. #να απ τα προτεινµενα µ�τρα �ταν
να προσαρµοστο�ν τα υπ�ρχοντα σχ�δια δι�-
σωση� και αναδι�ρθρωση�, ορισµ�νων κρατ�ν
µελ�ν, µε τι� ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��.
Το 2000 η Επιτροπ� αναγκ�στηκε να ξεκιν�-
σει διµερ� δι�λογο µε ορισµ�να κρ�τη µ�λη
�στε να προσαρµσει τα υπ�ρχοντα καθε-
στ�τα ενισχ�σε�ν του�. Σε ,τι αφορ� τη Γερ-
µαν�α (4), το κρ�το� µ�λο� µε τα περισστερα
καθεστ�τα αυτο� του ε�δου�, οι υπηρεσ�ε� τη�
Επιτροπ�� σηµε�ωσαν το 2001 το γεγον� τι
τα εν λγω καθεστ�τα προσαρµστηκαν στι�
ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��.

390. Στι� 28 Μαρτ�ου 2001, στην υπθεση C
41/99, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� �κλεισε τι�
�ρευν�� τη� σχετικ� µε µ�α απ τι� µεγαλ�-
τερε� και τι� περισστερο δ�σκολε� υποθ�σει�
κρατικ�� εν�σχυση� στην πρ�ην Ανατολικ�
Γερµαν�α. Τον Μ�ρτιο 1996, η Επιτροπ� εν�-
κρινε εν�σχυση στην εταιρε�α χλντινγκ
Lintra και τι� οκτ� θυγατρικ�� τη�. Το σχ�διο
για την ιδιωτικοπο�ηση του οµ�λου απ�τυχε.
Η Επιτροπ� συµπ�ρανε ωστσο τι παρ’ λα
αυτ� ε�χαν χορηγηθε� 623 εκατ. DEM ω� εν�-
σχυση στο πλα�σιο του σχεδ�ου αναδι�ρθρω-
ση� για τον µιλο και β�σει τη� απφαση�
τη� Επιτροπ�� που επ�τρεπε τη σχετικ� στ�-
ριξη. Yµω�, δεν �γινε σωστ� χρ�ση ποσο� 35
εκατ. DEM το οπο�ο και πρ�πει να επιστρα-
φε� απ του� δικαιο�χου�, την εταιρε�α χλ-
ντινγκ Lintra και τι� θυγατρικ�� τη�. Οι κρα-
τικ�� ενισχ�σει� προ� ορισµ�νε� απ τι� θυγα-
τρικ�� τη� Lintra εξετ�ζονται µε χωριστ��
διαδικασ�ε�.
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(1) Υπθεση N 550/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Ιου-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 330 τη� 24.11.2001).

(2) Υπθεση N 504/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Νοεµ-
βρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(3) Υπθεση N 416/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Νοεµ-
βρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(4) Υποθ�σει� E 4/2001 (πρ�ην N 297/2001, πρ�ην N 81/93), E
5/2001 (πρ�ην N 591/90), E 6/2001 (πρ�ην N 77/90), E 7/2001
(πρ�ην N 18/93), E 8/2001, E 9/2001 (πρ�ην N 512/91), E
10/2001 (πρ�ην N 594/91), E 11/2001 (πρ�ην N 627/91), E
12/2001 (πρ�ην N 255/90), E 13/2001 (πρ�ην N 155/88), E
14/2001 (πρ�ην N 442/91), E 15/2001 (πρ�ην N 24/95), E
16/2001 (πρ�ην N 73/93), E 17/2001 (πρ�ην N 413/91), E
18/2001 (πρ�ην NN 81/90), E 20/2001 (πρ�ην N 18/83), E
21/2001 (πρ�ην N 81/95, πρ�ην N 851/96), E 22/2001 (πρ�ην
N 901/96), E 23/2001 (πρ�ην N 181/95, πρ�ην N 79/98), E
24/2001 (πρ�ην N 400/94, πρ�ην N 997/95), E 25/2001 (πρ�ην
N 219/96), E 26/2001 (πρ�ην N 75/95, πρ�ην N 420/97, πρ�ην
NN 106/97), E 27/2001 (πρ�ην N 599/96), E 28/2001 (πρ�ην
N 181/97, πρ�ην N 117/95, πρ�ην N 767/95), E 29/2001
(πρ�ην N 711/95, πρ�ην N 618/96), E 30/2001 (πρ�ην N
629/96), E 31/2001 (πρ�ην N 337/96), E 32/2001 (πρ�ην N
452/97), E 33/2001 (πρ�ην NN 74/95, πρ�ην N 370/97) και
E 34/2001 (πρ�ην N 183/94).
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391. Στι� 8 Μαcου 2001, στην υπθεση C
1/2000, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εν�κρινε
δ�νειο µειωµ�νη� εξασφ�λιση� απ την κρα-
τικ� Kreditanstalt für Wiederaufbau («KfW»)
76,7 εκατ. EUR (150 εκατ. DEM) και οµο-
σπονδιακ� εγγ�ηση 80 % για π�στωση
63,9 εκατ. EUR (125 εκατ. DEM) για τη γερ-
µανικ� κατασκευαστικ� εταιρε�α Philipp
Holzmann AG. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο
συµπ�ρασµα τι τα µ�τρα αναδι�ρθρωση� �ταν
κατ�λληλα για την αποκατ�σταση τη� µακρο-
πρθεσµη� βιωσιµτητα� τη� επιχε�ρηση�
και για την αποφυγ� των λαθ�ν του παρελ-
θντο�. Στο πλα�σιο αυτ, η Επιτροπ� �λαβε
υπψη τι� λογιστικ�� προσαρµογ�� του αρχι-
κο� σχεδ�ου και εν�κρινε πιστωτικ� γραµµ�
εν� �του� �ψου� 125 εκατ. DΕM (63,9 εκατ.
ΕUR) απ την Kreditanstalt für Wiederaufbau
στα τ�λη του 2000.

392. Στι� 3 Ιουλ�ου 2001, στην υπθεση C
33/98, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� �λαβε εν µ�ρει
αρνητικ� απφαση σχετικ� µε την εν�σχυση
που χορηγ�θηκε στην Babcock Wilcox España
(«BWE»). Τον Απρ�λιο 1998 η Επιτροπ� ε�χε
ξεκιν�σει επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα� β�σει
των καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� τη�
συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε δ�ο αυξ�σει� κεφα-
λα�ου �ψου� 60,1 εκατ. EUR (10 000 εκατ.
ESP) που ε�χε συνεισφ�ρει η Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI) το 1994
και το 1997 στην κατ� 100 % θυγατρικ� τη�
BWE. Τον Ιο�λιο 1999, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να επεκτε�νει τη διαδικασ�α �στε να
περιλ�βει στην �ρευνα και ν�α α�ξηση κεφα-
λα�ου κατ� 246,4 εκατ. EUR (41 000 εκατ. ESP)
που κοινοπο�ησαν οι ισπανικ�� αρχ��. Τ�λο�,
τον Ιο�λιο του 2000, η Επιτροπ� επ�κτεινε τη
διαδικασ�α και π�λι �στε να καλ�ψει εν�-
σχυση 463,5 εκατ. EUR συνολικ� (77 110 εκατ.
ESP) που προτ�θηκε στο πλα�σιο τη� συµφω-
ν�α� ιδιωτικοπο�ηση� µεταξ� τη� SEPI και τη�
Babcock Borsig AG. Η Επιτροπ� αποφ�σισε
να απαγορε�σει εν�σχυση 21,44 εκατ. EUR
που σκπευαν να χορηγ�σουν οι ισπανικ��
αρχ�� στην επιχε�ρηση για µελλοντικ�� επεν-
δ�σει� στο µετοχικ κεφ�λαιο κοιν�ν επι-
χειρ�σεων µ�σω των οπο�ων θα προ�κυπταν
µελλοντικ�� παραγγελ�ε�. Η Επιτροπ� �κρινε
τι, σε αντ�θεση µε �λλε� επιδοτο�µενε� επεν-
δ�σει� που περιλ�µβανε το βιοµηχανικ σχ�-
διο, η εκταµ�ευση αυτ� �ταν υπερβολικ�
κοντ� στην αγορ�, αποτελο�σε µ�ρο� τη�
εµπορικ�� πολιτικ�� τη� εταιρε�α� και, συνε-
π��, η στ�ριξ� τη� απ το κρ�το� θα νθευε
σοβαρ� τον ανταγωνισµ σε βαθµ αντ�θετο
µε την κοιν� αγορ�.

393. Στι� 30 Οκτωβρ�ου 2001, στην υπθεση
C 36/2000, µετ� απ ενδελεχ� �ρευνα που

ξεκ�νησε τον Ιο�νιο 2000, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� �λαβε τελικ� αρνητικ� απφαση για
την εν�σχυση στον γερµαν κατασκευαστ�
πορσελ�νη� Graf von Henneberg GmbH στη
Θουριγγ�α. Η Επιτροπ� δι�ταξε την επι-
στροφ� περ�που 71,3 εκατ. EUR (139,4 εκατ.
DEM), που θεωρ�θηκε τι αποτελο�ν µη συµ-
βιβ�σιµη και παρ�νοµη εν�σχυση. Στο �διο
πνε�µα, η Επιτροπ� αποφ�σισε τι η σηµε-
ριν� Graf von Henneberg ε�ναι εξ�σου υπε�-
θυνη µε τον προκ�τοχ τη� για την επιστροφ�
λη� τη� µη συµβιβ�σιµη� εν�σχυση�.

2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

394. Η Επιτροπ� �κλεισε την επ�σηµη διαδι-
κασ�α �ρευνα� για τον Investitionszulagengesetz
το 1999 υπ�ρ των ν�ων γερµανικ�ν Länder,
περιλαµβανοµ�νου και του Βερολ�νου (1). Ο
νµο� αυτ� αποτελε� το σηµαντικτερο καθε-
στ�� περιφερειακ�ν ενισχ�σεων για τι� επι-
χειρ�σει� τη� πρ�ην Ανατολικ�� Γερµαν�α�.
Η �κδοση θετικ�� απφαση� κατ�στη δυνατ�
µετ� απ πολλ�� τροποποι�σει� του γερµα-
νικο� νµου, που πραγµατοποι�θηκαν κατ�
τη δι�ρκεια τη� διαδικασ�α� �ρευνα�. Ειδι-
κτερα, η Γερµαν�α δ�χτηκε τη δι�κριση
µεταξ� αρχικ�� επ�νδυση�, για την οπο�α µπο-
ρε� να χορηγηθε� εν�σχυση, και τη� επ�νδυ-
ση� αντικατ�σταση�, που θεωρε�ται λειτουρ-
γικ� εν�σχυση. Σχετικ� µε την τελευτα�α αυτ�
περ�πτωση, προστ�θηκαν ειδικο� ροι για τι�
λειτουργικ�� ενισχ�σει� (�νταση εν�σχυση�
το πολ� 5 %, καµ�α λειτουργικ� εν�σχυση µετ�
τι� 31 ∆εκεµβρ�ου 2004). Ακµη, ο γερµανικ�
νµο� τροποποι�θηκε �στε να τηρε�ται η γεω-
γραφικ� πτυχ� του µ�γιστου ποσοστο� �ντα-
ση� εν�σχυση� πω� καθορ�ζεται στι� απο-
φ�σει� τη� Επιτροπ�� για τον γερµανικ
χ�ρτη περιφερειακ�ν ενισχ�σεων (οι µ�γι-
στε� εντ�σει� εν�σχυση� κυµα�νονται απ 10
�ω� 27,5 % αν�λογα µε το αν ο δικαιο�χο�
ε�ναι ΜΜΕ και/� σε περιοχ� Interreg III στα
σ�νορα µε την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ�α � την
Πολων�α). #τσι, η αγορ� εργασ�α� τη� περιο-
χ�� του Βερολ�νου πρ�πει να εξεταστε� χωρι-
στ�. Η αγορ� εργασ�α� τη� περιοχ�� συν�-
σταται απ την πλη του Βερολ�νου και την
περιφ�ρει� τη� (που αν�κει στο Land του
Βρανδεµβο�ργου) και θεωρε�ται επιλ�ξιµη
περιοχ� β�σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3
στοιχε�ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ, αντ�θετα µε τα
Länder τη� πρ�ην Ανατολικ�� Γερµαν�α� που
ε�ναι επιλ�ξιµε� περιοχ�� β�σει του �ρθρου
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(1) Υποθ�σει� C 72/98 (πρ�ην N 702/97), N 671/99 και E 5/98,

απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Φεβρουαρ�ου 2001 (δεν
�χει ακµη δηµοσιευθε�).



87 παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α) τη� συνθ�κη�
ΕΚ. #τσι, η επιτρεπµενη �νταση για την
αγορ� εργασ�α� τη� περιοχ�� του Βερολ�νου
ε�ναι 20 % για τι� επενδυτικ�� ενισχ�σει� εν�
δεν υπ�ρχει δυναττητα χορ�γηση� λει-
τουργικ�ν ενισχ�σεων.

395. Το βασικ καθεστ�� περιφερειακ�ν ενι-
σχ�σεων για τη Φλ�νδρα (1) εγκρ�θηκε απ
την Επιτροπ� χωρ�� να κινηθε� επ�σηµη δια-
δικασ�α �ρευνα�. Το «καθεστ�� ενισχ�σεων
για µεγ�λε� και µικροµεσα�ε� επιχειρ�σει� σε
περιοχ�� β�σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3
στοιχε�ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ (νµο� περ�
οικονοµικ�� επ�κταση� τη� 30�� ∆εκεµβρ�ου
1970)» �χει ω� κ�ριο στχο την ενθ�ρρυνση
των επιχειρηµατικ�ν επενδ�σεων. Στο πλα�-
σιο του συγκεκριµ�νου καθεστ�το�, η Επι-
τροπ� εν�κρινε τη χρηµατοδοτικ� µ�σθωση
κτιρ�ων ω� επιλ�ξιµο επενδυτικ κστο�,
δηλαδ� ω� κστο� παγ�ου κεφαλα�ου αντ� για
τρ�χουσα δαπ�νη µια� επιχε�ρηση�, µνο
µω� εφσον πληρο�νται οι ακλουθε� προ-
ϋποθ�σει�: οι συµβ�σει� χρηµατοδοτικ��
µ�σθωση� περιλαµβ�νονται ω� στοιχε�α του
ενεργητικο� στον ισολογισµ του δικαιο�-
χου τη� εν�σχυση�· πραγµατοποιο�νται απο-
σβ�σει� επ� των σχετικ�ν στοιχε�ων· η δι�ρ-
κεια τη� σ�µβαση� χρηµατοδοτικ�� µ�σθω-
ση� ε�ναι τουλ�χιστον π�ντε �τη· η σ�µβαση
χρηµατοδοτικ�� µ�σθωση� δεν καλ�πτει τρ�-
χουσε� δαπ�νε� (για παρ�δειγµα κστο�
συντ�ρηση�, κστο� ασφ�λιση�, κλπ.).

396. Η Επιτροπ� δ�χτηκε τη χρηµατοδοτικ�
µ�σθωση κτιρ�ων ω� κστο� παγ�ου κεφαλα�ου
και στην περ�πτωση του βρετανικο� Regional
Selective Assistance Scheme (2). Οι προϋποθ�-
σει� που πρ�πει να τηρο�νται ε�ναι: η χρη-
µατοδοτικ� µ�σθωση πρ�πει να αφορ� του-
λ�χιστον περ�οδο οκτ� ετ�ν και µνο σε
σχ�ση µε το κτ�ριο, µη περιλαµβανοµ�νων
�λλων συναφ�ν λειτουργικ�ν δαπαν�ν πω�
κοινχρηστα, ασφ�λειε�, επισκευ��, κοινω-
φελε�� υπηρεσ�ε� κλπ. Για να υπολογιστε� η
αξ�α τη� χρηµατοδοτικ�� µ�σθωση�, θα αφαι-
ρο�νται οι µηνια�ε� καταβολ�� τουλ�χιστον
οκτ� ετ�ν �στε να προκ�πτει η καθαρ�
παρο�σα αξ�α του στοιχε�ου.

397. Μια ιταλικ� κοινοπο�ηση (3) δηµιο�ρ-
γησε µια ενδιαφ�ρουσα συζ�τηση σχετικ� µε

τον ορισµ τη� αρχικ�� επ�νδυση�. Το φορο-
λογικ καθεστ�� δεν αναφ�ρεται ρητ� στι�
αρχικ�� επενδ�σει� στι� οπο�ε� αναφ�ρονται
τα σηµε�α 4.4 και 4.6 των κατευθυντηρ�ων
γραµµ�ν για τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει�.
Ωστσο, το καθεστ�� προτε�νει �ναν τεχνικ
ορισµ επιλ�ξιµων επενδ�σεων για ενισχ�-
σει� που συµπ�πτει µε τι� καθαρ�� επενδ�σει�
οι οπο�ε� υπολογ�ζονται ω� η διαφορ� µεταξ�
των ακαθ�ριστων επενδ�σεων µια� επιχε�-
ρηση� σε ν�α στοιχε�α ενεργητικο� κατ� τη
δι�ρκεια µια� περιδου αναφορ�� (που αντι-
προσωπε�ουν την α�ξηση τη� παραγωγικ��
ικαντητα� τη� επιχε�ρηση�) και του �ψου�
των πωλ�σεων, των διαγραφ�ν και των απο-
σβ�σεων λων των στοιχε�ων ενεργητικο�
τη� επιχε�ρηση� κατ� την �δια περ�οδο ανα-
φορ�� (που αντιπροσωπε�ουν τη µε�ωση τη�
παραγωγικ�� ικαντητα� τη� επιχε�ρηση�).
Για να καθοριστο�ν λοιπν οι επενδ�σει�, το
καθεστ�� προβλ�πει την αφα�ρεση, απ το
σ�νολο των ακαθαρ�στων επενδ�σεων, των
επενδ�σεων υποκατ�σταση� που πραγµατο-
ποι�θηκαν �στε να ανακτηθε� η παραγωγικ�
ικαντητα τη� επιχε�ρηση�, η οπο�α µει�-
θηκε απ πωλ�σει�, διαγραφ�� και αποσβ�-
σει� λων των στοιχε�ων ενεργητικο� κατ�
τη δι�ρκεια µια� συγκεκριµ�νη� περιδου.
Β�σει του συγκεκριµ�νου ορισµο�, η Επι-
τροπ� δ�χτηκε τι οι επιλ�ξιµε� επενδ�σει�
για εν�σχυση ισοδυναµο�ν µε αρχικ�� επεν-
δ�σει� µε την �ννοια των κατευθυντηρ�ων
γραµµ�ν για τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει�.

398. Αντ�θετα, η Επιτροπ� αποφ�σισε τι ο
ορισµ� «επ�νδυση σε καινουργ� π�για στοι-
χε�α του ενεργητικο�» σε ορισµ�νου� ισπα-
νικο�� φορολογικο�� νµου� (4) δεν µπορε�
να θεωρηθε� επενδυτικ� εν�σχυση µε την
�ννοια των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν γιατ� οι
δαπ�νε� ε�ναι πιθαν να χρηµατοδοτ�σουν
επενδ�σει� αντικατ�σταση�, που θεωρο�νται
λειτουργικ�� ενισχ�σει�.

399. Σε επτ� υποθ�σει�, η Επιτροπ� χρει�-
στηκε να κιν�σει επ�σηµε� διαδικασ�ε� �ρευ-
να� για µη κοινοποιηθ�ντα ισπανικ� φορο-
λογικ� καθεστ�τα εν�σχυση� (5). Το επιχε�-
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(1) Υπθεση N 715/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 21η�
∆εκεµβρ�ου 2000, επιστολ� στο κρ�το� µ�λο� τη� 7η� Φεβρου-
αρ�ου 2001 (ΕΕ C 244 τη� 1.9.2001).

(2) Υπθεση N 731/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Απρι-
λ�ου 2001 (ΕΕ C 211 τη� 28.7.2001).

(3) Υπθεση N 646/A/2000, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 13η�
Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ C 149 τη� 19.5.2001).

(4) Υποθ�σει� C 48/1999, C 53/1999 και C 54/1999, βλ�πε παρα-
κ�τω.

(5) Υπθεση C 48/1999, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Ιου-
λ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�), υπθεση C 49/1999,
απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Ιουλ�ου 2001 (δεν �χει
ακµη δηµοσιευθε�), υπθεση C 50/1999, απφαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 11η� Ιουλ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�),
υπθεση C 51/1999, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Ιουλ�ου
2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�), υπθεση C 52/1999, απ-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Ιουλ�ου 2001 (δεν �χει ακµη
δηµοσιευθε�), υπθεση C 53/1999, απφαση τη� Επιτροπ��
τη� 11η� Ιουλ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�), και υπ-
θεση C 54/1999, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� Ιουλ�ου
2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

ρηµα τι οι απαλλαγ�� µπορο�ν να δικαιολο-
γηθο�ν λγω τη� φ�ση� και τη� οικονοµ�α�
των φορολογικ�ν καθεστ�των απορρ�φθηκε
απ την Επιτροπ�. Σε τρει� υποθ�σει� (1) η
Επιτροπ� απ�ρριψε το επιχε�ρηµα τι το υπ
εξ�ταση φορολογικ καθεστ�� πρ�πει να θεω-
ρηθε� υφιστ�µενη εν�σχυση. Η Επιτροπ� θε�-
ρησε τι υπ�ρχε ν�α εν�σχυση γιατ� τα εξε-
ταζµενα καθεστ�τα ε�τε περιε�χαν ουσι�-
δει� τροποποι�σει� ε�τε δεν συνδ�ονταν
καθλου µε τα φορολογικ� καθεστ�τα που
υπ�ρχαν πριν απ την �νταξη τη� Ισπαν�α�
στην ΕΕ. Σε τρει� υποθ�σει� που αφορο�σαν
µει�σει� του οφειλµενου φρου ω� 45 % για
επενδ�σει� (2), η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε την
εν�σχυση ω� εν µ�ρει επενδυτικ� εν�σχυση
και εν µ�ρει λειτουργικ� εν�σχυση και σε
τ�σσερι� υποθ�σει� [για φορολογικ�� διακο-
π��, δηλαδ� κλιµακωτ�� µει�σει� του βασικο�
φορολογητ�ου ποσο� για τ�σσερι� συνεχ-
µενε� φορολογικ�� χρ�σει� (3)] ω� λειτουρ-
γικ�� ενισχ�σει�. Η Επιτροπ� θε�ρησε τι
καµ�α απ τι� υποθ�σει� αυτ�� δεν µπορο�σε
να ενταχθε� σε εξα�ρεση απ τη Συνθ�κη και
ζ�τησε απ την Ισπαν�α να ανακτ�σει τι� ενι-
σχ�σει� που χορηγ�θηκαν παρ�νοµα.

400. Το 1998, η Επιτροπ� πρτεινε κατ�λ-
ληλα µ�τρα σε λα τα κρ�τη µ�λη σε συν-
δυασµ µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει�. Το 1999 και το
2000, η Επιτροπ� ξεκ�νησε διµερ� δι�λογο
µε ορισµ�να κρ�τη µ�λη �στε να βελτι�σει
τα υπ�ρχοντα καθεστ�τα για περιφερειακ��
ενισχ�σει� λαµβ�νοντα� υπψη την ακριβ�
διατ�πωση και �ννοια των διατ�ξεων των
κατευθυντ�ριων γραµµ�ν για τι� περιφερει-
ακ�� ενισχ�σει�. Σε σχ�ση µε την Ιταλ�α (4) και
τη Γερµαν�α (5), �να� ικανοποιητικ� αριθµ�
τ�τοιων µ�τρων διοικητικ�� συνεργασ�α� ολο-
κληρ�θηκε φ�το� µε επιστολ� των υπηρε-
σι�ν τη� Επιτροπ�� στην οπο�α σηµει�νεται
τι τα εν λγω καθεστ�τα περιφερειακ�ν ενι-
σχ�σεων προσαρµστηκαν στι� κατευθυντ�-
ριε� γραµµ�� για τι� περιφερειακ�� ενισχ�-
σει�.

401. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� �λαβε ορισµ�νε�
αποφ�σει� β�σει του πολυτοµεακο� πλαισ�ου
για µεγ�λε� επενδ�σει� (6). Στι� 8 Μαcου 2001,

στην υπθεση N 783/2000, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� αποφ�σισε να µην εγε�ρει αντιρρ�σει�
σε σχ�ση µε την προταθε�σα εν�σχυση �ψου�
119 080 000 EUR υπ�ρ τη� Wacker Chemie
GmbH Nünchritz, για την επ�κταση και τον
εκσυγχρονισµ του εργοστασ�ου σιλικνη�
τη� πρ�ην Hüls AG. Η Επιτροπ� συµπ�ρανε
τι η προταθε�σα ακαθ�ριστη �νταση εν�-
σχυση� 26,77 % ε�ναι χαµηλτερη απ τη µ�γι-
στη επιτρεπµενη �νταση β�σει του πολυτο-
µεακο� πλαισ�ου για το συγκεκριµ�νο σχ�-
διο. Αξιολογ�ντα� τη συµβιβασιµτητα τη�
εν�σχυση�, η Επιτροπ� �λαβε υπψη την κατ�-
σταση τη� αγορ��, τον αριθµ των θ�σεων
απασχληση� που δηµιουργο�νται �µεσα µε
το σχ�διο και τα θετικ� αποτελ�σµατα τη�
επ�νδυση� στι� οικονοµ�ε� των επιλ�ξιµων
περιοχ�ν (7). Στι� 18 Ιουλ�ου 2001, στην υπ-
θεση N 184/2000, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εν�-
κρινε εν�σχυση �ψου� 27,6 εκατ. EUR για
επ�νδυση τη� Kartogroup στη Leuna, στο
Sachsen-Anhalt. Η επ�νδυση αφορ� τη δηµι-
ουργ�α εργοστασ�ου για την παραγωγ� χαρ-
τιο� τουαλ�τα� και χαρτιο� κουζ�να�. Το συνο-
λικ κστο� τη� επ�νδυση� αν�ρχεται σε 85
εκατ. EUR (166 εκατ. DΕM) και η εγκριθε�σα
εν�σχυση αντιπροσωπε�ει το 35 % του επι-
λ�ξιµου κστου� τη� επ�νδυση�. Το επενδυ-
τικ σχ�διο δηµιουργε� 154 µνιµε� θ�σει�
εργασ�α� σε µ�α περιοχ� που πλ�ττεται απ
υψηλ� ανεργ�α. Η Επιτροπ� εν�κρινε την εν�-
σχυση δεδοµ�νου τι τη θε�ρησε συµβιβ�-
σιµη µε το πολυτοµεακ πλα�σιο για τι� περι-
φερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυ-
τικ� σχ�δια.

3. ∆ÔÌÂ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

3.1. ∆ÔÌÂ›˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È 
ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜

3.1.1. Ναυπηγικ' βιοµηχαν�α

402. Σ�µφωνα µε το �ρθρο 3 παρ�γραφο� 1
του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1540/98 του Συµ-
βουλ�ου περ� των ν�ων καννων ενισχ�σεω�
τη� ναυπηγικ�� βιοµηχαν�α� (8), δεν επιτρ�-
πονται ν�ε� λειτουργικ�� ενισχ�σει� στη ναυ-
πηγικ� βιοµηχαν�α απ τι� αρχ�� του 2001.

403. Σ�µφωνα µε τη θ�ση τη� τ�� 29η� Νοεµ-
βρ�ου, η Επιτροπ� εφ�ρµοσε τη διττ� στρα-
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(1) Υποθ�σει� C 48/1999, C 53/1999 και C 54/1999, βλ�πε παραπ�νω.
(2) Υποθ�σει� C 48/1999, C 53/1999 και C 54/1999, βλ�πε παρα-

π�νω.
(3) Υποθ�σει� C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999 και C 52/1999,

βλ�πε παραπ�νω.
(4) Υποθ�σει� N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN

88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/A/97, N 288/96
και C 27/89.

(5) Υποθ�σει� N 711/95 και N 618/96.
(6) ΕΕ C 107 τη� 7.4.1997, σ. 1.

(7) Το αν�τατο ριο για τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει� στι� συγκε-
κριµ�νε� επιλ�ξιµε� περιοχ�� ε�ναι 35 % ακαθ�ριστο για τι�
µεγ�λε� επιχειρ�σει�.

(8) ΕΕ L 202 τη� 18.7.1998, σ. 1.



τηγικ� τη� για την προ�σπιση τη� κοινοτι-
κ�� ναυπηγικ�� βιοµηχαν�α� απ τι� επιδο-
τ�σει� που υποστηρ�ζεται τι χορ�γησε η
Κορ�α στη ναυπηγικ� τη� βιοµηχαν�α. Αφε-
ν�, πραγµατοπο�ησε �ρευνε� στο πλα�σιο
του κανονισµο� για του� φραγµο�� στο εµπ-
ριο (ΚΦΕ) (1) και προετο�µασε τη δρ�ση τη�
κατ� τη� Κορ�α� στον ΠΟΕ. Αφετ�ρου, πρ-
τεινε �ναν κανονισµ για �ναν προσωριν
αµυντικ µηχανισµ (2).

404. Ο προσωριν� αµυντικ� µηχανισµ�
(ΠΑΜ) αποτελε� �να �κτακτο µ�τρο, µε στχο
τη στ�ριξη τη� δρ�ση� τη� Επιτροπ�� κατ�
τη� Κορ�α� στο πλα�σιο τη� συµφων�α� του
ΠΟΕ για τι� επιδοτ�σει� και τα αντισταθµι-
στικ� µ�τρα. ∆εν θα αρχ�σει να ισχ�ει µ�χρι
να ξεκιν�σει η Επιτροπ� τη δρ�ση στον ΠΟΕ
κατ� τη� Κορ�α� και θα π�ψει να ισχ�ει αν η
Κοιντητα και η Κορ�α καταλ�ξουν σε συµ-
φων�α για το θ�µα αυτ. Σε οποιαδ�ποτε περ�-
πτωση, θα λ�ξει στι� 31 ∆εκεµβρ�ου 2002.

405. Το Συµβο�λιο των Υπουργ�ν Βιοµηχα-
ν�α� τη� 5η� ∆εκεµβρ�ου δεν εν�κρινε τον
ΠΑΜ. Συνεπ��, η Επιτροπ� δεν ξεκ�νησε
ακµη τη δρ�ση στον ΠΟΕ κατ� τη� Κορ�α�.
Ωστσο, θα επαναλ�βει τι� �ρευν�� τη� στο
πλα�σιο του ΚΦΕ το πρ�το εξ�µηνο του 2002.

406. Στι� 25 Ιουλ�ου 2001, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να κηρ�ξει τη µη κοινοποιηθε�σα κρα-
τικ� εν�σχυση προ� του� επενδυτ�� του πλο�ου
«Le Levant» µη συµβιβ�σιµη µε την κοιν�
αγορ� (3). Το πλο�ο χρηµατοδοτ�θηκε απ
ιδι�τε� επενδυτ�� στου� οπο�ου� και συνεχ�-
ζει να αν�κει. Το πλο�ο διαχειρ�ζεται η επι-
χε�ρηση CIL, η οπο�α πιθαν να καταστε� ο
µελλοντικ� ιδιοκτ�τη� του. Ε�χε επιτραπε�
στου� επενδυτ�� να αφαιρ�σουν το κστο� τη�
επ�νδυσ�� του� απ το φορολογητ�ο του�
εισδηµα σ�µφωνα µε �να φορολογικ καθε-
στ�� (νµο� Pons). Γι’ αυτ το ε�δο� σχεδ�ου,
η Επιτροπ� πρ�πει να ελ�γξει το αναπτυξιακ
περιεχµενο του σχεδ�ου. Στη συγκεκριµ�νη
περ�πτωση, η Επιτροπ� θε�ρησε τι το πλο�ο
δεν συµβ�λλει ουσιωδ�� στην αν�πτυξη τη�
περιοχ�� Saint-Pierre-et-Miquelon. ∆εδοµ�-
νου τι η παρ�νοµη εν�σχυση ε�χε �δη χορη-
γηθε�, πρ�πει να ανακτηθε�. Η Επιτροπ� θεω-
ρε� τι οι επενδυτ��, ω� �µεσοι δικαιο�χοι
και σηµερινο� ιδιοκτ�τε� του πλο�ου, πρ�πει
να επιστρ�ψουν την εν�σχυση.

407. Η Επιτροπ� αποφ�σισε να επεκτε�νει
µια επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα� για την ανα-
δι�ρθρωση τη� ισπανικ�� ναυπηγικ�� βιο-
µηχαν�α� περιλαµβ�νοντα� λε� τι� πρ�ξει�
που οδ�γησαν στη δηµιουργ�α του ναυπηγο-
επισκευαστικο� οµ�λου IZAR (4). Η Επιτροπ�
�χει αµφιβολ�ε� σχετικ� µε το αν η τιµ� που
κατ�βαλε ο κρατικ� στρατιωτικ� ναυπηγο-
επισκευαστικ� µιλο� Bazan (που στη συν�-
χεια �λλαξε την επωνυµ�α του σε IZAR) για
ορισµ�να ναυπηγε�α που αγρασε απ τον
κρατικ πολιτικ ναυπηγοεπισκευαστικ
µιλο Astilleros Españoles (AESA) και απ την
κρατικ� εταιρε�α χλντινγκ Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI) �ταν γν�-
σια πρ�ξη µε του� ρου� τη� αγορ�� και συνε-
π�� δεν αποτελε� εν�σχυση για τον ν�ο µιλο
IZAR. Η Επιτροπ� �χει αµφιβολ�ε� για το αν
η εν�σχυση αυτ� ε�ναι συµβιβ�σιµη µε του�
καννε� για τη ναυπηγικ� βιοµηχαν�α. Συνε-
π��, αποφ�σισε να επεκτε�νει τη διαδικασ�α
�ρευνα� που �χει �δη ξεκιν�σει για µ�α πρ�ξη
που αφορ� την π�ληση απ την AESA δ�ο
ναυπηγε�ων και εν� εργοστασ�ου κινητ�ρων
στη SEPI.

3.1.2. Χ�λυβα�

408. Ο �κτο� κ�δικα� για τι� ενισχ�σει� στη
βιοµηχαν�α σιδ�ρου, ο οπο�ο� παραµ�νει σε
ισχ� µ�χρι τη λ�ξη τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ τον
Ιο�λιο του 2002, προβλ�πει τη δυναττητα
χορ�γηση� ενισχ�σεων σε περιορισµ�νο µνο
αριθµ περιπτ�σεων, συγκεκριµ�να για
�ρευνα και αν�πτυξη, για την προστασ�α του
περιβ�λλοντο� και για κοινωνικο�� σκοπο��
στο πλα�σιο τη� µνιµη� διακοπ�� τη� λει-
τουργ�α� εγκαταστ�σεων.

409. Η Επιτροπ� εν�κρινε εν�σχυση για την
προστασ�α του περιβ�λλοντο� για τι� ακ-
λουθε� χαλυβουργ�ε� ΕΚΑΧ: Voest Alpine
Linz (1,6 εκατ. EUR), Voest Alpine Donawitz
(2,6 εκατ. EUR), Böhler Edelstahl
(348,830 EUR) και πολλ�� ισπανικ�� εται-
ρε�ε�. Εν�κρινε αρνητικ� απφαση για εν�-
σχυση υπ�ρ τη� BRE.M.A. Warmwalzwerk
(622,564 EUR), δεδοµ�νου τι δεν ε�χαν αφαι-
ρεθε� οι εξοικονοµ�σει� που οφε�λονταν στην
επ�νδυση, πω� προβλ�πει ο κ�δικα� για τι�
ενισχ�σει� στη βιοµηχαν�α σιδ�ρου.

410. Η Επιτροπ� εν�κρινε εν�σχυση E & A
υπ�ρ τη� Corus Technology BV (166,661 EUR),
τη� Sidmar NV (505,620 EUR), τη� Stahlwerke
Bremen (290,828 EUR) και τη� Cogne Acciai
Speciale (2,58 εκατ. EUR). Εν�κρινε αρνητικ�
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(1) Κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συµβουλ�ου (ΕΕ L 349 τη�
31.12.1994, σ. 71).

(2) COM (2001) 401 τελικ (ΕΕ C 304 E τη� 30.10.2001, σ. 208).
(3) Υπθεση C 74/99. (4) Υπθεση C 40/2000, απφαση τη� 28η� Νοεµβρ�ου 2001.
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απφαση για εν�σχυση υπ�ρ τη� Eko Stahl
(399 004 EUR), δεδοµ�νου τι θε�ρησε τι η
εταιρε�α αυτ� θα λειτουργο�σε ω� «πεδ�ο δοκι-
µ��» για �λλου� συµµετ�χοντε� σε σχ�διο
E & A.

411. Η Επιτροπ� �λαβε επ�ση� δ�ο τελικ��
αποφ�σει� για την Georgsmarienhuette
Holding GmbH και την Groeditzer Stahlwerke
GmbH θεωρ�ντα� τι η σ�µβαση διε�θυνση�
και η π�ληση περιουσιακ�ν στοιχε�ων δεν
περιε�χαν στοιχε�α εν�σχυση�.

3.1.3. Βιοµηχαν�α �νθρακα

412. Σ�µερα στην ΕΕ, �νθρακα παρ�γουν τ�σ-
σερα κρ�τη µ�λη· λγω των µη ευνοϊκ�ν γεω-
λογικ�ν συνθηκ�ν τα περισστερα ορυχε�α
τη� ΕΕ δεν ε�ναι πλ�ον ανταγωνιστικ� σε
σχ�ση µε τον εισαγµενο �νθρακα, ωστσο τα
προαναφερθ�ντα κρ�τη µ�λη επιλ�γουν να
υποστηρ�ξουν τον τοµ�α παραγωγ�� �νθρακα
για κοινωνικο�� και περιφερειακο�� λγου�.
Οι κρατικ�� ενισχ�σει� δι�πονται απ την
απφαση αριθ. 3632/93/ΕΚΑΧ (1) η οπο�α
καθορ�ζει του� ρου� και τι� προϋποθ�σει�
χορ�γηση� αυτ�ν των ενισχ�σεων. Τα κρ�τη
µ�λη κοινοποιο�ν τι� ενισχ�σει� σε ετ�σια
β�ση. Η Επιτροπ� εξετ�ζει προσεκτικ� τι�
αιτ�σει� και λαµβ�νει τι� αποφ�σει� �γκρι-
ση�. Το πλα�σιο αυτ θα εξακολουθ�σει να
ισχ�ει µ�χρι τη λ�ξη τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ.

413. Η Επιτροπ� εν�κρινε µε απφαση τη�
25η� Ιουλ�ου 2001 πρταση για κανονισµ του
Συµβουλ�ου σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� στη βιοµηχαν�α �νθρακα (2) �στε να καλ�-
ψει τι� κρατικ�� ενισχ�σει� που θα χορηγη-
θο�ν µετ� τι� 23 Ιουλ�ου 2002.

414. Το 2001 η Επιτροπ� εν�κρινε καθεστ�τα
κρατικ�ν ενισχ�σεων µε τα οπο�α επιτρ�πει
στη Γερµαν�α (3), στη Γαλλ�α (4), στην Ισπα-
ν�α (5) και το Ηνωµ�νο Βασ�λειο (6) τη χορ�-
γηση τη� απαρα�τητη� κρατικ�� χρηµατοδ-
τηση� στη βιοµηχαν�α �νθρακα για το 2001.
Οι ενισχ�σει� αυτ�� καλ�πτουν τη διαφορ�
µεταξ� κστου� παραγωγ�� και διεθν�ν τιµ�ν

για τον �νθρακα και επ�ση� αντισταθµ�ζουν
την καταβολ� εισφορ�ν κοινωνικο� χαρα-
κτ�ρα.

3.1.4. Αυτοκινητοβιοµηχαν�α

415. Στι� 13 Νοεµβρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� αποφ�σισε να παρατε�νει τη δι�ρ-
κεια ισχ�ο� του κοινοτικο� πλαισ�ου για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α τη� αυτοκι-
νητοβιοµηχαν�α� (ΕΕ C 279 τη� 15.9.1997).
Yλα τα κρ�τη µ�λη συµφ�νησαν για τη συγκε-
κριµ�νη παρ�ταση. Η παρ�ταση ισχ�ει για
�να �το�, δηλαδ� �ω� τι� 31 ∆εκεµβρ�ου 2002,
εκτ� αν το ν�ο πολυτοµεακ πλα�σιο για τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επεν-
δυτικ� σχ�δια, που θα αντικαταστ�σει το
ειδικ τοµεακ πλα�σιο για την αυτοκινητο-
βιοµηχαν�α, τεθε� σε ισχ� πριν απ την ηµε-
ροµην�α αυτ�.

416. Στι� 17 Ιανουαρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� εν�κρινε περιφερειακ� εν�σχυση
40 εκατ. GBP υπ�ρ τη� Nissan Motor
Manufacturing Ltd (7). Η εν λγω εν�σχυση
αποτελε� περιφερειακ� εν�σχυση για τη µετα-
τροπ� του εργοστασ�ου στο Sunderland (Ηνω-
µ�νο Βασ�λειο) �στε να παρ�γει το ν�ο
µοντ�λο «Micra». Οι αρχικ�� αµφιβολ�ε� τη�
Επιτροπ��, που οδ�γησαν σε επ�σηµη διαδι-
κασ�α �ρευνα� τον Σεπτ�µβριο 2000, δεν επι-
βεβαι�θηκαν.

417. Στι� 6 Ιουν�ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να λ�βει τελικ� αρνητικ� απφαση για εν�-
σχυση E & A που επιθυµο�σαν να χορηγ�-
σουν οι ιταλικ�� αρχ�� στην IVECO SPA,
θυγατρικ� του οµ�λου Fiat. Η προτεινµενη
εν�σχυση ανερχταν σε 16 εκατ. EUR σε ονο-
µαστικ�� τιµ�� για επενδυτικ σχ�διο �ψου�
111 εκατ. EUR και αφορο�σε την αναν�ωση
και την επ�κταση τη� σειρ�� ελαφρ�ν οχη-
µ�των τη� IVECO.

418. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
τι η σχεδιαζµενη εν�σχυση δεν �ταν απα-
ρα�τητη �στε να αναπτ�ξει η IVECO τη ν�α
σειρ� ελαφρ�ν οχηµ�των. Μολοντι το σχ�-
διο οδηγε� σε βελτιωµ�νο προϊν �ναντι του
προηγο�µενου µοντ�λου, ο καινοτµο� χαρα-
κτ�ρα� τη� επ�νδυση� περιοριζταν σε κ�τι
που ε�ναι κοιν στην αυτοκινητοβιοµηχαν�α
στο πλα�σιο τη� αν�πτυξη� και προ�θηση�
ν�ων µοντ�λων.

419. Σ�µφωνα µε του� καννε� που δι�πουν
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για E & A, µπορε� να
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(1) ΕΕ L 329 τη� 30.12.1993, σ. 12.
(2) COM(2001) 423 τελικ (ΕΕ C 304 E τη� 30.10.2001, σ. 202).
(3) Υπθεση N 1/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 21η� ∆εκεµ-

βρ�ου 2000 (ΕΕ L 127 τη� 9.5.2001, σ. 55).
(4) Υπθεση N 3/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 23η� Μαcου

2001 (ΕΕ L 239 τη� 7.9.2001, σ. 35).
(5) Υπθεση N 2/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η� ∆εκεµ-

βρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).
(6) Υπθεση N 4/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 8η� Μαcου

2001 (ΕΕ L 241 τη� 11.9.2001, σ. 10)· υπθεση N 6/2001, απ-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Ιουλ�ου 2001 (ΕΕ L 305 τη�
22.11.2001, σ. 27)· υποθ�σει� N 7/2001 και N 8/2001, απ-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 17η� Οκτωβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη
δηµοσιευθε�). (7) Υπθεση C 51/2000.



χορηγηθε� εν�σχυση αν αποτελε� κ�νητρο για
τι� επιχειρ�σει� να αναλ�βουν δραστηρι-
τητε� E & A π�ρα απ τι� συν�θει� δραστη-
ριτητ�� του�. Αν η αν�πτυξη εν� ν�ου µοντ�-
λου � µια� σειρ�� µοντ�λων εθεωρε�το δρα-
στηριτητα �ρευνα� για την οπο�α µπορε� να
χορηγηθε� εν�σχυση, κ�θε αυτοκινητοβιο-
µηχαν�α θα µπορο�σε να ζητε� εν�σχυση E & A
για κ�θε ν�ο µοντ�λο που θα εισαγ�γει στην
αγορ�. Στην περ�πτωση αυτ� η κρατικ� επι-
δτηση θα ισοδυναµο�σε µε λειτουργικ� εν�-
σχυση, και δεν θα εξυπηρετο�σε το στχο να
οδηγηθο�ν οι εταιρε�ε� να συνεχ�σουν τι�
προσπ�θει�� του� στον τοµ�α τη� �ρευνα�,
κ�τι που δεν θα �καναν διαφορετικ�.

420. Στι� 23 Οκτωβρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� εν�κρινε εισφορ� κεφαλα�ου υπ�ρ
τη� ισπανικ�� αυτοκινητοβιοµηχαν�α�
Santana Motor το 1999, δεδοµ�νου τι το
µ�τρο δεν αποτελο�σε κρατικ� εν�σχυση. Η
Επιτροπ� εν�κρινε επ�ση� εν µ�ρει επενδυ-
τικ� εν�σχυση υπ�ρ τη� Santana σε σχ�ση µε
το στρατηγικ σχ�δι τη� 1998-2006.

421. Σε περ�πτωση κεφαλαιακ�ν εισφορ�ν
σε εταιρε�ε� που περιλαµβ�νουν δηµσιου�
πρου�, η Επιτροπ� πρ�πει να διασφαλ�σει
τι το µ�τρο δεν περι�χει στοιχε�α κρατικ��
εν�σχυση�. Για το λγο αυτ, η Επιτροπ�
πραγµατοποιε� λεπτοµερ� �ρευνα �στε να
καθορ�σει αν οι δυναττητε� κερδοφορ�α� και
αν�πτυξη� τη� εταιρε�α� θα δικαιολογο�σαν
την εισφορ� κεφαλα�ου απ �ναν συν�θη
επενδυτ� οικονοµ�α� τη� αγορ��. Στην περ�-
πτωση αυτ� η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι οι
δυναττητε� κερδοφορ�α� τη� Santana �ταν
επαρκε�� �στε να δικαιολογ�σουν την
εισφορ� κεφαλα�ου. Συνεπ��, η Επιτροπ�
αποφ�σισε τι η εισφορ� κεφαλα�ου δεν απο-
τελο�σε εν�σχυση.

422. Σχετικ� µε την περιφερειακ� εν�σχυση,
η Επιτροπ� συµπ�ρανε τι η εν�σχυση ε�ναι
συµβιβ�σιµη µε την κοιν� αγορ� δεδοµ�νου
τι τηρε� τα αν�τατα ρια π�ρα απ τα οπο�α
ε�ναι απαρα�τητη η περισστερο λεπτοµερ��
αξιολγηση σ�µφωνα µε του� ειδικο�� καν-
νε� που δι�πουν τι� ενισχ�σει� προ� την αυτο-
κινητοβιοµηχαν�α. Το µ�γιστο ποσ εν�σχυ-
ση� που µπορο�σε να χορηγηθε� καθορ�στηκε
στα 8,68 εκατ. EUR.

423. Στι� 28 Φεβρουαρ�ου 2001, µετ� απ επ�-
σηµη διαδικασ�α �ρευνα�, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� επ�τρεψε περιφερειακ� εν�σχυση
�ψου� 78 δισ. ITL (40 εκατ. EUR) για την
παραγωγ� του ν�ου µοντ�λου «Punto» στο
εργοστ�σιο τη� Fiat στο Melfi (Ντια Ιταλ�α).
Η Επιτροπ� εξ�τασε τη γεωγραφικ� κινητι-

κτητα του σχεδ�ου και συµπ�ρανε τι το
εργοστ�σιο του οµ�λου Fiat στο Tychy τη�
Πολων�α� θα αποτελο�σε βι�σιµη εναλλα-
κτικ� λ�ση. Για να αξιολογ�σει την αναλο-
γικτητα τη� εν�σχυση�, πραγµατοποι�θηκε
αν�λυση κστου�-ωφ�λεια�. Η αν�λυση
κστου�-ωφ�λεια� συν�κρινε το κστο� του
σχεδ�ου στο Melfi µε το εναλλακτικ εργο-
στ�σιο. ∆εδοµ�νου τι η σχεδιαζµενη �νταση
εν�σχυση� �ταν κ�τω απ το αν�τατο ριο
για τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει� και το πρ-
σθετο κστο� για την παραγωγ� στο Melfi αντ�
του Tychy/Πολων�α, η Επιτροπ� συµπ�ρανε
τι τηρ�θηκαν οι καννε� του κοινοτικο�
πλαισ�ου για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στην
αυτοκινητοβιοµηχαν�α και τι η εν�σχυση
�ταν συµβιβ�σιµη µε τη Συνθ�κη.

424. Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου 2001, µετ� απ επ�-
σηµη διαδικασ�α �ρευνα�, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� αποφ�σισε τι η Γερµαν�α πρ�πει να
µει�σει τη σχεδιαζµενη περιφερειακ� εν�-
σχυση υπ�ρ τη� DaimlerChrysler για την κατα-
σκευ� ν�ου εργοστασ�ου παραγωγ�� κινητ�-
ρων στην Kölleda (Θουριγγ�α), επιλ�ξιµη
περιοχ� µε την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 3 στοιχε�ο α).

425. Σε ,τι αφορ� την αναγκαι�τητα, η Γερ-
µαν�α υποστ�ριξε τι η επ�νδυση θα πραγ-
µατοποιταν σε εναλλακτικ� θ�ση στην Ουγ-
γαρ�α (στο Nyergesujfalu). Β�σει των εγγρ�-
φων που τη� υποβλ�θηκαν, η Επιτροπ�
συµπ�ρανε τι η θ�ση στην Ουγγαρ�α αποτε-
λο�σε αξιπιστη εµπορικ� εναλλακτικ� λ�ση.
Σε ,τι αφορ� την αναλογικ�τητα τη� εν�σχυ-
ση�, η αν�λυση κστου�-ωφ�λεια� οδ�γησε
σε δε�κτη µειονεκτ�µατο� περιοχ�� τη�
Kölleda τη� τ�ξη� του 31,93 %, δηλαδ� ποσο-
στ χαµηλτερο απ ,τι αρχικ� ε�χε αναφ�-
ρει η Γερµαν�α. Λγω τη� σηµαντικ�� α�ξη-
ση� τη� παραγωγικ�� ικαντητα�, το επιτρε-
πµενο ποσοστ εν�σχυση� µει�θηκε
περαιτ�ρω κατ� µια εκατοστια�α µον�δα σε
30,93 %. Συνεπ��, η Επιτροπ� µπορο�σε να
επιτρ�ψει µνο εν�σχυση σε ποσοστ 30,93 %
του επιλ�ξιµου κστου� 185 εκατ. EUR
(καθαρ� τρ�χουσα αξ�α) που αντιστοιχε� σε
57,22 εκατ. EUR (καθαρ� τρ�χουσα αξ�α). Τα
υπλοιπα 6,58 εκατ. EUR τη� κοινοποιηθε�-
σα� εν�σχυση� θεωρ�θηκαν µη συµβιβ�σιµα
µε την κοιν� αγορ�.

426. Στι� 18 Ιουλ�ου 2001, µετ� απ επ�σηµη
διαδικασ�α �ρευνα�, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
αποφ�σισε να µει�σει σχεδιαζµενη περιφε-
ρειακ� εν�σχυση υπ�ρ τη� Volkswagen για
ν�ο εργοστ�σιο παραγωγ�� αυτοκιν�των στη
∆ρ�σδη. Η συναρµολγηση του ν�ου µοντ�-
λου και το κ�ντρο ενδι�µεση� αποθ�κευση�112
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σχεδιαζταν να εγκατασταθο�ν στη ∆ρ�σδη
και το εργοστ�σιο για τα πλα�σια και τι� βαφ��
στο κοντιν Mosel, δ�ο επιλ�ξιµε� περιοχ��
µε την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3
στοιχε�ο α).

427. Ω� προ� την αναγκαι�τητα τη� ενσχυση�,
η Επιτροπ� συµπ�ρανε, β�σει των εγγρ�φων
που τη� υποβλ�θηκαν κατ� τη δι�ρκεια τη�
διαδικασ�α�, τι η παραγωγ� στην Τσεχικ�
∆ηµοκρατ�α (στην Πρ�γα και το Kvasiny) θεω-
ρ�θηκε απ την εταιρε�α αξιπιστη εµπορικ�
εναλλακτικ� λ�ση. Η Επιτροπ� β�σισε την
αξιολγησ� τη� για την αναλογικ�τητα τη� εν-
σχυση� σε δ�ο χωριστ�� αναλ�σει� κστου�-
ωφ�λεια�: για τα εργοστ�σια τη� ∆ρ�σδη� και
τη� Πρ�γα�, αφεν�, και του Mosel και του
Kvasiny, αφετ�ρου. Σε ,τι αφορ� την επ�ν-
δυση στο Mosel, η προβλεπµενη �νταση τη�
εν�σχυση� �ταν χαµηλτερη απ το µειον�-
κτηµα τη� περιοχ�� και το αν�τατο ριο για
την περιφερειακ� εν�σχυση. Συνεπ��, η Επι-
τροπ� εν�κρινε την προτεινµενη εν�σχυση
για το Mosel �ψου� 65 εκατ. DΕM. Σχετικ�
µε την επ�νδυση στη ∆ρ�σδη, η �νταση τη�
εν�σχυση� που προ�βλεπε η Γερµαν�α υπε-
ρ�βαινε το µειον�κτηµα τη� περιοχ��. #τσι,
η Επιτροπ� εν�κρινε �ψο� εν�σχυση� 80 εκατ.
DΕM, εν� �να επιπλ�ον ποσ 25,7 εκατ. DΕM
θεωρ�θηκε µη συµβιβ�σιµο µε την κοιν�
αγορ�.

3.1.5. Μεταφορ��

Σιδηροδροµικ�� µεταφορ��

428. Η Επιτροπ�, πω� και κατ� τα προη-
γο�µενα �τη, αντιµετωπ�ζει θετικ� την αλλαγ�
µ�σου µεταφορ�� και την αν�πτυξη µεταφο-
ρ�ν που βλ�πτουν λιγτερο το περιβ�λλον
�στε να επιτευχθε� �να βι�σιµο σ�στηµα
µεταφορ�ν. Στο πρσφατο Λευκ Βιβλ�ο για
µια κοιν� πολιτικ� µεταφορ�ν, η Επιτροπ�
υπενθ�µιζε τι οι σιδηροδροµικ�� µεταφορ��
αποτελο�ν �ναν στρατηγικ τοµ�α απ τον
οπο�ο εξαρτ�νται οι προσπ�θειε� για την
αλλαγ� µεταφορικ�ν µ�σων. Συνεπ��, η Επι-
τροπ� θα συνεχ�σει να αντιµετωπ�ζει θετικ�
τι� ενισχ�σει� στον σιδηροδροµικ τοµ�α,
τσο σε ,τι αφορ� τι� σιδηροδροµικ�� υπη-
ρεσ�ε� σο, ειδικτερα, και τι� επενδ�σει�
στι� σιδηροδροµικ�� υποδοµ�� οι οπο�ε�, λγω
του υψηλο� κστου� του�, δεν ε�ναι βι�σιµε�
χωρ�� δηµσια συγχρηµατοδτηση.

429. Β�σει τη� κοιν�� πολιτικ�� µεταφορ�ν,
η Επιτροπ� αποφ�σισε στι� 13 Φεβρουαρ�ου
2001 να µην εγε�ρει αντιρρ�σει� στην απ-
φαση του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου να χορηγ�-

σει κρατικ�� ενισχ�σει� σε ορισµ�να σχ�δια.
Στχο� του προγρ�µµατο� �ταν να δε�ξει στο
ευρ� κοιν τι οι σιδηρδροµοι µπορο�ν να
αποτελ�σουν �να αποτελεσµατικ και βι�-
σιµο µ�σο µεταφορ�� αλλ� και εναλλακτικ�
λ�ση, ειδικτερα, �ναντι των οδικ�ν µετα-
φορ�ν (υπθεση N 687/2000, Kαινοτµοι
λ�σει� σε θ�µατα σιδηροδροµικ�� επιµελη-
τε�α�) (1). Επιπλ�ον, στι� 19 Σεπτεµβρ�ου 2001,
επ�τρεψε σηµαντικ� εν�σχυση στο διαχειρι-
στ� τη� υποδοµ�� στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο
�στε να συµβ�λει στη χρηµατοδτηση εν�
επενδυτικο� προγρ�µµατο� αναδι�ρθρωση�
στο κυριτερο σιδηροδροµικ δ�κτυο στη
Μεγ�λη Βρεταν�α (υπθεση N 500/2001, UK
Network Grants) (2).

Θαλ�σσιε� µεταφορ��

430. Το �το� 2001, η Επιτροπ� επ�τρεψε δι�-
φορα καθεστ�τα ενισχ�σεων υπ�ρ τη� απα-
σχληση� κοινοτικ�ν ναυτικ�ν. Αυτ� τα
µ�τρα εν�σχυση�, που συµβ�λλουν στη µε�-
ωση του µισθολογικο� κστου� των ναυτι-
λιακ�ν επιχειρ�σεων, �χουν ω� στχο να
επιτρ�ψουν την αντιµετ�πιση του διεθνο��
ανταγωνισµο� χωρ�� να προσφε�γουν οι ενδια-
φερµενοι σε µαζικ�� αλλαγ�� σηµα�α� υπ�ρ
σηµαι�ν που προσφ�ρουν λιγτερο δαπανηρ�
φορολογ�α και κοινωνικ� προστασ�α για τον
εφοπλιστ�. Συµβ�λλουν επ�ση� στην προ-
στασ�α τη� απασχληση� των κοινοτικ�ν ναυ-
τικ�ν �στε να προστατευτε� η τεχνογνωσ�α σε
ναυτιλιακ� θ�µατα και να διατηρηθε� υψηλ
επ�πεδο ασφ�λεια� στον τοµ�α.

431. Στι� 8 Φεβρουαρ�ου, η Επιτροπ� επ�-
τρεψε στη Γαλλ�α να παρατε�νει π�ρα απ το
2001 το καθεστ�� επιστροφ�� των εργοδοτι-
κ�ν κοινωνικ�ν εισφορ�ν των ναυτιλιακ�ν
επιχειρ�σεων, που ε�χε επιτρ�ψει η Επιτροπ�
το 1999 για τρ�α �τη. Το καθεστ�� αυτ συν�-
σταται στην επιστροφ� στι� επιχειρ�σει�, οι
οπο�ε� απασχολο�ν ναυτικο�� και των οπο�ων
τα πλο�α υπκεινται στον διεθν� ανταγωνι-
σµ, των κοινωνικ�ν εισφορ�ν που αφορο�ν
τη σ�νταξη, την ιατροφαρµακευτικ� περ�-
θαλψη και τα εργατικ� ατυχ�µατα που κατα-
βλ�θηκαν, το προηγο�µενο �το�, στου� αρµ-
διου� οργανισµο�� για την αν�κτηση αυτ�ν
των εισφορ�ν.

432. Στι� 30 Απριλ�ου, η Επιτροπ� επ�τρεψε
στη Γαλλ�α να συµπληρ�σει το µηχανισµ
τη� για ενισχ�σει� υπ�ρ τη� απασχληση�

113
(1) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 13η� Φεβρουαρ�ου 2001.
(2) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Σεπτεµβρ�ου 2001 (ΕΕ C

333 τη� 28.11.2001, σ. 7).



κοινοτικ�ν ναυτικ�ν εγκρ�νοντα� την επι-
στροφ� στι� ναυτιλιακ�� επιχειρ�σει� των
εισφορ�ν για οικογενειακ� επιδµατα και
των εισφορ�ν για ασφ�λιση κατ� τη� ανερ-
γ�α�.

433. Στι� 6 Μαρτ�ου, η Επιτροπ� επ�τρεψε
στη Φινλανδ�α να επιστρ�ψει στου� εφοπλι-
στ�� τι� εργοδοτικ�� εισφορ�� που καταβλ�-
θηκαν για τη συνταξιοδτηση των ναυτικ�ν,
την ασφ�λεια κατ� τη� ανεργ�α�, κατ� των
ατυχηµ�των, την ασφ�λεια ζω�� και την ασφ�-
λεια ελε�θερου χρνου. Τα µ�τρα εν�σχυση�
ισχ�ουν για λα τα πλο�α που πραγµατοποιο�ν
διεθν�� εµπριο, περιλαµβανοµ�νων, υπ ορι-
σµ�νε� προϋποθ�σει�, και των ρυµουλκ�ν και
των προωθητικ�ν πλο�ων. Στι� δ�ο αυτ�� περι-
πτ�σει�, ισχ�ουν µνο για τα πλο�α ανοικτ��
θαλ�σση�.

434. Στι� 28 Φεβρουαρ�ου, η Επιτροπ� ξεκ�-
νησε επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα� β�σει του
�ρθρου 88 παρ�γραφο� 2 τη� Συνθ�κη� για να
αξιολογ�σει τα µ�τρα εν�σχυση� που συνδ�-
ονται µε την αντιστ�θµιση τη� υποχρ�ωση�
παροχ�� δηµσια� υπηρεσ�α� απ την
SNCM (1). Η απφαση αυτ� ελ�φθη β�σει
ν�ων στοιχε�ων που υποβλ�θηκαν στην Επι-
τροπ� στο πλα�σιο τη� επ�σηµη� διαδικασ�α�
�ρευνα� που �νοιξε το 1998 για τι� ενισχ�σει�
που λ�µβανε η εταιρε�α Corsica Marittima,
θυγατρικ� τη� SNCM, απ το γαλλικ κρ�-
το� για τη µεταφορ� επιβατ�ν µεταξ� τη� Γαλ-
λ�α� και τη� Ιταλ�α� στα δροµολγια Γ�νοβα-
Bastia και Λιβρνο-Bastia (2).

435. Στι� 30 Οκτωβρ�ου 2001, η Επιτροπ�
αποφ�σισε να κλε�σει απ κοινο� τι� δ�ο δια-
δικασ�ε�. Συµπ�ρανε τι, στο µ�τρο που οι
επιδοτ�σει� που καταβ�λλονταν στην SNCM
δεν υπερ�βησαν το κστο� τη� εταιρε�α� για
την παροχ� τη� δηµσια� υπηρεσ�α� ναυτι-
λιακ�� εξυπηρ�τηση� τη� Κορσικ��, πω�
καθορ�στηκε απ το δηµσιο, µπορε� να θεω-
ρηθε� τι δεν υπ�ρξαν σταυρωτ�� επιδοτ�-
σει� προ� φελο� τη� θυγατρικ�� τη� Corsica
Marittima. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �δειξε
εξ�λλου τι τα µισθ�µατα που πλ�ρωνε η
εταιρε�α αυτ� καθορ�στηκαν µε του� ρου�
τη� αγορ��. Η Επιτροπ� ζ�τησε επ�ση� απ τη
Γαλλ�α να την ενηµερ�σει, πριν απ την
�ναρξη ισχ�ο� τη� ν�α� σ�µβαση� για την
παροχ� δηµσια� υπηρεσ�α� σχετικ� µε τη
ναυτιλιακ� εξυπηρ�τηση τη� Κορσικ��, για
τα µ�τρα που θα λ�βει για τη διαρθρωτικ�
προσαρµογ� τη� SNCM στου� ν�ου� ρου�

τη� αγορ�� που απορρ�ουν απ την εφαρµογ�
του �ρθρου 4 του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 3577/92.

436. Στι� 20 Ιουν�ου, η Επιτροπ� �κλεισε την
�ρευνα που ε�χε ανο�ξει τον Α�γουστο 1999
για τι� ενισχ�σει� που καταβλ�θηκαν απ την
Ιταλ�α στην Tirrenia di Navigazione απ το
1990 �ω� τα τ�λη του 2000, θεωρ�ντα� τι µπο-
ρο�σε να τ�χει τη� απαλλαγ�� που προβλ�-
πει το �ρθρο 86 παρ�γραφο� 2 τη� Συνθ�κη�
για επιχειρ�σει� που �χουν αναλ�βει τη δια-
χε�ριση υπηρεσι�ν γενικο� οικονοµικο� συµ-
φ�ροντο�. Η Επιτροπ� διαπ�στωσε πρ�γµατι
τι η εν�σχυση που κατ�βαλε η Ιταλ�α απο-
τελο�σε αναγκα�α και αναλογικ� αντιστ�θ-
µιση για την αποστολ� που ε�χε ανατεθε� στην
Tirrenia di Navigazione: να διασφαλ�σει καθ’
λη τη δι�ρκεια του χρνου επαρκ�� επ�πεδο
τακτικ�ν δροµολογ�ων προ� και απ συγκε-
κριµ�νου� λιµ�νε� τη� Σικελ�α� και τη� Σαρ-
δην�α�.

437. Για να ληφθο�ν υπψη οι εξελ�ξει� στην
αγορ� που χαρακτηρ�στηκε απ την �ρση του
καµποτ�ζ µετ� την 1η Ιανουαρ�ου 1999 και
την πρσφατη ε�σοδο ν�ων φορ�ων, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε τι οι αντισταθµ�σει� που
καταβλ�θηκαν στην Tirrenia di Navigazione
απ την 1η Ιανουαρ�ου 2001 θα περιορ�ζονται
στην κ�λυψη των ζηµι�ν που προκ�πτουν απ
την παροχ� των υπηρεσι�ν οι οπο�ε� αντι-
στοιχο�ν στι� δεσµε�σει� τη� Ιταλ�α� για την
περ�οδο 2000-2004. Πρ�γµατι προβλ�πουν
µε�ωση τη� προσφορ�� υπηρεσι�ν απ την
επιχε�ρηση �στε να υπ�ρχει µεγαλ�τερο περι-
θ�ριο για του� �λλου� φορε�� στα εµπορικ�
κερδοφρα δροµολγια.

438. Στι� 25 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� εν�κρινε τι�
ενισχ�σει� που κατ�βαλε η Ισπαν�α στη ναυ-
τιλιακ� εταιρε�α Trasmediterranea �στε να
λ�ξει η σ�µβαση παροχ�� δηµσια� υπηρε-
σ�α� που ε�χε συναφθε� µε το δηµσιο το 1978.
Η Επιτροπ� εν�κρινε επ�ση� ενισχ�σει� µε
στχο την αντιστ�θµιση των υποχρε�σεων
δηµσια� υπηρεσ�α� που ε�χε αναλ�βει η επι-
χε�ρηση, το 1998, στο εσωτερικ του αρχι-
πελ�γου� των Καναρ�ων.

439. Η Επιτροπ� θε�ρησε τι οι ενισχ�σει�
απ τη λ�ξη τη� σ�µβαση� παροχ�� δηµσια�
υπηρεσ�α� που ε�χε συναφθε� το 1978 µεταξ�
τη� Trasmediterranea και του ισπανικο� κρ�-
του� αποτελο�σαν υφιστ�µενε� ενισχ�σει�.
Οι ενισχ�σει� αυτ�� συνδ�ονταν µε δικαι�-
µατα και υποχρε�σει� που ε�χαν δηµιουργη-
θε� κατ� την περ�οδο που κ�λυπτε η σ�µβαση
και αντιστοιχο�σαν στο υπλοιπο των οφειλο-
µ�νων αντισταθµ�σεων στην Trasmediterranea114 (1) Υπθεση C 14/2001 (ΕΕ C 117 τη� 21.4.2001).

(2) Υπθεση C 78/98 (ΕΕ C 62 τη� 4.3.1999).
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για τι� υπηρεσ�ε� καµποτ�ζ που ε�χε παρ�-
σχει η εταιρε�α µεταξ� του 1978 και του 1997
στο πλα�σιο αυτ�� τη� σ�µβαση�.

440. Στι� 18 Ιουλ�ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κλε�σει τι� διαδικασ�ε� β�σει του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 2 τη� Συνθ�κη� που ε�χε ξεκι-
ν�σει και διευρ�νει, αντ�στοιχα, στι�
3 Σεπτεµβρ�ου 1993, στι� 23 Ιουν�ου 1996 και
στι� 21 Ιανουαρ�ου 1999 για τι� ενισχ�σει�
που χορηγ�θηκαν στον ιταλικ λιµενικ
τοµ�α (1) απ το 1992 �ω� το 1998. Το 1991, η
ιταλικ� κυβ�ρνηση ξεκ�νησε µια διαρθρω-
τικ� µεταρρ�θµιση σε β�θο� του τοµ�α. Με
την ευκαιρ�α τη� µεταρρ�θµιση� αυτ��, χορη-
γ�θηκαν σηµαντικ�� ενισχ�σει� για την ανα-
δι�ρθρωση του υφιστ�µενου συστ�µατο� και
το �νοιγµα του τοµ�α στον ανταγωνισµ. Στην
τελικ� τη� απφαση, η Επιτροπ� κατ�ληξε
στο συµπ�ρασµα τι ενισχ�σει� �ψου�
120 εκατ. EUR που κατ�βαλε η Ιταλ�α υπ�ρ
επιχειρ�σεων, εταιρει�ν και λιµενικ�ν οµ�-
λων, µε τη µορφ� επιδοτ�σεων για τη δια-
γραφ� χρε�ν και την κ�λυψη ελλειµµ�των
των επιχειρ�σεων, εταιρει�ν και οµ�λων
αυτ�ν, δεν �ταν συµβιβ�σιµε� µε την κοιν�
αγορ� και �πρεπε να ανακτηθο�ν απ το ιτα-
λικ κρ�το�. Αντ�θετα, η Επιτροπ� συµπ�-
ρανε τι οι ενισχ�σει� που κατ�βαλε η Ιταλ�α
για την πληρωµ� των µισθ�ν τ�λου� σταδιο-
δροµ�α� και των εισφορ�ν προσυνταξιοδ-
τηση� των λιµενεργατ�ν που �ταν µ�λη λιµε-
νικ�ν εταιρει�ν και οµ�λων δεν αποτελο�σαν
ενισχ�σει� µε την �ννοια του �ρθρου 87 τη�
Συνθ�κη�. Επ�ση�, τα µ�τρα σχετικ� µε την
«Cassa integrazione guadagni straordinaria»
για την αποζηµ�ωση una tantum υπ�ρ εργαζο-
µ�νων που δεν �ταν πλ�ον σε θ�ση να εργα-
στο�ν και την «Casa di soggiorno di Dovadola»
που εν�κρινε η Ιταλ�α, για την προστασ�α τη�
ασφ�λιση� και των οφειλµενων κοινωνικ�ν
υπηρεσι�ν στου� λιµενεργ�τε�, δεν αποτε-
λο�σαν ενισχ�σει� µε την �ννοια του �ρθρου
87 τη� Συνθ�κη�.

441. Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου 2001, η Επιτροπ�
εν�κρινε την επ�κταση του καθεστ�το� του
Ηνωµ�νου Βασιλε�ου Freight Facilities Grants
(FFG) για παρ�κτιε� υπηρεσ�ε�, καθ�� και
το σχ�διο του Port of Rosyth (2), που αντι-
προσωπε�ει την πρ�τη εφαρµογ� των καν-
νων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� σε λιµενικ��
υποδοµ��. Συν�θω� η Επιτροπ� θεωρε� τι η
κρατικ� εν�σχυση υποδοµ�ν που ε�ναι ανοι-
κτ�� σε λου� του� δυνητικο�� χρ�στε� κατ�

τρπο που να µη συνιστ� δι�κριση και υπ τη
διαχε�ριση του κρ�του� δεν εµπ�πτει στο
�ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ.
Σ�µφωνα µε την απφαση του Πρωτοδικε�ου
στην υπθεση «Aéroports de Paris κατ� Επι-
τροπ�� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των» (3) µπο-
ρε� κανε�� να καταλ�ξει στο συµπ�ρασµα τι
η διαχε�ριση και η παροχ� υπηρεσι�ν υπο-
δοµ�� µπορε� να αποτελο�ν οικονοµικ� δρα-
στηριτητα µε την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�. Η κρατικ� υποστ�-
ριξη σε διαχειριστ� υποδοµ�ν που �χει
επιλεγε� µε ανοικτ� διαδικασ�α που να µη
συνιστ� δι�κριση για τι� κατασκευ��, τη
συντ�ρηση, κλπ. µεταφορικ�ν υποδοµ�ν αντι-
προσωπε�ει ωστσο µια τιµ� αγορ�� και συν�-
θω� δεν εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�� του
�ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Το
σχ�διο FFG και αυτ του Port of Rosyth εγκρ�-
θηκαν β�σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο�
3 στοιχε�ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Εσωτερικ' ναυσιπλο?α

442. Η Λευκ� Β�βλο� µε τ�τλο Η ευρωπαϊκ'
πολιτικ' µεταφορ(ν µε ορζοντα το �το� 2010: η
(ρα των επιλογ(ν (4) καθορ�ζει τι� βασικ��
γραµµ�� και προτεραιτητε� τη� κοινοτικ��
πολιτικ�� µεταφορ�ν. Συνιστ� ω� προτεραι-
τητα δρ�ση� την εξισορρπηση µεταξ� των
µ�σων µεταφορ��. Η εξισορρπηση αυτ� πρ�-
πει να συνεχιστε� ειδικτερα διευκολ�νοντα�
τα µεταφορικ� µ�σα που ε�ναι πιο φιλικ� προ�
το περιβ�λλον και αξιοποι�ντα� µεταφορικ�
ικαντητα που δεν χρησιµοποιε�ται πω� η
εσωτερικ� ναυσιπλοcα. Η εσωτερικ� ναυσι-
πλοcα ε�ναι �να µεταφορικ µ�σο ασφαλ��,
καθαρ, αποτελεσµατικ σε ,τι αφορ� την
καταν�λωση εν�ργεια� και που διαθ�τει σηµα-
ντικ� αδι�θετη µεταφορικ� ικαντητα. Συνε-
π��, δραστηριτητε� που προσανατολ�ζουν
την οδικ� µεταφορ� εµπορευµ�των προ� την
εσωτερικ� ναυσιπλοcα �χουν ιδια�τερο ενδια-
φ�ρον µε την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γρα-
φο� 3 στοιχε�ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ. Επ�ση�,
και ο κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 718/1999 του
Συµβουλ�ου προσπαθε� να ενθαρρ�νει τα
κρ�τη µ�λη να λ�βουν ορισµ�να µ�τρα υπ�ρ
τη� εσωτερικ�� ναυσιπλοcα� (5).

443. Οι ενισχ�σει� που χορηγ�θηκαν στον
τοµ�α τη� εσωτερικ�� ναυσιπλοcα� το 2001
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(1) Υποθ�σει� C 27/93 και C 81/98 (ΕΕ C 312 τη� 29.11.2001,

σ. 5).
(2) Υπθεση N 649/2001.

(3) Υπθεση T-128/98, Aéroports de Paris κατ� Επιτροπ�� των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, Συλλογ� 2000, σ. II-3929.

(4) COM(2001) 370.
(5) Κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 718/99 του Συµβουλ�ου σχετικ� µε µια

πολιτικ� ρ�θµιση� τη� µεταφορικ�� ικαντητα� των κοινο-
τικ�ν στλων στην εσωτερικ� ναυσιπλοcα για την προ�θηση
των µεταφορ�ν δι� τη� πλωτ�� οδο� (ΕΕ L 90 τη� 2.4.1999).



αποτελο�ν καθεστ�τα ενισχ�σεων µε στχο
να ενθαρρ�νουν, πω� στη Γαλλ�α (1), την προ-
σαρµογ� των ποταµπλοιων στι� απαιτ�σει�
τη� αγορ�� � να ενθαρρ�νουν, πω� στι� Κ�τω
Χ�ρε� (2), την υλοπο�ηση, την επ�κταση και
τη λειτουργ�α συνδ�σεων συγκεκριµ�νων βιο-
µηχανικ�ν εγκαταστ�σεων µε πλωτ�� οδο��
προ� φελο� των συνδυασµ�νων µεταφορ�ν.
Στην τελευτα�α αυτ� περ�πτωση, η Επιτροπ�
θεωρε� τι πρκειται για δηµσια συγχρηµα-
τοδτηση υποδοµ�ν για την οπο�α δεν υπ�ρ-
χει ανταγωνιστικ� αγορ�. Συνεπ��, δικαιο-
λογε�ται κρατικ� παρ�µβαση, για το συντο-
νισµ των µεταφορ�ν, σ�µφωνα µε το �ρθρο
73 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

444. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� εν�κρινε κρατικ��
ενισχ�σει� για την κατασκευ� εγκαταστ�-
σεων φρτωση� και εκφρτωση� (τερµατικ�
µεταφρτωση�) στι� φλαµανδικ�� εσωτερι-
κ�� πλωτ�� οδο��, στχο� των οπο�ων ε�ναι
να τι� καταστ�σουν περισστερο προσβ�σι-
µε� και να αυξ�σουν τη χρ�ση αυτο� του µετα-
φορικο� µ�σου (3). Στην απφασ� τη� η Επι-
τροπ� σηµε�ωνε, ειδικτερα, τι η εσωτερικ�
ναυσιπλοcα απαιτε� σηµαντικ�� επενδ�σει�
σε υποδοµ�� �στε να ε�ναι αποτελεσµατικ�
και τι οι επενδ�σει� αυτ�� δεν θα �ταν οικο-
νοµικ� βι�σιµε� χωρ�� δηµσια συγχρηµα-
τοδτηση.

Αεροµεταφορ��

445. Το 2001 χαρακτηρ�ζεται απ την εποχ�
«πριν» και «µετ� την 11η Σεπτεµβρ�ου», στο
µ�τρο που οι τροµοκρατικ�� επιθ�σει� στι�
ΗΠΑ ε�χαν σηµαντικ�� επιπτ�σει� στον
τοµ�α των ενα�ριων µεταφορ�ν. Η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� ακολο�θησε σχετικ� µε τι� κρατι-
κ�� ενισχ�σει� προ� την πολιτικ� αεροπορ�α
και τα αεροδρµια µια πολιτικ� β�σει των
κατευθυντηρ�ων γραµµ�ν του ∆εκεµβρ�ου του
1994 (4).

446. Για να αντιµετωπ�σει τα �κτακτα αυτ�
γεγοντα, η Επιτροπ� διευκρ�νισε ταχ�τατα
τη συγκεκριµ�νη πολιτικ� (5). Εξ�λλου, η Επι-

τροπ� αναγν�ρισε τι ορισµ�νε� ενισχ�σει�
µπορε� να δικαιολογο�νται ω� αντ�δραση σε
�κτακτα γεγοντα. Αναφερταν στι� ενισχ�-
σει� σε σχ�ση µε την �λλειψη κατ�λληλων
προσφορ�ν ασφ�λιση�, τι� ενισχ�σει� που
αντισταθµ�ζουν τι� ζηµι�� που υπ�στησαν οι
αεροπορικ�� εταιρε�ε� λγω του κλεισ�µατο�
του ενα�ριου χ�ρου για τ�σσερι� ηµ�ρε� και
το υψηλ κστο� που οφε�λεται στα πρσθετα
µ�τρα ασφ�λεια�. Yλα αυτ� τα µ�τρα ενισχ�-
σεων που �λαβαν τα κρ�τη µ�λη �πρεπε να
αποτελ�σουν αντικε�µενο κοινοποι�σεων και
να εξεταστο�ν β�σει του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 2 στοιχε�ο β) τη� Συνθ�κη�. �δη η
Επιτροπ� εν�κρινε το 2001 δι�φορε� κρατικ��
ενισχ�σει� για ασφ�λειε�.

447. Για να µπορ�σουν να απογειωθο�ν τα
αεροπλ�να και να λειτουργ�σουν τα αερο-
δρµια, τα κρ�τη µ�λη κοινοπο�ησαν στην
Επιτροπ� κρατικ�� ενισχ�σει� για καθεστ�τα
εγγ�ηση� του δηµοσ�ου προ� ιδιωτικ�� ασφα-
λιστικ�� εταιρε�ε� κατ� των κινδ�νων απ τρο-
µοκρατικ�� επιθ�σει�. Η Επιτροπ� εν�κρινε,
µε τον ρο τι θα τηρο�νται δι�φορε� προϋ-
ποθ�σει� (6), τι� ενισχ�σει� προ� αεροπορικ��
εταιρε�ε� και παροχε�� ιδιωτικ�ν ασφαλιστι-
κ�ν υπηρεσι�ν κατ� των κινδ�νων απ τρο-
µοκρατικ�� επιθ�σει� για τα ακλουθα κρ�τη:

— Ηνωµ�νο Βασ�λειο: απφαση τη� 23η�
Οκτωβρ�ου 2001 (7),

— Πορτογαλ�α και Λουξεµβο�ργο: αποφ�-
σει� τη� 28η� Νοεµβρ�ου (8),

— Β�λγιο και Σουηδ�α: αποφ�σει� τη� 11η�
∆εκεµβρ�ου (9),

— Αυστρ�α, Γαλλ�α, Γερµαν�α, ∆αν�α και Ισπα-
ν�α: αποφ�σει� τη� 20�� ∆εκεµβρ�ου (10).

448. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� ακολο�θησε την
καθιερωµ�νη πολιτικ� για ενισχ�σει� προ�
την αεροπορικ� βιοµηχαν�α. Qρχισε επ�ση�
να εξετ�ζει την περ�πτωση τη� χρηµατοδ-
τηση� των αεροδροµ�ων.

449. Στι� 18 Ιουλ�ου 2001, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε τι οι ενισχ�σει� για κατ�ρτιση που
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(1) Υπθεση N 299/2001, απφαση τη� 2α� Οκτωβρ�ου 2001 (ΕΕ
C 342 τη� 5.12.2001).

(2) Υπθεση N 597/2000, απφαση τη� 31η� Ιανουαρ�ου 2001
(ΕΕ C 102 τη� 31.3.2001).

(3) Υπθεση N 550/2001, Public Private Partnership for loading
and unloading facilities, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 11η�
∆εκεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(4) Εφαρµογ� των �ρθρων 92 και 93 τη� συνθ�κη� ΕΚ και του
�ρθρου 61 τη� συµφων�α� ΕΟΧ για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
στον τοµ�α των αεροµεταφορ�ν (ΕΕ C 350 τη� 10.12.1994, σ. 5).

(5) Ανακο�νωση τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� τη� 10η� Οκτωβρ�ου
2001 σχετικ� µε τι� συν�πειε� των τροµοκρατικ�ν επιθ�σεων
στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε� για τον τοµ�α των αεροµεταφορ�ν
— COM(2001) 574 τελικ.

(6) Ανακο�νωση τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� τη� 10η� Οκτωβρ�ου
2001 σχετικ� µε τι� συν�πειε� των τροµοκρατικ�ν επιθ�σεων
στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε�ε� για τον τοµ�α των αεροµεταφορ�ν,
πω� προσαρµστηκε απ την οµ�δα ad hoc του Συµβουλ�ου
τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση�.

(7) Υπθεση NN 90/2001.
(8) Υποθ�σει� NN 140/2001 και NN 144/2001.
(9) Υποθ�σει� NN 139/2001 και NN 141/2001 (ΕΕ C 24 τη�

26.1.2002).
(10) Υποθ�σει� NN 153/2001 (Αυστρ�α), NN 157/2001 (Γαλλ�α),

NN 162/2001 (Γερµαν�α), NN 146/2001 και 161/2001 (∆αν�α)
και NN 143/2001 (Ισπαν�α).



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

χορ�γησαν οι βελγικ�� αρχ�� υπ�ρ τη� αερο-
πορικ�� εταιρε�α� Sabena (1) �ταν συµβιβ�-
σιµε� µε τη συνθ�κη ΕΚ σ�µφωνα µε το πλα�-
σιο που ισχ�ει για τι� ενισχ�σει� για κατ�ρ-
τιση (2).

450. Στι� 18 Ιουλ�ου 2001, µετ� την απφαση
του Πρωτοδικε�ου τη� 12η� ∆εκεµβρ�ου 2000
που ε�χε ακυρ�σει την απφαση 97/789/ΕΚ
για τι� ενισχ�σει� που χορηγ�θηκαν στην
εταιρε�α Alitalia, η Επιτροπ� εν�κρινε ν�α
απφαση που διορθ�νει τα σφ�λµατα αξιο-
λγηση� και την �λλειψη κιν�τρου που επι-
σ�µανε το Πρωτοδικε�ο και κ�ρυξε συµβι-
β�σιµη µε την κοιν� αγορ� την εν�σχυση που
χορηγ�θηκε στην Alitalia (3) µε τη µορφ�
εισφορ�� κεφαλα�ου 2 750 δισ. ITL σε τρει�
δσει�.

451. Η Επιτροπ� εν�κρινε εξ�λλου δ�ο ενι-
σχ�σει� δι�σωση� αεροπορικ�ν εταιρει�ν,
που αν�κουν και οι δ�ο εν µ�ρει στον υπ πτ�-
χευση µιλο Swissair. Στι� 17 Οκτωβρ�ου, η
Επιτροπ� δεν �γειρε αντιρρ�σει� �ναντι εν�-
σχυση� δι�σωση� 125 εκατ. EUR που χορη-
γ�θηκε στην αεροπορικ� εταιρε�α Sabena (4).
Στι� 20 ∆εκεµβρ�ου, η Επιτροπ� δεν �γειρε
αντιρρ�σει� �ναντι µ�τρου εν�σχυση� δι�-
σωση� 120 εκατ. EUR που χορηγ�θηκε µε τη
µορφ� εγγ�ηση� πιστ�σεων απ τη Βρεια
Ρηναν�α-Βεστφαλ�α (Γερµαν�α) στη γερµα-
νικ� εταιρε�α LTU.

452. Στον τοµ�α των αεροδροµ�ων, µ�α απ-
φαση αφορο�σε την απαλλαγ� υποχρ�ωση�
καταβολ�� εταιρικ�ν φρων, γεγον� που
θεωρ�θηκε κρατικ� εν�σχυση. Σε δ�ο �λλε�
περιπτ�σει�, τα εν λγω µ�τρα δεν θεωρ�θη-
καν κρατικ�� ενισχ�σει�.

453. Στι� 3 Ιουλ�ου 2001, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε τι η απαλλαγ� απ τον ολλανδικ εται-
ρικ φρο που χορηγ�θηκε στην ολλανδικ�
Schiphol Group, δηλαδ� την εταιρε�α η οπο�α
ε�ναι ιδιοκτ�τρια και διαχειρ�ζεται το αερο-
δρµιο Schiphol του Qµστερνταµ καθ�� και
�λλα αεροδρµια στι� Κ�τω Χ�ρε�, αποτε-
λε� κρατικ� εν�σχυση και τι συνεπ�� �πρεπε
να διακοπε� �ω� την 1η Ιανουαρ�ου 2002 (5).

454. Στι� 13 Μαρτ�ου 2001, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε τι η δηµσια χρηµατοδτηση απ
την περιοχ� του Πιεµντε (Ιταλ�α) τη� βελ-

τ�ωση� και περαιτ�ρω αν�πτυξη� τη� υποδο-
µ�� των αεροδροµ�ων του Τορ�νο, Cuneo και
Biella δεν µπορο�σε να θεωρηθε� κρατικ� εν�-
σχυση. Θεωρ�θηκε τι η θ�ση των εν λγω
αεροδροµ�ων και η κυρ�ω� τοπικ� σηµασ�α
του� σε ,τι αφορ� τι� οικονοµικ�� και αντα-
γωνιστικ�� επιπτ�σει� δικαιολογο�ν σαφ��
το συµπ�ρασµα αυτ (6).

455. Στι� 5 Οκτωβρ�ου 2001, η Επιτροπ� εν�-
κρινε απφαση σχετικ� µε καταγγελ�α κατ�
τη� Aer Rianta, ιρλανδικ�� κρατικ�� εται-
ρε�α� που ε�ναι ιδιοκτ�τρια και διαχειρ�ζεται
τα αεροδρµια του ∆ουβλ�νου, του Cork και
του Shannon. ∆εδοµ�νου τι το ειδικ φορο-
λογικ καθεστ�� τη� Aer Rianta µεταβλ�-
θηκε απ την 1η Ιανουαρ�ου 1999, η προη-
γο�µενη φορολογικ� απαλλαγ� δεν �σχυε
πλ�ον. Επιπλ�ον, δεν θεωρ�θηκε κρατικ� εν�-
σχυση η µεταβ�βαση τη� αερολιµενικ�� υπο-
δοµ�� απ το κρ�το� τη� Ιρλανδ�α� στην Aer
Rianta σε αξ�α που θεωρ�θηκε τι ε�ναι κ�τω
απ την αγορα�α αξ�α ο�τε και το γεγον� τι
η Aer Rianta διαχειρ�ζεται τα καταστ�µατα
αφορολογ�των και τα πολυ�ροφα π�ρκινγκ
αυτοκιν�των (7).

3.1.6. Γεωργ�α

456. Στι� 6 Ιουν�ου 2001, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� εν�κρινε τι� ν�ε� κατευθυντ'ριε� γραµ-
µ�� περ κρατικ(ν ενισχ�σεων που αφορο�ν τη
διαφ'µιση γεωργικ(ν προϊ�ντων (8). Το κε�µενο
διευκριν�ζει την πολιτικ� τη� Επιτροπ�� σε
σχ�ση µε τη διαφ�µιση ποιοτικ�ν προϊντων,
προϊντων προ�λευση� και συστηµ�των παρα-
κολο�θηση�.

457. Σε ,τι αφορ� την προ�λευση των προϊ-
ντων, µπορε� πλ�ον να διαφηµ�ζεται υπ τον
ρο τι τηρο�νται οι καννε� για την ελε�-
θερη διακ�νηση των αγαθ�ν. Οι ν�ε� κατευ-
θυντ�ριε� γραµµ�� επιτρ�πουν επιδοτ�σει�
για τη διαφ�µιση ταν η προ�λευση του προϊ-
ντο� αποτελε� πρωταρχικ µ�νυµα, ε�ν γ�νε-
ται εκτ� των κρατ�ν µελ�ν � τη� περιοχ��
παραγωγ��. Στχο� ε�ναι να εξοικειωθο�ν οι
καταναλωτ�� µε προϊντα που δεν γνωρ�ζουν.
Yταν η διαφ�µιση απευθ�νεται σε κατανα-
λωτ�� στα κρ�τη µ�λη � την περιοχ� τη�
παραγωγ��, µπορο�ν να παρ�χονται και οι
πληροφορ�ε� σχετικ� µε την προ�λευση.
Ωστσο, σε τ�τοιε� περιπτ�σει�, η αναφορ�
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(1) ΕΕ L 249 τη� 19.9.2001.
(2) ΕΕ C 343 τη� 11.11.1998.
(3) ΕΕ L 271 τη� 12.10.2001.
(4) C(2001) 3137 τελικ (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).
(5) Η απφαση αυτ� δεν �χει ακµη δηµοσιευθε� στην Επ�σηµη

Εφηµερ�δα, µπορε� µω� να βρεθε� στην ιστοθ�ση τη� Γ∆
Ανταγωνισµ� µε τον αριθµ E 45/2000. Βλ�πε επ�ση� ανα-
κο�νωση τ�που IP/01/934.

(6) Η απφαση αυτ� δεν �χει ακµη δηµοσιευθε� στην Επ�σηµη
Εφηµερ�δα, µπορε� µω� να βρεθε� στην ιστοθ�ση τη� Γ∆
Ανταγωνισµ� µε τον αριθµ N 58/2000.

(7) Η απφαση αυτ� δεν βρ�σκεται (ακµη) στην ιστοθ�ση τη�
Γ∆ Ανταγωνισµ�.

(8) ΕΕ C 252 τη� 12.9.2001, σ. 5. 



στην προ�λευση πρ�πει να παραµ�νει δευτε-
ρε�ουσα σε σχ�ση µε τι� πληροφορ�ε� για
την ποιτητα του προϊντο�.

458. Οι ενισχ�σει� για τη διαφ'µιση των ποι-
οτικ(ν προϊ�ντων µπορο�ν επ�ση� να χορη-
γο�νται και ταν τα προϊντα πληρο�ν υψη-
λτερα πρτυπα � �χουν προστατευµενη ονο-
µασ�α προ�λευση�. Προϊντα που αναφ�ρουν
τι ε�ναι υψηλ�� ποιτητα� ταν στην πρ�ξη
απλ�� πληρο�ν τι� νοµοθετικ�� απαιτ�σει�
για παρµοια προϊντα µπορο�ν να παραπλα-
ν�σουν τον καταναλωτ�. Οι κρατικ�� ενι-
σχ�σει� για διαφ�µιση επιτρ�πονται µνο
ταν δεν παραβι�ζονται οι καννε� τη� εσω-
τερικ�� αγορ��.

459. Στην περ�πτωση προϊντων που φ�ρουν
προστατευµενη ονοµασ�α προ�λευση� (προ-
στατευµενη ονοµασ�α προ�λευση� — ΠΟΠ,
προστατευµενη γεωγραφικ� προ�λευση —
ΠΓΠ, εγγυηµ�νο παραδοσιακ προϊν —
ΕΠΠ) που ε�ναι κατοχυρωµ�να στην ΕΕ, η
Επιτροπ� γενικ� δεν αντιτ�θεται σε ενισχ�-
σει� για τη διαφ�µιση που περιλαµβ�νουν
αναφορ� τη� προ�λευση� του σχετικο� προϊ-
ντο�, εφσον αντιστοιχε� ακριβ�� µε τα προϊ-
ντα που �χουν κατοχυρωθε�.

460. Μετ� την εισαγωγ� τη� υποχρεωτικ��
σ�µανση� του βοδινο� κρ�ατο�, οι ν�οι καν-
νε� καθορ�ζουν και π(� µπορε να ενισχυθε η δια-
φ'µιση των συστηµ�των παρακολο�θηση�. Οι
κρατικ�� ενισχ�σει� για τη διαφ�µιση µεµο-
νωµ�νων εταιρει�ν απαγορε�ονται, εν� προ-
βλ�πεται εν�σχυση 50 � και 75 % για ορισµ�να
προϊντα ΜΜΕ σε µειονεκτικ�� περιοχ��.

461. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� καταρ-
γο�ν τα δ�ο κε�µενα που υπ�ρχουν απ το 1986
και το 1987. Η συγκεκριµ�νη ενοπο�ηση και
διασαφ�νιση αναµ�νεται να συµβ�λει στη
συνεχ� απλοπο�ηση και την αυξηµ�νη δια-
φ�νεια των κοινοτικ�ν καννων για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει�. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� θα αρχ�σουν να εφαρµζονται για τι�
ν�ε� κρατικ�� ενισχ�σει�, περιλαµβανοµ�-
νων και των εκκρεµουσ�ν κοινοποι�σεων,
απ την 1η Ιανουαρ�ου 2002.

462. Το κυριτερο θ�µα για το 2001, σε ,τι
αφορ� τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για τον γεωρ-
γικ τοµ�α, �ταν αναµφισβ�τητα οι συν�πειε�
απ την «κρ�ση τη� σπογγ�δου� εγκεφαλο-
π�θεια�». Οι καννε� για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� συν�θω� δεν επιτρ�πουν στα κρ�τη
µ�λη να καταβ�λλουν ενισχ�σει� στου� αγρ-
τε� γιατ� κ�τι τ�τοιο θα νθευε τον ανταγω-
νισµ και θα παρεµπδιζε τη λειτουργ�α των
κοινοτικ�ν οργαν�σεων αγορ��. Μνο στην
περ�πτωση �κτακτων καταστ�σεων, µπορο�ν

να χορηγηθο�ν τ�τοιε� ενισχ�σει� �στε να
αντισταθµιστο�ν οι σχετικ�� ζηµ�ε�.

463. Η συνεχιζµενη κρ�ση στην αγορ� βοδι-
νο� κρ�ατο�, που προκλ�θηκε απ το φβο
τη� σπογγ�δου� εγκεφαλοπ�θεια� στα τ�λη
τη� περυσιν�� χρονι��, αναγνωρ�στηκε απ
την Επιτροπ� ω� �κτακτη περ�σταση σ�µφωνα
µε το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 2 στοιχε�ο β) τη�
συνθ�κη� ΕΚ. ∆εν ε�ναι η µε�ωση των πωλ�-
σεων � του κ�κλου εργασι�ν που θεωρ�θηκε
�κτακτο περιστατικ· η Επιτροπ� θεωρε� τη
µε�ωση των πωλ�σεων, που προκ�λεσε απ�-
λεια εσδων για του� αγρτε�, ω� �ναν �κτα-
κτο και σπ�νιο συνδυασµ περιστατικ�ν: του
κλεισ�µατο� των εξαγωγικ�ν αγορ�ν για το
κοινοτικ βοδιν κρ�α�, τη� �κταση� των
αρνητικ�ν αντιδρ�σεων των ευρωπα�ων κατα-
ναλωτ�ν —αντιδρ�σει� οι οπο�ε� προηγ�θη-
καν και συνοδε�τηκαν απ σειρ� περιστατι-
κ�ν πω� τα πρ�τα κρο�σµατα σπογγ�δου�
εγκεφαλοπ�θεια� που ανιχνε�τηκαν σε χ�ρε�
πω� η Γερµαν�α, η Ισπαν�α και η Ιταλ�α—,
τη� απαγρευση� σε κοινοτικ επ�πεδο τη�
εµπορ�α� κρεατ�λευρων για ζωοτροφ��, καθ��
και ορισµ�νε� φορ�� τη� αντιφατικ�� διαχε�-
ριση� τη� κρ�ση� σε εθνικ επ�πεδο.

464. Συνεπ��, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� επ�-
τρεψε στα κρ�τη µ�λη να καταβ�λουν ενι-
σχ�σει� συνολικο� �ψου� 460 εκατ. EUR σε
κτηνοτρφου� που υπ�στησαν ζηµ�ε� µεταξ�
του Νοεµβρ�ου 2000 και του Ιουν�ου 2001 λγω
τη� κρ�ση� τη� σπογγ�δου� εγκεφαλοπ�θεια�
καθ�� και �λλε� κρατικ�� ενισχ�σει� που συν-
δ�ονται µε τη νσο (για παρ�δειγµα, κστο�
για τεστ σπογγ�δου� εγκεφαλοπ�θεια�, για
αντιστ�θµιση σφαγε�ων, αξ�α ζ�ων που θανα-
τ�θηκαν, αποκατ�σταση των κοπαδι�ν σε
µον�δε� που ανιχνε�τηκε σπογγ�δη� εγκε-
φαλοπ�θεια, κστο� αποθ�κευση� και µετα-
φορ�� επεξεργασµ�νων ζωικ�ν πρωτεϊν�ν
και ζωοτροφ�ν κλπ.).

465. Συνολικ�, η Επιτροπ� �λαβε 379 κοινο-
ποι�σει� για µ�τρα κρατικ�ν ενισχ�σεων που
θα χορηγηθο�ν στον γεωργικ και τον αγρο-
βιοµηχανικ τοµ�α. Η Επιτροπ� ξεκ�νησε
επ�ση� την εξ�ταση 39 µ�τρων εν�σχυση�,
που δεν ε�χαν κοινοποιηθε� νωρ�τερα β�σει
του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Η Επιτροπ� δεν �γειρε αντιρρ�σει� σε
212 µ�τρα. Πολλ� απ τα µ�τρα αυτ� εγκρ�-
θηκαν αφο� τα ενδιαφερµενα κρ�τη µ�λη
ε�τε τα τροποπο�ησαν ε�τε αν�λαβαν να τα
τροποποι�σουν �στε να τα προσαρµσουν
στου� κοινοτικο�� καννε� για τι� κρατικ��
ενισχ�σει�. Κιν�θηκε η διαδικασ�α που προ-
βλ�πεται απ το �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2 τη�
συνθ�κη� ΕΚ για 15 υποθ�σει�, στι� οπο�ε� τα118
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σχετικ� µ�τρα δηµιο�ργησαν σοβαρ�� αµφι-
βολ�ε� µη συµβιβασιµτητα� µε την κοιν�
αγορ�. Η Επιτροπ� �κλεισε τη διαδικασ�α
του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη�
ΕΚ για π�ντε υποθ�σει�, λαµβ�νοντα� για δ�ο
απ αυτ�� τελικ� αρνητικ� απφαση. Σε λε�
τι� περιπτ�σει� στι� οπο�ε� ελ�φθη αρνητικ�
απφαση και για τι� οπο�ε� οι κρατικ�� ενι-
σχ�σει� ε�χαν �δη χορηγηθε� απ τα κρ�τη
µ�λη, η Επιτροπ� ζ�τησε την επιστροφ� των
ενισχ�σεων.

3.1.7. Αλιε�α

466. Ο τοµ�α� τη� αλιε�α�, λγω των κοινω-
νικ�ν και οικονοµικ�ν του χαρακτηριστικ�ν,
ε�ναι �να� τοµ�α� ο οπο�ο� αποτελε� π�ντοτε
αντικε�µενο σηµαντικ�� δηµσια� παρ�µβα-
ση�, τσο σε κοινοτικ σο και σε εθνικ επ�-
πεδο.

467. Η Επιτροπ� εξ�τασε το συµβιβ�σιµο
των εθνικ�ν καθεστ�των χορ�γηση� ενι-
σχ�σεων στον εν λγω τοµ�α µε β�ση τι�
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την εξ�ταση των
κρατικ�ν ενισχ�σεων στον τοµ�α τη� αλιε�α�
και τη� υδατοκαλλι�ργεια� (1).

468. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��, που
ισχ�ουν απ την 1η Ιανουαρ�ου 2001, διευ-
κριν�ζουν την κατ�σταση σε ορισµ�νου�
τοµε��. #τσι, καθορ�ζουν τι οι κοινοτικ��
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ�σει� δεν εφαρµζονται στον τοµ�α
τη� αλιε�α� και τι τα στοιχε�α των καθεστ�-
των περιφερειακ�ν ενισχ�σεων που ισχ�ουν
στον τοµ�α τη� αλιε�α� θα εξεταστο�ν β�σει
των κατευθυντηρ�ων γραµµ�ν «αλιε�α�».
Εξ�λλου, περιλαµβ�νονται περισστερε�
λεπτοµ�ρειε� για την εκτ�µηση των ενισχ�-
σεων υπ�ρ τη� κατ�ρτιση� και των υπηρεσι�ν
συµβο�λου καθ�� και των ενισχ�σεων στην
πειραµατικ� αλιε�α· παρ�λληλα, περι�χουν
καταλληλτερου� ορισµο�� των προϋποθ�-
σεων χορ�γηση� ενισχ�σεων στη δι�σωση
και στην αναδι�ρθρωση προβληµατικ�ν επι-
χειρ�σεων (αναφορ� στην υποβολ� στην Επι-
τροπ� σχεδ�ου µε στχο τη µε�ωση του στ-
λου). Επ�ση�, παρ�χονται περισστερε�
λεπτοµ�ρειε� και προϋποθ�σει� σον αφορ�
τι� ενισχ�σει� που προορ�ζονται για τη βελ-
τ�ωση τη� διαχε�ριση� και του ελ�γχου των
αλιευτικ�ν δραστηριοτ�των και για τι� περι-
πτ�σει� αγορ�� µεταχειρισµ�νων σκαφ�ν.
Yσον αφορ� τι� ιδια�τερε� περιπτ�σει�, καθο-
ρ�ζονται µε λεπτοµερ�στερο τρπο οι καννε�
για τι� εισοδηµατικ�� ενισχ�σει� (τα µ�τρα

που συνδ�ονται µε εξαιρετικ�� περιστ�σει� θα
πρ�πει να αναλ�ονται κατ� περ�πτωση, εν�
για την προσωριν� διακοπ� αλιευτικ�� δρα-
στηριτητα� εφαρµζεται το σχετικ σηµε�ο
των κατευθυντηρ�ων γραµµ�ν), καταργε�ται το
σηµε�ο που αφορο�σε τι� πιστ�σει� διαχε�-
ριση� και προστ�θενται ειδικ� σηµε�α για τι�
ενισχ�σει� υπ�ρ τη� αποκατ�σταση� ζηµι�ν
που προκαλο�νται απ φυσικ�� καταστροφ��
� απ �λλα �κτακτα γεγοντα, καθ�� και
ειδικ� σηµε�α για τα ασφ�λιστρα, τι� ιδια�-
τερα αποµακρυσµ�νε� περιφ�ρειε� και τι� ενι-
σχ�σει� στην απασχληση. Οι ν�ε� κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� περιλαµβ�νουν επ�ση� δ�ο
παραρτ�µατα, γεγον� το οπο�ο συνεπ�γεται
αυξηµ�νο �λεγχο των εγκεκριµ�νων καθε-
στ�των, εκ των οπο�ων το �να αφορ� τι� πλη-
ροφορ�ε� που πρ�πει να παρ�χονται κατ� τι�
κοινοποι�σει� καθεστ�των ενισχ�σεων και
το �λλο τι� πληροφορ�ε� που πρ�πει να περι-
λαµβ�νει η ετ�σια �κθεση που κοινοποιε�ται
στην Επιτροπ� για λα τα υφιστ�µενα καθε-
στ�τα ενισχ�σεων � λε� τι� ιδια�τερε� ενι-
σχ�σει� που χορηγο�νται εκτ� εγκεκριµ�-
νου καθεστ�το� ενισχ�σεων και οι οπο�ε� δεν
υπκεινται σε ειδικ� υποχρ�ωση υποβολ��
εκθ�σεων β�σει απφαση� υπ ρου�.

469. Τ�λο�, πρ�πει να υπογραµµιστε� τι,
κατ� τη δι�ρκεια του δε�τερου εξαµ�νου του
2001, κοινοποι�θηκε στην Επιτροπ� µεγ�λο�
αριθµ� καθεστ�των· αυτ οφε�λεται στο τι
κοινοποι�θηκαν λα τα εθνικ� µ�τρα συγ-
χρηµατοδτηση� που εγκρ�θηκαν β�σει του
Χρηµατοδοτικο� Μ�σου Προσανατολισµο�
τη� Αλιε�α� στο πλα�σιο τη� προετοιµασ�α�
των µ�τρων εφαρµογ�� του ν�ου κοινοτικο�
πλαισ�ου στ�ριξη�.

3.2. ∂È‰ÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜ ÌË ˘ÔÎÂ›ÌÂÓÔÈ
ÛÂ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜

3.2.1. Χρηµατοπιστωτικ�� τοµ�α�

470. Στι� 25 Ιουλ�ου 2001, στην υπθεση NN
53/2001 [Bankgesellschaft Berlin (BGB)], η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εν�κρινε εν�σχυση δι�-
σωση� που �ταν απαρα�τητη για την επανα-
φορ� του δε�κτη ιδ�ων κεφαλα�ων τη� τρ�πε-
ζα� στο επ�πεδο πριν απ την κρ�ση, δηλαδ�
9,7 %, µε κρατικ� εν�σχυση περ�που 2 δισ.
EUR. Η τρ�πεζα υπ�στη σηµαντικ�� ζηµ�ε�
το 2000 κυρ�ω� λγω ζηµιογνων πρ�ξεων
στον τοµ�α των ακιν�των. Η �γκριση τη� εν�-
σχυση� δι�σωση� βασ�ζεται στη δ�σµευση
των γερµανικ�ν αρχ�ν να παρουσι�σουν σχ�-
διο αναδι�ρθρωση� εντ� �ξι µην�ν και περιο-
ρ�ζεται στην περ�οδο αυτ� � το χρονικ δι�-
στηµα που χρει�ζεται η Επιτροπ� για να λ�βει 119

(1) ΕΕ C 19 τη� 20.1.2001.



απφαση σχετικ� µε το σχ�διο αναδι�ρθρω-
ση�, αντ�στοιχα. Στο πλα�σιο αυτ, η Επι-
τροπ� θα εξετ�σει λεπτοµερ�� την αναγκαι-
τητα του ποσο� τη� εν�σχυση� και εφσον το
κρ�νει σκπιµο θα ζητ�σει αντισταθµ�σει� για
την τυχν νθευση του ανταγωνισµο� λγω
τη� εν�σχυση�.

471. Στι� 11 ∆εκεµβρ�ου 2001, η Επιτροπ�
αποφ�σισε τι τα φορολογικ� µ�τρα για τι�
τρ�πεζε� που εισ�γαγαν ο ιταλικ� νµο� αριθ.
461/98 τη� 23η� ∆εκεµβρ�ου 1998 και το σχε-
τικ νοµοθετικ δι�ταγµα αριθ. 153/99 τη�
17η� Μαcου 1999 δεν ε�ναι συµβιβ�σιµα µε
του� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� τη�
συνθ�κη� ΕΚ. Τα εν λγω µ�τρα παρ�χουν
ανταγωνιστικ πλεον�κτηµα που συνιστ� δι�-
κριση στι� τρ�πεζε� οι οπο�ε� συµµετ�χουν
στι� συγκεκριµ�νε� πρ�ξει�. #τσι, η Ιταλ�α
πρ�πει να ανακτ�σει τα ποσοστ� τα οπο�α οι
τρ�πεζε�, που επωφελο�νται απ τι� φορολο-
γικ�� απαλλαγ��, δεν ε�χαν καταβ�λει. Εξ�λ-
λου συνεχ�ζονται οι �ρευνε� τη� Επιτροπ��
για κρατικ�� ενισχ�σει� προ� τραπεζικ� ιδρ�-
µατα (διαφορετικ� απ τι� �διε� τι� τρ�πεζε�).
Το καθεστ�� των µ�τρων αυτ�ν δεν �χει
ακµη καθοριστε�. Η Επιτροπ� εξ�τασε επ�-
ση� αν η ειδικ� φορολογικ� µεταχε�ριση µπο-
ρο�σε να θεωρηθε� εν�σχυση αναδι�ρθρω-
ση�. Ωστσο, δεν πληρο�νται οι προϋποθ�-
σει� για την εφαρµογ� των κοινοτικ�ν
κατευθυντ�ριων γραµµ�ν για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� δι�σωση� και αναδι�ρθρωση� επι-
χειρ�σεων που αντιµετωπ�ζουν δυσκολ�ε�. Η
εν�σχυση δεν κοινοποι�θηκε µεµονωµ�να
στην Επιτροπ�. Οι τρ�πεζε� που επωφελ�-
θηκαν απ την εν�σχυση δεν αντιµετωπ�ζουν
δυσκολ�ε� ο�τε σκοπ� τη� εν�σχυση� �ταν να
αποκατασταθε� η µακροπρθεσµη βιωσιµ-
τητα των επιχειρ�σεων. Τ�λο�, οι κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� προβλ�πουν τι τα µ�τρα
πρ�πει να λαµβ�νονται �τσι �στε να αντιµε-
τωπ�ζονται στο µ�τρο του δυνατο� τυχν αντ�-
θετα αποτελ�σµατα τη� εν�σχυση� στου� αντα-
γωνιστ�� (συν�θω� µε τη µορφ� µειωµ�νη�
παρουσ�α� στην αγορ� τη� εταιρε�α� µετ� την
αναδι�ρθρωσ� τη�). Στην υπθεση αυτ� δεν
αντιµετωπ�ζεται τ�τοιο ενδεχµενο.

3.2.2. Υπηρεσ�ε�

472. Στι� 13 Νοεµβρ�ου 2001, σ�µφωνα µε τη
διαδικασ�α που προβλ�πεται στο �ρθρο 88
παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ και στο �ρθρο
18 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 659/1999, η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� πρτεινε στη Γαλλικ�
∆ηµοκρατ�α κατ�λληλα µ�τρα στην υπθεση
E 46/2001, µε στχο την κατ�ργηση τη� φορο-
λογικ�� απαλλαγ�� για τι� συµβ�σει� ασφ�-
λιση� ασθ�νεια� των ταµε�ων και οργανισµ�ν

κοινωνικ�� προστασ�α�. Εναλλακτικ�, οι γαλ-
λικ�� αρχ�� θα µπορο�ν επ�ση� να χορηγο�ν
την απαλλαγ� για την παροχ� δηµσια� υπη-
ρεσ�α�, µεριµν�ντα� �στε η εν�σχυση που θα
απορρ�ει απ την απαλλαγ� να µην υπερβα�-
νει το σχετικ κστο� που συνεπ�γεται η
παροχ� αυτ�� τη� υπηρεσ�α�.

473. Στι� 13 Νοεµβρ�ου 2001, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� κ�νησε επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα�
για ορισµ�να µ�τρα ad hoc υπ�ρ του πορτο-
γαλικο� δηµσιου ραδιοτηλεοπτικο� φορ�α
RTP, δεδοµ�νου τι �χει αµφιβολ�ε� για το
αν το πορτογαλικ κρ�το� υπεραντιστ�θµισε
� χι το κστο� δηµσια� υπηρεσ�α� τη� RTP
κατ� την περ�οδο 1992-1998 για ποσ �ψου�
83,6 εκατ. EUR. Το �νοιγµα τη� διαδικασ�α�
αποτελε� συν�χεια τρι�ν καταγγελι�ν που
υποβλ�θηκαν στην Επιτροπ� το 1993, το 1996
και το 1997 απ τον ιδιωτικ πορτογαλικ
ραδιοτηλεοπτικ φορ�α SIC. Στι� 7 Νοεµ-
βρ�ου 1996, η Επιτροπ� ε�χε �δη λ�βει απ-
φαση για την πρ�τη και �να µ�ρο� τη� δε�τε-
ρη� καταγγελ�α�, που ακυρ�θηκε απ το Πρω-
τοδικε�ο (1).

3.2.3. Εξαιρετικ�� περιστ�σει�

474. Η Επιτροπ� επ�τρεψε σχ�διο ενισχ�-
σεων στην περιοχ� Val d’Aosta µε στχο την
αντιστ�θµιση των ζηµι�ν απ τι� πληµµ�ρε�
και τι� µετατοπ�σει� εδαφ�ν µετ� τι� καταρ-
ρακτ�δει� βροχ�� που �πληξαν την περιοχ�
τον Οκτ�βριο 2000 (2). Στχο� του καθεστ�-
το� ε�ναι η αντιστ�θµιση του σταθερο�
κστου� των επιχειρ�σεων που αν�στειλαν
τι� δραστηριτητ�� του� λγω των βροχ�ν,
και εφσον οι επιχειρ�σει� αυτ�� επαν�λα-
βαν τι� δραστηριτητ�� του�. Η εν�σχυση
συν�σταται σε επιδτηση που καλ�πτει �ω�
95 % του σταθερο� κστου� των επιχειρ�σεων
για την περ�οδο µεταξ� τη� διακοπ�� τη� δρα-
στηριτητα� λγω των γεγοντων και τη� επα-
ν�ληψ�� τη�, που δεν µπορε� να υπερβα�νει
του� �ξι µ�νε�. Τα ποσ� που θα καταβληθο�ν
ενδεχοµ�νω� ω� αποζηµι�σει� ασφαλει�ν θα
αφαιρεθο�ν απ τι� εν λγω ενισχ�σει�. Η
δι�ρκεια του προγρ�µµατο� ε�ναι �να� χρ-
νο� και ο σχετικ� προϋπολογισµ� των ιτα-
λικ�ν αρχ�ν αν�ρχεται σε 516 456 EUR. Το
καθεστ�� αυτ θεωρ�θηκε συµβιβ�σιµο µε
τη συνθ�κη ΕΚ κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου

120

(1) Υπθεση T- 46/97 τη� 10η� Μαcου 2000.
(2) Υπθεση N 429/2001, απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 17η� Οκτω-

βρ�ου 2001 (ΕΕ C 5 τη� 8.1.2002). Η Επιτροπ� ε�χε �δη εγκρ�-
νει καθεστ�� ενισχ�σεων για την επε�γουσα αντιµετ�πιση
των φυσικ�ν καταστροφ�ν στη Val d’Aosta στι� 29 Νοεµβρ�ου
2000 (N 433/2000). Το καθεστ�� αυτ αποτελε� και το πλα�σιο
αναφορ�� του καθεστ�το� για τι� καταρρακτ�δει� βροχ��.
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87 παρ�γραφο� 2 στοιχε�ο β), γιατ� στοχε�ει
στην αποκατ�σταση ζηµι�ν απ θεοµην�ε�.
#τσι, η Επιτροπ� θε�ρησε τι τα γεγοντα
που αφορ� το συγκεκριµ�νο καθεστ�� απο-
τελο�ν θεοµην�ε� µε την �ννοια τη� συγκε-
κριµ�νη� δι�ταξη�. Εξ�λλου, η Επιτροπ�
σηµε�ωσε τι οι ενισχ�σει� δεν οδηγο�σαν
σε καµ�α περ�πτωση σε υπεραντιστ�θµιση και
τι, λαµβανοµ�νου υπψη του προβλεπµε-
νου προϋπολογισµο� και του αριθµο� των
πιθαν�ν δικαιο�χων, τα ποσ� που θα κατα-
βληθο�ν σε κ�θε επιχε�ρηση θα ε�ναι κατ�
π�σα πιθαντητα µικρο� �ψου�.

¢ — ¢È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·

475. Απ την �κδοση του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλ�ου, πολλο� απ
του� λεπτοµερε�� διαδικαστικο�� καννε� που
δι�πουν την εξ�ταση των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων κωδικοποι�θηκαν και ενοποι�θηκαν σε
�να ενια�ο νοµοθετικ κε�µενο. Μολοντι
ορισµ�νε� απ τι� υποθ�σει� που εξ�τασε το
∆ικαστ�ριο συνεχ�ζουν να αφορο�ν αποφ�-
σει� που εν�κρινε η Επιτροπ� πριν απ την
�ναρξη ισχ�ο� του κανονισµο�, �λλε� παρ�-
χουν χρ�σιµε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για
την ερµηνε�α και την εφαρµογ� των διατ�-
ξεων του κανονισµο�.

1. ÕÓÔÈÁÌ· Â›ÛËÌË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜
¤ÚÂ˘Ó·˜

476. Σε δ�ο αποφ�σει� το 2001, το ∆ικαστ�-
ριο υπογρ�µµισε τι η Επιτροπ� δεν �χει δια-
κριτικ� ευχ�ρεια για το �νοιγµα � µη τη� επ�-
σηµη� διαδικασ�α� �ρευνα� που προβλ�πει το
�ρθρο 88 παρ�γραφο� 2. Ειδικτερα, το ∆ικα-
στ�ριο υπογραµµ�ζει τι λγοι διοικητικ��
ευκολ�α�, ε�τε για την Επιτροπ� ε�τε για το
κρ�το� µ�λο�, δεν δικαιολογο�ν το µη �νοιγµα
διαδικασ�α� σε υποθ�σει� που η Επιτροπ�
�χει, � �πρεπε να �χει, σοβαρ�� αµφιβολ�ε�
σχετικ� µε το συµβιβ�σιµο εν� µ�τρου µε
την κοιν� αγορ�.

477. Στην απφασ� του Prayon-Rupel τη� 15η�
Μαρτ�ου 2001 (1), το Πρωτοδικε�ο διευκρ�νισε
περαιτ�ρω τι� περιστ�σει� στι� οπο�ε� απαι-
τε�ται η Επιτροπ� να ανο�γει την επ�σηµη δια-
δικασ�α �ρευνα�. Η διαδικασ�α αυτ� εξυπη-
ρετε� δ�ο σκοπο��: αφεν�, να προστατε�σει
τα συµφ�ροντα δυνητικ� ενδιαφεροµ�νων τρ�-

των µερ�ν και, αφετ�ρου, να επιτρ�ψει στην
Επιτροπ� να ενηµερωθε� πλ�ρω� για λε� τι�
πτυχ�� τη� υπθεση� πριν λ�βει την απφασ�
τη�. #τσι, η επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα� ε�ναι
υποχρεωτικ� αν η Επιτροπ� αντιµετωπ�σει
σοβαρ�� δυσκολ�ε� �στε να καθορ�σει αν η
εν�σχυση ε�ναι συµβιβ�σιµη � χι µε την κοιν�
αγορ�. Η �ννοια των σοβαρ�ν δυσκολι�ν ε�ναι
αντικειµενικ�. #τσι, η δικαστικ� εξ�ταση απ
το Πρωτοδικε�ο για την �παρξη σοβαρ�ν
δυσκολι�ν υπερβα�νει την απλ� εξ�ταση του
αν υπ�ρχε � χι προφαν�� σφ�λµα αξιολγη-
ση�. Το Πρωτοδικε�ο εξετ�ζει αν η αξιολ-
γηση των πληροφορι�ν που ε�χε � θα µπο-
ρο�σε να διαθ�τει η Επιτροπ� τη στιγµ� που
εν�κρινε την αµφισβητο�µενη απφαση θα
�πρεπε να οδηγε� σε σοβαρ�� αµφιβολ�ε�. Απ
την �ποψη αυτ�, το Πρωτοδικε�ο σηµει�νει
τι οι σοβαρ�� δυσκολ�ε� µπορε� επ�ση� να
αναφ�ρονται στο χρνο που χρει�ζεται, � τι�
ειδικ�� περιστ�σει�, τη� προκαταρκτικ�� δια-
δικασ�α�. Στη συγκεκριµ�νη υπθεση, το Πρω-
τοδικε�ο συµπ�ρανε τι η περ�οδο� των οκτ�
µην�ν απ τη στιγµ� τη� κοινοπο�ηση� �ω�
την απφαση, σε συνδυασµ µε τι� επανει-
ληµµ�νε� αιτ�σει� για πληροφορ�ε� και την
απροθυµ�α του κρ�του� µ�λου� να τι� υποβ�-
λει, αποτελο�ν �νδειξη σοβαρ�ν δυσκολι�ν.
Λαµβ�νοντα� υπψη λα αυτ� τα στοιχε�α, το
Πρωτοδικε�ο συµπ�ρανε τι η Επιτροπ� ε�χε
ανεπαρκ� γν�ση των γεγοντων ταν �λαβε
την απφαση να µην εγε�ρει αντιρρ�σει� για
την εν�σχυση και φειλε να κιν�σει την επ�-
σηµη διαδικασ�α �ρευνα� �στε να συγκε-
ντρ�σει περισστερε� πληροφορ�ε� και να
αντιµετωπ�σει τι� σοβαρ�� δυσκολ�ε� τη� αξιο-
λγηση�.

478. Το ∆ικαστ�ριο ακολο�θησε το �διο σκε-
πτικ για την ακ�ρωση τη� απφαση� τη� Επι-
τροπ�� να µην εγε�ρει αντιρρ�σει� σε εν�-
σχυση που χορ�γησε η Γαλλικ� ∆ηµοκρατ�α
σε παραγωγο�� ηδ�ποτων και αποσταγµ�-
των (2). ∆εδοµ�νου τι στην υπθεση αυτ� οι
καταγγελ�ε� που υποβλ�θηκαν στην Επιτροπ�
περιε�χαν σοβαρ� στοιχε�α για σ�νδεση
µεταξ� του σχεδ�ου ενισχ�σεων και του φορο-
λογικο� συστ�µατο� που θα µπορο�σαν να
παραβι�ζουν και �λλε� διατ�ξει� τη� Συνθ�-
κη�, η Επιτροπ� αντιµετ�πισε σοβαρ��
δυσκολ�ε� προκειµ�νου να καθορ�σει αν το
σχ�διο ενισχ�σεων �ταν συµβιβ�σιµο µε την
κοιν� αγορ�. Στην περ�πτωση αυτ�, �πρεπε να
�χει κινηθε� η διαδικασ�α του �ρθρου 88 παρ�-
γραφο� 2.

121
(1) Απφαση του Πρωτοδικε�ου τη� 15η� Μαρτ�ου 2001 στην

υπθεση T-73/98, Société chimique Prayon-Rupel κατ� Επι-
τροπ��, Συλλογ� 2001, σ. II-867.

(2) Απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 3η� Μαcου 2001 στην υπ-
θεση C-204/97, Πορτογαλ�α κατ� Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη
δηµοσιευθε�).



479. Σε µια δρ�ση για ακ�ρωση που κ�νησε η
Αυστρ�α κατ� απφαση� τη� Επιτροπ�� να
ανο�ξει επ�σηµη διαδικασ�α �ρευνα� για εν�-
σχυση που χορηγ�θηκε στη Siemens
Bauelemente OHG, η Αυστρ�α υποστ�ριξε τι
στη συγκεκριµ�νη υπθεση η περ�οδο� των
δ�ο µην�ν που καθορ�ζει η νοµολογ�α Lorenz,
εντ� τη� οπο�α� η Επιτροπ� πρ�πει να ολο-
κληρ�σει την προκαταρκτικ� τη� �ρευνα,
ε�χε �δη λ�ξει και τι η εν�σχυση ε�χε κατα-
στε� υφιστ�µενη ταν η Επιτροπ� �νοιξε τη
σχετικ� διαδικασ�α. Η Επιτροπ� δεν ε�χε
συνεπ�� δικα�ωµα πλ�ον να ανο�ξει την επ�-
σηµη διαδικασ�α �ρευνα�. Το ∆ικαστ�ριο επι-
βεβα�ωσε τη νοµολογ�α Lorenz υπογραµµ�ζο-
ντα� τι η κοινοποιηθε�σα εν�σχυση καθ�-
σταται υφιστ�µενη εν�σχυση εφσον
πληρο�νται δ�ο απαρα�τητε� προϋποθ�σει�:
πρ�πει να �χει λ�ξει η δ�µηνη περ�οδο� µετ�
την πλ�ρη κοινοπο�ηση και το κρ�το� µ�λο�
πρ�πει να ειδοποι�σει προηγουµ�νω� την Επι-
τροπ� για την εφαρµογ� τη� σχεδιαζµενη�
εν�σχυση�. Το ∆ικαστ�ριο απ�ρριψε το επι-
χε�ρηµα τη� Επιτροπ�� τι, αφο� �λαβε την
προηγο�µενη αυτ� ειδοπο�ηση, διατηρε�
ακµη το δικα�ωµα να αντιταχθε�. Το ∆ικα-
στ�ριο κατ�στησε σαφ��, ωστσο, τι τη
συγκεκριµ�νη στιγµ� δεν ε�χαν ακµη εγκρι-
θε� οι διαδικαστικο� καννε� β�σει του �ρθρου
89 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Στο µεταξ�, οι διατ�ξει�
του �ρθρου 4 παρ�γραφοι 5 και 6 του κανονι-
σµο� (ΕΚ) αριθ. 659/1999 αναιρο�ν την εφαρ-
µογ� τη� απφαση�, αφο� δ�νουν στην Επι-
τροπ� το ρητ δικα�ωµα �γερση� αντιρρ�-
σεων εντ� περιδου 15 εργ�σιµων ηµερ�ν
µετ� την παραλαβ� τη� προηγο�µενη� ειδο-
πο�ηση� του κρ�του� µ�λου�. Μολοντι η
απφαση δεν επηρε�ζει �µεσα του� τρ�χο-
ντε� διαδικαστικο�� καννε�, επιβεβαι�νει
την αυστηρ� στ�ση του ∆ικαστηρ�ου σε ,τι
αφορ� την τ�ρηση των προθεσµι�ν που επι-
β�λλει η Επιτροπ�. Εντ�σσεται επ�ση� στη
γενικ� θ�ση του ∆ικαστηρ�ου τι, ποτε η
Επιτροπ� �χει αµφιβολ�ε� σχετικ� µε το συµ-
βιβ�σιµο εν�σχυση�, πρ�πει να ανο�γει ταχ�-
τατα τη σχετικ� διαδικασ�α.

2. ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓÂ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

480. Το Πρωτοδικε�ο ασχολ�θηκε µε το θ�µα
τη� δι�κριση� των ν�ων απ τι� υφιστ�µενε�
ενισχ�σει� (1). Η υπθεση αφορο�σε απφαση
τη� Επιτροπ�� που ε�χε �δη εν µ�ρει ακυρω-

θε� απ την προηγο�µενη απφαση Alzetta
Mauro τη� 15η� Ιουν�ου 2000 (2). Το Πρωτο-
δικε�ο επιβεβα�ωσε στη ν�α υπθεση τι �να
καθεστ�� ενισχ�σεων που �χει δηµιουργη-
θε� σε µια αγορ� η οπο�α �ταν αρχικ� κλειστ�
στον ανταγωνισµ πρ�πει, ταν ελευθερωθε�
η αγορ�, να θεωρηθε� σ�στηµα υφισταµ�νων
ενισχ�σεων, εφσον τη στιγµ� τη� δηµιουρ-
γ�α� του δεν εν�πιπτε στο πεδ�ο εφαρµογ��
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�,
που ισχ�ει µνο για του� τοµε�� οι οπο�οι ε�ναι
ανοικτο� στον ανταγωνισµ. Το Πρωτοδικε�ο
απ�ρριψε το επιχε�ρηµα τι µνο οι ενισχ�-
σει� που χορηγο�νται µετ� την πλ�ρη ελευ-
θ�ρωση µπορο�ν να ταξινοµηθο�ν ω� ν�ε�
ενισχ�σει�. Επιβεβα�ωσε τι σε θ�µατα κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων αρκε� να ε�ναι ανοικτ� η
σχετικ� αγορ�, �στω και εν µ�ρει, στον αντα-
γωνισµ, �στε να ε�ναι πιθαν να επηρε�ζει
η εν�σχυση το εµπριο µεταξ� κρατ�ν µελ�ν.
#χει σηµασ�α να υπογραµµιστε� τι εν� το
Πρωτοδικε�ο επιβεβα�ωσε τι οι ενισχ�σει�
που �χουν χορηγηθε� πριν απ την ελευθ�-
ρωση αποτελο�ν υφιστ�µενε� ενισχ�σει�,
επ�µεινε τι κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα αυτ
ελλε�ψει λεπτοµερ�ν διατ�ξεων για την εφαρ-
µογ� του �ρθρου 88 τη� Συνθ�κη� σχετικ� µε
την ταξινµηση τ�τοιων ενισχ�σεων µετ� την
ηµεροµην�α ελευθ�ρωση� τη� αγορ��. Στο
µεταξ�, ωστσο, ο κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
659/1999 του Συµβουλ�ου περι�χει ρητ� δι�-
ταξη στο �ρθρο 1 στοιχε�ο β) π�µπτη περ�-
πτωση, σ�µφωνα µε την οπο�α «ταν ορισµ�να
µ�τρα µετατρ�πονται σε ενισχ�σει� λγω τη�
ελευθ�ρωση� µια� δραστηριτητα� απ την
κοινοτικ� νοµοθεσ�α, τα µ�τρα αυτ� δεν θεω-
ρο�νται ω� υφιστ�µενη εν�σχυση µετ� την
ταχθε�σα ηµεροµην�α ελευθ�ρωση�». Συνε-
π��, µ�α περ�πτωση πω� η υπθεση T-288/97,
που προκ�πτει µω� µετ� την �ναρξη ισχ�ο�
του κανονισµο�, δεν µπορε� πλ�ον να αντι-
µετωπιστε� ω� υφιστ�µενη εν�σχυση.

481. Σ�µφωνα µε το �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2
τη� Συνθ�κη�, η Επιτροπ� ε�ναι η µνη αρµ-
δια για το �νοιγµα διαδικασ�α� σε ,τι αφορ�
τι� ν�ε� ενισχ�σει�. Yταν οι ενισχ�σει� ε�ναι
ταξινοµηµ�νε� ω� υφιστ�µενε� ενισχ�σει�, η
Επιτροπ� ε�ναι υποχρεωµ�νη να προτε�νει
πρ�τα κατ�λληλα µ�τρα στο ενδιαφερµενο
κρ�το� µ�λο�. Η ταξινµηση αυτ� δεν �χει
µνο διαδικαστικ� σηµασ�α. Σε υποθ�σει�
που �χουν χορηγηθε� παρ�νοµα ν�ε� ενι-
σχ�σει� και στη συν�χεια θεωρ�θηκαν µη
συµβιβ�σιµε� µε την κοιν� αγορ�, η Επιτροπ�

122
(1) Απφαση του Πρωτοδικε�ου τη� 4η� Απριλ�ου 2001 στην υπ-

θεση T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia κατ�
Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(2) Απφαση του Πρωτοδικε�ου τη� 15η� Ιουν�ου 2000 στι� συνεκ-
δικασθε�σε� υποθ�σει� T-298/97 και T-23/98, Alzetta και λοι-
πο� κατ� Επιτροπ��, Συλλογ� 2000, σ. II-2319.
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πρ�πει κανονικ� να διατ�ξει επιστροφ� του�
σ�µφωνα µε το �ρθρο 14 του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 659/1999 του Συµβουλ�ου. Ωστσο, δεν
µπορε� να διαταχτε� επιστροφ� στην περ�-
πτωση υφιστ�µενων ενισχ�σεων.

482. Το ∆ικαστ�ριο εξ�τασε τη διαδικαστικ�
κατ�σταση κατ� την οπο�α η Επιτροπ� ε�χε
ταξινοµ�σει �να µ�τρο εν�σχυση� ω� ν�α εν�-
σχυση και �νοιξε διαδικασ�α β�σει του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 2, εν� το ενδιαφερµενο κρ�-
το� µ�λο� υποστ�ριζε τι επρκειτο για υφι-
στ�µενη εν�σχυση (1). Το ∆ικαστ�ριο θε�-
ρησε τι η επιλογ� τη� διαδικασ�α� απ την
Επιτροπ�, σε συνδυασµ µε το τι κλ�θηκαν
οι ιταλικ�� αρχ�� να αναστε�λουν τι� πληρω-
µ��, συνεπαγταν ταξινµηση τη� εν�σχυση�,
�στω και προσωριν�, ω� ν�α� και δηµιουρ-
γο�σε νοµικ� αποτελ�σµατα. Το �νοιγµα τη�
επ�σηµη� διαδικασ�α� �ρευνα� συνεπαγταν
τι η Επιτροπ� δεν σκπευε να εξετ�σει την
εν�σχυση στο πλα�σιο τη� διαδικασ�α� για τι�
υφιστ�µενε� ενισχ�σει� β�σει του �ρθρου 88
παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ και τι κατ�
την �ποψ� τη� η εν�σχυση ε�χε χορηγηθε�
παρ�νοµα. Μ�α τ�τοια απφαση µεταβ�λλει
τη νοµικ� θ�ση του συγκεκριµ�νου µ�τρου
και των δικαιο�χων, δεδοµ�νου τι δηµιουρ-
γε� τουλ�χιστον �να σηµαντικ στοιχε�ο αµφι-
βολ�α� ω� προ� τη νοµιµτητ� του, που πρ�-
πει να οδηγ�σει το κρ�το� µ�λο� σε αναστολ�
τη� καταβολ�� των ενισχ�σεων. Μπορε� επ�-
ση� να χρησιµοποιηθε� εν�πιον εθνικο� δικα-
στηρ�ου που θα αποφασ�σει τι� συν�πειε� οι
οπο�ε� προκ�πτουν απ την παρ�βαση τη�
τελευτα�α� πρταση� του �ρθρου 88 παρ�-
γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Για του� λγου�
αυτο��, το ∆ικαστ�ριο κ�ρυξε δεκτ� τη δρ�ση
τη� ιταλικ�� κυβ�ρνηση� κατ� του ανο�γµα-
το� τη� διαδικασ�α�.

3. ∞Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

483. Σ�µφωνα µε την αρχ� που καθορ�ζει το
�ρθρο 14 του διαδικαστικο� κανονισµο�, η
Επιτροπ� διατ�σσει επιστροφ� λων των ενι-
σχ�σεων που �χουν χορηγηθε� κατ� παρ�-
βαση τη� υποχρ�ωση� κοινοπο�ηση� και που
δεν ε�ναι συµβιβ�σιµε� µε την κοιν� αγορ�.
Το �ρθρο 14 προβλ�πει περαιτ�ρω τι τα
κρ�τη µ�λη προβα�νουν στην αν�κτηση χωρ��
καθυστ�ρηση και σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α
που προβλ�πει η εθνικ� νοµοθεσ�α �στε να

εκτελεστε� �µεσα και αποτελεσµατικ� η απ-
φαση τη� Επιτροπ��.

484. Κατ� το τρ�χον �το�, η Επιτροπ� δι�-
ταξε αν�κτηση των ενισχ�σεων σε 20 υποθ�-
σει�. Στα τ�λη του χρνου, εκκρεµο�σαν 67
υποθ�σει� επιστροφ��. Οι υποθ�σει� αυτ��
παρακολουθο�νται στεν� απ την Επιτροπ�,
η οπο�α διασφαλ�ζει τι τηρο�νται πλ�ρω�
απ τα κρ�τη µ�λη οι αρχ�� που καθορ�ζει το
�ρθρο 14. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, το
γεγον� τι οι γερµανικ�� αρχ�� δεν εκπλ�-
ρωσαν αυτ�� τι� υποχρε�σει� του� στην υπ-
θεση τη� Lautex GmbH (2) οδ�γησε την Επι-
τροπ� να προσφ�γει στο ∆ικαστ�ριο στι�
25 Ιουλ�ου για µη τ�ρηση τη� εντολ�� αν�-
κτηση� τη� εν�σχυση�, β�σει του �ρθρου 88
παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

4. ªË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·fiÊ·ÛË˜
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

485. Yταν τα κρ�τη µ�λη αρνο�νται να συµ-
µορφωθο�ν µε απφαση αν�κτηση� εν�σχυ-
ση�, �χει καταστε� π�για πρακτικ� τη� Επι-
τροπ�� να προσφε�γει στο Ευρωπαϊκ ∆ικα-
στ�ριο. Το 2001, το Ευρωπαϊκ ∆ικαστ�ριο
εξ�τασε δ�ο προσφυγ�� για µη εκτ�λεση απο-
φ�σεων τη� Επιτροπ��. Η πρ�τη υπθεση
αφορο�σε την επιστροφ� εν�σχυση� που
χορηγ�θηκε στη «Nouvelle Filiature Lainière
de Roubaix». Τον Νο�µβριο 1998 (3), η Επι-
τροπ� εν�κρινε απφαση σ�µφωνα µε την
οπο�α η εν�σχυση που χορηγ�θηκε στην εν
λγω εταιρε�α δεν �ταν συµβιβ�σιµη µε την
κοιν� αγορ� και �πρεπε να ανακτηθε� απ τι�
γαλλικ�� αρχ��. Η απφαση αυτ� οδ�γησε
σε δ�ο προσφυγ�� στο Ευρωπαϊκ ∆ικαστ�-
ριο. Τον Ιανου�ριο 1999 ζ�τησε την ακ�-
ρωση (4) τη� απφαση�. ∆εδοµ�νου τι η
α�τηση ακ�ρωση� δεν �χει ανασταλτικ χαρα-
κτ�ρα, δεν επηρε�ζει την υποχρ�ωση του κρ�-
του� µ�λου� να συµµορφωθε� µε την απφαση
για την αν�κτηση τη� εν�σχυση�. ∆εδοµ�νου
τι δεν πραγµατοποι�θηκε τ�τοια αν�κτηση,
η Επιτροπ� ξεκ�νησε δρ�ση τον Ιο�λιο 1999 (5)
για τη µη εφαρµογ� τη� εντολ�� αν�κτηση�
εντ� τη� προβλεπµενη� προθεσµ�α�. Στι�
22 Μαρτ�ου, το ∆ικαστ�ριο απ�ρριψε το
α�τηµα ακ�ρωση� (6) και την �δια ηµ�ρα εξ�-
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(1) Απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 9η� Οκτωβρ�ου 2001 στην

υπθεση C-400/99, Ιταλ�α κατ� Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη
δηµοσιευθε�).

(2) Απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 20�� Ιουλ�ου 1999 (ΕΕ L 42 τη�
15.2.2000).

(3) Απφαση 1999/378/EΚ τη� Επιτροπ�� τη� 4η� Νοεµβρ�ου
1998 (ΕΕ L 145 τη� 10.6.1999, σ. 18).

(4) Υπθεση C-17/99.
(5) Υπθεση C-261/99.
(6) Απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 22α� Μαρτ�ου 2001 στην υπ-

θεση C-17/99, Γαλλ�α κατ� Επιτροπ�� (δεν �χει ακµη δηµο-
σιευθε�).



δωσε απφαση σχετικ� µε τη δρ�ση µη εφαρ-
µογ�� τη� εντολ�� αν�κτηση� (1). Το ∆ικα-
στ�ριο υπογρ�µµισε τι σ�µφωνα µε τη νοµο-
λογ�α µνο η απλυτη αδυναµ�α εφαρµογ��
τη� απφαση� µπορε� να αποτελ�σει ισχυρ
επιχε�ρηµα για τη µη συµµρφωση του κρ�-
του� µ�λου�. Αν �να κρ�το� µ�λο� αντιµετω-
π�σει απρβλεπτε� και µη προβλ�ψιµε�
δυσκολ�ε� στην εφαρµογ� µια� απφαση�,
πρ�πει να κοινοποι�σει τα προβλ�µατα αυτ�
στην Επιτροπ� µαζ� µε προτ�σει� για κατ�λ-
ληλε� τροποποι�σει� τη� εν λγω απφαση�.
Στη συγκεκριµ�νη υπθεση, η Επιτροπ� και
το ενδιαφερµενο κρ�το� µ�λο� δεσµε�ονται
και οι δ�ο απ την αρχ� του �ρθρου 10 τη�
συνθ�κη� ΕΚ, που επιβ�λλει υποχρ�ωση γν�-
σια� συνεργασ�α� �στε να ξεπεραστο�ν οι
δυσκολ�ε�, παρ�λληλα µε την πλ�ρη τ�ρηση
των καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.
∆εδοµ�νου τι η γαλλικ� κυβ�ρνηση δεν ενη-
µ�ρωσε την Επιτροπ� για οποιεσδ�ποτε
τ�τοιε� δυσκολ�ε�, το ∆ικαστ�ριο κατ�ληξε
τι η Γαλλ�α δεν τ�ρησε τι� υποχρε�σει� τη�
β�σει τη� Συνθ�κη�. Στι� 3 Ιουλ�ου 2001, το

∆ικαστ�ριο επαν�λαβε αυτ�� τι� αρχ�� σε
απφασ� του δηλ�νοντα� τι οι βελγικ��
αρχ�� δεν εν�κριναν τα απαρα�τητα µ�τρα για
να ανακτ�σουν τι� ενισχ�σει� που χορ�γη-
σαν β�σει του καθεστ�το� Maribel bis/ter (2)
ω� φειλαν.

486. Αν �να κρ�το� µ�λο� δεν συµµορφωθε�
µε απφαση του ∆ικαστηρ�ου, η Επιτροπ�
µπορε�, σ�µφωνα µε το �ρθρο 228, να κιν�σει
περαιτ�ρω διαδικασ�α κατ� του ενδιαφερ-
µενου κρ�του� µ�λου� που οδηγε� τελικ� στην
επιβολ� προστ�µου. Στι� 18 Ιουλ�ου 2001, και
για πρ�τη φορ� σε υπθεση αν�κτηση� κρα-
τικ�� εν�σχυση�, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
εκδ�σει αιτιολογηµ�νη γν�µη προ� την Ιτα-
λ�α διευκριν�ζοντα� του� λγου� για του� οπο�-
ου� η Ιταλ�α δεν ε�χε συµµορφωθε� µε την
απφαση του ∆ικαστηρ�ου στην υπθεση 
C-280/95, Επιτροπ� κατ� Ιταλ�α� (3).
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(1) Απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 22α� Μαρτ�ου 2001 στην υπ-
θεση C-261/99, Επιτροπ� κατ� Γαλλ�α� (δεν �χει ακµη δηµο-
σιευθε�).

(2) Απφαση του ∆ικαστηρ�ου τη� 3η� Ιουλ�ου 2001 στην υπθεση
C-378/98, Επιτροπ� κατ� Βελγ�ου (δεν �χει ακµη δηµοσι-
ευθε�).

(3) Υπθεση C-280/95, Επιτροπ� κατ� Ιταλ�α�, Συλλογ� 1998,
σ. I-259. Στην απφαση αυτ�, η Ιταλ�α ε�χε �δη καταδικα-
στε� για µη συµµρφωση µε την εντολ� αν�κτηση� β�σει τη�
απφαση� τη� Επιτροπ�� τη� 9η� Ιουν�ου 1993 για κρατικ��
ενισχ�σει� (Π�στωση φρων για επαγγελµατ�ε� οδικο�� µετα-
φορε��) (ΕΕ L 233 τη� 16.9.1993).
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487. Καταρχ�� οι καννε� ανταγωνισµο� τη�
ΕΚ εφαρµζονται πλ�ρω� για επιχειρ�σει�
στι� οπο�ε� το κρ�το� �χει αναθ�σει την
παροχ� υπηρεσι�ν γενικο� οικονοµικο� συµ-
φ�ροντο� (ΥΓΟΣ). Ωστσο, σ�µφωνα µε το
�ρθρο 86 παρ�γραφο� 2 τη� συνθ'κη� ΕΚ, η
εφαρµογ� των καννων τη� συνθ�κη� ΕΚ, και
ειδικτερα των καννων ανταγωνισµο�, δεν θα
πρ�πει να εµποδ�ζει νοµικ� � πραγµατικ� την
εκπλ�ρωση τη� ιδια�τερη� αποστολ�� που
του� �χει ανατεθε�. Ωστσο, η αν�πτυξη του
εµπορ�ου δεν πρ�πει να επηρε�ζεται σε βαθµ
ο οπο�ο� θα αντ�κειτο προ� το συµφ�ρον τη�
Κοιντητα�. Συνεπ��, β�σει τη� αρχ�� τη�
αναλογικτητα� που προβλ�πει το �ρθρο 86
παρ�γραφο� 2, η εφαρµογ� των καννων τη�
συνθ�κη� ΕΚ πρ�πει να περιοριστε� στο
βαθµ ο οπο�ο� ε�ναι απαρα�τητο� �στε οι εν
λγω επιχειρ�σει� να εκπληρ�σουν την ιδι-
α�τερη αποστολ� που του� �χει αναθ�σει το
κρ�το�.

488. Η σηµασ�α των υπηρεσι�ν γενικο� οικο-
νοµικο� συµφ�ροντο� (ΥΓΟΣ) υπογραµµ�ζε-
ται µε την εισαγωγ� του �ρθρου 16 τη� συνθ'-
κη� ΕΚ απ τη συνθ�κη του Qµστερνταµ, που
προβλ�πει: «Υπ την επιφ�λαξη των �ρθρων
73, 86 και 87, και ενψει τη� θ�ση� που κατ�-
χουν οι υπηρεσ�ε� γενικο� οικονοµικο� συµ-
φ�ροντο� στα πλα�σια των κοιν�ν αξι�ν τη�
#νωση� καθ�� και τη� συµβολ�� του� στην
προ�θηση τη� κοινωνικ�� και εδαφικ�� συνο-
χ��, η Κοιντητα και τα κρ�τη µ�λη, εντ�
των πλαισ�ων των αντιστο�χων αρµοδιοτ�των
του�, και εντ� του πεδ�ου εφαρµογ�� τη�
παρο�σα� Συνθ�κη�, µεριµνο�ν ο�τω� �στε
οι υπηρεσ�ε� αυτ�� να λειτουργο�ν β�σει
αρχ�ν και προϋποθ�σεων οι οπο�ε� να επι-
τρ�πουν την εκπλ�ρωση του σκοπο� του�.»

489. Η Επιτροπ�, απ την πλευρ� τη�, παρου-
σ�ασε λεπτοµερ�� τη θ�ση τη� σχετικ�, στι�
δ�ο ανακοιν(σει� για «τι� υπηρεσε� κοιν'� ωφ�-
λεια� στην Ευρ(πη» το 1996 (1) και το 2000 (2).
Η Επιτροπ� εξηγε� ειδικτερα τα κριτ�ρια
εφαρµογ�� των καννων τη� Συνθ�κη� σχε-
τικ� µε τον ανταγωνισµ και την εσωτερικ�
αγορ�, και δε�χνει β�σει συγκεκριµ�νων
παραδειγµ�των τι η σωστ� εφαρµογ� αυτ�ν
των κριτηρ�ων δεν θ�γει την καλ� λειτουργ�α
των ΥΓΟΣ.

2. ¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

2.1. ∞›ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙË˜ ¡›Î·È·˜

490. Το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο τη� Ν�καια�
στι� 7, 8 και 9 ∆εκεµβρ�ου 2000 εξ�φρασε την
ικανοπο�ησ� του για την ανακο�νωση τη� Επι-
τροπ�� του 2000, αλλ� ζ�τησε απ την Επι-
τροπ� να του υποβ�λει �κθεση σχετικ� µε τη
λειτουργ�α των υπηρεσι�ν γενικο� οικονο-
µικο� συµφ�ροντο� στο Ευρωπαϊκ Συµβο�-
λιο του Λ�ακεν στι� 14 και 15 ∆εκεµβρ�ου
2001. Το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο ζ�τησε ειδι-
κτερα απ την Επιτροπ� να εξετ�σει τα απα-
ρα�τητα µ�σα �στε να διασφαλιστε� µεγαλ�-
τερη προβλεψιµτητα και αυξηµ�νη νοµικ�
ασφ�λεια στην εφαρµογ� του δικα�ου του
ανταγωνισµο� για τι� ΥΓΟΣ. Το Ευρωπαϊκ
Συµβο�λιο εγκρ�νει επ�ση� µ�α δ�λωση του
Συµβουλ�ου «Εσωτερικ� αγορ�» τη� 28η�
Σεπτεµβρ�ου 2000 που εκφρ�ζει δ�ο συγκε-
κριµ�νου� προβληµατισµο��:

— αφεν�, πρ�πει να διευκρινιστε� περαι-
τ�ρω η δι�ρθρωση µεταξ� των τρπων
χρηµατοδτηση� των ΥΓΟΣ και των κοι-
νοτικ�ν καννων για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει�·

— αφετ�ρου, πρ�πει να πραγµατοποιε�ται
τακτικ� αξιολγηση των ΥΓΟΣ, ειδικ-
τερα σε ,τι αφορ� την ποιτητα τη� υπη-
ρεσ�α�, την προσβασιµτητα, την ασφ�-
λεια και τι� τιµ��.

2.2. ŒÎıÂÛË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ §¿·ÎÂÓ

491. Η Επιτροπ� εν�κρινε την �κθεσ� τη�
στι� 17 Οκτωβρ�ου 2001 (3). Η Επιτροπ� υπεν-
θυµ�ζει τη σηµασ�α που αποδ�δει στι� ΥΓΟΣ,
ω� βασικ�� συνιστ�σα� του προτ�που τη�
ευρωπαϊκ�� κοινων�α�, και το γεγον� τι το
κοινοτικ δ�καιο δεν αντιτ�θεται κατ� καν�-
ναν τρπο στον καθορισµ και τη λειτουργ�α
αποτελεσµατικ�ν ΥΓΟΣ.

492. #τσι, το κοινοτικ δ�καιο σχετικ� µε τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� επιτρ�πει στα κρ�τη µ�λη
να χορηγο�ν στι� επιχειρ�σει� στι� οπο�ε�
ανατ�θεται η αξιοπο�ηση ΥΓΟΣ την απαρα�-
τητη χρηµατοδοτικ� στ�ριξη �στε να αντι-
σταθµιστο�ν τα συµπληρωµατικ� κστη που
δηµιουργε� η ιδια�τερη αποστολ� που του�
ανατ�θεται, και �στε οι επιχειρ�σει� αυτ�� να
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(1) ΕΕ C 281 τη� 26.9.1996.
(2) #γγραφο COM(2000) 580 τελικ τη� 20.9.2000, που δηµο-

σιε�τηκε και στην ΕΕ C 17 τη� 19.1.2001, σ. 4. Βλ�πε επ�ση�
την XXX� #κθεση επ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� (2000),
�νθετο 3 µετ� το τµ�µα I.Γ.2.7. (3) COM(2001) 598 τη� 17.10.2001.



εκτελο�ν την αποστολ� του� υπ ρου� οικο-
νοµικ�� ισορροπ�α�. Αντ�θετα, το κοινοτικ
δ�καιο αντιτ�θεται στο να υπερβα�νει το χορη-
γο�µενο απ το κρ�το� ποσ το επ�πεδο που
ε�ναι απαρα�τητο �στε να εκτελεστε� η απο-
στολ� δηµσια� υπηρεσ�α� και να µπορε� να
χρησιµοποιηθε� απ την επιχε�ρηση, ω� σταυ-
ρωτ� επιδτηση προ� φελο� δραστηριοτ�-
των που ε�ναι ανοικτ�� στον ανταγωνισµ.

493. Για να βελτιωθε� η προβλεψιµτητα και
η νοµικ� ασφ�λεια στον τοµ�α αυτ, η Επι-
τροπ� �χει επιλ�ξει µια προσ�γγιση σε δ�ο
στ�δια:

— σε �ναν πρ�το χρνο, η Επιτροπ� σκο-
πε�ει να καθορ�σει, κατ� τη δι�ρκεια του
2002, και σε στεν� συνεργασ�α µε τα κρ�τη
µ�λη, �να κοινοτικ πλα�σιο για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� που χορηγο�νται στι�
επιχειρ�σει� οι οπο�ε� �χουν αναλ�βει να
πραγµατοποιο�ν ΥΓΟΣ. Χ�ρη στο πλα�σιο
αυτ, τα κρ�τη µ�λη και οι επιχειρ�σει�
θα γνωρ�ζουν του� ρου� υπ του� οπο�ου�
η Επιτροπ� µπορε� να επιτρ�ψει κρατικ��
ενισχ�σει� στι� επιχειρ�σει� που �χουν
αναλ�βει την παροχ� ΥΓΟΣ·

— σε �ναν δε�τερο χρνο, η Επιτροπ� θα
αξιολογ�σει την κτηθε�σα πε�ρα απ την
εφαρµογ� αυτο� του πλαισ�ου και θα εξε-
τ�σει, στο µ�τρο που θα δικαιολογε� η
σχετικ� εµπειρ�α, την �γκριση εν� κανο-
νισµο� για την απαλλαγ� ορισµ�νων ενι-
σχ�σεων στον τοµ�α των ΥΓΟΣ απ την
υποχρ�ωση προηγο�µενη� κοινοπο�ηση�.

494. Η Επιτροπ� αποφ�σισε επ�ση� δ�ο µ�τρα
για τη βελτ�ωση τη� διαφ�νεια� στον τοµ�α
των ΥΓΟΣ:

— αφεν�, η Επιτροπ� θα αφιερ�νει πλ�ον
�να συγκεκριµ�νο µ�ρο� τη� ετ�σια� �κθε-
σ�� τη� επ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
στι� υπηρεσ�ε� γενικο� οικονοµικο� συµ-
φ�ροντο�, στο οπο�ο θα περιγρ�φει τι�
λεπτοµ�ρειε� εφαρµογ�� των καννων
ανταγωνισµο� για τι� εν λγω υπηρεσ�ε�·

— αφετ�ρου, για να διευκολυνθε� η πρσβαση
στι� διαθ�σιµε� πληροφορ�ε�, η Επιτροπ�
θα εντοπ�ζει στο µ�λλον τι� περιπτ�σει�
που συνδ�ονται µε την παροχ� ΥΓΟΣ στο
µητρ�ο τη� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

495. Τ�λο�, πρ�πει να υπογραµµιστε� τι, στι�
22 Νοεµβρ�ου 2001, το ∆ικαστ�ριο εξ�δωσε
την απφαση Ferring (1). Στη συγκεκριµ�νη

αυτ� υπθεση, το ∆ικαστ�ριο θε�ρησε τι η
αντιστ�θµιση που χορηγ�θηκε σε ορισµ�νε�
επιχειρ�σει� για την παροχ� ΥΓΟΣ δεν απο-
τελο�σε κρατικ� εν�σχυση µε την �ννοια του
�ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�. Αν
το ∆ικαστ�ριο επιβεβαι�σει αυτ� τη νοµο-
λογ�α, η Επιτροπ� θα αντλ�σει φυσικ� τα σχε-
τικ� συµπερ�σµατα.

496. Στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ Συµ-
βο�λιο του Λ�ακεν, η Επιτροπ� διευκρ�νισε
εξ�λλου τη θ�ση τη� ω� προ� τι� λεπτοµ�ρειε�
επιλογ'� των επιχειρ'σεων στι� οποε� ανατθε-
ται η παροχ' ΥΓΟΣ. Yταν �να κρ�το� µ�λο�
αποφασ�ζει να αναθ�σει την παροχ� αυτ�ν
των υπηρεσι�ν σε τρ�του�, πρ�πει να τηρε�
τι� σχετικ�� κοινοτικ�� διατ�ξει�. Η σ�µβαση
µε την οπο�α µια δηµσια αρχ� αναθ�τει την
παροχ� ΥΓΟΣ σε τρ�το, και που ικανοποιε� τι�
προϋποθ�σει� που προβλ�πουν οι κοινοτικ��
οδηγ�ε� για τι� δηµσιε� συµβ�σει� (2), απο-
τελε� «σ�µβαση δηµσια� προµ�θεια�» µε την
�ννοια αυτ�ν των οδηγι�ν και η αν�θεσ� τη�
πρ�πει να πληρο� τι� διατ�ξει� των εν λγω
οδηγι�ν.

497. Επιπλ�ον, σ�µφωνα µε τη νοµολογ�α του
∆ικαστηρ�ου (3), η αν�θεση συµβ�σεων που
δεν καλ�πτονται απ τι� οδηγ�ε� για τι� δηµ-
σιε� συµβ�σει� προµηθει�ν πρ�πει ωστσο να
τηρε� του� καννε� και τι� αρχ�� τη� Συνθ�-
κη�, δηλαδ� του� καννε� σχετικ� µε την
ελε�θερη παροχ� υπηρεσι�ν και την ελευ-
θερ�α εγκατ�σταση�, καθ�� και τι� αρχ�� τη�
διαφ�νεια�, τη� �ση� µεταχε�ριση�, τη� ανα-
λογικτητα� και τη� αµοιβα�α� αναγν�ριση�.

498. Η Επιτροπ� εκτιµ� τι η εφαρµογ� των
αρχ�ν αυτ�ν δεν µπορε� παρ� να παρ�χει πλε-
ονεκτ�µατα στου� χρ�στε� και του� οικονο-
µικο�� φορε��. Η Επιτροπ� θα εξετ�σει εξ�λ-
λου αν ε�ναι απαρα�τητα και �λλα µ�τρα για
τη διευκρ�νιση αυτ�ν των καννων.

499. Η �κθεση τη� Επιτροπ�� �γινε δεκτ�
ευνοϊκ� απ το Συµβο�λιο «Εσωτερικ' αγορ�,
προστασα των καταναλωτ(ν και τουρισµ��» τη�
26η� Νοεµβρου 2001. Το Συµβο�λιο ενθαρρ�-
νει ειδικτερα την Επιτροπ� να προετοιµ�-
σει στο εγγ�� µ�λλον κατευθυντ�ριε� γραµ-
µ�� που να διευκριν�ζουν ειδικτερα υπ ποιε�
προϋποθ�σει� οι αντισταθµ�σει� για την
παροχ� δηµσια� υπηρεσ�α� δεν εµπ�πτουν
στου� καννε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.
Το Συµβο�λιο καλε� επ�ση� την Επιτροπ�,
β�σει τη� πε�ρα� που θα κτηθε� µε τι� κατευ-

128
(1) Υπθεση C-53/00.

(2) Οδηγ�ε� 92/50/ΕΟΚ, 93/77/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ.
(3) Απφαση τη� 7η� ∆εκεµβρ�ου 2000 στην υπθεση C-324/98,

Telaustria.
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θυντ�ριε� γραµµ��, να εκπον�σει, το συντο-
µτερο δυνατ, σε στεν� συνεργασ�α µε τα
κρ�τη µ�λη, πρταση κανονισµο� για την
απαλλαγ� ορισµ�νων ενισχ�σεων σε ,τι
αφορ� τι� ΥΓΟΣ απ την υποχρ�ωση προη-
γο�µενη� κοινοπο�ηση�, λαµβ�νοντα� υπψη
τι� τοµεακ�� ιδιαιτερτητε�. Τ�λο�, το Συµ-
βο�λιο καλε� την Επιτροπ� να του υποβ�λει
�κθεση σχετικ� µε την προετοιµασ�α αυτο�
του κανονισµο�, ενψει του Ευρωπαϊκο� Συµ-
βουλ�ου τη� Κοπεγχ�γη�.

500. Το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο τη� 14η� και
15η� ∆εκεµβρου 2001 σηµε�ωσε «µε ικανο-
πο�ηση τα συµπερ�σµατα του Συµβουλ�ου
καθ�� και την κοιν� �κθεση του Συµβουλ�ου
και τη� Επιτροπ�� για τι� υπηρεσ�ε� γενικο�
οικονοµικο� συµφ�ροντο�, που θα αποτελ�-
σουν αντικε�µενο αξιολγηση� σε κοινοτικ
επ�πεδο, ω� προ� τι� επιδσει� και τα αποτε-
λ�σµατ� του� στον ανταγωνισµ. Το Ευρω-
παϊκ Συµβο�λιο ενθαρρ�νει την Επιτροπ�
να εκπον�σει �να πλα�σιο προσανατολισµο�
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� υπ�ρ των επιχει-
ρ�σεων στι� οπο�ε� �χουν ανατεθε� αποστο-
λ�� παροχ�� ΥΓΟΣ».

501. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002, η Επιτροπ�
θα προσπαθ�σει να επιτ�χει του� στχου� που
�χουν ανακοινωθε� στην �κθεσ� τη� προ� το
Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο, β�σει τη� αξιολγη-
ση� τη� νοµολογ�α� του ∆ικαστηρ�ου.

3. ∞ÓÙÈÙÚ¿ÛÙ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ 
Î·È ÙË˜ ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË˜)

502. Στον τοµ�α του αντιτρ�στ, η Επιτροπ�
αντιµετ�πισε το 2001 δι�φορε� υποθ�σει� και
νοµικ� θ�µατα σχετικ� µε την παροχ� υπη-
ρεσι�ν γενικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο�,
β�σει των νοµικ�ν και πολιτικ�ν αρχ�ν που
καθορ�ζει η ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� για
τι� υπηρεσ�ε� κοιν�� ωφ�λεια� στην Ευρ�πη
τη� 20�� Σεπτεµβρ�ου 2000. Η αυξανµενη
νοµολογ�α και η νοµοθεσ�α συν�βαλαν στη
βελτ�ωση τη� προβλεψιµτητα� και τη� νοµι-
κ�� ασφ�λεια� στον συγκεκριµ�νο χ�ρο.

503. Οι κοινοτικο� καννε� για τον ανταγω-
νισµ δεν εφαρµζονται ταν η εν λγω δρα-
στηριτητα δεν ε�ναι οικονοµικ�� φ�ση�
και/� δεν επηρε�ζει το εµπριο µεταξ� των
κρατ�ν µελ�ν. Η Επιτροπ� �κλεισε δι�φο-
ρε� υποθ�σει� το 2001 (1) για το λγο αυτ.

504. Σε �λλε� περιπτ�σει�, µπορε� να εφαρ-
µζονται πλ�ρω� οι κοινοτικο� καννε� για
τον ανταγωνισµ γιατ� θ�τουν τ�ρµα στην
αντιανταγωνιστικ� συµπεριφορ� τη� επιχε�-
ρηση� στην οπο�α �χει ανατεθε� η παροχ�
ΥΓΟΣ και κ�τι τ�τοιο δεν θα εµπδιζε την
παροχ� τη� συγκεκριµ�νη� υπηρεσ�α� απ
την επιχε�ρηση µε την �ννοια του �ρθρου 86
παρ�γραφο� 2 (2). Στον ταχυδροµικ� τοµ�α, πολ-
λ�� αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� (3) �δειξαν τι
η κατ�χρηση δεσπζουσα� θ�ση� απ επι-
χε�ρηση στην οπο�α �χει ανατεθε� απ το κρ�-
το� η παροχ� ΥΓΟΣ δεν δικαιολογε�ται συν�-
θω� β�σει του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 2. Ιδι-
α�τερη σηµασ�α ε�χε η απφαση για την
Deutsche Post AG I (DPAG) που η Επιτροπ�
θε�ρησε τι η απαλλαγ� β�σει του �ρθρου
86 παρ�γραφο� 2 δεν �σχυε γιατ� η λ�ξη των
εκπτ�σεων πισττητα� που συµφων�θηκε απ
την DPAG µε του� συνετα�ρου� τη� και η
α�ξηση των τιµ�ν τη� DPAG �στε να καλ�-
πτεται τουλ�χιστον το πρσθετο κστο� για
την παροχ� υπηρεσ�α� ταχυδροµικ�ν δεµ�των
δεν θα εµπδιζε την DPAG απ το να συµ-
µορφωθε� µε την καταστατικ� υποχρ�ωσ� τη�
για την παροχ� δηµσια� υπηρεσ�α� (ταχυ-
δροµικ� φορ�α� τελευτα�α� επιλογ��).

3.1. ¢ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

505. Στην απφασ� του τη� 17η� Μαcου (4),
το Ευρωπαϊκ ∆ικαστ�ριο �πρεπε να αξιο-
λογ�σει αν ο ιταλικ� νµο� που χορηγε� σε
µια επιχε�ρηση το αποκλειστικ δικα�ωµα
καθολικ�� ταχυδροµικ�� υπηρεσ�α� �ταν συµ-
βιβ�σιµο� µε το �ρθρο 86 παρ�γραφο� 1 σε
συνδυασµ µε το �ρθρο 82, δεδοµ�νου τι υπο-
χρε�νει οποιονδ�ποτε �λλον οικονοµικ
φορ�α που παρ�χει ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε�
εξπρ�� που δεν αποτελο�ν µ�ρο� τη� καθολι-
κ�� υπηρεσ�α� να καταβ�λλει ταχυδροµικ�
τ�λη ισποσα µε τα τ�λη που συν�θω� κατα-
β�λλονται στην αρµδια επιχε�ρηση για την
καθολικ� υπηρεσ�α. Το ∆ικαστ�ριο αποφ�-
σισε τι, επειδ� µπορε� να επηρεαστε� το
εµπριο µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν, η νοµο-
θεσ�α αυτ� ε�ναι αντ�θετη µε το �ρθρο 86
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(1) Yπω� στην υπθεση COMP/D3/38213, Ryanair κατ� ENAV
και Ιταλ�α�, µε το επιχε�ρηµα τι η ENAV (αρµδιο� οργα-
νισµ� για τον �λεγχο τη� ενα�ρια� κυκλοφορ�α� στην Ιτα-
λ�α) δεν ασκε� οικονοµικ� δραστηριτητα.

(2) Κατ� τον �διο τρπο, στην απφαση τη� Επιτροπ�� τη� 23η�
Οκτωβρ�ου 2001, La Poste (Γαλλ�α)/SNELPD (υπθεση
COMP/C1/37133), το �ρθρο 86 παρ�γραφο� 1, το �ρθρο 3
παρ�γραφο� 1 περ�πτωση ζ), το �ρθρο 10 παρ�γραφο� 2 και
τα �ρθρα 81 και 82 θα µπορο�σαν να εφαρµοστο�ν πλ�ρω�
για �να κρ�το� µ�λο� γιατ� θ�τουν τ�ρµα στην αντιανταγω-
νιστικ� κατ�σταση που δηµιουργε�ται απ το κρ�το� µ�λο�
στο πλα�σιο επιχε�ρηση� στην οπο�α �χουν ανατεθε� ΥΓΟΣ
χωρ�� να εµποδ�ζεται η παροχ� των συγκεκριµ�νων υπηρεσι�ν
απ την επιχε�ρηση.

(3) Yσον αφορ� τι� υποθ�σει� Deutsche Post AG I, Deutsche Post
AG II και De Post/La Poste (Β�λγιο), βλ�πε τµ�µα I.Γ.2.2.

(4) Υπθεση C-340/99, TNT Traco, σηµε�α 51 �ω� 63.



παρ�γραφο� 1 σε συνδυασµ µε το �ρθρο 82,
επειδ� δηµιουργε� µια κατ�σταση στην οπο�α
η υφιστ�µενη επιχε�ρηση που διαθ�τει το απο-
κλειστικ δικα�ωµα δεν µπορε� να µην κατα-
χραστε� τη δεσπζουσα θ�ση τη� εφσον δ�χε-
ται πληρωµ�� για υπηρεσ�ε� που δεν ε�ναι
υποχρεωµ�νη να παρ�σχει η �δια. Ωστσο,
το ∆ικαστ�ριο υποστ�ριξε επ�ση� τι ο συγκε-
κριµ�νο� περιορισµ� του ανταγωνισµο�, που
συν�σταται στο γεγον� τι επιχειρ�σει� οι
οπο�ε� δραστηριοποιο�νται εκτ� τη� καθο-
λικ�� υπηρεσ�α� �ταν υποχρεωµ�νε� να συµ-
β�λουν στη βιωσιµτητα του παρ�χοντα την
καθολικ� υπηρεσ�α, µπορε� να δικαιολογη-
θε� β�σει του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 2 (1) εφ-
σον η χρηµατοδοτικ� συνεισφορ� περιορ�-
ζεται στο απολ�τω� απαρα�τητο ποσ για την
αντιµετ�πιση τυχν ζηµι�ν τη� υφιστ�µενη�
επιχε�ρηση� κατ� τη διαχε�ριση τη� καθολι-
κ�� ταχυδροµικ�� υπηρεσ�α� (2).

506. Στον τοµ�α τη� περθαλψη�, το ∆ικα-
στ�ριο εξ�δωσε προκαταρκτικ� απφαση στι�
25 Οκτωβρ�ου (3) για την αξιολγηση του συµ-
βιβ�σιµου µε τα �ρθρα 86 και 82 µια� γερµα-
νικ�� νοµοθετικ�� δι�ταξη� σ�µφωνα µε την
οπο�α µπορε� να µην παρ�χεται �δεια µετα-
φορ�� ασθεν�ν σε επιχειρ�σει� ταν η χορ�-
γηση αυτ�� τη� �δεια� µπορε� να �χει αρνη-
τικ� αποτελ�σµατα στη δραστηριτητα και
την κερδοφορ�α τη� υπηρεσ�α� επειγουσ�ν
µεταφορ�ν, η οπο�α �χει ανατεθε� για δεδο-
µ�νε� γεωγραφικ�� περιοχ�� σε οργανισµο��
ιατρικ�� υποστ�ριξη� (ΟΙΥ) που προσφ�ρουν
ταυτχρονα υπηρεσ�ε� µεταφορ�� ασθεν�ν.
Το ∆ικαστ�ριο υποστ�ριξε τι οι ΟΙΥ ε�ναι
επιχειρ�σει� µε την �ννοια τη� κοινοτικ��
νοµοθεσ�α� για τον ανταγωνισµ, γιατ� η
παροχ� υπηρεσι�ν επειγουσ�ν µεταφορ�ν
καθ�� και υπηρεσι�ν µεταφορ�� ασθεν�ν
αποτελο�ν δραστηριτητε� οικονοµικ��
φ�ση�. Το ∆ικαστ�ριο υπενθ�µισε τι τα
εθνικ� δικαστ�ρια πρ�πει να καθορ�σουν,
πρ�τον, αν οι ΟΙΥ κατ�χουν δεσπζουσα θ�ση

στην αγορ� επειγουσ�ν µεταφορ�ν και αν η
αγορ� αυτ� αντιπροσωπε�ει ουσι�δε� µ�ρο�
τη� κοιν�� αγορ��, και δε�τερον, αν η γερ-
µανικ� νοµοθεσ�α επηρε�ζει το εµπριο
µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν, δηλαδ� ε�ν υπ�ρ-
χει σηµαντικ� βαθµ� πιθαντητα� να εµπο-
δ�ζει την παροχ� υπηρεσι�ν µεταφορ�� ασθε-
ν�ν στη Γερµαν�α απ φορε�� �λλων κρατ�ν
µελ�ν εκτ� τη� Γερµαν�α� � την εγκατ�-
σταση αυτ�ν των φορ�ων στη χ�ρα. Με τι�
προϋποθ�σει� αυτ��, το ∆ικαστ�ριο θε�ρησε
τι η γερµανικ� νοµοθεσ�α ισοδυναµε� µε επ�-
κταση τη� δεσπζουσα� θ�ση� των ΟΙΥ στη
γειτονικ� αλλ� χωριστ� αγορ� τη� µεταφορ��
ασθεν�ν, γεγον� που συνιστ� παρ�βαση των
�ρθρων 86 παρ�γραφο� 1 και 82 και εν� δεν
υπ�ρχει αντικειµενικ� δικαιολογ�α για κ�τι
τ�τοιο. Ωστσο, το ∆ικαστ�ριο τελικ� συµπ�-
ρανε τι η γερµανικ� νοµοθεσ�α αφορο�σε
υπηρεσ�α γενικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο�
και θα δικαιολογο�νταν β�σει του �ρθρου 86
παρ�γραφο� 2 εφσον τηρο�νταν οι σχετικ��
προϋποθ�σει� και δεν αποκλειταν η δυνα-
ττητα ανεξ�ρτητε� επιχειρ�σει� να λαµβ�-
νουν �δειε� για την παροχ� µεταφορ�ν υπη-
ρεσι�ν σε ασθενε�� εφσον οι επιχειρ�σει�
που παρ�χουν αυτ� την υπηρεσ�α δεν �ταν σε
θ�ση να ικανοποι�σουν τη σχετικ� ζ�τηση.

3.2. ∂ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË Ì¤Ûˆ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ
Ì¤ÙÚˆÓ

507. Τα συµπερ�σµατα του Ευρωπαϊκο� Συµ-
βουλ�ου τη� Λισσαβνα� του Μαρτ�ου 2000
καλο�σαν την Επιτροπ�, το Συµβο�λιο και τα
κρ�τη µ�λη, β�σει των αντιστο�χων αρµο-
διοτ�των του�, να καθορ�σουν �ω� τα τ�λη του
2000 µια στρατηγικ� για την �ρση των εµπο-
δ�ων στι� υπηρεσ�ε� και να επιταχ�νουν την
ελευθ�ρωση σε τοµε�� πω� το φυσικ α�ριο,
ο ηλεκτρισµ�, οι ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε�
και οι µεταφορ��. #τσι, το 2001, η Επιτροπ�
συν�χισε να προωθε� το �νοιγµα των αγορ�ν
και τον ανταγωνισµ υποβ�λλοντα� νοµοθε-
τικ�� προτ�σει� και παρακολουθ�ντα� την
εφαρµογ� τη� υφιστ�µενη� νοµοθεσ�α� τη�
ΕΕ. Η δραστηριτητα αυτ� περιλ�µβανε και
τοµε�� στου� οπο�ου� παρ�χονται ΥΓΟΣ, λαµ-
β�νοντα� υπψη την αρχ� τη� αναλογικτη-
τα� και τη� ιδιαιτερτητα� κ�θε τοµ�α.

508. Στον ενεργειακ� τοµ�α, η Επιτροπ� πρ-
τεινε µια ν�α οδηγ�α (4) προβλ�ποντα� το πλ�-
ρε� �νοιγµα τη� αγορ�� για τον ηλεκτρισµ
και το φυσικ α�ριο σε τρ�α στ�δια απ το
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(1) Τα γεγοντα στα οπο�α αναφ�ρεται η απφαση ε�ναι προγε-
ν�στερα απ την προθεσµ�α για την εφαρµογ� τη� οδηγ�α�
97/67/ΕΚ (δηλαδ� τον Φεβρου�ριο 1999). Το �ρθρο 9 παρ�-
γραφο� 4 τη� συγκεκριµ�νη� οδηγ�α� διευκριν�ζει τι µνο επι-
χειρ�σει� που δραστηριοποιο�νται εντ� τη� καθολικ�� υπη-
ρεσ�α� µπορο�ν να υποχρεωθο�ν να συµβ�λουν στη χρηµα-
τοδτηση τη� καθολικ�� υπηρεσ�α�.

(2) Επιπλ�ον, το ∆ικαστ�ριο υποστ�ριξε τι, υπ τι� προϋποθ�-
σει� αυτ��, η υφιστ�µενη επιχε�ρηση, κατ� την παροχ� υπη-
ρεσ�α� που δεν αποτελε� µ�ρο� τη� καθολικ�� υπηρεσ�α�,
�πρεπε επ�ση� να συµβ�λει στη χρηµατοδτηση τη� καθο-
λικ�� υπηρεσ�α�. Τ�λο�, το ∆ικαστ�ριο απεφ�νθη τι η υφι-
στ�µενη επιχε�ρηση �πρεπε επ�ση� να διασφαλ�σει τι οι
ταχυδροµικ�� δραστηριτητ�� τη� εξπρ�� εκτ� τη� καθολι-
κ�� υπηρεσ�α� δεν επιδοτο�νται απ την καθολικ� υπηρε-
σ�α αυξ�νοντα� �τσι τι� δυνητικ�� ζηµ�ε� τη� υπηρεσ�α�. 

(3) Υπθεση C-475/99, Ambulanz Glöckner.
(4) COM(2001) 125 τελικ τη� 13.3.2001. Για περισστερε� λεπτο-

µ�ρειε�, βλ�πε σηµε�ο 88.
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2003 �ω� το 2005. Η προτεινµενη οδηγ�α
αποσκοπε� επ�ση� στη διασφ�λιση υψηλο�
επιπ�δου ΥΓΟΣ υποχρε�νοντα� τα κρ�τη
µ�λη να διασφαλ�σουν το δικα�ωµα των νοι-
κοκυρι�ν να προµηθε�ονται ηλεκτρικ ρε�µα
µε λογικο�� ρου�, καθ�� και στην επ�τευξη
διαφορ�ν ουσιωδ�ν στχων, πω� την προ-
στασ�α των ευ�λωτων καταναλωτ�ν, βασικ��
εγγυ�σει� για τον τελικ καταναλωτ� (µ�α
ελ�χιστη σειρ� προϋποθ�σεων για τι� συµ-
β�σει�, τη διαφ�νεια τη� πληροφορ�α� και τη
δι�θεση µη δαπανηρ�ν και διαφαν�ν µηχα-
νισµ�ν για το διακανονισµ διαφορ�ν) και
την ασφ�λεια του ανεφοδιασµο�.

509. Στον ταχυδροµικ� τοµ�α, η Επιτροπ� συν�-
χισε τι� προσπ�θει�� τη� για το περαιτ�ρω
�νοιγµα τη� αγορ��. Η ν�α πρταση τη� Επι-
τροπ�� τη� 21η� Μαρτ�ου 2001 υπογραµµ�ζει
µεταξ� �λλων τι κ�θε κρ�το� µ�λο� καθορ�-
ζει τα λεπτοµερ� πρτυπα για την καθολικ�
υπηρεσ�α του. Στην κοιν� θ�ση που εν�κρινε
το Συµβο�λιο στι� 15 Οκτωβρ�ου 2001, πραγ-
µατοποι�θηκαν δι�φορε� τροποποι�σει� στο
κε�µενο. Στο πεδ�ο των ΥΓΟΣ περιλαµβ�νο-
νται, πρ�τον, ο στχο� τη� ελευθ�ρωση� του
εξερχµενου διασυνοριακο� ταχυδροµε�ου
εκτ� απ τα κρ�τη µ�λη που ε�ναι απαρα�-
τητο να περιληφθε� στι� ιδια�τερε� υπηρεσ�ε�
�στε να διασφαλιστε� η παροχ� τη� καθολι-
κ�� υπηρεσ�α�, και δε�τερον, η απαγρευση
σταυρωτ�� επιδτηση� τη� καθολικ�� υπη-
ρεσ�α�, εκτ� των ιδιαιτ�ρων περιπτ�σεων,
απ �σοδα απ υπηρεσ�ε� αυτ�ν των ιδιαιτ�-
ρων περιπτ�σεων, παρ� µνο αν κ�τι τ�τοιο
ε�ναι απολ�τω� απαρα�τητο για την εκπλ�-
ρωση συγκεκριµ�νων υποχρε�σεων καθολι-
κ�� υπηρεσ�α� που επιβ�λλονται σε ανταγω-
νιστικ τοµ�α.

510. Στον τηλεπικοινωνιακ� τοµ�α, το Συµ-
βο�λιο κατ�ληξε σε πολιτικ� συµφων�α για

µια σειρ� οδηγι�ν (το «τηλεπικοινωνιακ
πακ�το») στι� 6 ∆εκεµβρ�ου, που θα αντικα-
ταστ�σουν το σηµεριν κοινοτικ κανονι-
στικ πλα�σιο για τι� τηλεπικοινων�ε�. Η
κυριτερη προδο� σε σχ�ση µε το τρ�χον
πλα�σιο ε�ναι τι ε�ναι τεχνολογικ� ουδ�τερο
και διαχωρ�ζει τι� υπηρεσ�ε� µεταφορ�� απ
την παροχ� περιεχοµ�νου. Θ�τει τ�ρµα στη
δι�κριση µεταξ� εποπτε�α� των τηλεπικοι-
νωνιακ�ν δικτ�ων και των τηλεοπτικ�ν
δικτ�ων. Επιπλ�ον, εισ�γει ορισµο�� τη�
νοµοθεσ�α� για τον ανταγωνισµ σχετικ� µε
τι� αγορ�� και του� δεσπζοντε� φορε�� µε
στχο την εφαρµογ� τη� συγκεκριµ�νη� τοµε-
ακ�� νοµοθεσ�α�. Για να διασφαλιστε� η συνε-
κτικ� εφαρµογ� των αρχ�ν αυτ�ν, δθηκε
στην Επιτροπ� η δυναττητα να αρνε�ται εθνι-
κ�� ερµηνε�ε� που δεν ε�ναι συµβιβ�σιµε� µε
την κοινοτικ� νοµοθεσ�α.

511. Η δραστηριτητα τη� Επιτροπ�� επικε-
ντρ�θηκε στον �λεγχο τη� εφαρµογ�� των
υφισταµ�νων οδηγι�ν για την ελευθ�ρωση
και τη συν�χιση των ερευν�ν σχετικ� µε το
διαχωρισµ του βρχου, στον τοµ�α των
µισθωµ�νων γραµµ�ν και τη� περιαγωγ��. Με
την απφαση τη� 6η� ∆εκεµβρ�ου στην υπ-
θεση C-146/00, Επιτροπ� κατ� Γαλλ�α�, το
∆ικαστ�ριο διευκρ�νισε ορισµ�να θ�µατα σχε-
τικ� µε τη χρηµατοδτηση τη� καθολικ�� υπη-
ρεσ�α� και τον υπολογισµ του καθαρο�
κστου� τη� υπηρεσ�α� β�σει των τηλεπι-
κοινωνιακ�ν οδηγι�ν. Το ∆ικαστ�ριο δικα�-
ωσε πλ�ρω� την Επιτροπ�, εκτιµ�ντα� τι ο
γαλλικ� µηχανισµ� για τη χρηµατοδτηση
τη� καθολικ�� υπηρεσ�α� δεν τηρο�σε τι�
αρχ�� τη� αναλογικτητα�, τη� αντικειµενι-
κτητα� και τη� διαφ�νεια� που απαιτο�ν οι
οδηγ�ε� και τι η Γαλλ�α ε�χε επ�ση� παραβε�
τι� υποχρε�σει� τη� σε σχ�ση µε την εξι-
σορρπηση των τιµολογ�ων.
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512. Το 2001, η Ευρωπαϊκ� #νωση συν�χισε
τι� διαπραγµατε�σει� για την προσχ�ρηση
στον τοµ�α του ανταγωνισµο�. Τον Μ�ρτιο
2001, ξεκ�νησαν επ�σηµα οι διαπραγµατε�-
σει� στον τοµ�α του ανταγωνισµο� µε τη Βουλ-
γαρ�α. Οι διαπραγµατε�σει� για την προσχ�-
ρηση µε την Τουρκ�α δεν ξεκ�νησαν ακµη,
αλλ� η προετοιµασ�α τη� αναλυτικ�� εξ�τα-
ση� του συµβιβ�σιµου των τουρκικ�ν καν-
νων ανταγωνισµο� µε το κοινοτικ κεκτηµ�νο
�χει �δη προχωρ�σει σηµαντικ�.

513. Για να καθοριστε� αν οι υποψ�φιε� χ�ρε�
ε�χαν πραγµατοποι�σει τα απαρα�τητα β�µατα
�στε να προτε�νει η Επιτροπ� στα κρ�τη µ�λη
να κλε�σουν προσωριν� τι� διαπραγµατε�σει�
στον τοµ�α του ανταγωνισµο�, η Επιτροπ�
εξ�τασε ειδικτερα αν οι υποψ�φιε� χ�ρε�
ε�χαν επιτ�χει ικανοποιητικ επ�πεδο προε-
τοιµασ�α� σε τρει� τοµε��: i) το νοµοθετικ
πλα�σιο στον τοµ�α των συνεννο�σεων και
των καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� και των
κρατικ�ν ενισχ�σεων· ii) την απαρα�τητη διοι-
κητικ� ικαντητα στον τοµ�α του ανταγωνι-
σµο�· και iii) την απδειξη τη� αποτελεσµα-
τικ�� εφαρµογ�� του κοινοτικο� κεκτηµ�νου
στον τοµ�α του ανταγωνισµο�. Η µ�θοδο� που
εφαρµζεται για την αξιολγηση αυτ�ν των
κριτηρ�ων εξηγε�ται λεπτοµερ�� στην �κθεση
τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την κατ�σταση προ-
δου των διαπραγµατε�σεων �νταξη� σε ,τι
αφορ� το κεφ�λαιο «ανταγωνισµ�», που υπο-
βλ�θηκε στην οµ�δα «∆ιε�ρυνση» του Συµ-
βουλ�ου τον Ιανου�ριο 2001. Η �κθεση αυτ�
κ�νει επ�ση� απολογισµ των διαπραγµατε�-
σεων µε την Εσθον�α, την Κ�προ, την Ουγ-
γαρ�α, την Πολων�α, τη Σλοβεν�α και την Τσε-
χικ� ∆ηµοκρατ�α. Τον Ιο�λιο 2001, η Επι-
τροπ� υπ�βαλε στην οµ�δα «∆ιε�ρυνση» του
Συµβουλ�ου µ�α ενηµερωµ�νη �κδοση αυτ��
τη� �κθεση�, που περιλ�µβανε επ�ση� στοι-
χε�α για τη Βουλγαρ�α, τη Λεττον�α, τη Λιθου-
αν�α, τη Μ�λτα, τη Ρουµαν�α και τη Σλοβακ�α.
Η οµ�δα αντιµετ�πισε θετικ� τι� δ�ο εκθ�-
σει�.

514. Σε ,τι αφορ� το χρονοδι�γραµµα των
διαπραγµατε�σεων �νταξη�, το Ευρωπαϊκ
Συµβο�λιο του Γκ�τεµποργκ, στι� 15 και
16 Ιουν�ου 2001, επιβεβα�ωσε το πργραµµα
που παρουσ�ασε στη στρατηγικ� �κθεσ� τη�
η Επιτροπ� για τη διε�ρυνση στι� 8 Νοεµ-
βρ�ου 2000. Σ�µφωνα µε την �κθεση αυτ�, η
ΕΕ πρ�πει να θ�σει ω� προτεραιτητα τον

καθορισµ των κοιν�ν θ�σεων, ειδικτερα σε
,τι αφορ� τι� αιτ�σει� για µεταβατικ� µ�τρα,
το δε�τερο τρ�µηνο του 2001 για πολλ� κεφ�-
λαια, µεταξ� των οπο�ων και τη� πολιτικ��
ανταγωνισµο�. Σ�µφωνα µε το χρονοδι�-
γραµµα, η Επιτροπ� υπ�βαλε στο Συµβο�λιο,
στα τ�λη Οκτωβρ�ου 2001, τι� τροποποιηµ�-
νε� προτ�σει� για κοιν�� θ�σει� στο κεφ�-
λαιο «ανταγωνισµ�». Τα σχ�δια κοιν�ν
θ�σεων αφορο�ν το σ�νολο των δ�δεκα υπο-
ψηφ�ων χωρ�ν για τι� οπο�ε� συνεχ�ζονται οι
διαπραγµατε�σει� στα πλα�σια του κεφαλα�ου
«ανταγωνισµ�». Στχο �χουν να επιτρ�ψουν
στο Συµβο�λιο να εκτιµ�σει αν συγκεντρ�-
νονται οι προϋποθ�σει� για το προσωριν
κλε�σιµο του κεφαλα�ου «ανταγωνισµ�».

515. Τον Νο�µβριο 2001, το Συµβο�λιο απο-
φ�σισε, µετ� απ σ�σταση τη� Επιτροπ��, να
κλε�σει προσωριν� τι� διαπραγµατε�σει� για
τον ανταγωνισµ µε την Εσθον�α, τη Λεττο-
ν�α, τη Λιθουαν�α και τη Σλοβεν�α. Για λε�
τι� υπλοιπε� υποψ�φιε� χ�ρε�, το Συµβο�-
λιο εν�κρινε την πρταση τη� Επιτροπ�� για
συν�χιση των διαπραγµατε�σεων στον τοµ�α.
Το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο του Λ�ακεν του
∆εκεµβρ�ου 2001 επιβεβα�ωσε τι η Ευρω-
παϊκ� #νωση ε�ναι αποφασισµ�νη να ολο-
κληρ�σει τι� διαπραγµατε�σει� �νταξη� µε
τι� υποψ�φιε� χ�ρε� που ε�ναι �τοιµε� �ω� τα
τ�λη του 2002, �τσι �στε οι χ�ρε� αυτ�� να
µπορο�ν να συµµετ�σχουν ω� κρ�τη µ�λη στι�
εκλογ�� του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου του
2004. Εξ�λλου, το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο του
Λ�ακεν δ�λωσε τι συµφωνε� «µε την �κθεση
τη� Επιτροπ'� που εκτιµ� �τι αν συνεχιστε ο
σηµεριν�� ρυθµ�� διαπραγµατε�σεων και µεταρ-
ρυθµσεων στι� υποψ'φιε� χ(ρε�, η Εσθονα, η
Κ�προ�, η Λεττονα, η Λιθουανα, η Μ�λτα, η
Ουγγαρα, η Πολωνα, η Σλοβακα και η Τσεχικ'
∆ηµοκρατα µπορε να εναι �τοιµε�».

2. ¶ÚfiÔ‰Ô˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

516. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εκπονε� τακτικ�
εκθ�σει� σχετικ� µε την προδο που πραγ-
µατοπο�ησε κ�θε υποψ�φια χ�ρα. Οι τ�ταρ-
τε� τακτικ�� εκθ�σει� για τι� δ�κα χ�ρε� τη�
Κεντρικ�� και Ανατολικ�� Ευρ�πη� (ΧΚΑΕ),
την Κ�προ, τη Μ�λτα και την Τουρκ�α, που
εν�κρινε η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� τον Νο�µ-
βριο 2001, αξιολογο�ν την προδο που πραγ-
µατοποι�θηκε µετ� τι� προηγο�µενε� εκθ�-
σει� του 2000.

517. Η προδο� στον τοµ�α των συνεννο�σεων
και των καταχρ�σεων δεσπζουσα� θ�ση� και 133



των συγκεντρ�σεων θεωρε�ται συν�θω� ικα-
νοποιητικ�, τσο σε ,τι αφορ� τη νοµοθεσ�α
σο και τη δηµιουργ�α τη� απαρα�τητη� διοι-
κητικ�� υποδοµ��. Η κυριτερη πρκληση την
οπο�α αντιµετωπ�ζουν οι αρχ�� αντιτρ�στ των
υποψ�φιων χωρ�ν παραµ�νει η αναγκαιτητα
να δοθε� προτεραιτητα στην εφαρµογ� του
δικα�ου για τι� αντιανταγωνιστικ�� συµπερι-
φορ�� που παρεµποδ�ζουν περισστερο την
οµαλ� λειτουργ�α των αγορ�ν, πω� οι συνεν-
νο�σει�, οι µονοπωλιακ�� εξαγορ�� και οι πρα-
κτικ�� αποκλεισµο� των επιχειρ�σεων που
�χουν δεσπζουσα θ�ση. Για να βελτιωθο�ν τα
αποτελ�σµατα στον τοµ�α αυτ, οι υποψ�φιε�
χ�ρε� θα πρ�πει επ�ση�, γενικ�, να εφαρµ-
σουν µια πιο αποτρεπτικ� πολιτικ� κυρ�σεων.

518. Συγκριτικ�, η εισαγωγ� του ελ�γχου των
κρατικ�ν ενισχ�σεων στι� υποψ�φιε� χ�ρε�
�ταν σε γενικ�� γραµµ�� πιο αντιφατικ�, βρα-
δε�α και πολιτικ� ευα�σθητη. Ωστσο, οι δια-
πραγµατε�σει� �νταξη� επ�τρεψαν να επιτα-
χυνθε� η δηµιουργ�α εν� νοµοθετικο� και
διαδικαστικο� πλαισ�ου για του� καννε� που
αφορο�ν τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

519. Το 2001, λε� οι υποψ�φιε� χ�ρε� µε τι�
οπο�ε� συνεχ�ζονται οι διαπραγµατε�σει�
ε�χαν δηµιουργ�σει εθνικ�� αρχ�� για τον
�λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Η Τουρ-
κ�α δ�χτηκε να αναλ�βει τη σχετικ� πρωτο-
βουλ�α �ω� την 1η Ιανουαρ�ου 2003. Η Επι-
τροπ� υπογραµµ�ζει τι οι αρχ�� αυτ�� θα πρ�-
πει να ελ�γχουν πραγµατικ� τι� ν�ε� και
υφιστ�µενε� κρατικ�� ενισχ�σει� που χορη-
γο�νται απ λου� του� ενδιαφερµενου�
οργανισµο��. Yλα τα ν�α µ�τρα ενισχ�σεων
θα πρ�πει να κοινοποιο�νται προηγουµ�νω�
στι� ελεγκτικ�� αρχ��. Οι εν λγω αρχ�� θα
πρ�πει να µπορο�ν να συγκεντρ�νουν λε�
τι� απαρα�τητε� πληροφορ�ε� για να εξετ�-
σουν τι� κρατικ�� ενισχ�σει� που χορηγο�-
νται απ λου� του� ενδιαφερµενου� οργα-
νισµο��. Εξ�λλου, θα πρ�πει να µπορο�ν να
γνωµοδοτο�ν ανεξ�ρτητα σχετικ� µε τη συµ-
βιβασιµτητα λων των ν�ων µ�τρων εν�-
σχυση� µε τι� ευρωπαϊκ�� συµφων�ε�, πριν
χορηγηθο�ν. Ωστσο, οι ελεγκτικ�� αρχ��
δεν φα�νεται να λαµβ�νουν συστηµατικ� τι�
πληροφορ�ε� για τι� ν�ε� ενισχ�σει� που
χορηγο�νται οι οπο�ε� θα του� επ�τρεπαν να
ασκ�σουν πλ�ρω� τι� αρµοδιτητ�� του�.

520. Για να διασφαλιστε� η απαρα�τητη δια-
φ�νεια, οι περισστερε� υποψ�φιε� χ�ρε�
δηµιο�ργησαν εξαντλητικο�� καταλγου� για
τι� υφιστ�µενε� ενισχ�σει�, που ενηµερ�νο-
νται συνεχ��. Εξ�λλου, η Επιτροπ� συν�χισε
να συνεργ�ζεται µε τι� ελεγκτικ�� αρχ�� των
υποψηφ�ων χωρ�ν �τσι �στε οι ετ�σιε� εκθ�-

σει� του� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� να ε�ναι
σ�µφωνε� µε τη µεθοδολογ�α που χρησιµο-
ποιε�ται σχετικ� για την κατ�ρτιση των εκθ�-
σεων τη� Επιτροπ��.

521. Η Επιτροπ� συν�χισε να εφιστ� την προ-
σοχ� πολλ�ν υποψηφ�ων χωρ�ν στην ανα-
γκαιτητα να ευθυγραµµ�σουν τα καθεστ�τα
φορολογικ�ν ενισχ�σεων, που συχν� χρησι-
µοποιο�νται για την προσ�λκυση ξ�νων επεν-
δ�σεων, και τα µ�τρα κρατικ�ν ενισχ�σεων στι�
λεγµενε� ειδικ�� οικονοµικ�� ζ�νε� µε το κοι-
νοτικ κεκτηµ�νο, πολ� πριν απ την �νταξη. Η
Επιτροπ� υπογρ�µµισε επ�ση� την αναγκαι-
τητα διαφ�νεια� και αυστηρ�� εφαρµογ�� του
κεκτηµ�νου στι� υποθ�σει� αναδι�ρθρωση�.

3. ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ 
ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ
Î·È ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ 
ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏˆÓÂÈ·Î‹ ¤ÓˆÛË

522. Για την περαιτ�ρω ολοκλ�ρωση του
νοµικο� πλαισ�ου των σχ�σεων µεταξ� τη�
Κοιντητα� και δ�κα υποψηφ�ων προ� �νταξη
χωρ�ν τη� Κεντρικ�� και Ανατολικ�� Ευρ�-
πη� στον τοµ�α του ανταγωνισµο�, εκπον�-
θηκαν δ�ο δ�σµε� εκτελεστικ�ν καννων. Η
πρ�τη δ�σµη αφορ� την εφαρµογ� των δια-
τ�ξεων για τον ανταγωνισµ που περιλαµβ�-
νονται στι� ευρωπαϊκ�� συµφων�ε� και οι
οπο�ε� εφαρµζονται σε επιχειρ�σει� (αντι-
τρ�στ). Η δε�τερη δ�σµη αφορ� του� καν-
νε� που δι�πουν τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

523. #χουν �δη εγκριθε� εκτελεστικο� καν-
νε� για θ�µατα ανταγωνισµο� που εφαρµζο-
νται σε επιχειρ�σει� τα τελευτα�α χρνια για
την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ�α (1), την Πολων�α (2),
τη Σλοβακ�α (3), την Ουγγαρ�α (4), τη Βουλγα-
ρ�α (5), τη Ρουµαν�α (6), την Εσθον�α (7), τη
Λιθουαν�α (8) και τη Σλοβεν�α (9). Το 2001, το
Συµβο�λιο Σ�νδεση� εν�κρινε επ�ση� εκτελε-
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στικο�� καννε� για τι� διατ�ξει� σε θ�µατα
ανταγωνισµο� που εφαρµζονται σε επιχειρ�-
σει� για τη Λεττον�α (1). Η διατ�πωση των εκτε-
λεστικ�ν καννων ε�ναι βασικ� η �δια για λε�
τι� συνδεδεµ�νε� χ�ρε�. Περιλαµβ�νουν
κυρ�ω� διαδικαστικο� χαρακτ�ρα καννε�,
δηλαδ� καννε� σχετικ� µε την αρµοδιτητα
χειρισµο� υποθ�σεων, τι� διαδικασ�ε� κοινο-
πο�ηση� υποθ�σεων στο �λλο µ�ρο�, καννε�
για τη διαβο�λευση και τη θετικ� αβροφρο-
σ�νη, καθ�� και καννε� για την ανταλλαγ�
πληροφοριακ�ν στοιχε�ων. Yσον αφορ� ορι-
σµ�να συνταγµατικ� προβλ�µατα εφαρµογ��
των εκτελεστικ�ν καννων στην Ουγγαρ�α
πραγµατοποι�θηκε προδο� για την επ�λυση
των εναποµενουσ�ν δυσκολι�ν. Η Επιτροπ�
υπ�βαλε στο Συµβο�λιο πρταση τροποπο�ηση�
των εκτελεστικ�ν καννων για την Ουγγαρ�α.
Μετ� απ συµφων�α σχετικ� µε το κε�µενο, το
Συµβο�λιο Σ�νδεση� ΕK-Τουρκ�α� µπρεσε
να εγκρ�νει επ�ση� εκτελεστικο�� καννε� σ�µ-
φωνα µε την απφαση του 1995 για την τελω-
νειακ� �νωση, τσο για τι� επιχειρ�σει� σο
και για τον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�σεων.

524. Σηµαντικ� προδο� πραγµατοποι�θηκε
το 2001 και στον τοµ�α τη� �γκριση� των εκτε-
λεστικ�ν καννων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει�. Τ�τοιοι καννε� ισχ�ουν �δη για την Τσε-
χικ� ∆ηµοκρατ�α απ το 1998 (2). Το 2001, το
Συµβο�λιο Σ�νδεση� εν�κρινε επ�ση� εκτε-
λεστικο�� καννε� για τη Λιθουαν�α (3), τη Λετ-
τον�α (4), τη Ρουµαν�α (5), τη Σλοβεν�α (6), την
Πολων�α (7), τη Βουλγαρ�α (8) και τη Σλοβα-
κ�α (9). Οι εκτελεστικο� καννε� αποτελο�ν
�να σ�στηµα µε δ�ο πυλ�νε� για τον �λεγχο των
κρατικ�ν ενισχ�σεων. Σε ,τι αφορ� την Κοι-
ντητα, η Επιτροπ� αξιολογε� το συµβιβ�σιµο
των ενισχ�σεων που χορηγο�ν τα κρ�τη µ�λη
τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση� �ναντι των σχετικ�ν
κοινοτικ�ν καννων. Σε ,τι αφορ� τι� συνδε-
δεµ�νε� χ�ρε�, µια εθνικ� αρχ� πρ�πει να
παρακολουθε� και να ελ�γχει τι� υφιστ�µενε�
και τι� ν�ε� κρατικ�� ενισχ�σει�, σ�µφωνα µε
τα �δια κριτ�ρια µε αυτ� που απορρ�ουν απ την

εφαρµογ� των κοινοτικ�ν καννων για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει�. Οι εν λγω εκτελεστικο�
καννε� περιλαµβ�νουν διαδικασ�ε� διαβο�-
λευση� και επ�λυση� των προβληµ�των, καν-
νε� για θ�µατα διαφ�νεια� (οι συνδεδεµ�νε�
χ�ρε� πρ�πει να καταρτ�ζουν και να ενηµερ�-
νουν κατ�λογο για τα καθεστ�τα ενισχ�σεων
και τι� µεµονωµ�νε� ενισχ�σει� που �χουν
χορηγ�σει), καθ�� και καννε� σχετικ� µε την
αµοιβα�α ανταλλαγ� πληροφορι�ν. Μετ� τι�
προκαταρκτικ�� εργασ�ε� στο πλα�σιο του Συµ-
βουλ�ου, τα σχ�δια για εκτελεστικο�� καν-
νε� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� θα
εγκριθο�ν απ το Συµβο�λιο Σ�νδεση� µε την
Εσθον�α, στι� αρχ�� του 2002.

4. ¶·Ú¿Ù·ÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ 
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 87 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·)
‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ 
Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ 
ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

525. Στι� ευρωπαϊκ�� συµφων�ε� προβλ�πεται
τι οι χορηγο�µενε� απ τι� συνδεδεµ�νε�
χ�ρε� κρατικ�� ενισχ�σει� πρ�πει να εκτι-
µ�νται λαµβ�νοντα� υπψη τι για µια πεντα-
ετ� περ�οδο οι χ�ρε� αυτ�� θα θεωρο�νται ω�
περιοχ�� παρεµφερε�� µε τι� περιοχ�� τη�
Κοιντητα� που περιγρ�φονται στο �ρθρο 87
παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α) τη� συνθ�κη� για
την �δρυση τη� Ευρωπαϊκ�� Κοιντητα�. Το
2000, τα συµβο�λια σ�νδεση� αποφ�σισαν να
παρατε�νουν το καθεστ�� αυτ για µια επι-
πλ�ον πενταετ�α για τη Βουλγαρ�α (10), τη Ρου-
µαν�α (11), τη Λιθουαν�α (12) και την Εσθον�α (13).
Το 2001, παρµοιε� αποφ�σει� εγκρ�θηκαν
απ τα Συµβο�λια Σ�νδεση� για την Τσεχικ�
∆ηµοκρατ�α (14), τη Λεττον�α (15), την Πολω-
ν�α (16), τη Σλοβακ�α (17) και τη Σλοβεν�α (18).

526. Στην απφαση του Συµβουλ�ου Σ�νδε-
ση� για την παρ�ταση του καθεστ�το� «�ρθρο
87 παρ�γραφο� 3 στοιχε�ο α)» προβλ�πεται

135

(1) Απφαση 5/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Λεττον�α�
τη� 25η� Απριλ�ου 2001 (ΕΕ L 183 τη� 6.7.2001).

(2) Απφαση 1/98 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Τσεχικ�� ∆ηµο-
κρατ�α� τη� 24η� Ιουν�ου 1998 (ΕΕ L 195 τη� 11.7.1998).

(3) Απφαση 2/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Λιθουαν�α�
τη� 22α� Φεβρουαρ�ου 2001 (ΕΕ L 98 τη� 7.4.2001).

(4) Απφαση 4/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Λεττον�α�
τη� 20�� Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ L 163 τη� 20.6.2001).

(5) Απφαση 4/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Ρουµαν�α�
τη� 10η� Απριλ�ου 2001 (ΕΕ L 138 τη� 22.5.2001).

(6) Απφαση 2/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβεν�α�
τη� 3η� Μαcου 2001 (ΕΕ L 163 τη� 20.6.2001).

(7) Απφαση 3/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Πολων�α�
τη� 23η� Μαcου 2001 (ΕΕ L 215 τη� 9.8.2001).

(8) Απφαση 2/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Βουλγαρ�α�
τη� 23η� Μαcου 2001 (EE L 216 τη� 10.8.2001).

(9) Απφαση 6/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβακ�α�
τη� 22α� Νοεµβρ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).

(10) Απφαση 1/2000 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Βουλγαρ�α�
τη� 28η� Φεβρουαρ�ου 2000 (ΕΕ L 144 τη� 17.6.2000).

(11) Απφαση 2/2000 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Ρουµαν�α�
τη� 17η� Ιουλ�ου 2000 (ΕΕ L 230 τη� 12.9.2000).

(12) Απφαση 2/2000 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Λιθουαν�α�
τη� 24η� Ιουλ�ου 2000 (ΕΕ L 199 τη� 5.10.2000).

(13) Απφαση 3/2000 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Εσθον�α� τη�
1η� ∆εκεµβρ�ου 2000 (ΕΕ L 21 τη� 23.1.2001).

(14) Απφαση 3/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Τσεχικ��
∆ηµοκρατ�α� τη� 8η� Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ L 100 τη� 11.4.2001).

(15) Απφαση 3/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Λεττον�α�
τη� 20�� Μαρτ�ου 2001 (ΕΕ L 156 τη� 13.6.2001).

(16) Απφαση 2/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Πολων�α�
τη� 7η� Μαcου 2001 (ΕΕ L 215 τη� 9.8.2001).

(17) Απφαση 3/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβακ�α�
τη� 18η� Μαcου 2001 (ΕΕ L 217 τη� 11.8.2001).

(18) Απφαση 4/2001 του Συµβουλ�ου Σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβεν�α�
τη� 25η� Ιουλ�ου 2001 (δεν �χει ακµη δηµοσιευθε�).



επ�ση� τι η συνδεδεµ�νη χ�ρα οφε�λει να
υποβ�λει στοιχε�α για το κατ� κεφαλ�ν
ΑΕγχΠ στο κατ�λληλο στατιστικ επ�πεδο.
Η αρµδια για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� επο-
πτικ� αρχ� τη� συνδεδεµ�νη� χ�ρα� και η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εκτιµο�ν στη συν�χεια
απ κοινο� την επιλεξιµτητα των περιφε-
ρει�ν, καθ�� και τι� αν�τατε� εντ�σει� των
ενισχ�σεων, προκειµ�νου να καταρτ�σουν το
χ�ρτη περιφερειακ�ν ενισχ�σεων µε β�ση
τι� κοινοτικ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ��. Κατ-
πιν πρταση� των συνδεδεµ�νων χωρ�ν, η
Επιτροπ� κατ�ρτισε σχ�δια χαρτ�ν περιφε-
ρειακ�ν ενισχ�σεων που υπ�βαλε στο Συµ-
βο�λιο, �στε να εγκριθο�ν απ τι� αντ�στοι-
χε� επιτροπ�� σ�νδεση� για την Τσεχικ�
∆ηµοκρατ�α, την Εσθον�α, τη Λεττον�α, τη
Λιθουαν�α, την Πολων�α, τη Σλοβακ�α και τη
Σλοβεν�α.

5. ∆Â¯ÓÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÈ˜ ˘Ô„‹ÊÈÂ˜
¯ÒÚÂ˜

527. Για την αντιµετ�πιση των υφιστ�µενων
ακµη ελλε�ψεων, η παροχ� τεχνικ�� βο�-
θεια� στον τοµ�α του ανταγωνισµο� εξακο-
λουθε� να αποτελε� βασικ εργαλε�ο για την
προπαρασκευ� των υποψ�φιων προ� �νταξη
χωρ�ν. Ειδικ� µ�τρα εφαρµζονται στο πλα�-
σιο του προγρ�µµατο� Phare. Β�σει των προ-
γραµµ�των «αδελφοπο�ηση�», τα οπο�α απο-
σκοπο�ν στην εν�σχυση των θεσµικ�ν οργ�-
νων των υποψηφ�ων χωρ�ν, εµπειρογν�µονε�
των κρατ�ν µελ�ν τη� ΕΕ παρ�χουν πλ�ον
συµβουλευτικ�� υπηρεσ�ε� σε µακροπρθε-
σµη β�ση στι� αρµδιε� για τον ανταγωνισµ
και τι� κρατικ�� ενισχ�σει� αρχ�� των ΧΚΑΕ.
Εξ�λλου, τον Μ�ρτιο του 2001 διοργαν�θηκαν
κοιν�� εκπαιδευτικ�� συνεδρι�σει� για του�
υπαλλ�λου� των αρχ�ν ανταγωνισµο� των υπο-
ψηφ�ων χωρ�ν. Οι συνεδρι�σει� αυτ�� επικε-
ντρ�νονται στην επεξ�γηση, για τι� υποψ�-
φιε� χ�ρε�, του ν�ου κεκτηµ�νου στον τοµ�α
του ανταγωνισµο�, καθ�� και στην υλοπο�ηση
και την εφαρµογ� των καννων ανταγωνισµο�.

528. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� κατ�βαλε σηµα-
ντικ�� προσπ�θειε� για την περαιτ�ρω εντα-
τικοπο�ηση των επαφ�ν τη� µε τι� αρχ�� αντα-
γωνισµο� των υποψηφ�ων χωρ�ν. Απ τι�
17 �ω� τι� 19 Ιουν�ου 2001, πραγµατοποι�θηκε
στη Λιουµπλι�να, στη Σλοβεν�α, η �βδοµη ετ�-
σια δι�σκεψη για τον ανταγωνισµ µεταξ� των
υποψηφ�ων χωρ�ν και τη� Ευρωπαϊκ�� Επι-
τροπ��. Στι� αντιπροσωπε�ε� συµµετε�χαν αν�-
τατα στελ�χη των αρµδιων για τον ανταγωνι-
σµ και τι� κρατικ�� ενισχ�σει� υπηρεσι�ν
των υποψηφ�ων χωρ�ν και τη� Επιτροπ��, περι-

λαµβανοµ�νου και του επιτρπου κ. Monti. Η
ετ�σια δι�σκεψη παρ�χει την ευκαιρ�α για
ανταλλαγ� απψεων και εµπειρι�ν. Χρησι-
µε�ει επ�ση� για την οικοδµηση και εν�σχυση
επαγγελµατικ�ν επαφ�ν µεταξ� υπαλλ�λων
που ασχολο�νται µε θ�µατα ανταγωνισµο�. Η
δι�σκεψη τη� χρονι�� αυτ�� επικεντρ�θηκε
περισστερο στι� πρακτικ�� των υποψηφ�ων
χωρ�ν σε θ�µατα εφαρµογ�� τη� νοµοθεσ�α�
και στην αναγκαιτητα να διασφαλιστε� η απο-
τελεσµατικ� εφαρµογ� των καννων για τι�
συνεννο�σει� και τι� καταχρ�σει� δεσπζου-
σα� θ�ση� και τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

6. ¢˘ÙÈÎ¿ µ·ÏÎ¿ÓÈ·

529. Στη Σ�ντα Μαρ�α ντα Φ�ιρα, τον Ιο�νιο
2000, το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο αναγν�ρισε
τι οι χ�ρε� των ∆υτικ�ν Βαλκαν�ων ε�ναι
δυνητικ� υποψ�φιε� για �νταξη στην ΕΕ. Η
#νωση δεσµε�τηκε να στηρ�ξει τη διαδικα-
σ�α σταθεροπο�ηση� και σ�νδεση� για την
περιοχ� αυτ�, ειδικτερα µε τεχνικ� βο�θεια.
Το 2001, η Επιτροπ� ξεκ�νησε συζητ�σει� µε
τι� αρχ�� ανταγωνισµο� που δηµιουργ�θηκαν
πρσφατα στι� χ�ρε� των ∆υτικ�ν Βαλκαν�ων,
ενψει των εργασι�ν που ε�ναι απαρα�τητε�
σ�µφωνα µε τι� διατ�ξει� για τον ανταγωνι-
σµ των συµφωνι�ν σταθεροπο�ηση� και σ�ν-
δεση� που βρ�σκονται σε εξ�λιξη µε τι� χ�ρε�
αυτ�� (1). Η Επιτροπ� συµµετε�χε επ�ση�
ενεργ� στην πρωτοβουλ�α του ΟΟΣΑ στην
περιοχ� για την πολιτικ� ανταγωνισµο� στι�
χ�ρε� των ∆υτικ�ν Βαλκαν�ων, που αναλ�-
φθηκε στη Λιουµπλι�να, τον Ιο�λιο 2001.

B — ¢ÈÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜

530. K�θε χρνο, η Επιτροπ� υποβ�λλει στο
Συµβο�λιο και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο
�κθεση πεπραγµ�νων για τη συνεργασ�α τη�
µε τι� ΗΠΑ β�σει τη� συµφων�α� του 1991 (2)
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(1) To 2001, υπογρ�φηκαν δ�ο συµφων�ε� σταθεροπο�ηση� και
σ�νδεση�. Οι συµφων�ε� σταθεροπο�ηση� και σ�νδεση� µεταξ�
τη� Ευρωπαϊκ�� Κοιντητα� και των κρατ�ν µελ�ν τη�, αφε-
ν�, και τη� Πρ�ην Γιουγκοσλαβικ�� ∆ηµοκρατ�α� τη� Μακε-
δον�α�, αφετ�ρου, υπογρ�φηκε στι� 9 Απριλ�ου 2001 στο Λου-
ξεµβο�ργο. Η συµφων�α σταθεροπο�ηση� και σ�νδεση� µεταξ�
τη� Ευρωπαϊκ�� Κοιντητα� και των κρατ�ν µελ�ν τη�, αφε-
ν�, και τη� ∆ηµοκρατ�α� τη� Κροατ�α�, αφετ�ρου, υπογρ�φηκε
στι� 29 Οκτωβρ�ου 2001, στο Λουξεµβο�ργο.

(2) Συµφων�α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυβ�ρ-
νηση� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν τη� Αµερικ�� σχετικ� µε την
εφαρµογ� τη� νοµοθεσ�α� του� περ� ανταγωνισµο� (ΕΕ L 95 τη�
27.4.1995, πω� διορθ�θηκε απ την ΕΕ L 131 τη� 15.6.1995).



V — ¢π∂£¡∂π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

και τη� συµφων�α� σχετικ� µε τη θετικ� αβρο-
φροσ�νη του 1998 (1). Η τελευτα�α �κθεση
καλ�πτει την περ�οδο απ την 1η Ιανουαρ�ου
2000 �ω� τι� 31 ∆εκεµβρ�ου 2000 (2). Η �κθεση
για το 2001 θα δηµοσιευθε� κατ� τη δι�ρκεια
του 2002.

531. Το 2001, η Επιτροπ� συν�χισε τη συνερ-
γασ�α τη� µε την αντιµονοπωλιακ� υπηρεσ�α
του Υπουργε�ου ∆ικαιοσ�νη� και την Οµο-
σπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ�ου των ΗΠΑ σε
ακµη µεγαλ�τερο αριθµ υποθ�σεων. Η τ�ση
προ� την παγκοσµιοπο�ηση των αγορ�ν συνε-
χ�στηκε µε ταχ� ρυθµ κατ� τη δι�ρκεια του
�του�, πω� απεικον�ζεται χαρακτηριστικ�
απ τον αριθµ ρεκρ και την κλ�µακα των
διασυνοριακ�ν πρ�ξεων συγχ�νευση�. Πρ�γ-
µατι, το 2001 αυξ�θηκε σηµαντικ� τσο ο αριθ-
µ� των πρ�ξεων που κοινοποι�θηκαν στην
Επιτροπ� σο και στην αντιµονοπωλιακ� υπη-
ρεσ�α των ΗΠΑ. Οι συζητ�σει� µεταξ� των
προαναφερθεισ�ν υπηρεσι�ν τε�νουν να επι-
κεντρωθο�ν σε ζητ�µατα πω� ο ορισµ� τη�
αγορ��, η πιθαν� επ�πτωση που θα �χει για
τον ανταγωνισµ στι� αγορ�� αυτ�� µια πρ�ξη
συγκ�ντρωση�, και η βιωσιµτητα των λ�σεων
που προτε�νουν τα συγχωνευµενα µ�ρη.

532. Πραγµατοποι�θηκαν �ρευνε� στι� οπο�ε�
σηµει�θηκε διατλαντικ� συνεργασ�α,
ειδικτερα στι� υποθ�σει� των συγκεντρ�-
σεων GE/Honeywell, Metso/Svedala και
CVC/Lenzing (3). Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε
επ�ση� στεν� µε του� αµερικανο�� οµολγου�
τη� σε πολλ�� �ρευνε� που δεν αφορο�σαν
πρ�ξει� συγκ�ντρωση�, για παρ�δειγµα στι�
αντ�στοιχε� �ρευνε� τη� Επιτροπ�� και τη�
Οµοσπονδιακ�� Επιτροπ�� Εµπορ�ου των
ΗΠΑ για τη δηµιουργ�α τη� κοιν�� επιχε�-
ρηση� διεπιχειρηµατικ�ν υπηρεσι�ν Covisint
µεταξ� παραγωγ�ν ανταλλακτικ�ν αυτοκι-
ν�των. Η συνεργασ�α ΕΕ/ΗΠΑ σε υποθ�σει�
ανταγωνισµο� εξετ�ζεται µε περισστερε�
λεπτοµ�ρειε� στο κεφ�λαιο τη� παρο�σα�
�κθεση� που αφιερ�νεται στον �λεγχο των
συγκεντρ�σεων, καθ�� και στην �βδοµη
�κθεση προ� το Συµβο�λιο και το Ευρωπαϊκ
Κοινοβο�λιο για το 2001, που θα δηµοσιευ-
θε� το 2002.

533. Το 2001 πραγµατοποι�θηκαν πολυ�ριθ-
µε� διµερε�� επαφ�� µεταξ� τη� Επιτροπ��

και των αµερικανικ�ν υπηρεσι�ν. Ο κ. Monti
πραγµατοπο�ησε επ�σκεψη στην Ου�σιγκτον
τον Μ�ρτιο και εκµεταλλε�τηκε την ευκαιρ�α
αυτ� για να συναντ�σει σηµαντικ� µ�λη τη�
αµερικανικ�� κυβ�ρνηση�. Στι� 24 Σεπτεµ-
βρ�ου, συν�ντησε στην Ου�σιγκτον του� νεο-
διορισθ�ντε� υπε�θυνου� των αµερικανικ�ν
αρχ�ν αντιτρ�στ, τον αναπληρωτ� υπουργ
δικαιοσ�νη� Charles James και τον πρεδρο
τη� Οµοσπονδιακ�� Επιτροπ�� Εµπορ�ου
Timothy Muris, µε την ευκαιρ�α τη� ετ�σια�
διµερο�� συνεδρ�αση� ΕΕ/ΗΠΑ. Η συν�-
ντηση αυτ� συν�πεσε µε τη δ�κατη επ�τειο
τη� διµερο�� συµφων�α� ΕΕ/ΗΠΑ για την
πολιτικ� ανταγωνισµο�. Πραγµατοποι�θη-
καν επ�ση� συναντ�σει� κατ� τη δι�ρκεια του
�του� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και διαφρων
�λλων αµερικανικ�ν αρχ�ν, ειδικτερα του
Υπουργε�ου Μεταφορ�ν, που ε�ναι αρµδιε�
για την αντιµετ�πιση θεµ�των ανταγωνισµο�
στου� αντ�στοιχου� τοµε��.

534. Η εντολ� τη� κοιν�� οµ�δα� εργασ�α�
ΕΕ/ΗΠΑ ευθυγραµµ�στηκε µε την ευκαιρ�α
τη� συν�ντηση� τη� 24η� Σεπτεµβρ�ου. Οι
σχετικ�� εργασ�ε� θα συνεχιστο�ν και θα
εντατικοποιηθο�ν. Τα θ�µατα που εξετ�στη-
καν πρ�πει να καθοριστο�ν µε µεγαλ�τερη
ακρ�βεια �τσι �στε να αντικατοπτρ�ζουν τα
προβλ�µατα που δηµιουργο�νται στο πλα�-
σιο τη� εκτ�µηση� των συγκεντρ�σεων στι�
πρσφατε� υποθ�σει�.

2. ∫·Ó·‰¿˜

535. Η διµερ�� συνεργασ�α µε τον Καναδ�
βασ�ζεται στη συµφων�α συνεργασ�α� στον
τοµ�α του ανταγωνισµο� που �ρχισε να ισχ�ει
τον Ιο�νιο 1999 (4). Κ�θε χρνο, η Επιτροπ�
υποβ�λλει λεπτοµερ� �κθεση στο Συµβο�λιο
και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο�λιο σχετικ� µε
τη συνεργασ�α τη� µε τον Καναδ�. Η τελευ-
τα�α �κθεση καλ�πτει την περ�οδο απ την
1η Ιανουαρ�ου 2000 �ω� τι� 31 ∆εκεµβρ�ου
2000 (5). Η �κθεση για το 2001 θα δηµοσιευθε�
κατ� τη δι�ρκεια του 2002.

536. Οι αρµδιε� αρχ�� ανταγωνισµο� των
δ�ο µερ�ν εξετ�ζουν �ναν αυξανµενο αριθµ
υποθ�σεων. Οι επαφ�� µεταξ� τη� Ευρωπαϊ-
κ�� Επιτροπ�� και του καναδο� οµολγου τη�,
τη� καναδικ�� υπηρεσ�α� ανταγωνισµο�, �ταν
συχν�� και αποδοτικ��. Οι συζητ�σει� αφο-
ρο�σαν συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� καθ�� και
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(1) Συµφων�α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυβ�ρ-
νηση� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν τη� Αµερικ�� σχετικ� µε την
εφαρµογ� των αρχ�ν τη� θετικ�� διεθνο�� αβροφροσ�νη�
κατ� την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ�α� του� περ� ανταγωνισµο�
(ΕΕ L 173 τη� 18.6.1998).

(2) COM(2002) 45 τη� 29.1.2002
(3) GE/Honeywell, βλ�πε σηµε�ο 326 και �νθετο 9· Metso/Svedala,

βλ�πε σηµε�α 307 και 316· CVC/Lenzing, βλ�πε σηµε�ο 256.

(4) Συµφων�α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυβ�ρ-
νηση� του Καναδ� σχετικ� µε την εφαρµογ� των δικαιωµ�-
των ανταγωνισµο� του� (ΕΕ L 175 τη� 10.7.1999).

(5) COM(2002) 45 τη� 29.1.2002.



γενικτερα θ�µατα πολιτικ�� ανταγωνισµο�.
Οι δ�ο διµερε�� συναντ�σει� που προβλ�πει
η συνεργασ�α συµφων�α� πραγµατοποι�θη-
καν τον Φεβρου�ριο 2001, στι� Βρυξ�λλε�,
και τον Σεπτ�µβριο 2001, στην Οττ�βα. #λα-
βαν µ�ρο� οι αντ�στοιχοι διευθυντ�� των
αρχ�ν ανταγωνισµο�.

3. ÕÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ √√™∞

537. Το 2001, η Επιτροπ� συνεργ�στηκε µε
τι� αρµδιε� αρχ�� για τον ανταγωνισµ πολ-
λ�ν χωρ�ν του ΟΟΣΑ, ειδικτερα τη�
Αυστραλ�α�, τη� Ν�α� Ζηλανδ�α� και τη�
Κορ�α�. Οι σχ�σει� αυτ�� αφορο�σαν τσο
συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� σο και γενικτερα
θ�µατα πολιτικ�� ανταγωνισµο�. Η Επιτροπ�
συν�χισε επ�ση� τι� προσπ�θει�� τη� για να
συν�ψει συµφων�α διµερο�� συνεργασ�α� µε
την Ιαπων�α.

538. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, η Επιτροπ�
συν�χισε επ�ση� τη στεν� συνεργασ�α τη� µε
την Εποπτε�ουσα Αρχ� τη� ΕΖΕΣ, στο πλα�-
σιο τη� εφαρµογ�� τη� συµφων�α� για τον
Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χ�ρο.

4. ªÂÛÔÁÂÈ·Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜

539. Μνο οι ευρωµεσογειακ�� συµφων�ε�
που συν�φθηκαν µεταξ� τη� ΕΕ και του Μαρ-
κου (1), τη� Τυνησ�α� (2) και του Ισρα�λ (3) εξα-
κολουθο�ν να ισχ�ουν. Το Μαρκο, η Τυνη-
σ�α και το Ισρα�λ διαθ�τουν νοµοθεσ�α για
τον ανταγωνισµ, γεγον� που διευκολ�νει
τι� διαπραγµατε�σει� σχετικ� µε το µηχανι-
σµ συνεργασ�α� µε την Επιτροπ� στο πλα�-
σιο των δεσµε�σεων που προβλ�πει το �ρθρο
36 των τρι�ν αυτ�ν συµφωνι�ν. Σε ,τι αφορ�
τι� �λλε� ευρωµεσογειακ�� συµφων�ε�, αυτ�
µε την Ιορδαν�α (4) δεν ισχ�ει ακµη. Η ιορ-
δανικ� κυβ�ρνηση απ�ρριψε το νοµοσχ�διο
για τον ανταγωνισµ που υπ�βαλε η κυβ�ρ-
νηση. Η συµφων�α µε την Α�γυπτο (5) υπο-
γρ�φηκε το 2000. Στη χ�ρα αυτ�, εξετ�ζεται
�να νοµοσχ�διο για τον ανταγωνισµ. Η ενδι�-
µεση συµφων�α µε την Οργ�νωση για την
Απελευθ�ρωση τη� Παλαιστ�νη� (6) δεν απο-
τ�λεσε ακµη αντικε�µενο τελικ�� επανα-
διαπραγµ�τευση�. Η Επιτροπ� παρακολου-
θε� την κατ�σταση αυτ� στο πλα�σιο τη� προ-

σ�γγιση� των µεσογειακ�ν ετα�ρων ενψει
µια� οριζντια� συνεργασ�α� στον τοµ�α του
ανταγωνισµο�.

540. Με την προοπτικ� τη� προ�θηση� τη�
µεσογειακ�� πολιτικ��, πραγµατοποι�θηκαν
διαπραγµατευτικ�� συναντ�σει� µε την Αλγε-
ρ�α, τον Λ�βανο και τη Συρ�α. Το κεφ�λαιο
«ανταγωνισµ�» των προσεχ�ν συµφωνι�ν
θα επιτρ�ψει την προσ�γγιση των υφισταµ�-
νων � µελλοντικ�ν πολιτικ�ν ανταγωνισµο�
στι� χ�ρε� αυτ�� µε την κοινοτικ� πολιτικ�.
Η Επιτροπ� προσφ�ρει στου� ν�ου� ετα�ρου�
τη δυναττητα να ενισχ�σουν την τεχνικ� και
θεσµικ� συνεργασ�α. Η Αλγερ�α διαθ�τει �δη
νοµοθεσ�α για τον ανταγωνισµ και αρµδια
αρχ� για την εφαρµογ� τη�, κ�τι που δεν
ισχ�ει στην περ�πτωση του Λιβ�νου και τη�
Συρ�α�.

5. §·ÙÈÓÈÎ‹ ∞ÌÂÚÈÎ‹

541. Ο µηχανισµ� συνεργασ�α� (7) µεταξ�
των αρµδιων αρχ�ν για τον ανταγωνισµ που
προβλ�πεται στη συµφων�α µεταξ� τη� Ευρω-
παϊκ�� #νωση� και του Μεξικο� (8) η οπο�α
ισχ�ει, επ�τρεψε την ανταλλαγ� πληροφο-
ρι�ν, διαβουλε�σει� για ορισµ�νε� δραστη-
ριτητε� και τεχνικ� συνεργασ�α.

542. Πραγµατοποι�θηκαν τ�σσερι� δια-
πραγµατευτικ�� συναντ�σει� µεταξ� τη�
Ευρωπαϊκ�� #νωση�, τη� Mercosur και τη�
Χιλ�� για την ελευθ�ρωση των ανταλλαγ�ν.
Σκοπ� �ταν να εγκαθιδρυθο�ν µηχανισµο�
συνεργασ�α� µεταξ� των αρµδιων αρχ�ν για
τον ανταγωνισµ των µερ�ν. Η εφαρµογ� των
καννων για τον ανταγωνισµ θα προσφ�ρει
νοµικ� ασφ�λεια και διαφ�νεια µεταχε�ρι-
ση� για τι� επιχειρ�σει� στι� αντ�στοιχε� αγο-
ρ��. Το πλα�σιο των καννων ανταγωνισµο�
στι� χ�ρε� Mercosur εξελ�χθηκε θετικ�. Η
Αργεντιν� συµπλ�ρωσε το νοµοθετικ και
θεσµικ τη� σ�στηµα µε τη δηµιουργ�α γραµ-
µατε�α� και θα προβε� στη δηµιουργ�α δικα-
στηρ�ου για τον ανταγωνισµ. Η Ουρουγου�η
δηµιο�ργησε υπηρεσ�α ανταγωνισµο� αρµ-
δια για την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ�α� για τον
ανταγωνισµ. Η Παραγου�η διαθ�τει πλ�ον
πλ�ρε� νοµοσχ�διο για τον ανταγωνισµ. Η
Βραζιλ�α εξετ�ζει �να ν�ο νοµοσχ�διο για την
ενοπο�ηση των αρµδιων αρχ�ν τη� για τον
ανταγωνισµ. Η Επιτροπ� λαµβ�νει τακτικ�
πληροφορ�ε� σχετικ� µε την πολιτικ� αντα-
γωνισµο� τη� Mercosur.
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(1) ΕΕ L 70 τη� 18.3.2000, �ρθρα 36 �ω� 41.
(2) ΕΕ L 97 τη� 30.3.1997, �ρθρα 36 �ω� 41.
(3) ΕΕ L 147 τη� 21.6.2000, �ρθρα 36 �ω� 38.
(4) Qρθρα 53 �ω� 58, COM(1997) 554 τελικ.
(5) Qρθρα 35 �ω� 39, COM(2001) 184 τελικ.
(6) ΕΕ L 187 τη� 16.7.1997, �ρθρα 33 και 34.

(7) ΕΕ L 245 τη� 29.9.2000 και ΕΕ L 157 τη� 30.6.2000.
(8) ΕΕ L 276 τη� 28.10.2000.



V — ¢π∂£¡∂π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

543. Για την Κοιντητα των Qνδεων, υπο-
γρ�φηκε το χρηµατοδοτικ πρωτκολλο του
σχεδ�ου τεχνικ�� συνεργασ�α� «Ανταγωνι-
σµ�» µεταξ� τη� Επιτροπ�� και τη� Γενικ��
Γραµµατε�α� τη� CAN (Ανδικ� Κοιντητα
των Εθν�ν). Αρµδια για τη διαδικασ�α επι-
λογ�� του συµβο�λου που θα διαχειρ�ζεται το
πργραµµα ε�ναι η Euroaid.

544. Κατ� τη δι�ρκεια του προηγο�µενου
�του�, συνεχ�στηκαν δραστηριτητε� �µεση�
ενηµ�ρωση� για το κοινοτικ κεκτηµ�νο, ειδι-
κτερα µ�σω του «Boletín Latinoamericano de
Competencia».

6. ƒˆÛ›· Î·È √˘ÎÚ·Ó›·

545. Η συνεργασ�α µε τη Ρωσικ� Οµοσπον-
δ�α στον τοµ�α του ανταγωνισµο� σηµε�ωσε
σηµαντικ� προδο καθ’ λη τη δι�ρκεια του
�του�, χ�ρη σε µια σειρ� συναντ�σεων υψη-
λο� επιπ�δου. Κατ� τη δι�ρκεια των συνα-
ντ�σεων αυτ�ν, εξετ�στηκε το σ�νολο των
θεµ�των ανταγωνισµο�, απ τη συνεργασ�α
σε συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� σε �ρευνε� αντι-
τρ�στ �ω� συζητ�σει� για τι� προοπτικ�� µια�
πολιτικ�� ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ�σεων
στη Ρωσικ� Οµοσπονδ�α � την ανταλλαγ�
εµπειρι�ν στον τοµ�α τη� πολιτικ�� ελευθ�-
ρωση� των αγορ�ν.

546. Εξ�λλου, πραγµατοποι�θηκε σηµαντι-
κ� αριθµ� συναντ�σεων εργασ�α�, µε στχο
την προ�θηση των εργασι�ν που επιβ�λλει η
συµφων�α σ�νδεση� και συνεργασ�α�. Οργα-
ν�θηκε �να εργαστ�ριο µε στχο την καλ�-
τερη κατανηση τη� ευρωπαϊκ�� πολιτικ��
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α τη�
χαλυβουργ�α�.

547. Η Επιτροπ� διοργ�νωσε µε την Ουκρα-
ν�α �να σ�ντοµο ταξ�δι µελ�τη� µε στχο την
καλ�τερη κατανηση απ την ουκρανικ� επι-
τροπ� για τον ανταγωνισµ του δικα�ου και
τη� πρακτικ�� τη� Ευρωπαϊκ�� #νωση� στον
τοµ�α του ανταγωνισµο�.

° — ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

548. Το 2001 σηµει�θηκαν δ�ο µε�ζονο� σηµα-
σ�α� εξελ�ξει� σε σχ�ση µε τι� πρωτοβουλ�ε�
τη� Επιτροπ�� στο πλα�σιο του Παγκσµιου
Οργανισµο� Εµπορ�ου (ΠΟΕ), καθ�� και σε
σχ�ση µε το νεοσ�στατο διεθν�� δ�κτυο αντα-
γωνισµο� (∆∆Α).

1. ¶√∂: ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

1.1. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙË˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙË˜ ¡Ùfi¯·

549. #πειτα απ µακρ� προπαρασκευαστικ�
φ�ση, πραγµατοποι�θηκε απ τι� 9 �ω� τι�
14 Νοεµβρ�ου στην Ντχα του Κατ�ρ η
τ�ταρτη υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ. Στη
διακ�ρυξη που τα µ�λη του ΠΟΕ εξ�δωσαν
στην Ντχα (1) εξετ�ζονται δι�φορα ζητ�µατα,
πω� ε�ναι η αλληλεπ�δραση µεταξ� εµπο-
ρ�ου και πολιτικ�� ανταγωνισµο�. Τα συναφ�
χωρ�α τη� διακ�ρυξη� (2) (παρ�γραφοι 23 �ω�
25) πιστοποιο�ν τι για πρ�τη φορ� γ�νεται
δεκτ, απ το σ�νολο των µελ�ν του ΠΟΕ και
µηδεν� εξαιρουµ�νου, τι σ�µερα απαιτε�ται
�να πολυµερ�� πλα�σιο µε σκοπ την εν�-
σχυση τη� συµβολ�� τη� πολιτικ�� ανταγω-
νισµο� στο διεθν�� εµπριο και την αν�πτυξη.
Στην Ντχα αποφασ�στηκε οµφωνα τι τα
µ�λη του ΠΟΕ θα διεξαγ�γουν διαπραγµα-
τε�σει� και θα συν�ψουν πολυµερ� συµφω-
ν�α για το εµπριο και τον ανταγωνισµ. Επ�-
ση� συµφων�θηκε τι η τυπικ� φ�ση των δια-
πραγµατε�σεων θα εγκαινιασθε� αµ�σω� µετ�
την π�µπτη υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ,
που προβλ�πεται να πραγµατοποιηθε� στο
Μεξικ το 2003, εν� συµφων�θηκε ακµη τι
το αποτ�λεσµα που θα προκ�ψει απ τι� δια-
πραγµατε�σει� για τον ανταγωνισµ θα απο-
τελ�σει αναπσπαστο στοιχε�ο τη� συνολι-
κ�� �κβαση� των διαπραγµατε�σεων (παρ�-
γραφο� 47). Οι λεπτοµ�ρειε� για τη διεξαγωγ�
των διαπραγµατε�σεων θα αποφασισθο�ν κατ�
την π�µπτη υπουργικ� δι�σκεψη.

550. Σε αρµον�α µε τι� «αναπτυξιακ��» τη�
φιλοδοξ�ε�, η διακ�ρυξη υπογραµµ�ζει επ�-
ση� την αν�γκη �νταση� των προσπαθει�ν
για την παροχ� τεχνικ�� συνδροµ�� µε σκοπ
την οικοδµηση και εν�σχυση των δυνατοτ�-
των των αναπτυσσµενων και των λιγτερο
ανεπτυγµ�νων χωρ�ν στον συγκεκριµ�νο
τοµ�α. Ε�ναι προφαν�� τι οι χ�ρε� αυτ��
χρει�ζονται κατεπειγντω� κ�θε συνδροµ�
που µπορο�ν να του� παρ�σχουν οι ανεπτυγ-
µ�νε� χ�ρε�, ο�τω� �στε να αναπτ�ξουν την
ικαντητ� του� να αξιολογο�ν τι� επιπτ�σει�
τη� στεντερη� πολυµερο�� συνεργασ�α� στον
συγκεκριµ�νο τοµ�α για τι� αναπτυξιακ�� του�
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(1) Ε�ναι γνωστ� και ω� «Αναπτυξιακ� ατζ�ντα τη� Ντχα», λγω
τη� κεντρικ�� θ�ση� που η «αναπτυξιακ�» δι�σταση πρ-
κειται να κατ�χει στο πλα�σιο των µελλοντικ�ν εργασι�ν
του ΠΟΕ.

(2) Η διακ�ρυξη ε�ναι διαθ�σιµη στον δικτυακ τπο του ΠΟΕ:
www.wto.org.



πολιτικ�� και του� στχου� που �χουν θ�σει,
καθ�� και για την αν�πτυξη του ανθρ�πινου
δυναµικο� και των θεσµ�ν του�. Η Επιτροπ�
θα εργασθε� απ κοινο� µε το σ�νολο των
συναφ�ν διακυβερνητικ�ν οργανισµ�ν, περι-
λαµβανοµ�νη� τη� ∆ι�σκεψη� των Ηνωµ�νων
Εθν�ν για το Εµπριο και την Αν�πτυξη
[∆ΗΕΕΑ (Unctad)], καθ�� επ�ση� δι� µ�σου
των κατ�λληλων περιφερειακ�ν και διµερ�ν
δια�λων µε σκοπ την παροχ� συνδροµ�� για
την κ�λυψη των αναγκ�ν αυτ�ν, η οπο�α πρ�-
πει να ε�ναι συντονισµ�νη, να ενισχυθε� και
να υποστηρ�ζεται µε επαρκ� µ�σα.

551. Τ�λο�, στη διακ�ρυξη επισηµα�νεται τι
το χρονικ δι�στηµα πριν απ τι� διαπραγ-
µατε�σει� και µ�χρι την π�µπτη υπουργικ�
δι�σκεψη ε�ναι σκπιµο να αξιοποιηθε� προ-
κειµ�νου να πραγµατοποιηθο�ν διαβουλε�-
σει� µε του� ετα�ρου� µα� στο πλα�σιο τη� δια-
δικασ�α� τη� Γενε�η� και να προσδιορισθο�ν
τα δι�φορα στοιχε�α που θα αποτελ�σουν το
υπψη µελλοντικ πολυµερ�� πλα�σιο και τα
οπο�α κατ� π�σα πιθαντητα θα συµπεριλη-
φθο�ν στη σχετικ� διαπραγµατευτικ� εντολ�.
Η διακ�ρυξη περιλαµβ�νει ενδεικτικ κατ�-
λογο τ�τοιων ζωτικ�� σηµασ�α� ζητηµ�των,
καθ�� και τα στοιχε�α για τα οπο�α η ΕΕ �χει
επανειληµµ�νω� δηλ�σει τι θα ε�ναι οι πυλ�-
νε� του επιδιωκµενου πολυµερο�� πλαισ�ου
για τον ανταγωνισµ, πω� ε�ναι: ορισµ�νε�
κα�ρια� σηµασ�α� αρχ�� που σχετ�ζονται µε το
εµπριο και τον ανταγωνισµ (π.χ. διαφ�νεια,
απαγρευση των διακρ�σεων και διαδικαστικ�
δικαιοσ�νη)· η δ�σµευση για την καταπολ�-
µηση των πλ�ον κατ�φωρων παραβι�σεων τη�
αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ�α�· οι λεπτοµ�-
ρειε� τη� οικειοθελο�� συνεργασ�α� µεταξ�
των υπηρεσι�ν που ασχολο�νται µε την επι-
βολ� τη� αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ�α�· και
η παροχ� στ�ριξη� για τη σταδιακ� εν�σχυση
των αρχ�ν ανταγωνισµο� των αναπτυσσµε-
νων χωρ�ν, µ�σω τη� αν�πτυξη� ικανοτ�των.

1.2. ªÈ· ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË
ÙË˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË˜ ÙË˜ ¡Ùfi¯·

552. Το αποτ�λεσµα των συνοµιλι�ν που διε-
ξ�χθησαν στην Ντχα σχετικ� µε το εµπ-
ριο και τον ανταγωνισµ και η διατ�πωση των
συναφ�ν χωρ�ων τη� υπουργικ�� διακ�ρυξη�
κρ�νονται λ�αν ικανοποιητικ� απ την Επι-
τροπ�, και το�το για του� εξ�� λγου�:

— Πρ�τον, τα µ�λη του ΠΟΕ τα οπο�α �χουν
αποδεχθε� τη δ�σµη µ�τρων που συµφω-
ν�θηκαν στην Ντχα (µη εξαιρουµ�νων
ορισµ�νων µελ�ν που βλ�πουν µε σκε-
πτικισµ το ρλο του ΠΟΕ στον τοµ�α του

ανταγωνισµο�, πω� ε�ναι ορισµ�νε� ανα-
πτυσσµενε� χ�ρε�, µε χαρακτηριστικ
παρ�δειγµα την Ινδ�α αλλ� και το Χονγκ
Κονγκ) αναγνωρ�ζουν για πρ�τη φορ� τι
ενδ�χεται να ε�ναι προ� φελ� του� και
προ� φελο� του πολυµερο�� συστ�µατο�
εµπορ�ου να διεξαχθο�ν διαπραγµατε�-
σει� και να συναφθε� µια πολυµερ�� συµ-
φων�α για το εµπριο και τον ανταγωνι-
σµ στο πλα�σιο του ΠΟΕ. Μ�χρι αρκετ�
πρσφατα, ακµη και η αρχ� τη� σ�ναψη�
µια� τ�τοια� συµφων�α� προκαλο�σε διχο-
γνωµ�ε�. Η αναγν�ριση τη� σπουδαιτη-
τα� τη� συγκρτηση� εν� τ�τοιου πλαι-
σ�ου και τη� χρησιµτητ�� του για το διε-
θν�� εµπριο και την αν�πτυξη θα
διευκολ�νει τη θ�σπιση και αποτελεσµα-
τικτερη εφαρµογ� εγχ�ριων καθεστ�-
των ανταγωνισµο� και θα ωφελ�σει σηµα-
ντικ� του� καταναλωτ�� παγκοσµ�ω�.

— ∆ε�τερον, ακµη και αν κατ� την π�µπτη
υπουργικ� δι�σκεψη του 2003 χρειασθε�
να ληφθε� διαφορετικ� απφαση σχετικ�
µε τον τρπο διεξαγωγ�� τη� επ�σηµη�
και τελικ�� φ�ση� των διαπραγµατε�σεων
για την εν λγω πολυµερ� συµφων�α,
υπ�ρχει πλ�ον µια οµφωνη και αδιαµφι-
σβ�τητη δ�σµευση για την �ναρξη των
σχετικ�ν διαπραγµατε�σεων σε συγκε-
κριµ�νη χρονικ� στιγµ�, ο�τω� �στε οι
ν�οι «καννε� για το εµπριο και τον αντα-
γωνισµ» να αποτελ�σουν αναπσπαστο
στοιχε�ο τη� καλο�µενη� «ενια�α� δ�σµευ-
ση�» που θα προκ�ψει απ τη διαδικασ�α
διαπραγµατε�σεων η οπο�α εγκαινι�στηκε
στην Ντχα και αναµ�νεται να ολοκλη-
ρωθε� το αργτερο µ�χρι την 1η Ιανουα-
ρ�ου 2005. Σε ,τι αφορ� την ΕΕ και του�
υπλοιπου� παρ�γοντε� που προτε�νουν
τη διαπραγµ�τευση τ�τοιων καννων στον
ΠΟΕ, �χουµε πλ�ον εισ�λθει σε µια κρ�-
σιµη φ�ση κατ� την οπο�α ε�µαστε απο-
φασισµ�νοι, αφεν�, να αποσαφην�σουµε
απ κοινο� µε του� ετα�ρου� µα� απ τι�
αναπτυσσµενε� και τι� ανεπτυγµ�νε�
χ�ρε� τα στοιχε�α που τα µ�λη του ΠΟΕ
πρ�πει να συµπεριλ�βουν στην εν λγω
πολυµερ� συµφων�α και, αφετ�ρου, να
καταρτ�σουµε µαζ� του� �ναν λεπτοµερ�
και εξαντλητικ κατ�λογο µε τα προ� δια-
πραγµ�τευση θ�µατα, �στε να καταστε�
δυνατ� η �γκρισ� του απ την π�µπτη
υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ το 2003.

— Τρ�τον, οι προτ�σει� µα� αναφορικ� µε
τα βασικ� συστατικ� τη� µελλοντικ��
πολυµερο�� συµφων�α� για το εµπριο και
τον ανταγωνισµ �χουν τ�χει ευρε�α� απο-
δοχ��. Η ΕΕ �ταν η πρ�τη που �θεσε επ�140



V — ¢π∂£¡∂π™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™

τ�πητο� συγκεκριµ�νε� και ουσιαστικ��
προτ�σει� και συνεπ�� αποδ�δει ιδια�-
τερη σηµασ�α στο γεγον� τι η διακ�-
ρυξη τη� Ντχα επικεντρ�νεται ακριβ��
στα στοιχε�α τα οπο�α εµε�� �χουµε προ-
τ�ξει στι� προτ�σει� µα� και επιπλ�ον τα
χαρακτηρ�ζει ω� τα θ�µατα που, πριν απ
λα τα �λλα, πρ�πει να αποσαφηνισθο�ν
απ τα µ�λη του ΠΟΕ.

— Τ�λο�, επειδ� η «Οµ�δα εργασ�α� τη�
Γενε�η�» πρκειται πλ�ον να στρ�ψει
την προσοχ� τη� σε συγκεκριµ�νε�
εργασ�ε� ενψει τη� �ναρξη� διαπραγ-
µατε�σεων για τα θ�µατα αυτ�, η δια-
κ�ρυξη ανο�γει µεγαλ�τερα περιθ�ρια
για την καλ�τερη στχευση τη� τεχνι-

κ�� συνδροµ�� και τη� αν�πτυξη� ικα-
νοτ�των, ο�τω� �στε να βοηθηθο�ν οι
αναδυµενε� και οι αναπτυσσµενε�
οικονοµ�ε� να κατανο�σουν και να αξιο-
λογ�σουν καλ�τερα τη σπουδαιτητα
των συγκεκριµ�νων θεµ�των, ακµη και
για την αν�πτυξη των οικονοµι�ν του�.
Στο πλα�σιο του εγχειρ�µατο� αυτο�, η
∆ΗΕΕΑ (Unctad) και οι λοιπο� διεθνε��
οργανισµο�, καθ�� επ�ση� οι ρυθµ�σει�
που ισχ�ουν σε περιφερειακ και διµε-
ρ�� επ�πεδο ε�ναι β�βαιο τι θα συντε-
λ�σουν και τι θα διαδραµατ�σουν σηµα-
ντικ ρλο, ο�τω� �στε οι π�ντε� να
ε�ναι �τοιµοι για την �ναρξη επ�σηµων
διαπραγµατε�σεων µετ� την προσεχ�
δι�σκεψη των υπουργ�ν.
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ŒÓıÂÙÔ 12: ∂ÌfiÚÈÔ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜: ·fi ÙËÓ «ŒÎıÂÛË Van Miert» ÛÙËÓ ¡Ùfi¯·

Οι προσπ�θειε� µε σκοπ να συµπεριληφθε� ο ανταγωνισµ� στο πργραµµα εργασ�α� του
ΠΟΕ ξεκ�νησαν το 1996 ταν, µε β�ση την «#κθεση Van Miert» (1), η Επιτροπ� πρτεινε στο
Συµβο�λιο (2) τη σ�σταση απ τον Παγκσµιο Οργανισµ Εµπορ�ου µια� οµ�δα� εργασ�α� η
οπο�α θα επιφορτισθε� µε τι� προκαταρκτικ�� εργασ�ε� για την επεξεργασ�α διεθνο�� πλαι-
σ�ου για το καθεστ�� ανταγωνισµο�. Η εν λγω πρωτοβουλ�α εγκρ�θηκε απ το Συµβο�λιο και
επικροτ�θηκε απ αρκετ� �λλα µ�λη του ΠΟΕ. #τσι, κατ� την υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ
στη Σιγκαπο�ρη στι� 11 ∆εκεµβρ�ου του 1996 αποφασ�στηκε «η σ�σταση οµ�δα� εργασ�α� µε
σκοπ τη µελ�τη των θεµ�των [...] που σχετ�ζονται µε την αλληλεπ�δραση µεταξ� εµπορ�ου
και πολιτικ�� ανταγωνισµο�, περιλαµβανοµ�νων των πρακτικ�ν που αντιστρατε�ονται τον
ανταγωνισµ, ο�τω� �στε να εντοπισθο�ν τοµε�� οι οπο�οι ενδεχοµ�νω� αξ�ζει να εξετασθο�ν
στο πλα�σιο του ΠΟΕ».

Ττε, η Επιτροπ� υποστ�ριξε τι οι συζητ�σει� πρ�πει να επικεντρωθο�ν στην αν�ληψη δ�σµευ-
ση� απ το σ�νολο των µελ�ν του ΠΟΕ για τη συγκρτηση ενεργ�ν εγχ�ριων δοµ�ν για τον
ανταγωνισµ, στον εντοπισµ και τη θ�σπιση κοιν�ν αρχ�ν ανταγωνισµο� σε διεθν�� επ�πεδο (για
τι� πλ�ον επιζ�µιε� πρακτικ��), στην καθι�ρωση µηχανισµ�ν για τη συνεργασ�α µεταξ� των αρχ�ν
ανταγωνισµο� και στην προσαρµογ� των καννων του ΠΟΕ στι� αν�γκε� τη� επ�λυση� διαφορ�ν
στον τοµ�α του ανταγωνισµο� (3).

Μετ� τη δε�τερη υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ στη Σιγκαπο�ρη και τη συνακλουθη σ�σταση
τη� οµ�δα� εργασ�α� του ΠΟΕ για το εµπριο και τον ανταγωνισµ στη Γενε�η, η Επιτροπ� βρ�-
σκεται στην πρωτοπορ�α των προσπαθει�ν που καταβ�λλονται µε σκοπ να πεισθο�ν οι εµπο-
ρικο� τη� ετα�ροι στον ΠΟΕ για τη χρησιµτητα µια� πολυµερο�� συµφων�α� για τον ανταγω-
νισµ. Οι συνοµιλ�ε� τη� Γενε�η� �ταν ιδια�τερα χρ�σιµε� για την αποσαφ�νιση τη� θ�ση� τη�
Επιτροπ�� αλλ� και του συµφ�ροντο� των αναπτυσσµενων χωρ�ν να υπ�ρξει µια τ�τοια συµ-
φων�α.

(1) #κθεση οµ�δα� ανεξ�ρτητων εµπειρογνωµνων υπ την προεδρ�α του Karel Van Miert, υπ τον τ�τλο «Η πολιτικ� αντα-
γωνισµο� στη ν�α τ�ξη εµπορ�ου: εν�σχυση τη� διεθνο�� συνεργασ�α� και των καννων».

(2) Ανακο�νωση τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Ιουν�ου 1996, COM(96) 284 τελικ.
(3) ΧΧVIη #κθεση επ� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�, σηµε�α 235 και 236.
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553. Τα σηµαντικτερα συµβ�ντα τη� συν-
δου του Μαcου �ταν οι στρογγυλ�� τρ�πεζε�
σχετικ� µε τα προγρ�µµατα κατ�ρτιση� των
στελεχ�ν των αρχ�ν ανταγωνισµο� και σχε-
τικ� µε τη διαφ�νεια των τιµ�ν. Σε ,τι αφορ�
τη διαφ�νεια των τιµ�ν, η ΕΚ αν�πτυξε τα
πλεονεκτ�µατα τη� λ�ψη� µ�τρων κατ’ εντολ�
των κυβερν�σεων για την προ�θηση τη� δια-
φ�νεια� των τιµ�ν (π.χ. σε ορισµ�νε� αγορ��
κοιν�� ωφ�λεια� � στην αγορ� αυτοκιν�των
οχηµ�των), ο�τω� �στε να επιτευχθε� η ενο-
πο�ηση των αγορ�ν, να ενισχυθε� ο ανταγω-
νισµ� και να διευκολυνθε� η ε�σοδο� επι-
χειρ�σεων στι� αγορ��. Επ�ση� επισ�µανε
τι� αρνητικ�� για τον ανταγωνισµ συν�πειε�
των ιδιωτικ�ν οικειοθελ�ν συµφωνι�ν περ�
διαφ�νεια� των τιµ�ν � των παρµοιων πρα-
κτικ�ν µεταξ� προµηθευτ�ν. Ορισµ�νε� �λλε�
αντιπροσωπε�ε� αν�λυσαν δι�φορα ζητ�µατα,
µε �µφαση στα υπ�ρ και τα κατ� τη� διαφ�-
νεια� των τιµ�ν για τον καταναλωτ�. Απ τι�
σχετικ�� συζητ�σει� προ�κυψε εντ�λει το
συµπ�ρασµα τι η διαφ�νεια των τιµ�ν ενδ�-
χεται σε ορισµ�νε� περιπτ�σει� να ωφελ�-
σει τον καταναλωτ�, αλλ� µπορε� επ�ση� να
�χει σοβαρ�� δυσµενε�� συν�πειε� για τον
ανταγωνισµ, αν�λογα µε τη δι�ρθρωση τη�
αγορ�� και το ε�δο� των ρυθµ�σεων που δι�-
πουν τη διαφ�νεια των τιµ�ν (βαθµ� συγκ�-
ντρωση� των ανταλλασσµενων στοιχε�ων,
χρονικ�� παρ�µετροι τη� ανταλλαγ�� δεδο-
µ�νων, συχντητα των ανταλλαγ�ν, κ.ο.κ.).

554. Η Επιτροπ� συµµετε�χε και συν�βαλε
στην πρ�τη δι�σκεψη του ΟΟΣΑ τον Ιο�νιο
σχετικ� µε την πολιτικ� ανταγωνισµο� στι�
χ�ρε� τη� Νοτιοανατολικ�� Ευρ�πη�, η οπο�α
πραγµατοποι�θηκε στη Λιουµπλι�να την
επα�ριο τη� �βδοµη� ετ�σια� δι�σκεψη� µε τι�
υποψ�φιε� για προσχ�ρηση χ�ρε�.

555. Κατ� τη σ�νοδο τη� επιτροπ�� για τη
νοµοθεσ�α και την πολιτικ� ανταγωνισµο�
(ΕΝΠΑ) τον Οκτ�βριο, ο ΟΟΣΑ διοργ�νωσε
το πρ�το παγκ�σµιο φ�ρουµ για τον ανταγωνι-
σµ�, στο οπο�ο συµµετε�χαν αντιπρσωποι
απ 50 και πλ�ον χ�ρε�. Ο επ�τροπο� Monti
παρ�στη στη συγκεκριµ�νη εκδ�λωση. Στην
εναρκτ�ρια οµιλ�α του, κ�λεσε τι� αρχ�� αντα-
γωνισµο� λου του κσµου να ενισχ�σουν τη
µεταξ� του� συνεργασ�α και να συγκροτ�σουν
µηχανισµο�� διακυβ�ρνηση� στον τοµ�α τη�
διεθνο�� πολιτικ�� ανταγωνισµο�. Τα θ�µατα
που συζητ�θηκαν στο πλα�σιο του φρουµ
κ�λυψαν το ρλο τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
για τι� οικονοµικ�� µεταρρυθµ�σει�, του�
µηχανισµο�� συνεργασ�α�, τι� αθ�µιτε�
συµπρ�ξει� και τη συνεργασ�α στον τοµ�α

των διασυνοριακ�ν συγχωνε�σεων. Κατ� τη
δι�ρκεια τη� συνδου τη� ΕΝΠΑ, η Επιτροπ�
συµµετε�χε επ�ση� σε στρογγυλ� τρ�πεζα µε
αντικε�µενο την κανονιστικ� ρ�θµιση των
τιµ�ν που ισχ�ουν για τη χρ�ση δικτυακ�ν
υποδοµ�ν, π.χ. στον κλ�δο των τηλεπικοινω-
νι�ν, αλλ� και φυσικο� αερ�ου και ηλεκτρι-
σµο�. Ακµη, συµµετε�χε στη στρογγυλ� τρ�-
πεζα για τι� ερευνητικ�� µεθδου� πλην των
προγραµµ�των επιεικε�α� (π.χ. αιφνιδιαστι-
κ�� επιτπιε� επισκ�ψει�).

3. ¢∏∂∂∞

556. Η Επιτροπ� συµµετε�χε στη σ�νοδο τη�
∆ι�σκεψη� των Ηνωµ�νων Εθν�ν για το Εµπ-
ριο και την Αν�πτυξη (∆ΗΕΕΑ) που πραγµα-
τοποι�θηκε απ τι� 2 �ω� τι� 4 Ιουλ�ου και
�ταν αφιερωµ�νη στη διεθν� συνεργασ�α
µεταξ� των αρχ�ν ανταγωνισµο�. Σε αυτ�ν, ο
επ�τροπο� Monti εξ�γγειλε συγκεκριµ�να
σχ�δια παροχ�� τεχνικ�� βο�θεια� στι� ανα-
πτυσσµενε� χ�ρε�: πρκειται για �να πρ-
γραµµα τεχνικ�� βο�θεια� στον τοµ�α του
ανταγωνισµο� µε αποδ�κτη την Comesa
(Κοιν� Αγορ� τη� Ανατολικ�� και Μεσηµ-
βριν�� Αφρικ��), �να σχ�διο σεµιναρ�ων που
θα αφορ� του� αρµδιου� για τον ανταγωνι-
σµ δηµσιου� υπαλλ�λου� αναπτυσσµενων
χωρ�ν και �να σχ�διο για την εκπνηση µελ�-
τη� απ κοινο� µε τη ∆ΗΕΕΑ σχετικ� µε τη
σπουδαιτητα τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
για τι� πτωχ�� χ�ρε�. Ο κ. Monti αν�πτυξε τα
οφ�λη του ανταγωνισµο� για τι� αναπτυσσ-
µενε� χ�ρε� και τ�χθηκε υπ�ρ τη� καταβο-
λ�� προσπαθει�ν για την αν�πτυξη τη� διε-
θνο�� συνεργασ�α�.

4. ∆Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

557. Η ∆ιεθν�� #νωση ∆ικηγορικ�ν Συλλ-
γων οργ�νωσε απ τι� 2 �ω� τι� 4 Φεβρουαρ�ου
σ�σκεψη στο Ντ�τσλεϊ Παρκ του Ηνωµ�νου
Βασιλε�ου, στην οπο�α µετε�χε σηµαντικ�
αριθµ� αρχ�ν ανταγωνισµο� και ατµων που
ασχολο�νται στην πρ�ξη µε τα σχετικ�
θ�µατα. Σκοπ� �ταν να συζητηθε� διεξοδικ�
η σ�σταση τη� επιτροπ�� ICPAC (1) των ΗΠΑ
για τη δηµιουργ�α «διεθνο�� δικτ�ου αντα-
γωνισµο�». Μετ� τη σ�σκεψη στο Ντ�τσλεϊ,
συνεστ�θη οµ�δα καθοδ�γηση�, η οπο�α θα
εποπτε�σει τη δροµολγηση του εγχειρ�µα-
το�. Η οµ�δα αυτ�, στην οπο�α µετε�χε ενεργ�

142
(1) International Competition Policy Advisory Committee (Συµ-

βουλευτικ� Επιτροπ� για τη ∆ιεθν� Πολιτικ� Ανταγωνι-
σµο�).
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και η Επιτροπ�, συνεδρ�ασε για πρ�τη φορ�
στο Βερολ�νο τον Μ�ιο και ξανασυνεδρ�ασε
τον Οκτ�βριο στο Παρ�σι στο περιθ�ριο τη�
συνδου τη� ΕΝΠΑ του ΟΟΣΑ.

558. Οι προαναφερθε�σε� συζητ�σει� και
�µπρακτε� προσπ�θειε� οδ�γησαν στη δηµ-
σια εξαγγελ�α, την Π�µπτη 25 Οκτωβρ�ου στη
Ν�α Υρκη των ΗΠΑ, τη� δηµιουργ�α� εν�
διεθνο�� δικτ�ου ανταγωνισµο� (∆∆Α). Ε�ναι η
πρ�τη φορ� που τσο πολλ�� αρχ�� ανταγω-
νισµο� αναλαµβ�νουν αυτοτελ� πρωτοβου-
λ�α για να µπορ�σουν να ανταλλ�ξουν εµπει-
ρ�ε� και απψει� σχετικ� µε τα θ�µατα αντα-
γωνισµο� που απορρ�ουν απ την αυξανµενη
παγκοσµιοπο�ηση τη� διεθνο�� οικονοµ�α�.
Το ∆∆Α θα λειτουργε� επ� τη β�σει σχεδ�ων
και σ�µφωνα µε την αρχ� τη� συνα�νεση� και
θα χρησιµε�ει ω� �τυπο δ�κτυο των αρχ�ν
ανταγωνισµο� τσο των ανεπτυγµ�νων σο
και των αναπτυσσµενων χωρ�ν για την εξ�-
ταση θεµ�των που αφορο�ν την επιβολ� τη�
αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ�α� και την πολι-
τικ� ανταγωνισµο� και παρουσι�ζουν κοιν
ενδιαφ�ρον. Επ�ση� θα διατυπ�νει προτ�σει�
για τη σ�γκλιση των διαδικαστικ�ν και των
ουσιαστικ�ν ρυθµ�σεων, µε β�ση �να πρ-
γραµµα εργασ�α� και δοµ�� που θα κατατε�-
νουν στην επ�τευξη συγκεκριµ�νων αποτε-
λεσµ�των. Το ∆∆Α θα ενθαρρ�νει τη δι�δοση
τη� πε�ρα� απ την εφαρµογ� τη� αντιµονο-
πωλιακ�� νοµοθεσ�α� και των β�λτιστων πρα-
κτικ�ν, θα προ�γει τον υπερασπιστικ ρλο
των αρχ�ν ανταγωνισµο� και θα επιδι�κει τη
διευκλυνση τη� διεθνο�� συνεργασ�α�. Επ�-
ση�, θα επικεντρ�σει τι� προσπ�θει�� του σε
διεθν� ζητ�µατα ανταγωνισµο� των οπο�ων η
διευθ�τηση ε�ναι µεν δυσχερ�� αλλ� εφικτ�.
Σε πρ�τη φ�ση, το ∆∆Α θα ασχοληθε� µε δ�ο
σηµαντικ� θ�µατα ανταγωνισµο�: πρκειται
για τη διαδικασ�α ελ�γχου των συγκεντρ�-
σεων οσ�κι� εµπλ�κονται περισστερε� �ννο-
µε� τ�ξει� και για το ρλο υπερ�σπιση� του
ανταγωνισµο� τον οπο�ο επιτελο�ν οι υπη-
ρεσ�ε� που ε�ναι επιφορτισµ�νε� µε την εφαρ-
µογ� τη� αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ�α�. Το
συγκεκριµ�νο πργραµµα εργασ�α� πρκει-
ται εν συνεχε�α να διευρυνθε�, �στε να συµπε-
ριλ�βει θ�µατα µε ιδια�τερη σηµασ�α για τι�
υπ µετ�βαση και τι� αναπτυσσµενε� οικο-
νοµ�ε�.

559. Κ�θε εθνικ� � περιφερειακ� αρχ� αντα-
γωνισµο� που ε�ναι υπε�θυνη για την τ�ρηση

τη� αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ�α� µπορε� να
γ�νει µ�λο� του ∆∆Α. Το δ�κτυο θα αναζητε�
επ�ση� ενεργ� τι� συµβουλ�� και τι� απψει�
του ιδιωτικο� τοµ�α και διαφρων µη κυβερ-
νητικ�ν οργαν�σεων και θα συνεργ�ζεται
στεν� µε φορε�� των εξ�� κατηγορι�ν: διε-
θνε�� οργανισµο�� (π.χ. ΟΟΣΑ, ΠΟΕ και
∆ΗΕΕΑ), εν�σει� επιχειρ�σεων και κατανα-
λωτ�ν, φορε�� που ασχολο�νται στην πρ�ξη
µε την αντιµονοπωλιακ� νοµοθεσ�α �/και την
οικονοµικ� επιστ�µη και µ�λη τη� πανεπι-
στηµιακ�� κοιντητα�. Ειδικτερα, το ∆∆Α θα
ζητε� τη γν�µη µη κυβερνητικ�ν συµβο�λων
οι οπο�οι δεν ε�ναι µεν µ�λη του δικτ�ου, αλλ�
θα παρ�χουν συνδροµ� υπ τη µορφ� τη� εξε�-
ρεση� σχεδ�ων. Το ∆∆Α θα µπορε� ακµη να
ζητε� απ συγκεκριµ�νου� µη κυβερνητικο��
συµβο�λου� να συµµετ�σχουν σε οµ�δε� εργα-
σ�α� για προκαθορισµ�να σχ�δια, να υποβ�-
λουν υποµν�µατα � να µετ�σχουν σε ακρο�-
σει� σχετικ�� µε σχ�δια του δικτ�ου.

560. Σε ,τι αφορ� την οργ�νωση, το ∆∆Α
δεν προβλ�πεται να �χει υλικ� υπσταση,
αλλ� θα λειτουργε� χωρ�� µνιµη γραµµατε�α,
η οργ�νωσ� του θα ε�ναι ευ�λικτη και θα �χει
ω� β�ση τα σχ�δια του δικτ�ου. Οι εργασ�ε�
του θα αποφασ�ζονται απ οµ�δα καθοδ�γη-
ση�, η οπο�α θα επιλ�γει τα σχ�δια και θα επε-
ξεργ�ζεται τα προγρ�µµατα εργασ�α�, που θα
υποβ�λει στη συν�χεια προ� �γκριση στην
ολτητα του ∆∆Α. Η αρχ� που θα φιλοξενε�
την ετ�σια δι�σκεψη θα καλ�πτει επ� �να �το�
το κστο� τη� υλικοτεχνικ�� και γραµµατει-
ακ�� υποστ�ριξη� τη� οργ�νωση� του δικτ�ου.
Το ∆∆Α θα πραγµατοποιε� µ�α δι�σκεψη ετη-
σ�ω�. Στι� διασκ�ψει� θα συµµετ�χουν οι επι-
κεφαλ�� των αρχ�ν ανταγωνισµο�, µε σκοπ
την αν�θεση ν�ων σχεδ�ων και την εξ�ταση
τη� προδου και των συστ�σεων για τα υπ
υλοπο�ηση σχ�δια. Οι διασκ�ψει� θα επιτρ�-
πουν την πραγµατοπο�ηση συγκροτηµ�νου
διαλγου, υπ την �ννοια τι θα επικεντρ�-
νονται σε περιορισµ�νο αριθµ σχεδ�ων, που
θα επιλ�γονται αρκετ� ενωρ�� απ το ∆∆Α,
�στε να ε�ναι δυνατ� η ουσιαστικ� συµµε-
τοχ� λων των µελ�ν. Η πρ�τη επ�σηµη δι�-
σκεψη του ∆∆Α θα φιλοξενηθε� απ την αρχ�
ανταγωνισµο� τη� Ιταλ�α� και �χει προγραµ-
µατισθε� για τον Οκτ�βριο του 2002. Εν συνε-
χε�α, οι ετ�σιε� διασκ�ψει� θα πραγµατοποι-
ηθο�ν στι� εξ�� χ�ρε�: Μεξικ (2003), Κορ�α
(2004), Γερµαν�α (2005) και Ντια Αφρικ�
(2006).
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1. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

1.1. ¡ÔÌÔıÂÙÈÎ‹ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎ‹
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Πρ�ταση �κδοση� ν�ου κανονισµο� 
για την εφαρµογ' των �ρθρων 81 και 82 ΕΚ

561. Μετ� τι� διαβουλε�σει� που πραγµατο-
ποι�θηκαν στο Συµβο�λιο Βιοµηχαν�α� στι�
5 ∆εκεµβρ�ου 2001, η βελγικ� προεδρ�α
συµπ�ρανε τι ο ν�ο� κανονισµ� για την
εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82 ΕΚ πρ�πει
να εκδοθε� το 2002, ο�τω� �στε να διασφαλι-
σθε� η δυναττητα πλ�ρου� εφαρµογ�� του
πριν απ την επερχµενη διε�ρυνση τη�
Ευρωπαϊκ�� #νωση�. Συνεπ��, οι εργασ�ε�
σχετικ� µε την πρταση τη� Επιτροπ�� για
την �κδοση ν�ου κανονισµο� θα συνεχισθο�ν
στο Συµβο�λιο υπ την ισπανικ� προεδρ�α
και, ε�ν απαιτηθε�, υπ τη δανικ� προεδρ�α.
Ταυτχρονα µε τι� συζητ�σει� επ� τη� πρ-
ταση� κανονισµο� στο πλα�σιο τη� οµ�δα�
εργασ�α� του Συµβουλ�ου και ανταποκριν-
µενη στα αιτ�µατα του Ευρωπαϊκο� Κοινο-
βουλ�ου, του Συµβουλ�ου και τη� Οικονοµι-
κ�� και Κοινωνικ�� Επιτροπ��, η Επιτροπ�
πρκειται να υποβ�λει κατ� το 2002 µια σειρ�
απ σχ�δια ανακοιν�σεων µε σκοπ την απο-
σαφ�νιση µερικ�ν απ τι� βασικ�� �ννοιε�
του ν�ου κανονισµο�.

Επανεξ�ταση του κανονισµο� περ� απαλλαγ'�
κατ� κατηγορ�α για τι� συµφων�ε�
που αφορο�ν µεταφορ� τεχνολογ�α�

562. Αφο� διεξαχθο�ν διαβουλε�σει� σχε-
τικ� µε την �κθεση (βλ�πε σηµε�ο 17 και επ-
µενα) µε εκπροσ�που� των επιχειρ�σεων,
εν�σει� καταναλωτ�ν και �λλου� ενδιαφε-
ρµενου� κατ� το πρ�το εξ�µηνο του 2002, η
Επιτροπ� θα προτε�νει ν�ου� καννε� αντα-
γωνισµο� για την εφαρµογ� του �ρθρου 81 σε
συµφων�ε� παραχ�ρηση� αδε�α�.

«Κατευθυντ'ριε� γραµµ�� για την αν�λυση
τη� αγορ��» και «Σ�σταση για τι� αγορ��
αναφορ�� �σον αφορ� τι� υπηρεσ�ε� 
και τα δ�κτυα ηλεκτρονικ!ν επικοινωνι!ν»
τη� Επιτροπ'� — #κδοση ενια�α� οδηγ�α�
τη� Επιτροπ'� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�
στι� αγορ�� ηλεκτρονικ!ν επικοινωνι!ν

563. Μετ� την �κδοση, στι� αρχ�� του 2002,
των οδηγι�ν που ε�χαν προταθε� και οι οπο�ε�
συγκροτο�ν το ν�ο κανονιστικ πλα�σιο για
τι� υπηρεσ�ε� και τα δ�κτυα ηλεκτρονικ�ν
επικοινωνι�ν, η Επιτροπ�, κατ’ εφαρµογ� του

�ρθρου 15 τη� οδηγ�α�-πλαισ�ου, θα δηµοσι-
ε�σει τι� «κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την
αν�λυση τη� αγορ�� και τον υπολογισµ τη�
σηµαντικ�� ισχ�ο� στην αγορ�» και µια
«σ�σταση για τι� αγορ�� αναφορ��». Εκτιµ�-
ται τι και τα δ�ο κε�µενα θα παρ�σχουν την
αναγκα�α καθοδ�γηση στι� εθνικ�� ρυθµι-
στικ�� αρχ�� σε σχ�ση µε την εφαρµογ� των
ν�ων εννοι�ν που προ�ρχονται απ τη νοµο-
θεσ�α ανταγωνισµο� και εντ�σσονται στο ν�ο
κανονιστικ πλα�σιο.

564. Η Επιτροπ� θα εκδ�σει επ�ση� ενια�α
οδηγ�α σχετικ� µε τον ανταγωνισµ στι� αγο-
ρ�� ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν, η οπο�α θα
αντικαταστ�σει την οδηγ�α 90/388/ΕΟΚ και
λε� τι� επακλουθε� τροποποιητικ�� οδη-
γ�ε�.

Η πρ�ταση σχετικ� µε το καθεστ!�
διανοµ'� αυτοκιν'των οχηµ�των

565. Ο κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1475/95 σχε-
τικ� µε την απαλλαγ� κατ� κατηγορ�α για τη
διανοµ� αυτοκιν�των θα πα�σει να ισχ�ει στι�
30 Σεπτεµβρ�ου 2002. Η Επιτροπ� θα υιοθε-
τ�σει στι� αρχ�� του 2002 την πρτασ� τη�
για το καθεστ�� που θα δι�πει τη διανοµ�
αυτοκιν�των οχηµ�των, µε β�ση την �κθεση
αξιολγηση� του Νοεµβρ�ου του 2000, τι�
ακρο�σει� που πραγµατοποι�θηκαν στι�
14 και 15 Φεβρουαρ�ου 2001 µε λου� του�
ενδιαφερµενου�, τι� τ�σσερι� µελ�τε� που
εκπον�θηκαν κατ� παραγγελ�α τη� Επιτρο-
π�� (1) και λα τα �λλα συναφ� πληροφοριακ�
στοιχε�α και µελ�τε� που η Επιτροπ� �χει
στη δι�θεσ� τη�.

566. Μετ� την υιοθ�τησ� τη�, η πρταση θα
δηµοσιευθε� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα, ο�τω�
�στε να παρασχεθε� σε λου� του� ενδιαφε-
ρµενου� η δυναττητα να υποβ�λουν τι�
τυχν παρατηρ�σει� του�. Μετ� την παρα-
λαβ� των γραπτ�ν και προφορικ�ν παρατη-
ρ�σεων λων των ενδιαφεροµ�νων και τη�
συµβουλευτικ�� επιτροπ�� και µετ� απ ενη-
µ�ρωση των υπολο�πων θεσµικ�ν οργ�νων,
η πρταση θα οριστικοποιηθε� και θα υπο-
βληθε� στην Επιτροπ� προ� �γκριση. Η Επι-
τροπ� προβλ�πεται να εκδ�σει το µελλοντικ
καθεστ�� κατ� τη δι�ρκεια του θ�ρου� του
2002, δηλαδ� πριν απ τη λ�ξη ισχ�ο� τη�
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(1) 2000: «Αποκλ�σει� των τιµ�ν µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν»·
«Σχ�ση µεταξ� των πωλ�σεων και τη� εξυπηρ�τηση� µετ�
την π�ληση»· 2001: «Συν�πειε� των πιθαν�ν µελλοντικ�ν
νοµοθετικ�ν σεναρ�ων σον αφορ� τη διανοµ� αυτοκιν�των
οχηµ�των για λα τα ενδιαφερµενα µ�ρη» και «Προτιµ�-
σει� των πελατ�ν σε σχ�ση µε το υφιστ�µενο και τα ενδε-
χµενα εναλλακτικ� καθεστ�τα π�ληση� και εξυπηρ�τηση�
στον τοµ�α διανοµ�� αυτοκιν�των οχηµ�των».



τρ�χουσα� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ�α στα
τ�λη Σεπτεµβρ�ου του 2002.

1.2. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÂÈ‚ÔÏ‹˜
ÙË˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

567. Τον Ιο�λιο του 2001 δηµοσιε�τηκε µε
σκοπ την πραγµατοπο�ηση διαβουλε�σεων
σχ�διο τη� ανακο�νωση� περ� επιεικε�α� η
οπο�α πρκειται να αντικαταστ�σει την υφι-
στ�µενη «ανακο�νωση σχετικ� µε τη µη επι-
βολ� � τη µε�ωση των προστ�µων σε περι-
πτ�σει� συµπρ�ξεων», η οπο�α εκδθηκε το
1996. Στη συν�χεια, η Επιτροπ� εξ�τασε προ-
σεκτικ� τι� παρατηρ�σει� που �λαβε και σκο-
πε�ει να εκδ�σει µια επικαιροποιηµ�νη και
αναθεωρηµ�νη ανακο�νωση κατ� τη δι�ρκεια
του 2002.

568. Η πρσβαση στο φ�κελο ε�ναι µ�α απ
τι� βασικ�� διαδικαστικ�� εγγυ�σει� που απο-
σκοπο�ν στην προστασ�α του δικαι�µατο�
υπερ�σπιση�. Το 2001 η ανακο�νωση υπο-
βλ�θηκε σε επανεξ�ταση, µε στχο να αξιο-
ποιηθε� η πε�ρα που �χει αποκτηθε� �ω� τ�ρα
απ την εφαρµογ� τη� ανακο�νωση� τη� Επι-
τροπ�� σχετικ� µε του� εσωτερικο�� διαδι-
καστικο�� καννε� για τη διεκπερα�ωση των
αιτ�σεων πρσβαση� στο φ�κελο, καθ�� επ�-
ση� να προσαρµοσθε� η εν λγω ανακο�νωση
στην πρσφατη νοµολογ�α του Πρωτοδικε�ου.
Η αναθεωρηµ�νη ανακο�νωση αναµ�νεται να
εκδοθε� απ την Επιτροπ� το δε�τερο εξ�-
µηνο του 2002.

2. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

569. Το ευρωπαϊκ σ�στηµα ελ�γχου των
συγκεντρ�σεων πρ�πει να ε�ναι συγκροτη-
µ�νο κατ� τ�τοιον τρπο �στε να ανταποκρ�-
νεται στι� επερχµενε� προκλ�σει�, µε προ-
εξ�ρχουσε� εκε�νε� που συνδ�ονται µε την
επικε�µενη διε�ρυνση τη� Ευρωπαϊκ�� #νω-
ση�. Για να επιτευχθε� ο σκοπ� αυτ�, η Επι-
τροπ� εξ�δωσε στι� 11 ∆εκεµβρ�ου 2001 �να
Πρ�σινο Βιβλ�ο σχετικ� µε την αναθε�ρηση
του κανονισµο� περ� συγκεντρ�σεων. Με το
εν λγω Πρ�σινο Βιβλ�ο εγκαινι�στηκε
περ�οδο� διαβουλε�σεων κατ� την οπο�α κ�θε
ενδιαφερµενο� �χει τη δυναττητα να υπο-
β�λει παρατηρ�σει� σχετικ� µε τα δικαιοδο-
τικ�, τα ουσιαστικ� και τα διαδικαστικ� ζητ�-
µατα που ανακ�πτουν. Η εν λγω περ�οδο�
διαβουλε�σεων λ�γει στα τ�λη Μαρτ�ου του
2002 και ακολο�θω� η Επιτροπ� σκοπε�ει να
προτε�νει �ναν τροποποιηµ�νο κανονισµ για
τι� συγκεντρ�σει�. Η σχετικ� πρταση προ-

βλ�πεται να υποβληθε� το δε�τερο εξ�µηνο
του 2002.

570. Η �κταση των αρµοδιοτ�των τη� Επι-
τροπ�� θα επηρεασθε� ακµη απ τη λ�ξη
ισχ�ο� τη� συνθ�κη� για την Ευρωπαϊκ� Κοι-
ντητα Qνθρακα και Χ�λυβα (ΕΚΑΧ) στι�
23 Ιουλ�ου 2002. Αφ’ η� στιγµ�� πα�σει να
ισχ�ει η συνθ�κη ΕΚΑΧ, οι συγκεντρ�σει�
θα εξετ�ζονται ε�τε υπ το πρ�σµα τη� συν-
θ�κη� ΕΚ, και ειδικτερα του κανονισµο�
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλ�ου, ε�τε
υπ το πρ�σµα τη� εφαρµοστ�α� εθνικ�� νοµο-
θεσ�α�, οσ�κι� τα σχετικ� µεγ�θη δεν αντα-
ποκρ�νονται στα κατ�τατα ρια που προβλ�-
πει ο κανονισµ� για τι� συγκεντρ�σει�. Η
εξ�λιξη αυτ� θα σηµατοδοτ�σει το τ�λο� τη�
αποκλειστικ�� αρµοδιτητα� τη� Επιτροπ��
σχετικ� µε τι� συγκεντρ�σει� στου� κλ�δου�
του �νθρακα και του χ�λυβα. Μετ� τη λ�ξη
τη� ισχ�ο� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, δεν θα υπ�ρ-
χει πλ�ον πιθαντητα να εµπ�πτει δεδοµ�νη
συγκ�ντρωση σε δ�ο διαφορετικ�� συνθ�κε�,
πω� συν�βη στην περ�πτωση τεσσ�ρων (1)
εκ των �ντεκα υποθ�σεων που εξετ�στηκαν
κατ’ εφαρµογ� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ το 2001.
Το γεγον� αυτ, σε συνδυασµ µε τι� αλλα-
γ�� που µελετ�νται στο πλα�σιο του κανονι-
σµο� για τι� συγκεντρ�σει�, αναµ�νεται να
συµβ�λει στη διασφ�λιση τη� σο το δυνα-
τν αποδοτικτερη� και αποτελεσµατικτερη�
λειτουργ�α� του ευρωπαϊκο� συστ�µατο� ελ�γ-
χου των συγκεντρ�σεων και στην εξ�ταση
των συγκεντρ�σεων που αφορο�ν του� κλ�-
δου� �νθρακα και χ�λυβα στο επ�πεδο που
ενδε�κνυται κ�θε φορ�.

571. #να τελευτα�ο αλλ� χι στερο�µενο
σηµασ�α� θ�µα ε�ναι η πρβλεψη για εντατι-
κοπο�ηση τη� συνεργασ�α� µε τι� υπηρεσ�ε�
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων των ΗΠΑ, ο�τω�
�στε να επιτευχθε� µεγαλ�τερη σ�γκλιση
σον αφορ� τι� διαδικασ�ε� και την αν�λυση
τη� ουσ�α� των υποθ�σεων κ�θε φορ� που
εφαρµζεται η νοµοθεσ�α για τον �λεγχο των
συγκεντρ�σεων σε αυξανµενο αριθµ υπο-
θ�σεων που αφορο�ν την �ννοµη τ�ξη τσο
τη� ΕΕ σο και των ΗΠΑ. Για το σκοπ αυτ,
η οµ�δα εργασ�α� ΕΕ/ΗΠΑ για τι� συγκε-
ντρ�σει� και οι π�ντε εξειδικευµ�νε� υποο-
µ�δε� τη� που δηµιουργ�θηκαν πρσφατα απ
του� εµπλεκµενου� φορε�� (Ευρωπαϊκ� Επι-
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(1) Υποθ�σει� COMP/ΕΚΑΧ.1359, Balli/Klockner, 1.10.2001,
και COMP/M.2481, 31.9.2001· υποθ�σει� COMP/ΕΚΑΧ.1356,
BHP/Billiton, 14.6.2001, και COMP/M.2413, 14.6.2001· υπο-
θ�σει� COMP/ΕΚΑΧ.1352, Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001,
και COMP/M.2281, 17.4.2001· υποθ�σει� COMP/ΕΚΑΧ.1351,
Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001, και COMP/M.2382,
19.7.2001.
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τροπ�, Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ�ου
των ΗΠΑ και Υπουργε�ο ∆ικαιοσ�νη� των
ΗΠΑ) θα εξακολουθ�σουν να συγκαταλ�γο-
νται στι� προτεραιτητε� για το 2002.

3. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

572. Στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων, η
Επιτροπ� θα συνεχ�σει και θα εντε�νει τι�
προσπ�θει�� τη� για την επανεξ�ταση των
καννων και των διαδικασι�ν που δι�πουν τι�
κρατικ�� ενισχ�σει�, ο�τω� �στε να διασφα-
λισθε� τι οι απλ�� υποθ�σει� θα διεκπεραι-
�νονται απλ� και γρ�γορα, πρ�γµα που θα
επιτρ�ψει τη συγκ�ντρωση των διαθ�σιµων
µ�σων στι� υποθ�σει� εκε�νε� που παρουσι�-
ζουν του� µεγαλ�τερου� δυνητικο�� κινδ�νου�
απ τη σκοπι� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�.
Παρ’ λα αυτ�, ακµη και σε σχ�ση µε τι�
υποθ�σει� αυτ��, στχο� θα ε�ναι να διασφα-
λισθε� τι η εξ�τασ� του� θα γ�νεται σ�µφωνα
µε διαφανε�� και προβλ�ψιµε� διαδικασ�ε�
και καννε�. Οι εν λγω προσπ�θειε�, π�ντω�,
δεν υποδηλ�νουν καµ�α �µβλυνση τη� π�για�
�ποψη� τη� Επιτροπ��, την οπο�α µ�λιστα
αποδ�χονται λα τα κρ�τη µ�λη, τι το συνο-
λικ �ψο� των ενισχ�σεων σε σ�γκριση µε το
ΑΕγχΠ παραµ�νει υπερβολικ� µεγ�λο και
τι επιβ�λλεται να εξαλειφθο�ν οι πλ�ον
στρεβλωτικ�� µορφ�� µεµονωµ�νων ενισχ�-
σεων και να υπ�ρξει επαναπροσανατολισµ�
των ενισχ�σεων προ� τα µ�τρα οριζντιου
χαρακτ�ρα που προ�γουν του� ευρ�τερου�
οικονοµικο�� στχου� τη� Κοιντητα�, περι-
λαµβανοµ�νων των στχων τη� συνοχ��. Ειδι-
κτερα, θα καταβληθο�ν διαρκε�� προσπ�-
θειε� για τη διασφ�λιση τη� ταχε�α� και ουσια-
στικ�� επιστροφ�� των ασυµβ�βαστων
ενισχ�σεων, καθ�� επ�ση� για την αποτελε-
σµατικ� παρακολο�θηση και εποπτε�α τη�
εφαρµογ�� των αποφ�σεων απ τα κρ�τη
µ�λη. Επ�ση� θα επιδιωχθο�ν περαιτ�ρω βελ-
τι�σει� στον τοµ�α τη� διαφ�νεια�, µ�σω τη�
σταδιακ�� εξ�λιξη� του µητρ�ου και του
π�νακα αποτελεσµ�των.

573. Προκειµ�νου για την αν�πτυξη τη� ορι-
ζντια� πολιτικ�� και τη� πολιτικ�� συνοχ��,
η Επιτροπ� αναµ�νεται υπ κανονικ�� συν-
θ�κε� να ολοκληρ�σει την επανεξ�ταση των
κατευθυντ�ριων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� ενι-
σχ�σει� για �ρευνα και αν�πτυξη, την κατ�ρ-
τιση ν�ου νοµικο� πλαισ�ου σχετικ� µε τι�
ενισχ�σει� υπ�ρ τη� απασχληση�, καθ�� και
την επανεξ�ταση του πολυτοµεακο� πλαισ�ου
για τα µεγ�λα περιφερειακ� επενδυτικ� σχ�-
δια. Η Επιτροπ�, σεβµενη τι� δεσµε�σει�
που αν�λαβε στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρω-

παϊκ Συµβο�λιο του Λ�ακεν, θα αποδ�σει
επ�ση� υψηλ� προτεραιτητα στην αποσα-
φ�νιση τη� εφαρµογ�� τη� νοµοθεσ�α� περ�
κρατικ�ν ενισχ�σεων στι� υπηρεσ�ε� γενι-
κο� οικονοµικο� ενδιαφ�ροντο�, µε γν�µονα
τι� εξελ�ξει� στη νοµολογ�α του ∆ικαστη-
ρ�ου (1).

4. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜

574. Στο διεθν�� πεδ�ο, η Επιτροπ� θα εξα-
κολουθ�σει να εφαρµζει την πολιτικ� τη�, η
οπο�α αποβλ�πει σε δ�ο στχου�: στην εν�-
σχυση τη� διµερο�� συνεργασ�α� µε του�
ξ�νου� οµολγου� τη� και, ταυτοχρνω�, στη
διερε�νηση των δυνατοτ�των για διε�ρυνση
τη� πολυµερο�� συνεργασ�α�. Σε ,τι αφορ�
τον πρ�το στχο, η Επιτροπ� θα εξακολου-
θ�σει να συνεργ�ζεται µε τι� Ηνωµ�νε� Πολι-
τε�ε� και µε τον Καναδ� στο πλα�σιο των υφι-
στ�µενων διµερ�ν συµφωνι�ν. Παρµοια συµ-
φων�α προβλ�πεται να συναφθε� µε την
Ιαπων�α. Συνεργασ�α σε θ�µατα ανταγωνι-
σµο� πρκειται επ�ση� να αναπτυχθε� µε λε�
τι� χ�ρε� τη� Μεσογε�ου, δεδοµ�νου τι η
Επιτροπ� αποδ�δει προτεραιτητα στη συγκε-
κριµ�νη περιοχ�. Η αυξανµενη σπουδαι-
τητα των ασιατικ�ν χωρ�ν για την πολιτικ�
ανταγωνισµο� σε διεθν�� επ�πεδο θα επιβ�λει
οµο�ω� αυξηµ�νο επ�πεδο συνεργασ�α� και
τεχνικ�� συνδροµ�� στη συγκεκριµ�νη
περιοχ� (το�το ισχ�ει ιδ�ω� για την Κ�να, την
Κορ�α και την Ινδ�α). Εξ�λλου, η Επιτροπ�
θα χρειασθε� να αναπτ�ξει κατ�λληλη συνερ-
γασ�α µε µε�ζονο� σηµασ�α� χ�ρε� µε τι�
οπο�ε� �χουν �δη τεθε� σε ισχ� � βρ�σκονται
στο τελικ στ�διο σ�ναψη� συµφων�ε� σ�ν-
δεση� (π.χ. Ρωσ�α, Ουκραν�α, Μεξικ,
Mercosur και Χιλ�).

575. Σε ,τι αφορ� τι� πολυµερε�� πρωτο-
βουλ�ε�, η Επιτροπ� θα εξακολουθ�σει να
συµµετ�χει ενεργ� σε λου� του� οργανισµο��
που συζητο�νται θ�µατα τη� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο�, πω� ε�ναι, ιδ�ω�, ο ΟΟΣΑ, ο ΠΟΕ
και η ∆ΗΕΕΑ (Unctad). Ακµη, η Επιτροπ�
συµπρ�ττει σ�µερα στην επεξεργασ�α µια�
ν�α� αντ�ληψη� περ� «διακυβ�ρνηση�», µετ�-
χοντα� στο διεθν�� δ�κτυο ανταγωνισµο�, πρω-
ταρχικ� σκοπ� του οπο�ου ε�ναι η αναβ�θ-
µιση τη� συνεργασ�α� µεταξ� των αρχ�ν αντα-
γωνισµο� παγκοσµ�ω�, ο�τω� �στε να
προωθηθε� η σ�γκλιση των πολιτικ�ν αντα-
γωνισµο�.
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(1) COM(2001) 598 τη� 17.10.2001.



576. Σ�µφωνα µε το χρονοδι�γραµµα τη� προ-
σχ�ρηση� ν�ων κρατ�ν µελ�ν που συµφω-
ν�θηκε απ το Ευρωπαϊκ Συµβο�λιο του Γκ�-
τεµποργκ τον Ιο�νιο του 2001, οι ενταξιακ��
διαπραγµατε�σει� µε ορισµ�νε� υποψ�φιε�
χ�ρε� προβλ�πεται να εισ�λθουν στη φ�ση
τη� ολοκλ�ρωση�, αλλ� και να συνεχισθο�ν
µε κ�ποιε� �λλε� υποψ�φιε� χ�ρε�. Για τι�
υποψ�φιε� χ�ρε� µε τι� οπο�ε� �χουν ολο-
κληρωθε� οι διαπραγµατε�σει� για θ�µατα

ανταγωνισµο�, θα τεθε� σε εφαρµογ� διαδι-
κασ�α στεντερη� παρακολο�θηση�. Οι σχ�-
σει� µε την Τουρκ�α σε θ�µατα ανταγωνισµο�
θα εξακολουθ�σουν να αναπτ�σσονται, συµ-
βαδ�ζοντα� µε την προδο που �χει �δη επι-
τευχθε�.

577. Ιδια�τερη µ�ριµνα θα ληφθε� για την αν�-
πτυξη τη� τεχνικ�� βο�θεια� προ� τι� υπο-
ψ�φιε� χ�ρε�, αλλ� και προ� τι� αναπτυσσ-
µενε� χ�ρε�.
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1. ÕÚıÚ· 81, 82 Î·È 86

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Aυτοαντιγραφικ χαρτ� IP/01/1892 τη� 20.12.2001 69 και επµενα

Bελγικ�� ζυθοποι�ε� IP/01/1739 τη� 5.12.2001 58 και επµενα

Βιταµ�νε� IP/01/1625 τη� 21.11.2001 52 και επµενα

British Midland/Lufthansa/SAS ΕΕ C 83 τη� 14.3.2001 #νθετο 1· 136 
και επµενα

Γερµανικ�� τρ�πεζε� IP/01/1796 τη� 11.12.2001 64 και επµενα

Γλυκονικ ν�τριο IP/01/1355 τη� 20.10.2001 48 και επµενα

Covisint IP/01/1155 τη� 31.7.2001,
ΕΕ C 49 τη� 15.2.2001 #νθετο 4

DaimlerChrysler IP/01/1394 τη� 10.10.2001 184

De Post/La Poste (Β�λγιο) ΕΕ L 61 τη� 2.3.2002 82 και 113 και επµενα

Deutsche Post AG I ΕΕ L 125 τη� 5.5.2001 77 και 108 και επµενα

Deutsche Post AG II ΕΕ L 331 τη� 15.12.2001 78 και 111 και επµενα

∆ιαβουλε�σει� τη� IATA IP/01/694 τη� 15.5.2001,
για του� να�λου� µεταφορ�� εµπορευµ�των IP/01/1433 τη� 19.10.2001 143 και επµενα

∆ιασκ�ψει� τη� IATA ΕΕ L 177 τη� 30.6.2001 149 και επµενα
για του� να�λου� µεταφορ�� επιβατ�ν

Duales System Deutschland (DSD) ΕΕ L 166 τη� 21.6.2001 79 και �νθετο 3

Eurex IP/02/4 τη� 3.1.2002 196 και επµενα

GlaxoWellcome ΕΕ L 302 τη� 17.11.2001 232 και επµενα

Ηλεκτρδια γραφ�τη IP/01/1010 τη� 18.7.2001 40 και επµενα

Identrus ΕΕ L 249 τη� 19.9.2001 132

IMS Health ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002 81

Intelsat ΕΕ C 9 τη� 12.1.2001 133

Κανονισµ� τη� UEFA για θ�µατα µετ�δοση� ΕΕ L 171 τη� 26.6.2001 165 και 224

Κιτρικ οξ� IP/01/1743 τη� 5.12.2001 56 και επµενα

Κ�πελλο Πρωταθλητρι�ν τη� UEFA IP/01/1043 τη� 20.7.2001 166

La Poste (Γαλλ�α) IP/01/1476 τη� 23.10.2001 84

Λουξεµβουργιαν�� ζυθοποι�ε� IP/01/1740 τη� 5.12.2001 61 και επµενα

Michelin IP/01/873 τη� 20.6.2001 80

Microsoft IP/01/1232 τη� 30.8.2001 207 και επµενα

P&O/Stena IP/01/806 τη� 7.6.2001 160

Pfizer/Aventis 241

Pfizer/EISAI 239 και 240

SAS/Maersk ΕΕ L 265 τη� 5.10.2001 #νθετο 1· 43 και επµενα

Σ�στηµα διανοµ�� τη� Porsche 185

TACA (Συµφων�α διατλαντικ�� IP/01/1713 τη� 3.12.2001 153 και επµενα
ναυτιλιακ�� δι�σκεψη�)

Visa International ΕΕ L 293 τη� 10.11.2001 200 και επµενα

Volkswagen ΕΕ L 262 τη� 2.10.2001 183

Φρµουλα 1 (FIA & FOA) ΕΕ C 169 τη� 13.6.2001,
IP/01/1523 τη� 30.10.2001 221 και επµενα

Φωσφορικ� ψευδ�ργυρο� IP/01/1797 τη� 11.12.2001 63

Wanadoo IP/01/1899 τη� 21.12.2001 134

2. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

BASF/Eurodiol/Pantochim IP/01/01/984 τη� 11.7.2001 285

BP/E.ON IP/01/1247 τη� 6.9.2001,
IP/01/1893 τη� 21.12.2001 317 149

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ — À¶√£∂™∂π™ ¶√À ∂•∂∆∞∑√¡∆∞π ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏



Carrefour/Promodes ΕΕ C 164 τη� 14.6.2000 313

CVC/Lenzing IP/01/1436 τη� 17.10.2001 256

EDF/EnBW ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002 258 και 300

ENEL/FT/Wind/Infostrada IP/01/79 τη� 19.1.2001 322

GE/Honeywell IP/01/298 τη� 1.3.2001,
IP/01/842 τη� 14.6.2001,
IP/01/855 τη� 18.6.2001,
IP/01/939 τη� 3.7.2001 326 και �νθετο 9

Govia/Connex South Central IP/01/1048 τη� 20.7.2001 319

Gruppo Villar Mir/EnBW/
Hidroeléctrica del Cantábrico IP/01/1320 τη� 26.9.2001 260

Interbrew/Bass ΕΕ C 293 τη� 14.10.2000,
IP/01/940 τη� 22.8.2000 321

Metso/Svedala IP/01/103 τη� 24.1.2001 307 και 316

Nestlé/Ralston Purina ΕΕ C 239 τη� 25.8.2001,
IP/01/1136 τη� 27.7.2001 299

Nordbanken/Postgirot IP/01/1552 τη� 8.11.2001 297 και �νθετο 1

Norske Skog/Parenco/Walsum IP/01/1053 τη� 23.7.2001,
IP/01/1629 τη� 21.11.2001 #νθετο 6

SCA/Metsä Tissue IP/00/1063 τη� 26.9.2000,
IP/01/147 τη� 31.1.2001,
ΕΕ L 57 τη� 27.2.2002 255

Schneider/Legrand IP/01/481 τη� 30.3.2001,
IP/01/1393 τη� 10.10.2001,
IP/02/173 τη� 31.1.2002 #νθετο 8

Shell/DEA IP/01/1222 τη� 23.8.2001,
IP/01/1893 τη� 21.12.2001 317

Südzucker/Saint Louis IP/01/1223 τη� 23.8.2001,
IP/01/1891 τη� 20.12.2001 262

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 τη� 5.7.2001,
IP/01/1393 τη� 10.10.2001,
IP/02/173 τη� 31.1.2002 263 και επµενα

The Post Office/TPG/SPPL IP/00/1317 τη� 15.11.2000,
IP/01/364 τη� 13.3.2001 298 και 306

TotalFina/Elf Aquitaine ΕΕ L 143 τη� 29.5.2001 311

Unilever/Bestfoods IP/00/1076 τη� 29.9.2000,
IP/01/494 τη� 3.4.2001 309 και �νθετο 1

UPM-Kymmene/Haindl IP/01/1053 τη� 23.7.2001,
IP/01/1629 τη� 21.11.2001 #νθετο 6

3. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Aer Rianta ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 455

Ανταγωνισµ� για καινοτµε� λ�σει� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 429
σε θ�µατα σιδηροδροµικ�� επιµελητε�α�

Babcock Wilcox España ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 392

Banking Society Berlin BGB ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 470

Böhler Edelstahl ΕΕ C 226 τη� 11.8.2001 409

Γαλλ�α: ενισχ�σει� στη βιοµηχαν�α �νθρακα ΕΕ L 239 τη� 7.9.2001 414

Γερµαν�α: ενισχ�σει� στη βιοµηχαν�α �νθρακα ΕΕ C 127 τη� 9.5.2001 414

Γερµανικ�� τρ�πεζε� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη #νθετο 11

Γιβραλτ�ρ: απαλλασσµενε� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 374
υπερ�κτιε� εταιρε�ε� 

Γιβραλτ�ρ: ροι λειτουργ�α� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 374
των υπερ�κτιων εταιρει�ν 150



Coalfields Entreprise Fund ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη #νθετο 10

Cogne Acciai Speciali (Ε & A) ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 410

Corus Technology BV (χ�λυβα� ΕΚΑΧ) ΕΕ C 347 τη� 8.12.2001 410

DaimlerChrysler (Kölleda, Γερµαν�α) ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 424

∆�νεια σε επιχειρηµατ�ε� ΕΕ C 328 τη� 23.11.2001 #νθετο 10

∆ιεθνε�� χρηµατοδοτικ�� δραστηριτητε� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 373

Εγκαταστ�σει� φρτωση�/εκφρτωση� ΕΕ C 24 τη� 26.1.2002 444
για τι� εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφορ��

Εισφορ� κεφαλα�ων — Verlipack ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 365

Eko Stahl ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 410

Εναλλαγ� θ�σεων εργασ�α� ΕΕ C 268 τη� 22.9.2001 380

Ενισχ�σει� για την κεφαλαιοπο�ηση ΕΕ C 32 τη� 5.2.2002 #νθετο 10
επιχειρ�σεων τεχνολογικ�� β�ση�

Ενισχ�σει� προ� επιχειρ�σει� πληγε�σε� ΕΕ C 5 τη� 8.1.2002 474
απ βροχοπτ�σει� του Οκτωβρ�ου του 2000

Ενισχ�σει� προ� τον κλ�δο των εσωτερικ�ν ΕΕ C 102 τη� 31.3.2001 443
πλωτ�ν µεταφορ�ν: IWW (Κ�τω Χ�ρε�)

Ενισχ�σει� σε επιχειρ�σει� που διαθ�τουν ΕΕ C 5 τη� 9.1.2001 381
πιστοποιητικ� περιβ�λλοντο� εργασ�α�

Ενισχ�σει� σε µεγ�λου� καταναλωτ�� ΕΕ C 358 τη� 15.12.2001 385
εν�ργεια�

Ενισχ�σει� στον γεωργικ τοµ�α µετ� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 474
τι� πληµµ�ρε� του Οκτωβρ�ου του 2000 
(Val d’Aosta)

Επενδυτικ� κεφ�λαια ΕΕ C 318 τη� 13.11.2001 #νθετο 10

Επιχειρηµατικ� κεφ�λαια ΕΕ C 117 τη� 21.4.2001 #νθετο 10
για µικρ�� τεχνολογικ�� επιχειρ�σει�

Επιχορηγ�σει� βαρει�ν σιδηροδροµικ�ν ΕΕ C 333 τη� 28.11.2001 429
υποδοµ�ν χορηγο�µενε� στου� διαχειριστ�� 
των δικτ�ων

Εταιρε�ε� εξαρτηµ�νη� ασφ�λιση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 372
των ν�σων Åland

Fiat Melfi (Iταλ�α) ΕΕ L 177 τη� 30.6.2001 423

Freight Facilities Grant ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002 441

Futour 2000 ΕΕ C 219 τη� 4.8.2001 #νθετο 10

Graf von Henneberg GmbH ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 393

Ηνωµ�νο Βασ�λειο: εισφορ� ΕΕ C 185 τη� 30.6.2001 370 και 383
για την αλλαγ� του κλ�µατο�

Ηνωµ�νο Βασ�λειο: εισφορ� για ΕΕ C 263 τη� 19.9.2001 386
την αλλαγ� του κλ�µατο� (Βρεια Ιρλανδ�α)

Ηνωµ�νο Βασ�λειο: ενισχ�σει� ΕΕ L 241 τη� 11.9.2001,
στη βιοµηχαν�α �νθρακα ΕΕ L 305 τη� 22.11.2001,

ΕΕ L 35 τη� 6.2.2002 414

Investitionszulagengesetz ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 394

Ισπαν�α: ενισχ�σει� στη βιοµηχαν�α �νθρακα ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 414

IVECO (Iταλ�α) ΕΕ L 292 τη� 9.11.2001 417

Καθεστ�� διαπραγµ�τευση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 388
εκποµπ�ν καυσαερ�ων

Kartogroup ΕΕ C 5 τη� 9.1.2001 401

Κ�ντρα ελ�γχου/συντονισµο� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 374
αλλοδαπ�ν εταιρει�ν

Κεφαλαιακ�� ενισχ�σει�: ΕΕ C 30 τη� 2.2.2002 363 και 387
ανανε�σιµε� τεχνολογ�ε�

Lautex GmbH ΕΕ L 42 τη� 15.2.2000 484

Λιθογραφ�α — Extatic ΕΕ C 5 τη� 8.1.2002 379

Λιθογραφ�α — Fluor ΕΕ C 5 τη� 8.1.2002 379

Λιθογραφ�α Ε & Α ΕΕ C 333 τη� 28.11.2001 379 151
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Lintra Beteiligungsholding ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 390

Με�ωση των εργοδοτικ�ν εισφορ�ν ΕΕ C 268 τη� 22.9.2001 369
κοινωνικ�� ασφ�λιση� σε περ�πτωση 
εφαρµογ�� εβδοµαδια�ου ωραρ�ου εργασ�α� 
38 ωρ�ν και σε περ�πτωση µε�ωση� 
του χρνου εργασ�α�

Μηδενικ� συντελεστ�� για το «πρ�σινο» ΕΕ C 30 τη� 2.2.2002 363 και 384
ηλεκτρικ ρε�µα

Μν�µε� flash υψηλο� βαθµο� ολοκλ�ρωση� ΕΕ C 199 τη� 14.7.2001 377

Ναυπηγε�α ΕΕ L 327 τη� 12.12.2001 406

Ναυπηγικ� βιοµηχαν�α: αναδι�ρθρωση ΕΕ C 21 τη� 24.1.2002 407
κρατικ�ν ναυπηγε�ων

Nissan Micra ΕΕ L 140 τη� 24.5.2001 416

Νοµιµοπο�ηση παραοικονοµ�α� ΕΕ C 30 τη� 2.2.2002 368

Περιφερειακ�� ενισχ�σει� Φλ�νδρα� ΕΕ C 244 τη� 11.9.2001 395
(νµο� περ� οικονοµικ�� επ�κταση�)

Περιφερειακ�� εταιρε�ε� επιχειρηµατικ�ν ΕΕ L 263 τη� 3.10.2001 #νθετο 10
κεφαλα�ων

Περιφερειακ� επιλεκτικ� συνδροµ� ΕΕ C 211 τη� 28.7.2001 396

Πιστοποιητικ� «πρ�σινου» ηλεκτρικο� ΕΕ C 330 τη� 24.11.2001 363 και 387
ρε�µατο�

Πιστ�σει� φρου στο Μετζοτζιρνο ΕΕ C 149 τη� 19.5.2001 397

Προστασ�α περιβ�λλοντο� ΕΕ C 30 τη� 2.2.2002 363

Προ�θηση συστ�µατο� αερολιµ�νων ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 454
του Πιεµντε

Πυρηνικ�� µον�δε� παραγωγ�� εν�ργεια� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 371

Santana Motor ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 420

Schiphol Group: ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 453
φοροαπαλλαγ� υπ�ρ του οµ�λου

Sidmar ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 410

SNCM και Corsica Marittima ΕΕ C 117 τη� 21.4.2001 434

Stahlwerke Bremen ΕΕ C 244 τη� 1.9.2001 410

Συλλογ� και επεξεργασ�α στοιχε�ων ΕΕ C 358 τη� 15.12.2001 364
προσψεων απ PVC

Σ�στηµα δι�θεση� αποβλ�των ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 364
για αχρηστευµ�να αυτοκ�νητα

Σ�στηµα δι�θεση� αποβλ�των ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 364
για χαρτ� και χαρτνι

Σχεδιασµ� για θεοµην�ε� ΕΕ C 71 τη� 3.3.2001 474

Σχ�διο ενισχ�σεων σε γαλλικ�� µεταφορικ�� ΕΕ C 342 τη� 5.12.2001 443
επιχειρ�σει� εσωτερικ�� ναυσιπλοcα�

Τροποπο�ηση τη� εν�σχυση� προ� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 391
τη Philipp Holzmann AG

Voest Alpine Donawitz ΕΕ C 318 τη� 13.11.2001 409

Voest Alpine Linz, ΕΚΑΧ ΕΕ C 333 τη� 28.11.2001 409

Volkswagen (∆ρ�σδη, Γερµαν�α) ΕΕ L 48 τη� 20.2.2002 426

Φορολογικ�� διατ�ξει� για τα ταµε�α ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 472
και του� οργανισµο�� κοινωνικ�� 
προστασ�α� στη Γαλλ�α

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� µε�ωση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 399
κατ� 50 % του ποσο� του φρου για τι� 
νεοσ�στατε� επιχειρ�σει� 
τη� αυτνοµη� περιφ�ρεια� τη� Ναβ�ρρα

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� µε�ωση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 399
τη� φορολογητ�α� β�ση� για ορισµ�νε� 
νεοσ�στατε� επιχειρ�σει� τη� επαρχ�α� 
τη� Qλαβα152



Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� µε�ωση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 399
τη� φορολογητ�α� β�ση� για ορισµ�νε� 
νεοσ�στατε� επιχειρ�σει� τη� επαρχ�α� 
τη� Γκουιπο�θκοα

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 399
µε�ωση� τη� φορολογητ�α� β�ση� 
για ορισµ�νε� νεοσ�στατε� επιχειρ�σει� 
στι� επαρχ�ε� τη� Qλαβα, 
τη� Γκουιπο�θκοα και τη� Βιθκ�για

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� π�στωση� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 398 και 399
φρου �ψου� 45 % στην επαρχ�α τη� Qλαβα

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 398 και 399
π�στωση� φρου �ψου� 45 % 
στην επαρχ�α τη� Βιθκ�για

Φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ µορφ� ∆εν �χει δηµοσιευθε� ακµη 398 και 399
π�στωση� φρου �ψου� 45 % 
στην επαρχ�α τη� Γκουιπο�θκοα
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