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Απ� την επισκ�πηση των εξελ�ξεων τη� πολι-
τικ�� ανταγωνισµο� κατ� το 2002 προκ�πτει
ε�κολα �να� κοιν�� παρονοµαστ��: εκσυγ-
χρονισµ�� — µε την ευρ�τερη �ννοια του
�ρου. Ε�τε σκεφθο�µε την επιτυχ� κατ�ληξη
των φιλ�δοξων προσπαθει�ν µα� για θ�σπιση
ν�α� νοµοθεσ�α�, �πω� στον τοµ�α των περιο-
ριστικ�ν πρακτικ�ν και των δεσποζουσ�ν
θ�σεων, ε�τε τα βασικ� ενδι�µεσα στ�δια που
διαν�σαµε για τη µεταρρ�θµιση του κοινοτι-
κο� συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων,
ε�τε ακ�µη τα ν�α β�µατα που �γιναν για την
απλο�στευση του ελ�γχου των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων, αυτ� η «εκστρατε�α» εκσυγχρονι-
σµο� αποδεικν�ει την αποφασιστικ�τητα τη�
Επιτροπ�� να συνεχ�σει να προσαρµ�ζει την
πολιτικ� τη� και τα µ�σα εφαρµογ�� τη� σε
�να ταχ�τατα µεταβαλλ�µενο οικονοµικ�
περιβ�λλον, αλλ� και τη βο�λησ� τη� �στε
η διαδικασ�α λ�ψη� των αποφ�σε�ν τη� να
συνοδε�εται απ� τι� πλ�ον αυστηρ�� διαδι-
καστικ�� εγγυ�σει�. Ο εκσυγχρονισµ�� ε�ναι
απαρα�τητο� για τη συστηµατικ�, αποτελε-
σµατικ� και σ�ννοµη εφαρµογ� των καν�νων
ανταγωνισµο� σε µια διευρυµ�νη $νωση, µε
απ�τερου� στ�χου� να διευρυνθο�ν τα οφ�λη
που αποκοµ�ζουν οι καταναλωτ�� απ� τι� αντα-
γωνιστικ�� αγορ�� και να διατηρηθε� αυτ� το
αναντικατ�στατο κ�νητρο για τι� επιχειρ�-
σει� �στε να αυξ�σουν την ανταγωνιστικ�-
τητ� του�.

Προϋπ�θεση τη� επιτυχ�α� µα� ε�ναι η συστη-
µατικ� και ορθ� εφαρµογ� των ισχυ�ντων
καν�νων ανταγωνισµο�. Αυτ� αποτ�λεσε
κινητ�ρια δ�ναµη τη� δρ�ση� µα� κατ� το
2002. Το �το� αυτ� ε�χαµε την �κδοση του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1/2003, εν�� ριζικ�
ν�ου διαδικαστικο� πλαισ�ου για την εφαρ-
µογ� των καν�νων σχετικ� µε τι� περιορι-
στικ�� πρακτικ�� και τι� δεσπ�ζουσε� θ�σει�
στην $νωση. Αντλ�ντα� απ� τον πλο�το των
εµπειρι�ν που αποκτ�θηκαν µε την εφαρµογ�
των σχετικ�ν καν�νων κατ� τα τελευτα�α 40
χρ�νια, η ν�α αυτ� κοινοτικ� πρ�ξη δηµι-
ουργε� τι� προϋποθ�σει� για µια πιο αποτε-
λεσµατικ� εφαρµογ� του� σε µια διευρυµ�νη
$νωση. Η εντυπωσιακ� επιτυχ�α των προ-

σπαθει�ν µα� για καταπολ�µηση των συµπρ�-
ξεων (καρτ�λ) κατ� το 2002, καταδεικν�οντα�
την ολο�να µεγαλ�τερη �µφαση που δ�νει η
Επιτροπ� στη δ�ωξη των σοβαρ�τερων παρα-
β�σεων, αποτελε� �δη �να χαρακτηριστικ�
παρ�δειγµα των αναµεν�µενων αλλαγ�ν.
Αλλ� η προσπ�θει� µα� για βελτ�ωση τη�
εφαρµογ�� των καν�νων ανταγωνισµο� αφορ�
και τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων. Η δια-
δικασ�α διεξοδικ�� αναθε�ρηση� που ολο-
κληρ�θηκε στη δι�ρκεια του χρ�νου περιε-
λ�µβανε τ�σο διαδικαστικ� �σο και ουσια-
στικ� θ�µατα, αναµ�νεται δε να καταλ�ξει
σ�ντοµα σε µια �λλη µε�ζονα µεταρρ�θµιση
που θα συµβ�λει αποφασιστικ� στη βελτ�ωση
εφαρµογ�� τη� πολιτικ�� µα� επ� του αντα-
γωνισµο�.

Η εφαρµογ� των καν�νων ε�ναι µ�α πτυχ� τη�
πολιτικ�� µα�. Μ�α �λλη �µω� βασικ� απα�-
τηση κ�θε σωστ�� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
ε�ναι η ακριβ�� προσαρµογ� του περιεχοµ�-
νου του� στι� αν�γκε� τη� οικονοµ�α� µα�. Τα
επιτε�γµατα του 2002 αντικατοπτρ�ζουν επ�ση�
τη δ�σµευσ� µα� να επανεξετ�ζουµε συνεχ��
το ουσιαστικ� περιεχ�µενο των καν�νων µα�.
6χι µ�νο δεν πα�σαµε να του� προσαρµ�ζουµε
στι� ταχε�ε� εξελ�ξει� των κλ�δων τη� οικο-
νοµ�α� στου� οπο�ου� εφαρµ�ζονται, αλλ� προ-
σπαθ�σαµε και να του� απλοποι�σουµε, προ-
κειµ�νου να περιορ�σουµε �σο το δυνατ�ν
περισσ�τερο το κ�στο� συµµ�ρφωση� µ’
αυτο��.

6λε� αυτ�� οι προσπ�θειε� θα �ταν κατ�
κ�ποιον τρ�πο µ�ταιε� αν καταβ�λλονταν σε
µια «µεγαλοπρεπ�» αποµ�νωση απ� τον υπ�-
λοιπο κ�σµο. Στον σηµεριν� κ�σµο τη� παγκο-
σµιοποιηµ�νη� οικονοµ�α�, κ�ριο� παρ�γο-
ντα� τη� αποτελεσµατικ�τητα� ε�ναι η εντα-
τικοπο�ηση τη� διεθνο�� συνεργασ�α�. Αυτ�
προϋποθ�τει διαρκ� προσπ�θεια διαλ�γου και
συντονισµο� µε �λου� του� ετα�ρου� µα�, και
µ�λιστα στο πλα�σιο τη� γενικ�τερη� δ�σµευ-
σ�� µα� για προ�σπιση του ανταγωνισµο�. 3



¶ÚÔ˜ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜
Ï¤ÔÓ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜

Τα επιτε�γµατα του 2002 αποτελο�ν �κφραση
τη� αποφασιστικ�τητα� µε την οπο�α η Επι-
τροπ� επιδι�κει το στ�χο τη� για βελτ�ωση
τη� εφαρµογ�� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
τη�.

¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ‰ÂÛfi˙Ô˘ÛÂ˜
ı¤ÛÂÈ˜: ¤Ó· Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

Η µ�χρι στιγµ�� εµπειρ�α των επιχειρ�σεων
καθ�� και των εθνικ�ν αρχ�ν και δικαστη-
ρ�ων οδ�γησαν στο συµπ�ρασµα �τι �ταν �χι
µ�νο επιθυµητ� αλλ� και εφικτ� µια δυνα-
µικ� αποκ�ντρωση τη� εφαρµογ�� τη� κοι-
νοτικ�� νοµοθεσ�α� στον τοµ�α των περιορι-
στικ�ν πρακτικ�ν και των δεσποζουσ�ν
θ�σεων. Ακριβ�� στο τ�λο� του 2002, το Συµ-
βο�λιο εν�κρινε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
1/2003 που θεσπ�ζει �να ν�ο πλα�σιο για την
εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�-
κη� ΕΚ, προκειµ�νου να καταστε� δυνατ� η
πιο εκτεταµ�νη αλλ� και πιο αυστηρ� εφαρ-
µογ� του� µετ� τη διε�ρυνση. 6πω� συµβο-
λ�ζει και ο αριθµ�� του, µε τον κανονισµ� αυτ�
ανο�γει ν�ο κεφ�λαιο στην απ� κοινο� εφαρ-
µογ� εν�� ενια�ου συν�λου καν�νων απ� την
Επιτροπ�, τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο�
(ΕΑΑ) και τα εθνικ� δικαστ�ρια σε �λη την
Ευρ�πη. Η αποκ�ντρωση αυτ� �µω� δεν αρκε�
απ� µ�νη τη�: χρει�ζονται και αποτελεσµα-
τικο� µηχανισµο� για την αν�θεση αρµοδιο-
τ�των στο πλ�ον κατ�λληλο επ�πεδο β�σει
ορισµ�νων κριτηρ�ων. Το νεοδηµιουργηθ�ν
δ�κτυο ευρωπαϊκ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�
(Ε∆Α) θα διαδραµατ�σει αποφασιστικ� ρ�λο
στον τοµ�α αυτ� απ� την 1η Μα<ου 2004, οπ�τε
θα αρχ�σει να ισχ�ει ο ν�ο� κανονισµ��.

Η αποκ�ντρωση τη� εφαρµογ�� των καν�νων
σχετικ� µε τι� περιοριστικ�� πρακτικ�� και τι�
δεσπ�ζουσε� θ�σει� καθ�� και η κατ�ργηση
του συστ�µατο� κοινοποι�σεων θα επιτρ�-
ψουν στην Επιτροπ� να συγκεντρωθε� στο
κ�ριο �ργο τη�. Θα ε�ναι σε θ�ση, περισσ�-
τερο απ� ποτ�, να ανιχνε�ει και να τιµωρε�
τι� σοβαρ�τερε� παραβ�σει�. Τα αποτελ�-
σµατα που επιτε�χθηκαν το 2002 καταδει-
κν�ουν �τι η Επιτροπ� �χει προετοιµαστε� να
ασχοληθε� περισσ�τερο µ’ αυτ� την προτε-
ραι�τητα. Μετ� το εντυπωσιακ� προηγο�-
µενο του 2001, το 2002 �ταν �να ακ�µη εξαι-
ρετικ� �το� �σον αφορ� την αντιµετ�πιση
των αντιανταγωνιστικ�ν συµφωνι�ν και πρα-

κτικ�ν που χρησιµοποιο�ν οι επιχειρ�σει�,
και ιδ�ω� των καρτ�λ. Ελ�φθησαν δ�κα απα-
γορευτικ�� αποφ�σει� για επιβολ� προστ�-
µων, των οπο�ων το συνολικ� �ψο� υπερβα�-
νει το 1 δισ. ευρ�.

Αλλ� για να παρακολουθ�σουµε τι� ολο�να
και πιο επιδ�ξιε� µεθ�δου� συγκ�λυψη� παρ�-
νοµων συµπεριφορ�ν, οι αρµ�διε� αρχ�� χρει-
�ζονται τα κατ�λληλα εργαλε�α. Το ν�ο πρ�-
γραµµα επιεικο�� µεταχε�ριση� που υιοθε-
τ�θηκε το 2002 ενισχ�ει σηµαντικ� τι� δυνα-
τ�τητε� τη� Επιτροπ�� για αν�χνευση και
τιµ�ρηση των συµπρ�ξεων προσφ�ροντα�
ακαταµ�χητα κ�νητρα στι� εµπλεκ�µενε� επι-
χειρ�σει� �στε να συνεργαστο�ν µε την Επι-
τροπ� και να τη� δ�σουν το ταχ�τερο δυνατ�
τι� πληροφορ�ε� που θα τη βοηθ�σουν να απο-
καλ�ψει και να διαλ�σει �να καρτ�λ. Αυτ� η
ν�α πολιτικ� επιεικο�� µεταχε�ριση� �χει
�δη αποδ�σει σηµαντικο�� καρπο��. Σε συν-
δυασµ� µε τι� ευρ�τερε� εξουσ�ε� �ρευνα�
που προβλ�πει ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ.
1/2003, θα επιτρ�ψει στην Επιτροπ� να δια-
τηρ�σει και να αυξ�σει τι� δραστηρι�τητ��
τη� �σον αφορ� την εφαρµογ� των καν�νων
ανταγωνισµο� στον τοµ�α των συµπρ�ξεων.

¶ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙË ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛË 
ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

Η διαδικασ�α µεταρρ�θµιση� στο πεδ�ο των
συγκεντρ�σεων ε�χε επ�ση� ω� β�ση το
µ�ληµα για β�λτιστη κατανοµ� των ευθυν�ν
κατ� την εφαρµογ� των καν�νων. Οπωσδ�-
ποτε, θα πρ�πει να διατηρηθε� �να απ� τα
κ�ρια θετικ� χαρακτηριστικ� του κοινοτικο�
συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, και
συγκεκριµ�να το �τι προβλ�πει �ναν ενια�ο
φορ�α για την εξ�ταση των συγκεντρ�σεων
µε κοινοτικ� δι�σταση. Αυτ� �µω� δεν εµπο-
δ�ζει την παραποµπ� στι� εθνικ�� αρχ�� ορι-
σµ�νων πτυχ�ν µια� υπ�θεση� στι� οπο�ε�
�χουν µεγαλ�τερη εµπειρ�α. Ο αριθµ��
τ�τοιων περιπτ�σεων σηµε�ωσε σηµαντικ�
α�ξηση το 2002, εν� για πρ�τη φορ� παρα-
π�µφθηκαν επ�ση� απ� κοινο� δ�ο υποθ�σει�
απ� κρ�τη µ�λη στην Επιτροπ�, δεδοµ�νου
�τι η τελευτα�α ε�χε καλ�τερη εποπτε�α τη�
κατ�σταση� στι� σχετικ�� αγορ��. Οι εξελ�-
ξει� αυτ�� θα πρ�πει να θεσµοθετηθο�ν
σ�ντοµα µε την απλο�στευση των διαδικα-
σι�ν παραποµπ�� και προ� τι� δ�ο κατευθ�ν-
σει�, �πω� προτε�νεται στο πλα�σιο τη� ανα-
θε�ρηση� του κανονισµο� συγκεντρ�σεων.

Μετ� απ� εκτεταµ�νε� διαβουλε�σει� επ� του
σχετικο� σχεδ�ου, η Επιτροπ� υπ�βαλε στο
Συµβο�λιο, στι� 11 ∆εκεµβρ�ου, µια πρ�ταση4



για ριζικ� µεταρρ�θµιση του κανονισµο�
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Στην πρ�ταση, εν� δια-
τηρε�ται το ουσιαστικ� κριτ�ριο που �σχυε
µ�χρι σ�µερα β�σει του κανονισµο� συγκε-
ντρ�σεων —το οπο�ο σε γενικ�� γραµµ�� απο-
δε�χθηκε απ�λυτα επαρκ�� για την αντιµετ�-
πιση του περ�πλοκου χαρακτ�ρα των πρ�ξεων
που συν�πτονται σ�µερα—, αναγνωρ�ζεται η
αν�γκη να διατυπωθο�ν σαφ�στερα ορισµ�νε�
απ� τι� πτυχ�� του. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� �χει
�δη εγκρ�νει �να σχ�διο ανακο�νωση� σχε-
τικ� µε την αξιολ�γηση των οριζ�ντιων συγκε-
ντρ�σεων, �στε να εξασφαλιστε� η περισ-
σ�τερο διαφαν�� αιτιολ�γηση των αποφ�-
σεων τη� Επιτροπ��· θα ακολουθ�σουν και
�λλε� σχετικ�� ανακοιν�σει�. $να� περαι-
τ�ρω στ�χο� τη� πρ�ταση� ε�ναι να λαµβ�-
νεται περισσ�τερο υπ�ψη, στο πλα�σιο των
σχετικ�ν αναλ�σεων, η βελτ�ωση τη� αποτε-
λεσµατικ�τητα� που µπορε� να προκ�ψει απ�
συγκεντρ�σει�, υπ� την προϋπ�θεση �τι προ-
σπορ�ζουν �µεσο �φελο� στου� καταναλωτ��
και �τι ε�ναι σηµαντικ��, επαληθε�σιµε� και
συνδ�ονται �µεσα µε την εξεταζ�µενη πρ�ξη.

Η αξ�α, ωστ�σο, των ουσιαστικ�ν µα� καν�-
νων θα �ταν περιορισµ�νη, αν δεν ε�µαστε σε
θ�ση να του� εφαρµ�σουµε µε µια διαδικασ�α
λ�ψη� αποφ�σεων που συνοδε�εται απ� τι�
πλ�ον αυστηρ�� διαδικαστικ�� εγγυ�σει� και
καν�νε� διαφ�νεια�. Η ακ�ρωση π�ρυσι απ�
το Πρωτοδικε�ο τρι�ν απαγορευτικ�ν απο-
φ�σεων στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων υπο-
γρ�µµισε �ντονα την αν�γκη να ε�ναι �ψογε�
οι οικονοµικ�� αναλ�σει� των αποφ�σεων τη�
Επιτροπ��. Η απα�τηση αυτ� λαµβ�νεται
πλ�ρω� υπ�ψη στι� προτ�σει� τη�. Προτε�-
νεται να καταστο�ν ελαστικ�τερε� οι προθε-
σµ�ε� για την υποβολ� κοινοποι�σεων και για
την εξ�ταση των προτειν�µενων κατ�λληλων
επανορθωτικ�ν µ�τρων. Επιπλ�ον, η �γκαιρη
και συστηµατικ� πρ�σβαση �λων των ενδια-
φεροµ�νων στα �γγραφα του φακ�λου και η
ενηµ�ρωσ� του� για το στ�διο στο οπο�ο βρ�-
σκεται η αν�λυση τη� υπ�θεσ�� του� θα συµ-
β�λλουν στην εξασφ�λιση κατ�λληλων δια-
δικαστικ�ν εγγυ�σεων. Προβλ�πεται επ�ση�
περαιτ�ρω εν�σχυση του ρ�λου του συµβο�-
λου ακρο�σεων, του καθεστ�το� των ενδια-
φεροµ�νων τρ�των και των καταναλωτ�ν. Προ-
κειµ�νου να βελτιωθε� η ποι�τητα των ερευ-
ν�ν και των οικονοµικ�ν αναλ�σεων τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� αποφ�σισα να διορ�σω �ναν
οικονοµικ� προϊστ�µενο που θα υποστηρ�ξει
τι� προσπ�θειε� τελειοπο�ησ�� µα�. Τ�λο�,
και εξ�σου σηµαντικ�, πραγµατοποι�θηκε διε-
ξοδικ� αν�λυση του ζητ�µατο� των εσωτερι-
κ�ν ελ�γχων (checks and balances), των οπο�ων
η εν�σχυση βρ�σκεται σε εξ�λιξη, για παρ�-
δειγµα µε τη δηµιουργ�α οµ�δων ειδικ�ν

εµπειρογνωµ�νων (π�νελ) που θα εξετ�ζουν
τακτικ� τι� πλ�ον περ�πλοκε� υποθ�σει�.

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ 
ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ì·˜ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ 
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ 
ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË˜

Εκσυγχρονισµ�� σηµα�νει επ�ση� επανεξ�-
ταση του ουσιαστικο� περιεχοµ�νου των καν�-
νων �στε να προσαρµοστε� στον τρ�πο λει-
τουργ�α� των αγορ�ν χωρ�� να παραγνωρ�ζο-
νται οι στ�χοι τη� ενοπο�ηση� που προβλ�πει
η Συνθ�κη. Αυτ� αφορ� ιδια�τερα του� τοµε��
�που µ�λι� πρ�σφατα αναπτ�χθηκαν αντα-
γωνιστικ�� δυν�µει�. Η θ�σπιση εν�� ν�ου
κανονιστικο� πλαισ�ου µ�σω µια� διαδικα-
σ�α� βαθµια�α� απελευθ�ρωση� εξασφαλ�ζει
�χι µ�νο την καθι�ρωση ανταγωνιστικ�ν συν-
θηκ�ν που παρ�χουν ν�ε� επιχειρηµατικ��
ευκαιρ�ε� τ�σο στι� νεοεισερχ�µενε� �σο και
στι� δραστηριοποιο�µενε� �δη στην αγορ�
επιχειρ�σει�, αλλ� συµβ�λλει επ�ση� �στε
η προσαρµογ� στι� ν�ε� ανταγωνιστικ�� συν-
θ�κε� να µεταφρ�ζεται σε πραγµατικ� οφ�λη
για του� καταναλωτ��. Ε�ναι �µω� αν�γκη να
αναθεωρηθο�ν οι καν�νε� και στι� περιπτ�-
σει� που οι ανταγωνιστικ�� δυν�µει� δεν �χουν
αποδ�σει τα αναµεν�µενα αποτελ�σµατα,
παρ� το γεγον�� �τι οι επιχειρ�σει� λει-
το�ργησαν επ� µακρ�ν υπ� συνθ�κε� αντα-
γωνισµο�.

¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
Î·È ÚfiÎÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È

Η Επιτροπ� απ�δειξε και π�λι το 2002 τη
δ�σµευσ� τη� στην εκπλ�ρωση των στ�χων
που τ�θηκαν στη σ�νοδο κορυφ�� τη� Λισ-
σαβ�να� για την ανταγωνιστικ�τητα και την
αν�πτυξη. Οι συζητ�σει� για την προτειν�-
µενη ν�α σχετικ� νοµοθεσ�α �χουν προχω-
ρ�σει ικανοποιητικ�. Στον τοµ�α τη� εν�ρ-
γεια�, τον Νο�µβριο επιτε�χθηκε πολιτικ�
συµφων�α σχετικ� µε τη ν�α οδηγ�α (οδηγ�α
επιτ�χυνση�) και �ναν κανονισµ� για την επι-
τ�χυνση τη� απελευθ�ρωση� των αγορ�ν ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� και αερ�ου. H ν�α νοµο-
θεσ�α θα βοηθ�σει στην εξ�λειψη των στρε-
βλ�σεων του ανταγωνισµο� που προκ�πτουν
απ� του� διαφορετικο�� ρυθµο�� µε του� οπο�-
ου� τα κρ�τη µ�λη πραγµατοποιο�ν την απε-
λευθ�ρωση των αγορ�ν του� και θα βελτι�σει
τoυ� �ρου� ανταγωνισµο� µε σκοπ� την απο-
τελεσµατικ� απελευθ�ρωση των αγορ�ν. Ο
κανονισµ�� για τι� διασυνοριακ�� ανταλλαγ��
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� θα αποτελ�σει επ�ση� 5



σηµαντικ� β�µα για τη δηµιουργ�α µια� πραγ-
µατικ�� εσωτερικ�� αγορ�� στον τοµ�α τη�
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Ωστ�σο, αυτ� η νοµο-
θετικ� πρ�οδο� θα απαιτ�σει α�ξηση του
ελ�γχου απ� τι� αρχ�� ανταγωνισµο�, �στε
οι ν�ε� ευκαιρ�ε� που θα παρουσιαστο�ν στην
αγορ� να µην υπονοµευθο�ν απ� περιοριστι-
κ�� και/� καταχρηστικ�� συµπεριφορ�� εκ
µ�ρου� των εταιρει�ν παραγωγ�� ηλεκτρι-
κ�� εν�ργεια�, και ιδια�τερα των κ�θετα ολο-
κληρωµ�νων επιχειρ�σεων που �χουν εδραι-
ωθε� στην αγορ�, � να µην χορηγο�νται παρ�-
νοµε� κρατικ�� ενισχ�σει�, που επιτρ�πουν
τη στρ�βλωση του ανταγωνισµο� στι� απε-
λευθερο�µενε� αγορ��. Σε �ναν �λλον τοµ�α,
η �κδοση τον Ιο�νιο τη� ν�α� οδηγ�α� για τι�
ταχυδροµικ�� υπηρεσ�ε� ανο�γει το δρ�µο για
α�ξηση του ανταγωνισµο� µεταξ� των επι-
χειρ�σεων σε µια αγορ� πραγµατικ� ενια�α,
�πω� πρ�κειται να γ�νει αυτ� των ταχυδροµι-
κ�ν υπηρεσι�ν. Εξ�λλου, το ν�ο κανονιστικ�
πλα�σιο για τα δ�κτυα και τι� υπηρεσ�ε� ηλε-
κτρονικ�ν επικοινωνι�ν που θεσπ�στηκε τον
Φεβρου�ριο αναθ�τει �ναν περισσ�τερο απο-
φασιστικ� ρ�λο στην αν�λυση των ανταγω-
νιστικ�ν συνθηκ�ν, �στε να περιοριζ�µαστε
�σο το δυνατ�ν σε προληπτικ�� ρυθµ�σει�
(ex ante). Για το λ�γο αυτ� οι καν�νε� αντα-
γωνισµο� πρ�πει να αποδεικν�ονται αποτε-
λεσµατικο� στην ταχε�α επιβολ� κυρ�σεων
για οποιαδ�ποτε καταχρηστικ� συµπεριφορ�,
καθ�� και στην αποφυγ� τη� χρ�ση� κρατικ�ν
ενισχ�σεων που στρεβλ�νουν τον ανταγωνι-
σµ�.

Η Επιτροπ� πρ�πει επ�ση� να διαδραµατ�ζει
καταλυτικ� ρ�λο για την πραγµατοπο�ηση
αλλαγ�ν στι� περιπτ�σει� που οι αγορ�� δεν
λειτουργο�ν ικανοποιητικ� µε β�ση του� στ�-
χου� τη� Συνθ�κη�. Ω� συγκεκριµ�νο παρ�-
δειγµα µπορε� να αναφερθε� ο ν�ο� κανονι-
σµ�� απαλλαγ�� τη� διανοµ�� αυτοκιν�των
οχηµ�των που εκδ�θηκε τον Ιο�λιο. Ε�ναι
καιρ�� να αποκτ�σουµε µια πραγµατικ� ενι-
α�α αγορ� στον τοµ�α των αυτοκιν�των προ�
�φελο� των καταναλωτ�ν, αλλ� και προ� το
συµφ�ρον τη� ανταγωνιστικ�τητα� τη� ευρω-
παϊκ�� βιοµηχαν�α�. Απ� τι� αναλ�σει� προ-
κ�πτει σαφ�� �τι η ενοπο�ηση τη� αγορ�� που
επεδ�ωκε ο προηγο�µενο� σχετικ�� κανονι-
σµ�� δεν ε�χε επιτευχθε� στον αναµεν�µενο
βαθµ� και �τι οι καταναλωτ�� δεν αποκ�µι-
ζαν αν�λογο µ�ρο� απ� τα οφ�λη που προ�-
κυπταν απ� του� απαλλασσ�µενου� περιορι-
σµο��. $τσι, θεσπ�στηκε �να ν�ο σ�στηµα
που θα δ�σει ν�α �θηση στην ολοκλ�ρωση
τη� αγορ��, ο�τω� �στε οι καταναλωτ�� να
επωφελο�νται απ� καλ�τερε� τιµ��, ευρ�τε-
ρε� επιλογ�� και βελτιωµ�νε� υπηρεσ�ε�. Ταυ-
τ�χρονα διευρ�νεται το πεδ�ο για επιχειρη-

µατικ�� πρωτοβουλ�ε�. Η Επιτροπ�, στην προ-
σπ�θει� τη� για µια αµερ�ληπτη προσ�γγιση,
ε�χε µε �λου� του� ενδιαφερ�µενου� εκτενε��
διαβουλε�σει�, οι οπο�ε� προηγ�θηκαν και
κατ�στησαν δυνατ� την �κδοση του ν�ου
κανονισµο�.

∂Ï·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜
Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË˜: ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

$να� �λλο� παρ�γοντα� που επηρε�ζει τον
τρ�πο µε τον οπο�ο λειτουργο�ν οι αγορ��
ε�ναι οι κρατικ�� παρεµβ�σει�. Για να εκπλη-
ρωθο�ν οι στ�χοι τη� ενοπο�ηση� των αγο-
ρ�ν, ε�ναι αν�γκη να διατηρηθε� µια αυστηρ�
πειθαρχ�α �σον αφορ� τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� στην εσωτερικ� αγορ�. Το 2002 πραγµα-
τοποι�θηκε σηµαντικ� πρ�οδο� προ� την
κατε�θυνση τη� απλο�στευση� και διασαφ�-
νιση� των καν�νων στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων. Το ν�ο πολυτοµεακ� πλα�σιο για
τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα
επενδυτικ� σχ�δια που εγκρ�θηκε τον Μ�ρ-
τιο περι�χει σαφ�στερου� καν�νε� για την
αξιολ�γηση µεγ�λων επενδυτικ�ν σχεδ�ων
και καταργε� την απα�τηση προηγο�µενη� κοι-
νοπο�ηση� για ενισχ�σει� που χορηγο�νται
β�σει �δη εγκεκριµ�νου καθεστ�το�. $να�
ν�ο� κανονισµ�� για τι� ενισχ�σει� στην απα-
σχ�ληση, που εκδ�θηκε τον Νο�µβριο, διευ-
κολ�νει την αν�ληψη πρωτοβουλι�ν απ� τα
κρ�τη µ�λη για την προ�θηση τη� δηµιουργ�α�
θ�σεων απασχ�ληση� καταργ�ντα� την απα�-
τηση κοινοπο�ηση� ορισµ�νων µ�τρων ενι-
σχ�σεων. Η προσ�γγιση αυτ� διευκολ�νει τη
λ�ψη κατ�λληλων και �γκαιρων µ�τρων απ�
τα κρ�τη µ�λη για την προ�θηση τη� οικονο-
µικ�� αν�πτυξη� και τη� δηµιουργ�α� θ�σεων
εργασ�α�. Ε�ναι επ�ση� σ�µφωνη και προη-
γε�ται µια� πολ� πιο φιλ�δοξη� δ�σµη� µεταρ-
ρυθµ�σεων στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων που αποσκοπο�ν στην απλο�στευση των
διαδικασι�ν, επιτρ�ποντα� παρ�λληλα στην
Επιτροπ� να εστι�σει τι� εν�ργει�� τη� στι�
κρατικ�� εκε�νε� ενισχ�σει� που ε�ναι πιθα-
ν�τερο να στρεβλ�σουν τον ανταγωνισµ�.

¶ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 
Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜: 
ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·

Η σ�ντοµη αυτ� επισκ�πηση των σηµαντι-
κ�τερων εξελ�ξεων τη� κοινοτικ�� πολιτικ��
ανταγωνισµο� κατ� το 2002 δ�νει µια εικ�να
για το ε�δο� των προκλ�σεων που αντιµετω-
π�ζουν κ�θε µ�ρα οι αρχ�� ανταγωνισµο� σε6



�λο τον κ�σµο. Οι προσπ�θειε� αυτ�� θα �ταν
µ�ταιε� αν παραγνωρ�ζαµε το γεγον�� �τι η
παγκοσµιοπο�ηση µ�� επιβ�λλει να συζητ�µε
τα προβλ�µατα ανταγωνισµο� µε του� εµπο-
ρικο�� µα� ετα�ρου�. Οι εν�ργει�� µα� θα απο-
φ�ρουν καρπο�� µ�νον αν υπ�ρξουν αν�λο-
γε� εν�ργειε� και σε �λλε� χ�ρε�. Για το λ�γο
αυτ� εργ�στηκα π�ντοτε για την αν�πτυξη
διεθνο�� συνεργασ�α� τ�σο σε διµερ�� �σο
και σε πολυµερ�� επ�πεδο. Και στον τοµ�α
αυτ� το 2002 σηµει�θηκε σηµαντικ� πρ�ο-
δο�. Εν�ψει τη� διε�ρυνση�, οι προσπ�θειε�
των υποψ�φιων χωρ�ν να εφαρµ�σουν το κοι-
νοτικ� κεκτηµ�νο, ιδ�ω� στον τοµ�α των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων, συνεχ�στηκαν, πρ�γµα που
επ�τρεψε την ολοκλ�ρωση των διαπραγµα-
τε�σεων µε την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ�α, την
Ουγγαρ�α, τη Μ�λτα, την Πολων�α και τη
Σλοβακ�α πριν απ� το τ�λο� του �του�. 6σον
αφορ� τη διµερ� συνεργασ�α, αποφασιστικ�
πρ�οδο� σηµει�θηκε �σον αφορ� τη σ�ναψη
συµφων�α� συνεργασ�α� µε την Ιαπων�α, µε
την �γκριση σχετικ�� πρ�ταση� για απ�φαση
του Συµβουλ�ου. Τ�λο�, σε πολυµερ�� επ�-
πεδο, οι εργασ�ε� προχ�ρησαν ικανοποιη-
τικ�. Τον Σεπτ�µβριο πραγµατοποι�θηκε στη

Ν�πολη η εναρκτ�ρια συνεδρ�αση του ∆ιε-
θνο�� ∆ικτ�ου Ανταγωνισµο� (ΙCN), εν� η
οµ�δα εργασ�α� εµπορ�ου και ανταγωνισµο�
του ΠΟΕ συν�χισε τι� συζητ�σει� τη�, στο
πλα�σιο των οπο�ων προωθ�σαµε πολ� συγκε-
κριµ�νε� προτ�σει�.

* * *

Αυτ� που επιτ�χαµε το 2002 ε�ναι πολ� σηµα-
ντικ� και εντ�σσονται σε µια συνολικ� λογικ�
προσ�γγιση. $χω την πεπο�θηση �τι αυτ� δε�-
χνει το π�γιο µ�ληµ� µα� να προετοιµαστο�µε
για τι� µελλοντικ�� προκλ�σει�, οι οπο�ε� —
α� µην �χουµε ψευδαισθ�σει�— θα ε�ναι
σηµαντικ��. Η εφαρµογ� του ν�ου κανονι-
σµο� για τι� περιοριστικ�� πρακτικ�� και τι�
δεσπ�ζουσε� θ�σει�, η µεταρρ�θµιση του
συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, ο
εκσυγχρονισµ�� τη� πολιτικ�� µα� �σον
αφορ� τον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�σεων
και το τελευτα�ο στ�διο τη� πορε�α� προ� τη
διε�ρυνση που �χουµε να διαν�σουµε µα�
δ�νουν πολλ� δουλει� για το 2003 �στε οι προ-
σπ�θειε� που καταβ�λαµε το 2002 να αποφ�-
ρουν του� καρπο�� του�.

7
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1. Η θετικ� επ	δραση του πραγµατικο�
ανταγωνισµο� στην αγορ�, µε την εξασφ�-
λιση τη� αποτελεσµατικ�� δι�θεση� των π�-
ρων και την προ�θηση τη� καινοτοµ	α� και
τη� τεχνικ�� αν�πτυξη�, ε	ναι ευρ�ω� ανα-
γνωρισµ�νη σε ολ�κληρο τον κ�σµο. Ωστ�σο,
η εξασφ�λιση και η δηµιουργ	α των συνθηκ�ν
που επιτρ�πουν στι� αγορ�� να λειτουργο�ν
ανταγωνιστικ� αποτελο�ν συνεχ� πρ�κληση
τ�σο ω� προ� τη συµπεριφορ� των οικονοµι-
κ�ν παραγ�ντων των αγορ�ν �σο και ω� προ�
τα εµπ�δια που δηµιουργο�νται απ� τα κρατικ�
µ�τρα. �τσι, η πολιτικ� ανταγωνισµο� επι-
δι�κει δ�ο στ�χου�: την αντιµετ�πιση των
αστοχι�ν τη� αγορ�� που προκ�πτουν απ� συ-
µπεριφορ� των παραγ�ντων τη� επιζ�µια για
τον ανταγωνισµ� και απ� ορισµ�νε� δοµ�� τη�
αγορ��, αφεν��, και τη συµβολ� στη διαµ�ρ-
φωση εν�� συνολικο� πλαισ	ου οικονοµικ��
πολιτικ��, σε �λου� του� οικονοµικο�� κλ�-
δου�, το οπο	ο να οδηγε	 σε πραγµατικ� αντα-
γωνισµ�, αφετ�ρου. Σε �ναν κ�σµο συνεχιζ�-
µενη� παγκοσµιοπο	ηση�, η προ�σπιση του
ανταγωνισµο� σ’ �ναν ολοκληρωµ�νο οικο-
νοµικ� χ�ρο, �πω� η Ευρωπαϊκ� �νωση, ανα-
γκαστικ� χρει�ζεται να βρει και την εξωτε-
ρικ� τη� �κφραση, �τσι �στε να δηµιουργ�-
σει οµοι�µορφου� �ρου� ανταγωνισµο� στη
διεθν� κον	στρα.

2. Η πολιτικ� ανταγωνισµο� στην ΕΕ εδρ�-
ζεται σε τρει� στεν� συνδεδεµ�νου� πυλ�νε�,
οι οπο	οι χρησιµε�ουν απ� κοινο� για την εξα-
σφ�λιση των ευεργετηµ�των του πραγµατικο�
ανταγωνισµο� στον καταναλωτ� και, ταυτ�-
χρονα, για τη βελτ	ωση τη� ανταγωνιστικ�τη-
τα� τη� ευρωπαϊκ�� βιοµηχαν	α�. Πρ�τον, η αυ-
στηρ� εφαρµογ� των καν�νων αντιτρ�στ, οι
οπο	οι απαγορε�ουν στι� επιχειρ�σει� να µε-
τ�ρχονται περιοριστικ�� συµφων	ε� � πρα-
κτικ�� και να κ�νουν κατ�χρηση δεσποζουσ�ν
θ�σεων που τυχ�ν κατ�χουν στι� αγορ��. Η
δραστηρι�τητα αυτ� εστι�ζεται ολο�να και πε-
ρισσ�τερο στην αποτροπ� τη� ν�θευση� του
πραγµατικο� ανταγωνισµο� µ�σω των σοβα-
ρ�τερων µορφ�ν επιζ�µια� για τον ανταγωνι-
σµ� συµπεριφορ�� εκ µ�ρου� παραγ�ντων τη�
αγορ��, �πω� ε	ναι οι συµπρ�ξει� για τον κα-
θορισµ� των τιµ�ν � για τον επιµερισµ� τη�
αγορ��. Ταυτ�χρονα, ο �λεγχο� των συγκε-
ντρ�σεων ε	ναι αναγκα	ο� για να αποφε�γε-
ται η δηµιουργ	α � η εν	σχυση δεσποζουσ�ν
θ�σεων στην αγορ� µ�σω συγκεντρ�σεων και
εξαγορ�ν. ∆ε�τερον, το �νοιγµα κλ�δων τη� οι-
κονοµ	α� στου� οπο	ου� ο πραγµατικ�� αντα-
γωνισµ�� δεν �χει ακ�µη εδραιωθε	 επιδι�-
κεται µ�σω µια� πολιτικ�� βαθµια	α� απελευ-
θ�ρωση�, η οπο	α συνοδε�ει νοµοθετικ� µ�τρα
για την περαιτ�ρω ολοκλ�ρωση τη� ενια	α�
αγορ��. Τρ	τον, η πολιτικ� ανταγωνισµο� τη�

ΕΕ καλ�πτει και τον �λεγχο των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων σε υπερεθνικ� επ	πεδο, �τσι �στε η
κρατικ� παρ�µβαση να µη νοθε�ει τον αντα-
γωνισµ� στη αγορ� µ�σω επιδοτ�σεων και φο-
ροαπαλλαγ�ν.

3. Οι κυρι�τερε� προκλ�σει� που �χει να
αντιµετωπ	σει κατ� τα τελευτα	α �τη η πολι-
τικ� ανταγωνισµο� τη� ΕΕ και οι οπο	ε� δια-
µ�ρφωσαν τι� νοµοθετικ�� και εκτελεστικ��
προτεραι�τητε� τη� Επιτροπ�� ε	ναι πολ�
γνωστ��: η επικε	µενη διε�ρυνση τη� Ευρω-
παϊκ�� �νωση� προ� 25 κρ�τη µ�λη προϋπο-
θ�τει σηµαντικ�� προσπ�θειε�, τ�σο εντ��
τη� �νωση� �σο και εκ µ�ρου� των δ�κα υπο-
ψ�φιων χωρ�ν, �τσι �στε να προετοιµασθε	
το �δαφο� για την πραγµατικ� εφαρµογ� των
καν�νων περ	 ανταγωνισµο� τη� Συνθ�κη�
αµ�σω� µετ� την �νταξη των ν�ων κρατ�ν µε-
λ�ν. Η παγκοσµιοπο	ηση των αγορ�ν απαι-
τε	 αυξηµ�νη συνεργασ	α µεταξ� των υπευ-
θ�νων για την πολιτικ� ανταγωνισµο� σε ολ�-
κληρο τον κ�σµο. Τ�λο�, οι αλλαγ�� στο
οικονοµικ� περιβ�λλον, �πω� οι περιορι-
σµ�νε� προοπτικ�� οικονοµικ�� αν�πτυξη�
και οι δυσκολ	ε� που �χουν να αντιµετωπ	-
σουν ορισµ�νοι κλ�δοι, �γιναν αντιληπτ��
κατ� το 2002 και δεν ε	ναι δυνατ�ν να αγνοη-
θο�ν, αν και δεν αποτελο�ν λ�γο συµβιβα-
σµο� ω� προ� τη θεµελι�δη λογικ� µια� πο-
λιτικ�� πραγµατικο� ανταγωνισµο�.

4. Π�ρα απ� τη µ�χη που εξακολουθε	 να
διεξ�γει εναντ	ον των ιδια	τερα σοβαρ�ν ορι-
ζ�ντιων συµπρ�ξεων, οι οπο	ε� συνιστο�ν µια
απ� τι� σοβαρ�τερε� παραβι�σει� τη� νοµο-
θεσ	α� περ	 ανταγωνισµο�, η Επιτροπ� προ�βη
µε επιτυχ	α στην υλοπο	ηση αρκετ�ν µεταρ-
ρυθµιστικ�ν σχεδ	ων σε �λου� του� τοµε	� τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο�, µε σκοπ� την αντι-
µετ�πιση των προκλ�σεων. Ιδια	τερα ξεχ�-
ρισε κατ� το 2002 η φιλ�δοξη και εκ β�θρων
αναπροσαρµογ� των καν�νων αντιτρ�στ για
την εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82 τη� Συν-
θ�κη�, η οπο	α και οδ�γησε στην �κδοση εν��
ν�ου βασικο� κανονισµο� απ� το Συµβο�λιο.
Αυτ�� θα αποτελ�σει τον οδηγ� προ� µια ν�α
εποχ� καταπολ�µηση� των περιοριστικ�ν
συµφωνι�ν και των καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα�
θ�ση� στην Ευρωπαϊκ� �νωση, µε τη συµµε-
τοχ� των αρµ�διων σχετικ� εθνικ�ν αρχ�ν
και των εθνικ�ν δικαστηρ	ων κατ� τρ�πο αµε-
σ�τερο στην εφαρµογ� των καν�νων ανταγω-
νισµο� τη� Συνθ�κη�, εντ�� του πλαισ	ου εν��
ευρωπαϊκο� δικτ�ου αρχ�ν ανταγωνισµο�. Ο
ν�ο� κανονισµ�� για την απαλλαγ� κατ� κα-
τηγορ	α, ο οπο	ο� ισχ�ει για την αυτοκινητο-
βιοµηχαν	α, αποτελε	 µε	ζονα αναν�ωση των
καν�νων ανταγωνισµο� στον κλ�δο αυτ�ν. Η
αναθε�ρηση του κανονισµο� περ	 συγκε- 13



ντρ�σεων προχ�ρησε επ	ση�, µε την �κδοση
απ� την Επιτροπ� µια� πρ�ταση� ν�ου κανο-
νισµο�, µετ� απ� διεξοδικ�� διαβουλε�σει�
µε του� ενδιαφερ�µενου� και µε β�ση την
εµπειρ	α που αποκτ�θηκε κατ� την εφαρµογ�
του πρ�του κανονισµο� περ	 συγκεντρ�σεων.
Τελευτα	ο αλλ� �χι �σχατο, η αναγνωρισµ�νη
σπουδαι�τητα τη� οµαλ�� �σκηση� του ελ�γ-
χου επ	 των κρατικ�ν ενισχ�σεων υπεισ�λθε
σε αρκετ� σηµαντικ� µεταρρυθµιστικ� σχ�δια
για την απλοπο	ηση των διαδικασι�ν κρατικ�ν
ενισχ�σεων, µε σκοπ� την περαιτ�ρω εν	-
σχυση του σηµαντικ�τατου ρ�λου αυτο� του
µ�σου εντ�� του πλαισ	ου τη� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο� τη� ΕΕ.

5. Το 2002, ο συνολικ�� αριθµ�� των ν�ων
υποθ�σεων αν�λθε σε 1 019, µε 321 υποθ�-
σει� περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�-
σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� (δυν�µει των �ρ-
θρων 81, 82 και 86 τη� Συνθ�κη�), 277 υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων και 421 υποθ�σει�
κρατικ�ν ενισχ�σεων. Συγκριτικ�, το 2001 ο
συνολικ�� αριθµ�� των υποθ�σεων αν�λθε σε
1 036, µε 284 υποθ�σει� αντιτρ�στ, 335 υπο-
θ�σει� συγκεντρ�σεων και 417 υποθ�σει� κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων (χωρ	� τι� καταγγελ	ε�).
Ω� εκ το�του, η συνολικ� εξ�λιξη ω� προ� τι�
ν�ε� υποθ�σει� δεν καταδεικν�ει κ�ποια οµοι-
�µορφη τ�ση σε �λου� του� πυλ�νε� τη� πο-
λιτικ�� ανταγωνισµο�. Εν� στι� υποθ�σει�
αντιτρ�στ µπορε	 κανε	� να παρατηρ�σει µια
σηµαντικ� α�ξηση, ο αριθµ�� των υποθ�σεων
συγκεντρ�σεων σηµε	ωσε σαφ� µε	ωση, εν�
οι ν�ε� υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ�σεων πα-
ρ�µειναν σταθερ��.

6. Ω� προ� τι� υποθ�σει� περιοριστικ�ν
συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα�
θ�ση�, ο αριθµ�� των ν�ων κοινοποι�σεων
παρ�µεινε σε σχετικ� χαµηλ� επ	πεδο, εν� το
2002 εκιν�θησαν σηµαντικ� περισσ�τερε�
αυτεπ�γγελτε� διαδικασ	ε� (91) σε σ�γκριση
µε το 2001 (74). Αυτ� η τ�ση προετοιµ�ζει το
�δαφο� για τη σταδιακ� κατ�ργηση του συ-
στ�µατο� των κοινοποι�σεων, την οπο	α θα
επιφ�ρει ο εκσυγχρονισµ�� των καν�νων αντι-
τρ�στ. Ο αριθµ�� των καταγγελι�ν συν�χισε
να αυξ�νεται και κατ� το �το� αυτ� (129 το
2002, �ναντι 116 το 2001 και 112 το 2000).

7. Ο συνολικ�� αριθµ�� των υποθ�σεων που
διεκπεραι�θηκαν το 2002 αν�λθε σε 1 283, µε
363 υποθ�σει� αντιτρ�στ, 268 υποθ�σει� συ-
γκεντρ�σεων και 652 υποθ�σει� κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων (εξαιρουµ�νων των καταγγελι�ν).
Συγκριτικ�, το 2001 διεκπεραι�θηκαν
1 204 υποθ�σει�, µε 378 υποθ�σει� αντιτρ�στ,
346 υποθ�σει� συγκεντρ�σεων και 480 υπο-
θ�σει� κρατικ�ν ενισχ�σεων. Εν� η µε	ωση
των υποθ�σεων αντιτρ�στ που διεκπεραι�θη-
καν µπορε	 να αποδοθε	 στο �τι η προτεραι�-
τητα εξακολουθε	 να δ	δεται στι� υποθ�σει�
συµπρ�ξεων εντ�σεω� π�ρων, ο αριθµ�� των
εκκρεµ�ν υποθ�σεων µει�θηκε περαιτ�ρω,
µε τον αριθµ� των διεκπεραιωµ�νων υποθ�-
σεων να υπερβα	νει εκε	νον των ν�ων υποθ�-
σεων.

8. Το 2002, ο αριθµ�� των συγκεντρ�σεων
και συµµαχι�ν που εξ�τασε εµπεριστατωµ�να
η Επιτροπ� µει�θηκε σηµαντικ�, µετ� την
αρχικ� στασιµ�τητα τη� αυξητικ�� τ�ση�
κατ� το 2001, αλλ� παραµ�νει σε υψηλ� επ	-
πεδο (277 ν�ε� υποθ�σει�). Κατ� τη δι�ρκεια
του �του� αυτο� εξεδ�θησαν 275 επ	σηµε�
αποφ�σει� (�ναντι 340 το 2001). Ο αριθµ��
των υποθ�σεων που απαιτο�ν �ρευνα σε β�θο�
µει�θηκε σηµαντικ�, επαν�λθε δε στο επ	-
πεδο που σηµει�θηκε στα µ�σα τη� δεκαε-
τ	α� του 1990 (το 2002 εκιν�θησαν επτ� δια-
δικασ	ε� τη� φ�ση� ΙΙ, �ναντι 20 περ	που ετη-
σ	ω� κατ� την περ	οδο 1999-2001). Π�ντω�,
χρει�σθηκε να διατεθο�ν πρ�σθετοι π�ροι
για παρακολο�θηση των µ�τρων που ελ�-
φθησαν µετ� την �κδοση προγεν�στερων δι-
καστικ�ν αποφ�σεων.

9. Στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων,
οι κοινοποι�σει� και οι ν�ε� υποθ�σει� µη
κοινοποιηθεισ�ν ενισχ�σεων αυξ�θηκαν σε
σ�γκριση µε το 2001, εν� οι αιτ�σει� για εξ�-
ταση καθεστ�των ενισχ�σεων επαν�λθαν στο
επ	πεδο των προηγο�µενων ετ�ν µετ� την α�-
ξηση που σηµει�θηκε το 2001. Οι κινηθε	σε�
διαδικασ	ε� παρ�µειναν σταθερ�� (62 το 2002
�ναντι 66 το 2001), εν� οι αρνητικ�� τελικ��
αποφ�σει� παρουσι�ζουν µιαν ελαφρ� ανο-
δικ� τ�ση (37 το 2002 �ναντι 31 το 2001). Συ-
νολικ�, στι� εκκρεµε	� υποθ�σει� στον τοµ�α
των κρατικ�ν ενισχ�σεων σηµει�νεται σα-
φ�� µε	ωση (απ� 621 το 2001 σε 582 το 2002,
µε 255 καταγγελ	ε�).
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�να� απ� του� κυρι�τερου� στ�χου� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� τη� ΕΕ ε	ναι η προ�θηση των
συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν, δηλαδ� η εξασφ�λιση στου� καταναλωτ�� οφ�λου� απ� τον
πλο�το που παρ�γεται απ� την ευρωπαϊκ� οικονοµ	α. Ο στ�χο� αυτ��, τον οπο	ο ο επ	τροπο�



Monti �χει τον	σει µε δι�φορε� ευκαιρ	ε� και συνεχ	ζει να θεωρε	 ω� µ	α απ� τι� πρ�τε�
προτεραι�τητ�� του, �χει οριζ�ντιο χαρακτ�ρα: η Επιτροπ� λαµβ�νει υπ�ψη το συµφ�ρον των
καταναλωτ�ν σε �λε� τι� εκφ�νσει� τη� πολιτικ�� τη� ανταγωνισµο�, και συγκεκριµ�να κατ�
την αντιπαρ�θεσ� τη� προ� τι� βλαπτικ�� για τον ανταγωνισµ� συµφων	ε�, ιδ	ω� των ιδια	τερα
σοβαρ�ν συµπρ�ξεων και των καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, αλλ� και κατ� τον �λεγχο των
συγκεντρ�σεων και των κρατικ�ν ενισχ�σεων που χορηγο�νται απ� τα κρ�τη µ�λη.

Η Επιτροπ� �χει πλ�ρη επ	γνωση του �τι συν�θω� ε	ναι δ�σκολο για του� καταναλωτ�� να
συλλ�βουν την επ	πτωση τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� στην καθηµεριν� του� ζω�. Το�το
οφε	λεται στην πολυπλοκ�τητα πολλ�ν µεµονωµ�νων υποθ�σεων ανταγωνισµο� και του
γεγον�το� �τι η δρ�ση τη� Επιτροπ�� στο πεδ	ο αυτ� συχν� επηρε�ζει �µµεσα τα συµφ�ροντ�
του�. Εν�, π.χ., ο τερµατισµ�� µια� σ�µπραξη� που �χει σχ�ση µε καταναλωτικ� αγαθ� � η
απαγ�ρευση των υπερβολικ�ν τιµ�ν που χρε�νει �να� π�ροχο� τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν
µε δεσπ�ζουσα θ�ση ε	ναι δυνατ�ν να οδηγ�σουν �µεσα σε ταχε	α πτ�ση των τιµ�ν, πρ�γµα
που γ	νεται αισθητ� στον προϋπολογισµ� κ�θε νοικοκυριο�, �να αποτελεσµατικ� σ�στηµα
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων ε	ναι δυνατ�ν να µη γ	νεται αισθητ� ω� επωφελ�� για του�
καταναλωτ�� που επωφελο�νται απ� αυτ�. Και πρ�γµατι, το�το οφε	λεται στο �τι ο �λεγχο� των
συγκεντρ�σεων στην ΕΕ χρησιµε�ει για την πρ�ληψη των αρνητικ�ν συνεπει�ν των
συγκεντρ�σεων στο βιοτικ� επ	πεδο του καταναλωτ� που θα σηµει�νονταν ε�ν δεν υπ�ρχε ο
�λεγχο�.

Ω� εκ το�του, τα θετικ� αποτελ�σµατα του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων συχν� γ	νονται εµφαν�
µακροπρ�θεσµα. Οµο	ω�, ο �λεγχο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων πα	ζει ρ�λο στην αποδοτικ� κα-
τανοµ� των π�ρων εντ�� τη� ευρωπαϊκ�� οικονοµ	α�, οπ�τε συµβ�λλει στη δηµιουργ	α εν�� υγι-
ο�� οικονοµικο� περιβ�λλοντο�, και για τι� επιχειρ�σει� και για του� καταναλωτ��. Στι� αποφ�-
σει� τη� για κρατικ�� ενισχ�σει�, η Επιτροπ� λαµβ�νει υπ�ψη τη� πτυχ�� που �χουν σχ�ση µε την
ορθ� λειτουργ	α των υπηρεσι�ν γενικο� συµφ�ροντο� (1).

Για να εξασφαλ	ζει βασικ� δεδοµ�να και να αυξ�νει την ευαισθητοπο	ηση των καταναλωτ�ν
ω� προ� το �ργο τη� στο πεδ	ο του ανταγωνισµο�, η Επιτροπ� ακολουθε	 δι�φορου� δρ�µου�.
∆�ο φορ�� ετησ	ω� διεξ�γεται η «ευρωπαϊκ� ηµ�ρα ανταγωνισµο�» στη χ�ρα που ασκε	 την
προεδρ	α τη� ΕΕ (2), µε την ενεργ� συµµετοχ� τη� Επιτροπ�� και του Ευρωπαϊκο� Κοινοβου-
λ	ου. Η εκδ�λωση αυτ� χρησιµε�ει για να καθιστ� τα ζητ�µατα ανταγωνισµο� προσιτ�τερα στου�
καταναλωτ�� και στου� εκπροσ�που� του�. Ακ�µη, η Επιτροπ� συνεργ�ζεται εντατικ� µε τι�
οργαν�σει� καταναλωτ�ν, ιδ	ω� την BEUC (3), και ενθαρρ�νει τι� εθνικ�� οργαν�σει� κατα-
ναλωτ�ν να συµµετ�χουν ενεργ�τερα στην αν�δειξη των τοµ�ων µε ιδια	τερο ενδιαφ�ρον για
του� καταναλωτ��. Η παρο�σα �κθεση αποτελε	 �ναν ακ�µη δ	αυλο επικοινων	α� µε του� κα-
ταναλωτ��.

Η µεταρρ�θµιση που αναλαµβ�νεται αυτ� τη στιγµ� στον τοµ�α αντιτρ�στ και σε σχ�ση µε τον
�λεγχο των συγκεντρ�σεων θα βοηθ�σει να �λθει η διαδικασ	α λ�ψη� των αποφ�σεων πλησι�-
στερα στου� καταναλωτ��. Πιο συγκεκριµ�να, η αποκεντρωµ�νη εφαρµογ� των καν�νων αντι-
τρ�στ θα επιτρ�ψει στου� καταναλωτ�� να απευθ�νουν τα παρ�πον� του� στι� εθνικ�� αρχ�� αντα-
γωνισµο�, οι οπο	ε� θα εµπλ�κονται πλ�ρω� στην εφαρµογ� των ευρωπαϊκ�ν καν�νων προστα-
σ	α� του ανταγωνισµο�. Οι καν�νε� αυτο	 εφαρµ�ζονται �µεσα σε �λα τα κρ�τη µ�λη, η δε
µεταρρ�θµιση ενισχ�ει και το ρ�λο των εθνικ�ν δικαστηρ	ων ω� προ� την επιβολ� κυρ�σεων για
τι� παραβι�σει� του� (4). Στο πλα	σιο τη� προτειν�µενη� µεταρρ�θµιση� του κανονισµο� για τον
�λεγχο των συγκεντρ�σεων προβλ�πεται η δηµιουργ	α στου� κ�λπου� τη� Επιτροπ�� (5) εν�� ορ-
γ�νου ω� συνδ�σµου µε του� καταναλωτ��, για να ενισχυθε	 η δυνατ�τητα των καταναλωτ�ν και
των εκπροσ�πων του� να γνωστοποιο�ν �γκαιρα τι� απ�ψει� του� σχετικ� µε συγκεκριµ�νε� συ-
γκεντρ�σει�.

(1) Βλ�πε κεφ�λαιο IV.
(2) «Ευρωπαϊκ� ηµ�ρα ανταγωνισµο�» το 2002: 26 Φεβρουαρ	ου 2002 (Μαδρ	τη) και 17 Σεπτεµβρ	ου 2002 (Κοπεγχ�γη).
(3) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/415 τη� 14η� Μαρτ	ου 2002.
(4) Βλ�πε κεφ�λαιο Ι.Α.2, ιδ	ω� σηµε	ο 17.
(5) Βλ�πε σηµε	α 312 και 313. 
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Τελευτα	ο αλλ� �χι �σχατο σε σηµασ	α, η κατ� το 2002 αναθε�ρηση του κανονισµο� περ	 απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ	α στην αυτοκινητοβιοµηχαν	α θα αλλ�ξει στην Ευρ�πη τ�σο τον τρ�πο π�-
ληση� των αυτοκιν�των �σο και τον τρ�πο παροχ�� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση (1). ∆εδοµ�νου
�τι η αγορ� εν�� (καινο�ργιου) αυτοκιν�του αποτελε	 µια απ� τι� σηµαντικ�τερε� επενδυτικ�� απο-
φ�σει� για του� περισσ�τερου� καταναλωτ��, οι θεµελι�δει� αλλαγ�� στο σ�στηµα διανοµ�� και
εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση �χει σαφ�� µεγ�λη σηµασ	α για του� καταναλωτ��, �στω και αν
ε	ναι ακ�µη πολ� νωρ	� για να αξιολογηθο�ν οι επιπτ�σει� τη� µεταρρ�θµιση� στι� τιµ�� των αυ-
τοκιν�των στην ΕΕ και στην ποι�τητα και διαθεσιµ�τητα των υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση.

Gσον αφορ� τι� διεκπεραιωθε	σε� υποθ�σει� του 2002, οι καταναλωτ�� θα πρ�πει να προσ�ξουν
ιδια	τερα την απ�φαση στην υπ�θεση «Γυψοσαν	δε�» (2), η οπο	α καλ�πτει �να προϊ�ν οικε	ο σε
καθ�ναν που κ�ποτε �κτισε � ανακα	νισε το σπ	τι του. Η απ�φαση στην υπ�θεση Nintendo (3), µε
την οπο	α ετ�θη τ�ρµα στι� βλαπτικ�� για τον ανταγωνισµ� συµφων	ε� µεταξ� τη� Nintendo και
των διανοµ�ων τη� ω� προ� τη δι�θεση των κασετ�ν για παιχνιδοµηχαν��, αξ	ζει επ	ση� ιδια	τερη
προσοχ� απ� την �ποψη αυτ�.

Συµπερασµατικ�, η προσοχ� των καταναλωτ�ν εφιστ�ται στο µ�ρο� Γ τη� �κθεση� αυτ��, «Εξε-
λ	ξει� κατ� τοµ�α». Εκε	 υπ�ρχουν πληροφορ	ε� σχετικ� µε την εν�ργεια, τι� τηλεπικοινων	ε�,
του� τοµε	� των ταχυδροµε	ων και των µεταφορ�ν, οι οπο	ε� �χουν βασικ� σηµασ	α για του� κα-
ταναλωτ��. Ακ�µη, ιδια	τερο ενδιαφ�ρον για του� καταναλωτ�� �χουν και οι λεπτοµ�ρειε� υπο-
θ�σεων περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� στα ΜΜΕ, στι� χρηµα-
τοπιστωτικ�� υπηρεσ	ε�, στα ελε�θερα επαγγ�λµατα και στην κοινων	α τη� πληροφορ	α�.

(1) Βλ�πε κεφ�λαιο Ι.Γ.6. 
(2) Βλ�πε σηµε	ο 50 επ.
(3) Βλ�πε σηµε	ο 61 επ.
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10. Η συνθ�κη για την 	δρυση τη� Ευρωπαϊ-
κ�� Κοιν�τητα� Hνθρακα και Χ�λυβα
(ΕΚΑΧ) �παυσε να ισχ�ει στι� 23 Ιουλ	ου.
Το�το σηµα	νει �τι απ� τι� 24 Ιουλ	ου οι κλ�-
δοι που υπ�γονταν πριν στη συνθ�κη ΕΚΑΧ
και οι διαδικαστικο	 καν�νε� καθ�� και η πα-
ρ�γωγη νοµοθεσ	α τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ θα
ακολουθο�ν του� καν�νε� τη� συνθ�κη� ΕΚ
και του� διαδικαστικο�� καν�νε� και την πα-
ρ�γωγη νοµοθεσ	α τη� συνθ�κη� ΕΚ.

11. Για να καλυφθο�ν τα ζητ�µατα που συν-
δ�ονται µε τη µετ�βαση αυτ� και αναφ�ονται
συγκεκριµ�να στου� τοµε	� των περιοριστικ�ν
συµφωνι�ν, των καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα�
θ�ση�, των συγκεντρ�σεων και των κρατικ�ν
ενισχ�σεων, οι αρµ�διε� υπηρεσ	ε� τη� Επι-
τροπ�� (Γ∆ Ανταγωνισµ��, Γ∆ Εν�ργεια και
µεταφορ��) ετο	µασαν µιαν ανακο	νωση τη�
Επιτροπ�� σχετικ� µε ορισµ�νε� πλευρ�� τη�
διεκπερα	ωση� των υποθ�σεων ανταγωνισµο�
που προ�κυψαν απ� τη λ�ξη τη� ισχ�ο� τη�
συνθ�κη� ΕΚΑΧ (1), η οπο	α και ενεκρ	θη
στι� 21 Ιουν	ου. Η ανακο	νωση αυτ� σκοπ�
�χει να δ�σει κατευθυντ�ριε� οδηγ	ε� στι�
επιχειρ�σει� που εµπ	πτουν στου� καν�νε�
περ	 περιοριστικ�ν συµφωνι�ν, καταχρ�σεων
δεσπ�ζουσα� θ�ση� και συγκεντρ�σεων, κα-
θ�� και στα κρ�τη µ�λη που εµπ	πτουν στου�
καν�νε� περ	 κρατικ�ν ενισχ�σεων, παρ�χο-
ντα� �τσι πληροφορ	ε�, διαβεβαι�σει� και
ασφ�λεια σχεδιασµο� στο πλα	σιο τη� εκ-
πνο�� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ. Με την επιφ�-
λαξη τη� ερµηνε	α� των καν�νων ΕΚΑΧ και
ΕΚ απ� το Πρωτοδικε	ο και το ∆ικαστ�ριο
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, η ω� �νω ανα-
κο	νωση συνοψ	ζει τι� σηµαντικ�τερε� αλ-
λαγ�� ω� προ� την εφαρµοστ�α ουσιαστικ�
και διαδικαστικ� νοµοθεσ	α και εξηγε	 π�� η
Επιτροπ� προτ	θεται να αντιµετωπ	σει συ-
γκεκριµ�να ζητ�µατα που αν�κυψαν απ� τη
µετ�βαση αυτ�.

12. Σε γενικ�� γραµµ��, η ανακο	νωση αυτ�
εξηγε	 �τι οι ουσιαστικ�� και διαδικαστικ��
αλλαγ�� λ�γω τη� εκπνο�� τη� συνθ�κη�
ΕΚΑΧ ε	ναι πιθαν� να προκαλ�σουν µε	ζονα
προβλ�µατα, λ�γω των προσπαθει�ν που
�χουν καταβληθε	 εδ� και µερικ� χρ�νια για

την εναρµ�νιση των πρακτικ�ν β�σει των
συνθηκ�ν ΕΚΑΧ και ΕΚ.

13. Οι σηµαντικ�τερε� διαφορ�� κατ� την
ουσ	α µεταξ� παλαιο� και ν�ου καθεστ�το�
�χουν ω� εξ��:

α) Περιοριστικ�� συµφων	ε� και καταχρ�σει�
δεσπ�ζουσα� θ�ση�

— Β�σει των καν�νων τη� συνθ�κη� ΕΚ, η
Επιτροπ� δεν διαθ�τει πλ�ον αποκλει-
στικ� αρµοδι�τητα �πω� β�σει τη� συν-
θ�κη� ΕΚΑΧ.

— Οι επιπτ�σει� στο εµπ�ριο µεταξ� των
κρατ�ν µελ�ν ε	ναι απαρα	τητε� για την
εφαρµογ� των καν�νων αυτ�ν, σε αντ	-
θεση µε �,τι 	σχυε πριν δυν�µει τη� συν-
θ�κη� ΕΚΑΧ.

β) �λεγχο� των συγκεντρ�σεων

— Η Επιτροπ� δεν διαθ�τει αποκλειστικ�
αρµοδι�τητα ανεξ�ρτητα απ� κατ�τατα
�ρια, �πω� συν�βαινε συν�θω� β�σει των
καν�νων ΕΚΑΧ.

14. Ακ�µη, η ανακο	νωση θ	γει και ορισµ�να
συγκεκριµ�να ζητ�µατα που απορρ�ουν απ�
τη µετ�βαση, ιδ	ω� απ� υποθ�σει� οι οπο	ε�
εκ των πραγµ�των � εκ του ν�µου ε	χαν αρ-
χ	σει πριν αλλ� συνεχ	ζονται και µετ� την εκ-
πνο� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ. Η βασικ� αρχ�
ω� προ� τη διαδικαστικ� νοµοθεσ	α αναφ�-
ρει �τι εφαρµοστ�οι καν�νε� ε	ναι εκε	νοι
που ισχ�ουν κατ� τη στιγµ� που εκιν�θη η
αντ	στοιχη διαδικασ	α.

Περιοριστικ	
 συµφων�ε
, καταχρ�σει

δεσπ�ζουσα
 θ	ση
 και κρατικ	
 ενισχ�σει


Η Επιτροπ� θα εφαρµ�ζει του� διαδικαστι-
κο�� καν�νε� τη� συνθ�κη� ΕΚ σε �λε� τι�
εκκρεµε	� και τι� ν�ε� υποθ�σει� απ� τι�
24 Ιουλ	ου και εξ��. Εκτ�� ε�ν δηλ�νεται δια-
φορετικ� στην εν λ�γω ανακο	νωση, τα δια-
δικαστικ� µ�τρα που ελ�φθησαν �γκυρα δυ-
ν�µει τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ πριν απ� την εκ-
πνο� τη� θα θεωρηθε	, µετ� την εκπνο� αυτ�,
�τι �χουν καλ�ψει τι� απαιτ�σει� των ισοδ�-
ναµων διαδικαστικ�ν µ�τρων δυν�µει των κα-
ν�νων ΕΚ.

Ακ�µη, η ω� �νω ανακο	νωση εξετ�ζει και
δι�φορα ζητ�µατα στου� ακ�λουθου� τοµε	�:

α) Περιοριστικ�� συµφων	ε� και καταχρ�σει�
δεσπ�ζουσα� θ�ση�

— Οι διατ�ξει� περ	 απαλλαγ�� του �ρθρου
65 παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ 17

(1) ΕΕ C 152 τη� 26.6.2002.



και του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ ε	ναι σε µεγ�λο βαθµ� �µοιε�,
οπ�τε —εν�ψει του προσεχο�� εκσυγ-
χρονισµο� των καν�νων περ	 περιορι-
στικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δε-
σπ�ζουσα� θ�ση�— οι εν�ργειε� τη� Επι-
τροπ�� στον τοµ�α των περιοριστικ�ν
συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζου-
σα� θ�ση� θα πρ�πει να εστιασθο�ν στι�
διαδικασ	ε� απαγ�ρευση�. Ω� εκ το�του:

— Η ανακο	νωση γνωστοποιε	 στι� επιχει-
ρ�σει� την πρ�θεσ� τη� να µην κιν�σει
τι� διαδικασ	ε� του �ρθρου 81 ΕΚ κατ�
τη� µελλοντικ�� εφαρµογ�� συµφωνι�ν
που ε	χαν επ	σηµα απαλλαγε	 δυν�µει
τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, µε την επιφ�λαξη,
ωστ�σο, τυχ�ν ν�ων στοιχε	ων, εκ των
πραγµ�των � εκ του ν�µου, που ε	ναι δυ-
νατ�ν να ανακ�ψουν εκ των υστ�ρων και
ε	ναι δυνατ�ν να θ�σουν σαφ�� εν αµφι-
β�λω τη δυνατ�τητα απαλλαγ�� δυν�µει
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 ΕΚ.

β) �λεγχο� των συγκεντρ�σεων

— Η αντιµετ�πιση των κοιν�ν επιχειρ�-
σεων διαφ�ρει κατ� το �τι περισσ�τερε�
κοιν�� επιχειρ�σει� θα χαρακτηρ	ζονταν
ω� συγκεντρ�σει� δυν�µει του �ρθρου
66 ΕΚΑΧ παρ� δυν�µει του κανονισµο�
(ΕΚ) περ	 ελ�γχου των συγκεντρ�σεων,
ο οπο	ο� καλ�πτει µ�νο τι� κοιν�� επι-
χειρ�σει� σε πλ�ρη λειτουργ	α. Gπου
κοινοποι�σει� περ	 κοιν�ν επιχειρ�σεων
πραγµατοποιηθε	σε� δυν�µει τη� συν-
θ�κη� ΕΚΑΧ εκκρεµο�σαν κατ� την εκ-
πνο� τη� Συνθ�κη� αυτ��, ορισµ�νε� απ�
αυτ�� 	σω� να µην επιδ�χονται κοινο-
πο	ηση ω� συγκεντρ�σει� δυν�µει του
κανονισµο� (ΕΚ) περ	 ελ�γχου των συ-
γκεντρ�σεων.

— Η ανακο	νωση αναφ�ρει �τι τ�τοιε� κοι-
νοποι�σει� ε	ναι δυνατ�ν να µετατρα-
πο�ν σε κοινοποι�σει� συµφωνι�ν συ-
νεργασ	α� δυν�µει του κανονισµο� αριθ.
17 του 1962, ε�ν ικανοποιο�νται οι απαι-
τ�σει� του �ρθρου 5 του εκτελεστικο�
κανονισµο�, και ιδ	ω� ε�ν τα κοινοποι-
ο�ντα µ�ρη ζητ�σουν τη µετατροπ� αυτ�.

γ) Κρατικ�� ενισχ�σει�

— Gπου, µετ� την εκπνο� τη� συνθ�κη�
ΕΚΑΧ, η Επιτροπ� πρ�πει να εκδ�σει
απ�φαση σχετικ� µε το συµβατ� µια� εν	-
σχυση� που �χει χορηγηθε	 χωρ	� να
προηγηθε	 �γκριση τη� Επιτροπ�� πριν
απ� την εκπνο�, ανακ�πτει το ζ�τηµα τη�
εφαρµογ�� κατ�λληλων κριτηρ	ων.

— Η Επιτροπ� θα εφαρµ�ζει την ανακο	-
νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε του� κα-
ν�νε� που πρ�πει να εφαρµ�ζονται για
την αξιολ�γηση των παρ�νοµων κρατι-
κ�ν ενισχ�σεων (1). Σ�µφωνα µε την ανα-
κο	νωση αυτ�, η Επιτροπ� π�ντα αξιο-
λογε	 το συµβατ� των παρ�νοµων κρατι-
κ�ν ενισχ�σεων µε β�ση ουσιαστικ�
κριτ�ρια, τα οπο	α τ	θενται σε κ�θε νο-
µοθετικ� πρ�ξη που ισχ�ει κατ� το χρ�νο
χορ�γηση� τη� εκ�στοτε εν	σχυση�.

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

15. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου, το Συµβο�λιο εξ�δωσε
τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2). Αυτ�� ο
ν�ο� κανονισµ��, για τον οπο	ο η Επιτροπ� πα-
ρουσ	ασε την πρ�τασ� τη� τον Σεπτ�µβριο του
2000, αποτελε	 την πλ�ον εκτεταµ�νη µεταρ-
ρ�θµιση που ανελ�φθη απ� το 1962 και µετ�
στον τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και
των καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Και
πρ�γµατι, ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 αντι-
καθιστ� του� ηλικ	α� 40 ετ�ν διαδικαστικο��
καν�νε�, που ε	χαν ενταχθε	 στον κανονισµ� 17
και ορ	ζουν τον τρ�πο εφαρµογ�� των διατ�-
ξεων τη� Συνθ�κη� περ	 συµφωνι�ν µεταξ� επι-
χειρ�σεων που περιορ	ζουν τον ανταγωνισµ�
(�ρθρο 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ) � διαπρ�ττουν κα-
τ�χρηση δεσπ�ζουσα� θ�ση� (�ρθρο 82 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ). Οι ν�οι καν�νε� θα αρχ	σουν να
εφαρµ�ζονται την 1η ΜαKου 2004, ηµεροµην	α
κατ� την οπο	α η Ευρωπαϊκ� �νωση θα διευ-
ρυνθε	 προ� δ�κα ν�α κρ�τη µ�λη.

16. Χωρ	� να αλλοι�νει την ουσ	α των �ρ-
θρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, η µεταρ-
ρ�θµιση θα απλοποι�σει τον τρ�πο εφαρµο-
γ�� των καν�νων περ	 περιοριστικ�ν συµ-
φωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�
τη� Συνθ�κη� σε ολ�κληρη την Ευρωπαϊκ�
�νωση. Εν� µει�νει το β�ρο� απ�δειξη� τη�
συµβατ�τητα� για τι� επιχειρ�σει�, µε την
κατ�ργηση του συστ�µατο� των κοινοποι�-
σεων για τι� συµφων	ε� µεταξ� επιχειρ�σεων,
ο ν�ο� κανονισµ�� θα επιτρ�ψει την αυστη-
ρ�τερη εφαρµογ� των σχετικ�ν καν�νων
µ�σω του καλ�τερου και αποτελεσµατικ�τε-
ρου επιµερισµο� των καθηκ�ντων εφαρµογ��
µεταξ� Επιτροπ�� και εθνικ�ν αρχ�ν αντα-
γωνισµο�. �τσι, θα επιτρ�ψει τ�σο στην Επι-
τροπ� �σο και στι� αρχ�� αυτ�� να εστι�σουν

18

(1) ΕΕ C 119 τη� 22.5.2002, σ. 22.
(2) Κανονισµ�� του Συµβουλ	ου σχετικ� µε την εφαρµογ� των

καν�νων ανταγωνισµο� που τ	θενται στα �ρθρα 81 και 82 τη�
Συνθ�κη�, ΕΕ L 1 τη� 4.1.2003, σ. 1.
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τι� προσπ�θει�� του� στην καταπολ�µηση
εκε	νων των περιορισµ�ν και των καταχρ�-
σεων που ε	ναι περισσ�τερο επιζ�µιοι για τον
ανταγωνισµ� και του� καταναλωτ��.

17. Τα βασικ� στοιχε	α τη� µεταρρ�θµιση�
�χουν ω� εξ��:

1. Η µετ�βαση απ� �να σ�στηµα εγκρ	σεων,
δυν�µει του οπο	ου �λε� οι συµφων	ε� πρ�-
πει να κοινοποιο�νται στην Επιτροπ� προ�
�γκριση, προ� �να σ�στηµα νοµικ�ν εξαιρ�-
σεων

Η διατ�ρηση του συστ�µατο� των κοινοποι-
�σεων µετ� απ� δεκαετ	ε� νοµολογ	α� του ∆ι-
καστηρ	ου και εφαρµογ�� απ� την Επιτροπ�
των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ θα
οδηγο�σε σε �σκοπη παρ�ταση των περιττ�ν
γραφειοκρατικ�ν ενεργει�ν και των δικα-
στικ�ν εξ�δων των επιχειρ�σεων. Ακ�µη,
εν�ψει τη� διε�ρυνση� το σ�στηµα των κοι-
νοποι�σεων �παψε να φα	νεται εφαρµ�σιµο.
�τσι, η µεταρρ�θµιση αναθ�τει περισσ�τε-
ρε� ευθ�νε� στι� επιχειρ�σει�, οι οπο	ε� θα
πρ�πει να αξιολογο�ν οι 	διε� πλ�ον το κατ�
π�σο οι συµφων	ε� του� περιορ	ζουν τον αντα-
γωνισµ� και, εφ�σον το�το συµβα	νει, ε�ν οι
περιορισµο	 αυτο	 ε	ναι δυνατ�ν να τ�χουν
τη� απαλλαγ�� που προβλ�πεται στο �ρθρο
81 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Βεβα	ω�,
�που οι υποθ�σει� προκαλο�ν πραγµατικ�
αβεβαι�τητα δι�τι δηµιουργο�ν καινοφαν� �
ανεπ	λυτα ερωτ�µατα ω� προ� την εφαρµογ�
των κοινοτικ�ν καν�νων περ	 ανταγωνισµο�,
οι επιχειρ�σει� ε	ναι δυνατ�ν να επιθυµο�ν
την ανεπ	σηµη καθοδ�γηση τη� Επιτροπ��.
Αυτ� µπορε	 τ�τε να αποφασ	σει να διατυ-
π�σει γραπτ�� τη γν�µη τη�.

2. Η �µεση εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�-
γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ

Ο τερµατισµ�� τη� αποκλειστικ�� αρµοδι�-
τητα� τη� Επιτροπ�� να χορηγε	 απαλλαγ��
δυν�µει του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ δ	δει τη δυνατ�τητα στην Επιτροπ�,
στι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και στα
εθνικ� δικαστ�ρια να εφαρµ�ζουν απ� κοινο�
του� καν�νε� περ	 περιοριστικ�ν πρακτικ�ν.
Gλε� οι εµπλεκ�µενε� αρχ�� ανταγωνισµο� θα
συνεργ�ζονται στεν� κατ� την εφαρµογ� των
καν�νων αυτ�ν. Επειδ� δε η εκδ	καση εν�� µε-
γ�λου αριθµο� µεµονωµ�νων υποθ�σεων �χει
συµβ�λει στη συγκρ�τηση νοµολογ	α� εκ µ�-
ρου� του ∆ικαστηρ	ου και στη διαµ�ρφωση
µια� πρακτικ�� τη� Επιτροπ�� ω� προ� τα κρι-
τ�ρια απαλλαγ�� του �ρθρου 81 παρ�γραφο�
3, οι εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τα
εθνικ� δικαστ�ρια µπορο�ν να προσφε�γουν
στη νοµολογ	α αυτ� για να προσδιορ	ζουν

του� �ρου� υπ� του� οπο	ου� θα µπορε	 να χο-
ρηγε	ται απαλλαγ�. Για να συνδρ�µει τι� εθνι-
κ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τα εθνικ� δικα-
στ�ρια στον τοµ�α αυτ�ν, η Επιτροπ� προτ	-
θεται να εκδ�σει και µια ανακο	νωση σχετικ�
µε την εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο�
3, η οπο	α θα επισκοπε	 τα βασικ� σηµε	α του
σχετικο� κεκτηµ�νου.

Η εφαρµογ� των κοινοτικ�ν καν�νων περ	
ανταγωνισµο� απ� τα εθνικ� δικαστ�ρια θα
διευκολυνθε	 περαιτ�ρω και απ� την επ�κταση
τη� δυνατ�τητα� των δικαστηρ	ων αυτ�ν να
ζητο�ν απ� την Επιτροπ� πληροφορ	ε� � τη
γν�µη τη� για ζητ�µατα σχετικ� µε την εφαρ-
µογ� των ω� �νω καν�νων. Τ�σο η Επιτροπ�
�σο και οι εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� θα
�χουν και τη δυνατ�τητα να υποβ�λλουν στα
εθνικ� δικαστ�ρια ανεπ	σηµα (ω� amicus
curiae) παρατηρ�σει� σχετικ� µε την εφαρ-
µογ� των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

3. Το ευρωπαϊκ� δ	κτυο ανταγωνισµο�

Η Επιτροπ� και οι αρχ�� ανταγωνισµο� των
κρατ�ν µελ�ν θα δηµιουργ�σουν �να δ	κτυο
αρχ�ν ανταγωνισµο�, αποκαλο�µενο ευρω-
παϊκ� δ	κτυο ανταγωνισµο� (Ε∆Α), το οπο	ο
θα αποτελ�σει βασικ� στοιχε	ο του ν�ου συ-
στ�µατο� εφαρµογ�� τη� νοµοθεσ	α�. Θα επι-
τρ�πει την ανταλλαγ� απ�ψεων, τη συνεργα-
σ	α και την ανταλλαγ� πληροφορι�ν µεταξ�
των ευρωπαϊκ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�, για
την εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ. Οι εν�ργειε� αυτ�� προβλ�πονται
για κ�θε φ�ση τη� λ�ψη� των αποφ�σεων,
απ� τη στιγµ� τη� αν�θεση� µια� υπ�θεση�
σε µιαν αρχ� ανταγωνισµο� µ�χρι τη λ�ψη
τη� τελικ�� απ�φαση�. Ω� θεµατοφ�λακα�
τη� Συνθ�κη�, η Επιτροπ� θα φ�ρει την τε-
λικ� ευθ�νη στο πλα	σιο του δικτ�ου, για να
εγγυ�ται τη συνεκτικ� εφαρµογ� των κοινο-
τικ�ν καν�νων περ	 ανταγωνισµο�. Οι λε-
πτοµ�ρειε� τη� συνεργασ	α� µεταξ� Επιτρο-
π�� και εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο� διατυ-
π�νονται στην κοιν� δ�λωση του Συµβουλ	ου
και τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τη λειτουργ	α
του δικτ�ου των αρχ�ν ανταγωνισµο�, δ�-
λωση η οπο	α �χει προσαρτηθε	 στον ν�ο κα-
νονισµ�.

4. Η σχ�ση µεταξ� των �ρθρων 81 και 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ και των εθνικ�ν νοµοθεσι�ν
περ	 ανταγωνισµο�

Αν και οι εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τα
εθνικ� δικαστ�ρια συνεχ	ζουν να εφαρµ�ζουν
του� εθνικο�� καν�νε� ανταγωνισµο� για τι�
συµφων	ε�, τι� αποφ�σει� �νωση� επιχειρ�-
σεων και τι� εναρµονισµ�νε� πρακτικ�� που
ε	ναι δυνατ�ν να επηρε�σουν τι� συναλλαγ�� 19



µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν, ε	ναι υποχρεω-
µ�να να εφαρµ�ζουν ταυτ�χρονα και τα �ρ-
θρα 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ, οπ�τε η εφαρ-
µογ� των εθνικ�ν καν�νων ανταγωνισµο� δεν
µπορε	 να οδηγ�σει σε αποτελ�σµατα που να
αποκλ	νουν απ� εκε	να τη� εφαρµογ�� του
�ρθρου 81 ΕΚ. Η συνακ�λουθη σ�γκλιση των
εφαρµοστ�ων καν�νων για τι� συναλλαγ��
που εµπ	πτουν στο �ρθρο 81 ΕΚ, �τσι �στε
να δηµιουργηθο�ν οµοιογενε	� καν�νε� αντα-
γωνισµο�, θα διευκολ�νει τι� επιχειρηµατι-
κ�� δραστηρι�τητε� στην Ευρ�πη, εν� απο-
τελε	 κεντρικ� στοιχε	ο τη� ολοκλ�ρωση�
τη� ενια	α� αγορ�� και τη� συνεκτικ�� εφαρ-
µογ�� των κοινοτικ�ν καν�νων ανταγωνισµο�
απ� τη στιγµ� που η Επιτροπ� εγκατ�λειψε
το µονοπ�λιο τη� χορ�γηση� απαλλαγ�ν κατ�
το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 3 ΕΚ.

5. Οι διευρυµ�νε� εξουσ	ε� �ρευνα� τη� Επι-
τροπ��

Για να διατηρ�σει η Επιτροπ� τον κεντρικ�
ρ�λο που ασκε	 ω� εφαρµοστ�� των κοινοτι-
κ�ν καν�νων ανταγωνισµο� �σο γ	νεται απο-
τελεσµατικ�τερα, οι εξουσ	ε� τη� �ρευνα� δι-
ευρ�νθηκαν. Μ�ρο� αυτ�ν των διευρυµ�νων
εξουσι�ν ε	ναι η δυνατ�τητα τη� Επιτροπ��
να εξετ�ζει κ�θε πρ�σωπο που ε	ναι δυνατ�ν
να κατ�χει χρ�σιµε� πληροφορ	ε� στο πλα	-
σιο µια� συγκεκριµ�νη� �ρευνα�, καθ�� και η
δυνατ�τητα να σφραγ	ζει χ�ρου� για τι� χρο-
νικ�� περι�δου� που ε	ναι αναγκα	ε� για τι�
επιθεωρ�σει�. Ακ�µη, η Επιτροπ� θα ε	ναι
σε θ�ση να εισ�ρχεται σε οποιοδ�ποτε χ�ρο
�που τηρο�νται γραπτ� στοιχε	α µια� επιχε	-
ρηση�, συµπεριλαµβαν�µενων των ιδιωτικ�ν
κατοικι�ν. Η Επιτροπ� µπορε	 να εισ�ρχε-
ται σε ιδιωτικ�� κατοικ	ε� µ�νο εφ�σον υπ�ρ-
χει ε�λογη υπ�νοια �τι εκε	 µπορε	 να βρεθο�ν
επιβαρυντικ� στοιχε	α, και αφο� δοθε	 η �δεια
απ� τον αρµ�διο εθνικ� δικαστ�. Η �δεια αυτ�
θα εξαρτ�ται, µεταξ� �λλων, απ� την αναλο-
γικ�τητα τη� κατ’ ο	κον �ρευνα�, µε γν�µονα
τη σοβαρ�τητα τη� τεκµαιρ�µενη� παρ�βα-
ση� και τη σπουδαι�τητα των αναζητο�µενων
στοιχε	ων.

3. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ› ÂÈÂÈÎÂ›·˜

18. Στι� 13 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� υιοθ�-
τησε µια ν�α πολιτικ� περ	 επιεικε	α�, η οπο	α
δηµιουργε	 µεγαλ�τερα κ	νητρα για τι� επι-
χειρ�σει� για να καταγγ�λλουν τι� σοβαρ�-
τερε� απ� τι� παραβι�σει� των καν�νων περ	
περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων
δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Η ν�α πολιτικ� �χι µ�νο
αυξ�νει τη νοµικ� εξασφ�λιση που παρ�χεται

στι� επιχειρ�σει� που επιθυµο�ν να συνεργα-
σθο�ν, αλλ� βελτι�νει και τη συνολικ� δια-
φ�νεια και προβλεψιµ�τητα των ενεργει�ν
τη� Επιτροπ�� στον τοµ�α αυτ�ν. Με τον τρ�πο
αυτ�ν, η ανακο	νωση που εξ�δωσε η Επιτροπ�
το 2002 σχετικ� µε τη µη επιβολ� προστ	µων
και τη µε	ωση των προστ	µων σε περιπτ�σει�
συµπρ�ξεων (1) αποτελε	 �να ακ�µη σηµαντικ�
β�µα για την αποκ�λυψη και την καταστολ�
των συµφωνι�ν καθορισµο� των τιµ�ν και �λ-
λων ιδια	τερα σοβαρ�ν µορφ�ν σ�µπραξη�.
Οι ν�οι καν�νε� αναπροσαρµ�ζουν την προη-
γο�µενη ανακο	νωση περ	 επιε	κεια� του 1996
και ισχ�ουν για τι� αποκαλο�µενε� κλασικ��
οριζ�ντιε� συµπρ�ξει� (2).

19. Β�σει τη� ανακο	νωση� του 2002, η Επι-
τροπ� θα απαλλ�σσει απ� τυχ�ν πρ�στιµα
την πρ�τη επιχε	ρηση που θα υποβ�λλει απο-
δεικτικ� στοιχε	α για σ�µπραξη που ε	ναι
�γνωστη στην Επιτροπ�, � για την οπο	α δεν
διαθ�τει αποδε	ξει�. Πιο συγκεκριµ�να, πλ�-
ρη� απαλλαγ� απ� πρ�στιµα χορηγε	ται εφ�-
σον:

— η επιχε	ρηση ε	ναι η πρ�τη που υπο-
β�λλει αποδεικτικ� στοιχε	α τα οπο	α,
κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ��, ε	ναι δυ-
νατ�ν να τη� επιτρ�ψουν να εκδ�σει απ�-
φαση για τη διεξαγωγ� �ρευνα� κατ� την
�ννοια του �ρθρου 14 παρ�γραφο� 3 του
κανονισµο� αριθ. 17 (� των ισοδ�ναµων
διαδικαστικ�ν κανονισµ�ν για συγκε-
κριµ�νου� τοµε	�), σε σχ�ση µε τεκµαι-
ρ�µενη σ�µπραξη που επηρε�ζει την
Κοιν�τητα· �

— η επιχε	ρηση ε	ναι η πρ�τη που υπο-
β�λλει αποδεικτικ� στοιχε	α τα οπο	α,
κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ��, ε	ναι δυ-
νατ�ν να τη� επιτρ�ψουν να εντοπ	σει
παραβ	αση του �ρθρου 81 ΕΚ σε σχ�ση
µε τεκµαιρ�µενη σ�µπραξη που επηρε�-
ζει την Κοιν�τητα, �ταν η Επιτροπ� κα-
τ�χει �δη αρκετ� στοιχε	α για να διε-
νεργ�σει επιθε�ρηση, αλλ� �χι και για
να στοιχειοθετ�σει παρ�βαση. Αυτ� η
περ	πτωση απαλλαγ�� αφορ� µ�νο υπο-
θ�σει� �που σε καν�ναν �λλο µ�λο� τη�
σ�µπραξη� δεν �χει χορηγηθε	 «απαλ-
λαγ� υπ� �ρου�» (βλ�πε και σηµε	ο 21
κατωτ�ρω) κατ� τα οριζ�µενα στην προη-
γο�µενη περ	πτωση.

20

(1) ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002. Βλ�πε επ	ση�: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/leniency

(2) Σε αντ	θεση µε τι� υποθ�σει� στι� οπο	ε� ο παρ�νοµο� καθο-
ρισµ�� των τιµ�ν γ	νεται µεταξ� επιχειρ�σεων µε κ�θετη
σχ�ση, δηλαδ� µεταξ� επιχειρ�σεων δραστηριοποιο�µενων
σε διαφορετικ� επ	πεδα τη� διαδικασ	α� παραγωγ�� και/� δια-
νοµ��, π.χ. µεταξ� εν�� κατασκευαστ� και των διανοµ�ων του.
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20. Για να εξασφαλ	σει πλ�ρη απαλλαγ�,
µια επιχε	ρηση πρ�πει επ	ση�:

— να συνεργ�ζεται πλ�ρω� και σε σταθερ�
β�ση µε την Επιτροπ� και να παρ�χει �λα
τα αποδεικτικ� στοιχε	α που διαθ�τει·

— να θ�σει τ�ρµα στην παρ�βαση αµ�σω�· και

— να µην �χει λ�βει µ�τρα για να εξανα-
γκ�σει τη συµµετοχ� �λλων επιχειρ�-
σεων στη σ�µπραξη.

21. Μια επιχε	ρηση που ικανοποιε	 του�
�ρου� που συνοψ	ζονται στο σηµε	ο 19 ανω-
τ�ρω λαµβ�νει αµ�σω� απ� την Επιτροπ� επι-
στολ� η οπο	α επιβεβαι�νει �τι χορηγε	ται
πλ�ρη� απαλλαγ� απ� πρ�στιµα, ε�ν τηρη-
θο�ν οι �ροι που τ	θενται στην προαναφερ-
θε	σα ανακο	νωση.

22. Η ανακο	νωση του 2002 προβλ�πει και
τη µε	ωση των προστ	µων για τι� επιχειρ�-
σει� που δεν µπορο�ν να τ�χουν πλ�ρου�
απαλλαγ�� αλλ� παρ�χουν αποδεικτικ� στοι-
χε	α που συνιστο�ν «σηµαντικ� προστιθ�-
µενη αξ	α» σε �σα κατ�χει �δη η Επιτροπ� και
τερµατ	ζουν τη συµµετοχ� του� στη σ�µπραξη.
Η πρ�τη επιχε	ρηση που ικανοποιε	 του�
�ρου� αυτο�� λαµβ�νει µε	ωση 30-50 % του
προστ	µου το οπο	ο θα τη� επιβαλλ�ταν δια-
φορετικ�, η δε�τερη επιχε	ρηση µε	ωση 20-
30% και οι επ�µενε� µε	ωση µ�χρι και 20%.
Στο πλα	σιο των κατηγορι�ν αυτ�ν, το τελικ�
ποσ� τη� µε	ωση� εξαρτ�ται απ� τη χρονικ�
στιγµ� και την ποι�τητα των παρεχ�µενων
αποδεικτικ�ν στοιχε	ων.

23. Οι επιχειρ�σει� που ικανοποιο�ν του�
�ρου� για µε	ωση των προστ	µων λαµβ�νουν
και επιστολ� �που αναφ�ρεται η κατηγορ	α
στην οπο	α κατ’ αρχ�ν υπ�γονται. Η επιστολ�
αυτ� αποστ�λλεται το αργ�τερο την ηµ�ρα
κατ� την οπο	α κοινοποιο�νται οι αιτι�σει�.

24. Η ανακο	νωση του 2002 �ρχισε να ισχ�ει
στι� 14 Φεβρουαρ	ου και εφαρµ�ζεται για τι�
επιχειρ�σει� που υποβ�λλουν α	τηση επιε	-
κεια� για υπ�θεση σ�µπραξη� µετ� την ηµε-
ροµην	α αυτ�, εκτ�� ε�ν υπ�ρχει �λλη επι-
χε	ρηση που �δη συνεργ�ζεται µε την Επι-
τροπ� σε �ρευνα για την 	δια υπ�θεση β�σει
τη� ανακο	νωση� του 1996.

4. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 
ÂÚ› ··ÏÏ·Á‹˜ Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›· 
ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›·

25. Τον Ιο�λιο, η Επιτροπ� εξ�δωσε τον κα-
νονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1400/2002, σχετικ� µε την

εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 για τι�
κ�θετε� συµφων	ε� και τι� εναρµονισµ�νε�
πρακτικ�� στην αυτοκινητοβιοµηχαν	α. Εν�
ο κανονισµ�� αυτ�� αναφ�ρεται σε συγκεκρι-
µ�να προβλ�µατα του κλ�δου αυτο�, ωστ�σο
βασ	ζεται στη γενικ� πολιτικ� τη� Επιτροπ��
για την αξιολ�γηση των κ�θετων περιορισµ�ν,
�πω� αυτ� διατυπ�νεται στον κανονισµ� (ΕΚ)
αριθ. 2790/1999 και στι� αντ	στοιχε� κατευ-
θυντ�ριε� γραµµ�� τη� Επιτροπ��. Οι λεπτο-
µ�ρειε� των ν�ων καν�νων που ισχ�ουν για
την κ�θετη διανοµ� στην αυτοκινητοβιοµη-
χαν	α εµφα	νονται στο τµ�µα Γ.6.

B — ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 81, 82
Î·È 86

1. ÕÚıÚÔ 81

1.1. ™˘ÌÚ¿ÍÂÈ˜

1.1.1. Επισκ�πηση των εξελ�ξεων
στην εφαρµογ� των καν�νων 
κατ� των συµπρ�ξεων και εφαρµογ�
τη
 ανακο�νωση
 του 2002 περ� επιε�κεια


26. Οι ιδια	τερα σοβαρ�� συµπρ�ξει� συ-
γκαταλ�γονται µεταξ� των σοβαρ�τερων πα-
ραβι�σεων των καν�νων ανταγωνισµο�. Αυτ�
που τι� διακρ	νει απ� τι� �λλε� πρακτικ�� που
βλ�πτουν τον ανταγωνισµ� ε	ναι το �τι αυτ��
αποτελο�ν µυστικ�� συµφων	ε� � εναρµονι-
σµ�νε� πρακτικ�� µεταξ� ανταγωνιστ�ν. Λ�γω
αυτο� του χαρακτηριστικο� θεωρο�νται ω�
«θαν�σιµα αµαρτ�µατα». Οι συµπρ�ξει� ε	-
ναι ιδια	τερα επιζ�µιε� για την ευρωπαϊκ�
βιοµηχαν	α και του� καταναλωτ��. Μει�νουν
την κοινωνικ� ευηµερ	α, προκαλο�ν αναπο-
τελεσµατικ� κατανοµ� των π�ρων και µετα-
φ�ρουν πλο�το απ� του� καταναλωτ�� στα
µ�λη τη� σ�µπραξη� µε το να τροποποιο�ν
την παραγωγ� και/� τι� τιµ��, σε σ�γκριση µε
�,τι θα συν�βαινε αν οι δυν�µει� τη� αγορ��
�ταν ελε�θερε�. Οι συµπρ�ξει� ε	ναι επιζ�µιε�
και µακροπρ�θεσµα. Η συµµετοχ� σε συ-
µπρ�ξει� µε σκοπ� την αποφυγ� των συνε-
πει�ν του ανταγωνισµο� µπορε	 να οδηγ�σει
στη δηµιουργ	α τεχνητ�ν, αντιοικονοµικ�ν
και ασταθ�ν δοµ�ν στη βιοµηχαν	α, σε βρα-
δ�τερη α�ξηση τη� παραγωγικ�τητα� � σε µι-
κρ�τερη βελτ	ωση τη� τεχνολογ	α�, και σε
διαρκ�� υψηλ�τερε� τιµ��. Ακ�µη, η εξα-
σθ�νιση του ανταγωνισµο� οδηγε	 σε απ�-
λεια ανταγωνιστικ�τητα� και απειλ� κατ� τη�
διατ�ρηση� των ευκαιρι�ν απασχ�ληση�. 21



27. Για του� λ�γου� αυτο��, ο εντοπισµ��, η
δ	ωξη και η τιµωρ	α των µυστικ�ν συµφωνι�ν
για τη δηµιουργ	α ιδια	τερα σοβαρ�ν συ-
µπρ�ξεων αποτελο�ν κεντρικ� στοιχε	α τη�
κοινοτικ�� πολιτικ�� για τον ανταγωνισµ�.
Προ� το�το �χουν δηµιουργηθε	 πολυ�ριθµα
µ�σα.

28. Η Επιτροπ� διαθ�τει π�ρου� ειδικ� για
την καταπολ�µηση των συµπρ�ξεων απ� το
1998 και µετ�, µε τη δηµιουργ	α µια� ειδικ��
µον�δα� καταπολ�µηση� των συµπρ�ξεων
στου� κ�λπου� τη� Γ∆ Ανταγωνισµ��. Η απ�-
φαση για τη σ�σταση ειδικ�� µον�δα� πυρο-
δοτ�θηκε απ� το �τι τα µ�λη των συµπρ�ξεων
χρησιµοποιο�ν ολο�να και περισσ�τερο πε-
ρ	πλοκα µ�σα, τα οπο	α του� επιτρ�πουν να
αποκρ�πτουν τι� δραστηρι�τητ�� του� και να
καλ�πτουν τα 	χνη του�.

29. Το 2002, η βαθµια	α α�ξηση των π�ρων
κατ�ληξε στη δηµιουργ	α και µια� δε�τερη�
µον�δα� για την καταπολ�µηση των συµπρ�-
ξεων. Οι δ�ο αυτ�� ν�ε� µον�δε� �χουν επω-
φεληθε	 απ� την καθι�ρωση µια� περισσ�-
τερο ευ�λικτη� και αποτελεσµατικ�� µεθο-
δολογ	α�. Χρησιµοποιο�ν δε προωθηµ�νε�
τεχνολογ	ε� πληροφορι�ν, που επινοο�νται
εντ�� τη� υπηρεσ	α� για να εφαρµ�ζονται κατ�
τι� επιθεωρ�σει� και τη διεκπερα	ωση των
εγγρ�φων. Οι αντ	στοιχοι υπ�λληλοι εκπαι-
δε�ονται ειδικ� στι� τεχνικ�� των επιθεωρ�-
σεων, εν� εξειδικε�ονται και στι� πολ�πλο-
κε� διαδικαστικ�� πλευρ�� των µεγ�λων δι-
καστικ�ν υποθ�σεων.

30. Η προτεραι�τητα δ	δεται στην καταπο-
λ�µηση των συµπρ�ξεων, η δε διεκπερα	ωση
των υποθ�σεων συµπρ�ξεων διατ�ρησε το
ρυθµ� του 2001 και κατ� το 2002, και µ�λιστα
αυτ�� εντ�θηκε. Ο αριθµ�� των υποθ�σεων
που διεκπεραι�θηκαν αυξ�θηκε περισσ�τερο
απ� αναλογικ� προ� του� πρ�σθετου� π�ρου�
που διετ�θησαν προ� το�το κατ� την περ	οδο
αυτ�.

31. Μετ� το 2001, το 2002 υπ�ρξε �το� κο-
ρυφα	ων επιδ�σεων ω� προ� την �κδοση απο-
φ�σεων για συµπρ�ξει�. Η Επιτροπ� εξ�δωσε
ενν�α αποφ�σει� και επ�βαλε πρ�στιµα που
συνολικ� αν�λθαν σε 1 δισ. ευρ� περ	που:
«Αυστριακ�� τρ�πεζε�», «Μεθιοµ	νη» «Βιο-
µηχανικ� και ιατρικ� α�ρια», «Ο	κοι δηµο-
πρασι�ν �ργων τ�χνη�», «Γυψοσαν	δε�»,
«Μεθυλογλυκαµ	νη», «Ρ�βδοι οπλισµο� σκυ-
ροδ�µατο�», «Ειδικο	 γραφ	τε�» και «Βελ-
τιωτικ� γε�ση� για τρ�φιµα».

32. Ο αριθµ�� των απρ�οπτων επιθεωρ�σεων
αυξ�θηκε και αυτ�� σηµαντικ�, συµπεριλαµ-
β�νοντα� και τη µεγαλ�τερη επιθε�ρηση που

πραγµατοπο	ησε ποτ� τη Επιτροπ�. Το�το
απορρ�ει απ� την πρ�τη προτεραι�τητα που
�χει δ�σει η Επιτροπ� στον τερµατισµ� των
παρ�νοµων δραστηριοτ�των, και µ�λιστα γρ�-
γορα. Ω� προ� αυτ� θα πρ�πει να σηµειωθε	
�τι, απ� τη στιγµ� που θα γ	νει γνωστ� η
�παρξη µια� παρ�νοµη� σ�µπραξη�, ο χρ�νο�
αντ	δραση� ε	ναι πολ� σ�ντοµο�, µεταξ� τεσ-
σ�ρων και �ξι εβδοµ�δων. Απ� τη µ�χρι τ�ρα
εµπειρ	α προκ�πτει �τι µετ� απ� µια επιθε�-
ρηση οι συµπρ�ξει� εν γ�νει καταρρ�ουν, οπ�τε
και τερµατ	ζουν τι� παρ�νοµε� δραστηρι�τη-
τ�� του�.

33. Απ� πολιτικ� �ποψη, σηµαντικ�τερη �ταν
η �κδοση µια� ν�α� ανακο	νωση� περ	 επιε	-
κεια�, τον Φεβρου�ριο του 2002 (1). Απ� το
1996 και µετ�, η πολιτικ� επιε	κεια� τη� Επι-
τροπ�� αποτελε	 �ναν απ� του� ακρογωνια	-
ου� λ	θου� τη� πολιτικ�� τη� για την καταπο-
λ�µηση των συµπρ�ξεων. Η ν�α ανακο	νωση
περ	 επιε	κεια� βελτι�νει την αντ	στοιχη του
1996 απ� πολλ�� απ�ψει�. Ενσωµατ�νει αρ-
κετ�� αλλαγ��, που αποσκοπο�ν στο να την κα-
ταστ�σουν ελκυστικ�τερη για τι� επιχειρ�-
σει� �στε να εκδηλ�νονται, οπ�τε και ο αγ�-
να� τη� Επιτροπ�� κατ� των συµπρ�ξεων να
γ	νει αποτελεσµατικ�τερο�. Βασικ� στοιχε	α
τη� ν�α� ανακο	νωση� ε	ναι τα εξ��: πρ�τον,
πλ�ρη� απαλλαγ� απ� τα πρ�στιµα παρ�χεται
στην πρ�τη επιχε	ρηση που θα εκδηλωθε	.
∆ε�τερον, τα παρεχ�µενα αποδεικτικ� στοι-
χε	α θα πρ�πει να ε	ναι επαρκ� �στε η Επι-
τροπ� να δ�σει εντολ� για επιθε�ρηση. Τρ	-
τον, η Επιτροπ� επιτρ�πει και τη διατ�πωση
υποθ�σεων, �που τα πραγµατικ� αποδεικτικ�
στοιχε	α αρκε	 να παρασχεθο�ν σε δε�τερη
φ�ση. Τ�ταρτον, η �κδοση αποφ�σεων για τη
χορ�γηση απαλλαγ�� υπ� �ρου� εντ�� µερικ�ν
εβδοµ�δων παρ�χει στου� συνεργαζ�µενου�
εκ των προτ�ρων νοµικ� εξασφ�λιση. Π�-
µπτον, ακ�µη και αφο� η Επιτροπ� αναλ�βει
µιαν επιθε�ρηση, η απαλλαγ� µπορε	 π�ντα
να χορηγηθε	 υπ� ορισµ�νε� προϋποθ�σει�.
�κτον, ε�ν �χει �δη χορηγηθε	 απαλλαγ�, �
ε�ν η Επιτροπ� διαθ�τει �δη επαρκ� αποδει-
κτικ� στοιχε	α για να εντοπ	σει µια παρ�βαση,
µει�σει� των προστ	µων µ�χρι και 50% εξα-
κολουθο�ν να ε	ναι πιθαν�� για επιχειρ�σει�
που θα παρ�σχουν σηµαντικ� προστιθ�µενη
αξ	α στα στοιχε	α τη� Επιτροπ��. Τελευτα	ο
αλλ� �χι �σχατο σε σηµασ	α, για να υπ�ρχει
µεγαλ�τερη βεβαι�τητα ω� προ� τι� µει�σει�
των προστ	µων η Επιτροπ� εκδ	δει µια προ-
καταρκτικ� απ�φαση σχετικ� µε την κατ�ταξη
σε κατηγορ	α µει�σεων, για να εφαρµοσθε	 το

22
(1) ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002, σσ. 3-5.



I — ¶∂ƒπ√ƒπ™∆π∫∂™ ™Àªºø¡π∂™ ∫∞π ∫∞∆∞Ãƒ∏™∂π™ ¢∂™¶√∑√À™∞™
£∂™∏™ — ∞ƒ£ƒ∞ 81 ∫∞π 82Ø ∫ƒ∞∆π∫∞ ª√¡√¶ø§π∞

∫∞π ª√¡√¶ø§π∞∫∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ — ∞ƒ£ƒ∞ 31 ∫∞π 86

ταχ�τερο δυνατ�ν µετ� την υποβολ� τη� σχε-
τικ�� α	τηση�.

34. Το γεγον�� �τι η ν�α ανακο	νωση οδ�-
γησε κατ� του� δ�κα πρ�του� µ�νε� εφαρµο-
γ�� τη� στην αποκ�λυψη περ	που δ�κα δια-
φορετικ�ν συµπρ�ξεων στην Ευρ�πη αποτε-
λε	 σαφ� �νδειξη τη� αποτελεσµατικ�τητ��
τη�. Το�το �χει και µιαν ευρ�τερη επ	πτωση.
Ο κ	νδυνο� �τι �να απ� τα µ�λη µια� σ�µπρα-
ξη� θα µπορο�σε να παρουσιασθε	 στι� αρχ��
και να τ�χει απαλλαγ�� τε	νει να αποσταθε-
ροποι�σει τι� συµπρ�ξει� εν γ�νει. Με τα δε-
δοµ�να αυτ�, η εφαρµογ� τη� ανακο	νωση�
του 2002 ε	ναι πιθαν� �χι µ�νο να εξασφαλ	-
σει τον εντοπισµ� και την τιµωρ	α µεγ�λου
αριθµο� συµπρ�ξεων στο µ�λλον, αλλ� και
να υπονοµε�σει σηµαντικ� τη σταθερ�τητα
�λλων, �δη υφιστ�µενων συµπρ�ξεων.

35. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002, η Επιτροπ�
ε	χε την ευκαιρ	α να αναδε	ξει και µιαν �λλη
πλευρ�, η οπο	α αποτρ�πει τι� επιχειρ�σει�
απ� την εµπλοκ� σε συµπρ�ξει�, και συγκε-
κριµ�να την α�ξηση των προστ	µων σε περ	-
πτωση επαναλαµβαν�µενων παραβι�σεων των
καν�νων περ	 ανταγωνισµο�. Η απ�φαση «Γυ-
ψοσαν	δε�» αποτελε	 παρ�δειγµα τη� προ-
σ�γγιση� αυτ��. Στην υπ�θεση αυτ�, δ�ο επι-
χειρ�σει�, οι οπο	ε� ε	χαν �δη διαπρ�ξει πα-
ρ�µοιε� παραβ�σει�, για τι� οπο	ε� και ε	χαν
καταβ�λει πρ�στιµα, υφ	στανται τ�ρα υψη-
λ�τερα πρ�στιµα, λ�γω υποτροπ�� των πα-
ραβ�σεων. Στο πλα	σιο αυτ�, και σε συν�ρ-
τηση µε το πρ�γραµµα επιε	κεια�, θα πρ�πει
να υπογραµµισθε	, ωστ�σο, �τι ακ�µη και υπ�-
τροπε� επιχειρ�σει� µπορο�ν και π�λι να επι-
λεγο�ν για την �σκηση επιε	κεια�, ε�ν επι-
λ�ξουν να συνεργασθο�ν µε την Επιτροπ�.

36. Η αποτροπ� αποτελε	 τον �µµεσο στ�χο
και σε υποθ�σει� �που η Επιτροπ� επιβ�λλει
υψηλ�τερα πρ�στιµα για την αντιµετ�πιση των
πρακτικ�ν κωλυσιεργ	α� των επιχειρ�σεων
και �ρνηση� συνεργασ	α� κατ� τι� επιθεωρ�-
σει�. Ω� απ�ντηση στι� πρακτικ�� αυτ��, που
σηµει�θηκαν κυρ	ω� κατ� το 2002, η Επιτροπ�
θα λ�βει τα αναγκα	α µ�τρα για να εξασφαλ	-
σει τη συµµ�ρφωση µε του� καν�νε� ανταγω-
νισµο�, ιδ	ω� σε �,τι αφορ� τι� επιθεωρ�σει�.

37. Απ� την �λλη πλευρ�, στο µ�λλον η Επι-
τροπ� δεν θεωρε	, β�σει των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν για τον υπολογισµ� των προστ	µων,
ω� επιβαρυντικ� στοιχε	ο, κατ� τον προσ-
διορισµ� του �ψου� µια� χρηµατικ�� ποιν��
σε µια επιχε	ρηση, �γγραφα απ� τα οπο	α θα
προκ�πτει �τι η εσωτερικ� νοµικ� υπηρεσ	α
τη� επιχε	ρηση� ε	χε �δη προειδοποι�σει τη
∆ιε�θυνση για τον παρ�νοµο χαρακτ�ρα τη�

συµπεριφορ�� που θα αποτελε	 το αντικε	-
µενο τη� σχετικ�� απ�φαση� τη� Επιτροπ��.
Π�ντω�, τα στοιχε	α µια� τ�τοια� προειδο-
πο	ηση� θα µπορο�ν να χρησιµοποιο�νται ω�
αποδεικτικ� τη� δι�πραξη� παρ�βαση�.

38. Τ�λο�, το υψηλ� επ	πεδο τη� διεθνο��
συνεργασ	α� διατηρ�θηκε και κατ� το 2002.
Πιο συγκεκριµ�να, ο συντονισµ�� των επιθε-
ωρ�σεων και η ανταλλαγ� µη εµπιστευτικ�ν
πληροφορι�ν µε τι� αρχ�� των ΗΠΑ και του
Καναδ� τι� αρµ�διε� για την καταπολ�µηση
των συµπρ�ξεων υπ�ρξε ιδια	τερα επιτυχ��.
Ακ�µη, η Επιτροπ� ενεπλ�κη στην εκδ	καση
τρι�ν αστικ�ν υποθ�σεων στι� ΗΠΑ, �που
ετ�θησαν ζητ�µατα σχετικ� µε την επ	δραση
των διαδικασι�ν �ρευνα� των ΗΠΑ στην κοι-
νοτικ� πολιτικ� περ	 επιε	κεια�.

1.1.2. Μεµονωµ	νε
 υποθ	σει
 του 2002

Αυστριακ	
 τρ�πεζε
 (1)

39. Στι� 11 Ιουν	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα συνολικο� �ψου� 124,26 εκατ. ευρ�
σε οκτ� αυστριακ�� τρ�πεζε�, λ�γω τη� συµ-
µετοχ�� του� σε ευρε	α� κλ	µακα� σ�µπραξη
για τον καθορισµ� των τιµ�ν. Για σχετικ��
λεπτοµ�ρειε�, ανατρ�ξτε στο κεφ�λαιο περ	
χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν (2).

Μεθιοµ�νη (3)

40. Στι� 2 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε πρ�-
στιµα στι� επιχειρ�σει� Degussa AG και Nippon
Soda Company Ltd, �ψου� 118 εκατ. ευρ� και
9 εκατ. ευρ� αντ	στοιχα, λ�γω τη� συµµετοχ��
του� σε σ�µπραξη καθορισµο� τιµ�ν στον το-
µ�α τη� µεθιοµ	νη�, απ� κοινο� µε την Aventis
SA (και την αν�κουσα εξ ολοκλ�ρου σ’ αυτ�ν
θυγατρικ� Aventis Animal Nutrition SA). Η µε-
θιοµ	νη ε	ναι �να απ� τα σηµαντικ�τερα αµι-
νοξ�α που χρησιµοποιο�νται στι� σ�νθετε� ζω-
οτροφ�� και στα προµε	γµατα για �λα τα ζωικ�
ε	δη. Μετ� την επιθε�ρηση που �ρχισε το 1999,
η Επιτροπ� ανακ�λυψε �τι οι ω� �νω επιχει-
ρ�σει� ε	χαν συµµετ�σχει σε µια παγκ�σµια�
εµβ�λεια� σ�µπραξη, µεταξ� Φεβρουαρ	ου 1986
και Φεβρουαρ	ου 1999.

41. Η Aventis SA (πρ�ην Rhône-Poulenc)
�τυχε πλ�ρου� απαλλαγ�� απ� τα πρ�στιµα,
δυν�µει τη� ανακο	νωση� περ	 επιε	κεια� τη�
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(1) Υπ�θεση COMP/D-1/36.571, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/844
τη� 11η� Ιουν	ου 2002.

(2) Βλ�πε σηµε	α 190 επ.
(3) Υπ�θεση COMP/37.519, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/976 τη�

2α� Ιουλ	ου 2002.



Επιτροπ��, δι�τι αποκ�λυψε την �παρξη τη�
σ�µπραξη� στην Επιτροπ� και παρ�σχε απο-
δεικτικ� στοιχε	α αποφασιστικ�� σηµασ	α�
σχετικ� µε τη λειτουργ	α τη�.

Βιοµηχανικ� και ιατρικ� α	ρια (1)

42. Στι� 24 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στι� AGA AB, Air Liquide BV, Air
Products Nederland BV, BOC Group plc, Messer
Nederland BV, NV Hoek Loos και Westfalen
Gassen Nederland NV, συνολικο� �ψου� 25,72
εκατ. ευρ�, λ�γω τη� συµµετοχ�� του� σε µυ-
στικ� σ�µπραξη στον τοµ�α των βιοµηχανι-
κ�ν και ιατρικ�ν αερ	ων στι� Κ�τω Χ�ρε�.

Carlsberg και Heineken (2)

43. Στι� 4 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� �κλεισε την
�ρευν� τη� σχετικ� µε µια τεκµαιρ�µενη συµ-
φων	α κατανοµ�� τη� αγορ�� µεταξ� τη� δανι-
κ�� ζυθοποι	α� Carlsberg και τη� ολλανδικ��
ζυθοποι	α� Heineken, δεδοµ�νου �τι δεν βρ�κε
στοιχε	α που να αποδεικν�ουν �τι η παρ�βαση
για την οπο	α υπ�ρχαν υπ�νοιε� συνεχιζ�ταν και
µετ� τον Μ�ιο του 1995. �τσι, οποιαδ�ποτε πι-
θαν� παρ�βαση δεν θα εν�πιπτε στο χρονικ�
�ριο για την επιβολ� προστ	µων.

44. Την 1η Μαρτ	ου 2002, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε κοινοποι�σει� αιτι�σεων προ� την
Carlsberg και την Heineken, υπαινισσ�µενη
�τι αυτ�� οι δ�ο ζυθοποι	ε� ε	χαν συν�ψει ανε-
π	σηµη συµφων	α για περιορισµ� των δρα-
στηριοτ�των του�, ιδ	ω� ω� προ� τι� εξαγο-
ρ��, η καθεµ	α στην «ιδια	τερη» αγορ� τη�
�λλη�, και για την περ	οδο 1993-1996 (3). Ο
φ�κελο� τη� Επιτροπ�� βασιζ�ταν σε �γγραφα
που ε	χαν βρεθε	 κατ� τη δι�ρκεια αιφνιδια-
στικ�ν επιθεωρ�σεων στι� εγκαταστ�σει�
των δ�ο επιχειρ�σεων, την �νοιξη του 2000.

45. Και οι δ�ο επιχειρ�σει� απ�ντησαν εγ-
γρ�φω� στι� κοινοποι�σει� αιτι�σεων, απορ-
ρ	πτοντα� του� υπαινιγµο�� τη� Επιτροπ�� και
τον	ζοντα� π�σο δ�σκολο �ταν να εισ�λθουν
η µ	α στην αγορ� τη� �λλη�. Η Carlsberg εξ�-
θεσε τα επιχειρ�µατ� τη� και προφορικ�, στο
πλα	σιο ακρ�αση�. Υπ� το φω� των επιχειρη-
µ�των των µερ�ν, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
ολοκληρ�σει την αναζ�τηση στοιχε	ων µε πε-
ραιτ�ρω επιθεωρ�σει� στα γραφε	α των δ�ο
αυτ�ν ζυθοποιι�ν, τον Α�γουστο του 2002. Π�-
ντω�, οι επιθεωρ�σει� αυτ�� δεν �δωσαν ν�α
στοιχε	α που να εµπ	πτουν στην πενταετ� πε-

ρ	οδο που προβλ�πεται για την επιβολ� προ-
στ	µων (4). Με αυτ� τα δεδοµ�να, η Επιτροπ�
αποφ�σισε να κλε	σει την υπ�θεση αυτ� (5).

Ο�κοι δηµοπρασι�ν 	ργων τ	χνη
 (6)

46. Με απ�φαση που εξ�δωσε στι� 30 Οκτω-
βρ	ου, η Επιτροπ� διαπ	στωνε �τι οι ο	κοι
Christie’s και Sotheby’s, οι µεγαλ�τεροι στον κ�-
σµο στι� δηµοπρασ	ε� �ργων τ�χνη�, παρα-
β	αζαν του� καν�νε� ανταγωνισµο� �χοντα�
παρ�νοµα συµφων�σει ω� προ� τον καθορισµ�
των προµηθει�ν και �λλων εµπορικ�ν �ρων,
µεταξ� 1993 και αρχ�ν του 2000. Η σ�µπραξη
αυτ� σκοπ� ε	χε να µει�σει τον ανταγωνισµ�
µεταξ� των δ�ο αυτ�ν ο	κων που ε	χε αναπτυ-
χθε	 κατ� τη δεκαετ	α του 1980 και τι� αρχ��
τη� δεκαετ	α� του 1990. Η σηµαντικ�τερη
πλευρ� τη� συµφων	α� αφορο�σε την α�ξηση
τη� προµ�θεια� που καταβ�λλεται απ� του�
πωλητ�� κατ� τι� δηµοπρασ	ε� (την αποκα-
λο�µενη προµ�θεια του πωλητ�). Αλλ� αυτ�
η παρ�νοµη συµφων	α αφορο�σε και �λλου�
εµπορικο�� �ρου�, �πω� τι� προκαταβολ�� που
καταβ�λλονται στου� πωλητ��, τι� εγγυ�σει�
που παρ�χονται για τα αποτελ�σµατα των δη-
µοπρασι�ν και του� �ρου� πληρωµ��.

47. Εφαρµ�ζοντα� την ανακο	νωση περ	 επι-
ε	κεια� του 1996, η Επιτροπ� �κρινε �τι ο ο	-
κο� Christie’s θα �πρεπε να τ�χει πλ�ρου�
απαλλαγ�� απ� τα πρ�στιµα, δι�τι ε	χε πα-
ρ�σχει αποφασιστικ�� σηµασ	α� αποδε	ξει�
για τη σ�µπραξη αυτ� �ταν η Επιτροπ� δεν
ε	χε κιν�σει �ρευνα και δι�τι �ταν και η
πρ�τη επιχε	ρηση που παρουσ	ασε τ�τοια
στοιχε	α. Το πρ�στιµο για τον ο	κο Sotheby’s
καθορ	σθηκε σε 20,4 εκατ. ευρ�, �τοι στο 6%
του κ�κλου εργασι�ν του σε ολ�κληρο τον
κ�σµο. Το ποσ� αυτ� προκ�πτει µετ� την �κ-
πτωση 40% για τη συνεργασ	α στην �ρευνα.

Μεθυλογλυκαµ�νη (7)

48. Στι� 27 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στην Aventis Pharma SA και στη
Rhône-Poulenc Biochemie SA (απ� κοινο� και
ει� ολ�κληρον αλληλ�γγυε�), �ψου� 2,85 εκατ.

24
(1) Υπ�θεση COMP/36.700, ΕΕ L 84 τη� 1.4.2003.
(2) Υπ�θεση COMP/F-3/37.851.
(3) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/350 τη� 1η� Μαρτ	ου 2002.

(4) Κανονισµ�� (EΟΚ) 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 δι-
κα	ου των µεταφορ�ν και του ανταγωνισµο� τη� Ευρωπαϊκ��
Οικονοµικ�� Κοιν�τητα� (ΕΕ L 319 τη� 29.11.1974, σ. 1).
Στην περ	πτωση αυτ�, η παραγραφ� �ρχισε τον Μ�ιο του
1995, π�ντε �τη πριν απ� την ηµεροµην	α τη� πρ�τη� επιθε-
�ρηση� τη� Επιτροπ�� στι� εγκαταστ�σει� τη� Carlsberg.

(5) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1603 τη� 4η� Νοεµβρ	ου 2002.
(6) Υπ�θεση COMP/37.784.
(7) Υπ�θεση COMP/37.978, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1746 τη�

27η� Νοεµβρ	ου 2002.
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ευρ�, λ�γω συµµετοχ�� του� σε σ�µπραξη κα-
θορισµο� των τιµ�ν και κατανοµ�� τη� αγορ��
στον τοµ�α τη� µεθυλογλυκαµ	νη�, απ� κοινο�
µε τη Merck KgaA. Η µεθυλογλυκαµ	νη ε	ναι
�να χηµικ� προϊ�ν που χρησιµοποιε	ται στη
σ�νθεση ουσι�ν ακτινογραφ	α�, φαρµ�κων και
χρωστικ�ν ουσι�ν. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε
�τι οι επιχειρ�σει� αυτ�� ε	χαν συµµετ�σχει σε
µια παγκ�σµια� εµβ�λεια� σ�µπραξη µεταξ�
Νοεµβρ	ου 1990 και ∆εκεµβρ	ου 1999.

49. Η Merck KgaA �τυχε πλ�ρου� απαλλαγ��
απ� τα πρ�στιµα β�σει τη� ανακο	νωση� τη�
Επιτροπ�� περ	 επιε	κεια�, δι�τι ε	χε αποκα-
λ�ψει την �παρξη τη� σ�µπραξη� στην Επι-
τροπ� και ε	χε παρ�σχει στοιχε	α αποφασι-
στικ�� σηµασ	α� σχετικ� µε τη λειτουργ	α τη�.

Γυψοσαν�δε
 (1)

50. Στι� 27 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
µιαν απ�φαση µε την οπο	α επ�βαλλε πρ�-
στιµα συνολικο� �ψου� 478 εκατ. ευρ� στι�
εταιρε	ε� Lafarge SA, BPB plc, Gebrüder Knauf
Westdeutsche Gipswerke KG και Gyproc
Benelux SA/NV. Η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε τη
συµπεριφορ� των επιχειρ�σεων αυτ�ν ω� πολ�
σοβαρ� παραβ	αση τη� κοινοτικ�� νοµοθε-
σ	α� ανταγωνισµο�. Η �ρευνα τη� Επιτροπ��,
η οπο	α εκιν�θη αυτεπαγγ�λτω�, επ�τρεψε τη
διαπ	στωση �τι οι κυρι�τεροι ευρωπα	οι πα-
ραγωγο	 γυψοσαν	δων ε	χαν συµµετ�σχει σε
κρυφ� σ�µπραξη, η οπο	α εκ�λυπτε τι� τ�σ-
σερι� κυρι�τερε� αγορ�� τη� ΕΕ (Γερµαν	α,
Ηνωµ�νο Βασ	λειο, Γαλλ	α και Μπενελο�ξ).
Με τη σ�µπραξη αυτ� ε	χαν συνεννοηθε	 να
µει�σουν τον ανταγωνισµ� στι� αγορ�� αυτ��
σε επ	πεδο που να εξυπηρετε	 τα συµφ�ροντ�
του�, ανταλλ�σσοντα� πληροφορ	ε� σχετικ�
µε τον �γκο των πωλ�σεων και ενηµερ�νο-
ντα� ο �να� τον �λλο για τι� αυξ�σει� των τι-
µ�ν στι� αγορ�� του Ηνωµ�νου Βασ	λειο και
τη� Γερµαν	α�. Το �ψο� των συναλλαγ�ν στι�
αγορ�� αυτ�� ε	ναι �να απ� τα µεγαλ�τερα στι�
αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� σε θ�µατα συµπρ�-
ξεων κατ� τα δ�κα τελευτα	α �τη. Οι BPB,
Knauf και Lafarge ε	χαν συµµετ�σχει στη σ�-
µπραξη αυτ� κατ� την περ	οδο 1992-1998, το
δε 1996 προσεχ�ρησε σ’ αυτ�ν και η Gyproc.

51. Το σηµαντικ� �ψο� των προστ	µων οφε	-
λεται στη δι�ρκεια τη� παρ�βαση� και, ω�
προ� τη Lafarge (249,60 εκατ. ευρ�) και τη
BPB (138,60 εκατ. ευρ�), στο γεγον�� �τι οι
επιχειρ�σει� αυτ�� υπ�πεσαν σε υποτροπ�
τη� παραβ	αση� του �ρθρου 81, πρ�γµα που
συνιστ� επιβαρυντικ� στοιχε	ο γι’ αυτ��.

Μ�νο οι BPB και Gyproc συνεργ�σθηκαν
µε τι� υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ�� και �τυχαν
µε	ωση� του προστ	µου που του� επεβλ�θη.

52. Η ω� �νω απ�φαση αποτελε	 µια ακ�µη
απ�δειξη τη� αποφασιστικ�τητα� τη� Επι-
τροπ�� να αποκαλ�πτει και να τιµωρε	 τι� πα-
ραβι�σει� τη� νοµοθεσ	α� ανταγωνισµο�, ε	τε
µ�σω ερευν�ν που κινο�νται αυτεπαγγ�λτω�
ε	τε µ�σω α	τηση� εφαρµογ�� τη� πολιτικ��
επιε	κεια�. Στον αγ�να τη� κατ� των συ-
µπρ�ξεων, η Επιτροπ� δ	δει προτεραι�τητα
στου� σηµαντικο�� κλ�δου� τη� ευρωπαϊκ��
οικονοµ	α�, και ιδ	ω� στου� κλ�δου� �που η
δρ�ση τη� ε	ναι σε θ�ση να βελτι�σει �µεσα
την ευηµερ	α των καταναλωτ�ν. Εξ�λλου, η
ω� �νω απ�φαση επιβεβαι�νει την αποφασι-
στικ�τητα τη� Επιτροπ�� να τιµωρε	 µε τον κα-
τ�λληλο τρ�πο τι� επιχειρ�σει� που καθ	-
στανται υπ�τροποι συµπεριφορ�ν προδ�λω�
βλαπτικ�ν του ανταγωνισµο�, αυξ�νοντα�
στι� περιπτ�σει� αυτ�� το �ψο� του προστ	µου.

Βελτιωτικ� γε�ση
 για τρ!φιµα (2)

53. Στι� 17 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στι� επιχειρ�σει� Ajinomoto Co. Inc.
(Ιαπων	α), Cheil Jedang Corporation (Ν�τια Κο-
ρ�α), Daesang Corporation (Ν�τια Κορ�α), �ψου�
15,54 εκατ. ευρ�, 2,74 εκατ. ευρ� και 2,28 εκατ.,
αντ	στοιχα, λ�γω τη� συµµετοχ�� του� σε σ�-
µπραξη καθορισµο� των τιµ�ν και κατανοµ��
τη� πελατε	α� στον τοµ�α των νουκλεοτιδ	ων,
απ� κοινο� µε την Takeda Chemical Industries Ltd
(Ιαπων	α). Το νουκλεοτ	διο � νουκλεϊκ� οξ� πα-
ρ�γεται απ� γλυκ�ζη και χρησιµοποιε	ται στη
βιοµηχαν	α τροφ	µων ω� βελτιωτικ� γε�ση�.
Μετ� απ� �ρευνα που �ρχισε το 1999, η Επι-
τροπ� διαπ	στωσε �τι αυτ�� οι επιχειρ�σει� ε	-
χαν συµµετ�σχει σε µια παγκ�σµια� εµβ�λεια�
σ�µπραξη µεταξ� 1988 και 1998.

54. Σχετικ� µε την ανακο	νωση περ	 επιε	-
κεια�, ε	ναι σηµαντικ� να σηµειωθε	 �τι η
Takeda Chemical Industries Ltd (Ιαπων	α)
�τυχε πλ�ρου� απαλλαγ�� απ� τα πρ�στιµα,
δι�τι παρ�σχε αποφασιστικ�� σηµασ	α� απο-
δεικτικ� στοιχε	α ω� προ� τη λειτουργ	α τη�
σ�µπραξη� σε χρ�νο �που η Επιτροπ� δεν
ε	χε καν γν�ση τη� �παρξ�� τη�.

Ειδικο� γραφ�τε
 (3)

55. Στι� 17 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στι� επιχειρ�σει� SGL Carbon AG,
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(1) Υπ�θεση COMP/37.152.

(2) Υπ�θεση COMP/37.671, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1907 τη�
17η� ∆εκεµβρ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/37.667, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1906 τη�
17η� ∆εκεµβρ	ου 2002.



Le Carbone-Lorraine SA, Ibiden Co., Ltd., Tokai
Carbon Co., Ltd., Toyo Tanso Co., Ltd., NSCC
Techno Carbon Co., Ltd., Nippon Steel Chemical
Co., Ltd., Intech EDM BV και Intech EDM AG,
συνολικο� �ψου� 51,8 εκατ. ευρ�, λ�γω τη�
συµµετοχ�� του� σε σ�µπραξη καθορισµο� των
τιµ�ν στην αγορ� των ισοστατικ�ν ειδικ�ν
γραφιτ�ν (1). Ακ�µη, στην SGL Carbon AG
επ�βαλε και πρ�στιµο 8,81 εκατ. ευρ� λ�γω
τη� συµµετοχ�� τη� και σε �λλη σ�µπραξη κα-
θορισµο� των τιµ�ν στην αγορ� των ειδικ�ν
γραφιτ�ν εξ�λαση�. Η GrafTech International,
Ltd. (πρ�ην UCAR), η οπο	α επ	ση� εκρ	θη
υπε�θυνη και για τι� δ�ο ω� �νω παραβ�σει�,
�τυχε µε	ωση� κατ� 100% των προστ	µων, δι�τι
αποκ�λυψε την �παρξη τη� σ�µπραξη� στην
Επιτροπ� και παρ�σχε αποφασιστικ�� σηµα-
σ	α� στοιχε	α σχετικ� µε τη λειτουργ	α τη�.

Ρ�βδοι οπλισµο� σκυροδ	µατο
 (2)

56. Στι� 17 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση µε την οπο	α επ�βαλε πρ�στιµα συ-
νολικο� �ψου� 85 εκατ. ευρ� σε ενν�α επιχει-
ρ�σει�, αντιστοιχο�σε� σε �νδεκα εταιρε	ε�
(Alfa Acciai SpA, Feralpi Siderurgica SpA,
Ferriere Nord SpA, IRO Industrie Riunite Odolesi
SpA, Leali SpA και Acciaierie e Ferriere Leali
Luigi SpA υπ� εκκαθ�ριση, Lucchini SpA και
Siderpotenza SpA, Riva Acciaio SpA, Valsabbia
Investimenti SpA και Ferriera Valsabbia SpA),
καθ�� και σε µ	α �νωση επιχειρ�σεων
(Federacciai), λ�γω συµµετοχ�� του� σε σ�-
µπραξη καλ�πτουσα την ιταλικ� αγορ� των ρ�-
βδων οπλισµο� σκυροδ�µατο�. Το�το συνιστ�
ιδια	τερα σοβαρ� παραβ	αση του �ρθρου 65 πα-
ρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ.

57. Αυτ� η ενια	α, περ	πλοκη και διαρκ�� συµ-
φων	α στρεφ�ταν γ�ρω απ� πολλο�� �ξονε�:
τον καθορισµ� των τιµ�ν για τι� «επιβαρ�νσει�
λ�γω διαστ�σεων» (το πρ�σθετο ποσ�, σε συ-
ν�ρτηση µε τη δι�µετρο τη� ρ�βδου, που προ-
στ	θεται στην τιµ� β�ση�), τον καθορισµ� τη�
τιµ�� β�ση�, τον καθορισµ� των προθεσµι�ν για
τι� πληρωµ�� και τον περιορισµ� � τον �λεγχο
τη� παραγωγ�� και/� των πωλ�σεων.

58. Στι� εν λ�γω επιχειρ�σει� επεβλ�θησαν
πρ�στιµα �ψου� απ� 26,9 εκατ. ευρ� �ω�
3,57 εκατ. ευρ�. Η Επιτροπ� �λαβε υπ�ψη τη�
το γεγον�� �τι οι Riva και Lucchini αποτελο�ν
µεγ�λου� οµ	λου�, των οπο	ων ο κ�κλο� ερ-
γασι�ν ε	ναι µε µεγ�λη διαφορ� υψηλ�τερο�
εκε	νου των �λλων µελ�ν τη� σ�µπραξη�.

59. Σ�µφωνα µε τη νοµολογ	α Eurofer (3), η
Federacciai ε	ναι ο αποδ�κτη� τη� απ�φαση�
τη� Επιτροπ��, χωρ	� �µω� να τη� επιβ�λλεται
πρ�στιµο. Η Ferriere Nord �ταν υπ�τροπο� πα-
ρ�βαση�, πρ�γµα που αποτελε	 επιβαρυντικ�
στοιχε	ο. Ταυτ�χρονα, �ταν η µ�νη που συ-
νεργ�σθηκε µε τι� υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ��,
οπ�τε επελ�γη για µε	ωση του προστ	µου, �πω�
προβλ�πεται στην ανακο	νωση περ	 επιε	κεια�.

60. Στην υπ�θεση αυτ�, η Επιτροπ� εφ�ρµοσε
τι� διατ�ξει� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ µετ� την εκ-
πνο� τη�, σ�µφωνα µε την ανακο	νωσ� τη� τη�
26η� Ιουν	ου 2002, σχετικ� µε ορισµ�νε� πλευ-
ρ�� τη� διευθ�τηση� υποθ�σεων ανταγωνισµο�
που απορρ�ουν απ� τη λ�ξη τη� ισχ�ο� τη� συν-
θ�κη� ΕΚΑΧ (4), στην οπο	α αναφ�ρει την πρ�-
θεσ� τη� να ακολουθ�σει τι� γενικ�� αρχ�� του
δικα	ου που δι�πει τη διαδοχ� των νοµικ�ν ρυθ-
µ	σεων. Σ�µφωνα µε την ανακο	νωση αυτ�: «Σε
περ	πτωση που η Επιτροπ�, κατ� την εφαρ-
µογ� των κοινοτικ�ν διατ�ξεων ανταγωνισµο�
ω� προ� δεδοµ�νη συµφων	α, διαπιστ�νει κ�-
ποια παρ�βαση σε τοµ�α που εµπ	πτει στο πε-
δ	ο εφαρµογ�� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, εφαρµο-
στ�ε� θα ε	ναι οι διατ�ξει� ουσιαστικο� δικα	ου
οι οπο	ε� 	σχυαν κατ� τον χρ�νο τ�λεση� των
γεγον�των που συνιστο�ν την παρ�βαση, χω-
ρ	� να �χει σηµασ	α ο χρ�νο� κατ� τον οπο	ο
εφαρµ�ζονται οι σχετικ�� διατ�ξει�. Εν π�ση
περιπτ�σει, σε �,τι αφορ� τη διαδικασ	α, εφαρ-
µοστ�α µετ� τη λ�ξη ισχ�ο� τη� συνθ�κη�
ΕΚΑΧ θα ε	ναι η νοµοθεσ	α τη� ΕΚ.»

1.2. ∫¿ıÂÙÂ˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜

Nintendo (5)

61. Στι� 30 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� επ�-
βαλε πρ�στιµα συνολικο� �ψου� 167,9 εκατ.
ευρ� στι� Nintendo Corporation Ltd και
Nintendo of Europe GmbH (την επικεφαλ��
µητρικ� εταιρε	α του οµ	λου Nintendo και την
κυρι�τερη θυγατρικ� τη� στη Ευρ�πη), John
Menzies plc, Soc. Rep. Concentra LDA, Linea
GIG SpA, Nortec SA, Bergsala AB, Itochu
Corporation και CD-Contact Data GmbH.

62. Στη σχετικ� απ�φαση, η Επιτροπ� διαπ	-
στωνε �τι οι αποδ�κτε� τη� ε	χαν συµµετ�σχει
σε παραβ	αση του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη�
συνθ�κη� ΕΚ και του �ρθρου 53 παρ�γραφο�
1 τη� συµφων	α� ΕΟΧ, περιορ	ζοντα� το πα-
ρ�λληλο εµπ�ριο παιχνιδοµηχαν�ν και κα-
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(1) «Ειδικο	 γραφ	τε�» ε	ναι ο γενικ�� �ρο� που χρησιµοποιε	-
ται ευρ�ω� στη βιοµηχαν	α για να περιγρ�ψει µιαν οµ�δα
προϊ�ντων γραφ	τη για δι�φορε� χρ�σει�.

(2) Υπ�θεση COMP/37.956.

(3) Απ�φαση τη� 11η� Μαρτ	ου 1999 στην υπ�θεση T-136/94.
(4) ΕΕ C 152 τη� 26.6.2002, σ. 5.
(5) Υποθ�σει� COMP/C-3/35.587, COMP/C-3/35.706 και

COMP/C-3/36.321.
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σετ�ν Nintendo σε ολ�κληρο τον ΕΟΧ. Π�ρα
απ� τι� επ	σηµε� συµφων	ε� διανοµ�� που πε-
ρι�ριζαν τι� παρ�λληλε� εξαγωγ��, τα µ�ρη
συνεργ�ζονταν στεν� και για τον εντοπισµ�
τη� προ�λευση� του παρ�λληλου εµπορ	ου και
τη� ταυτ�τητα� των παρ�λληλων εµπ�ρων.

63. Η παρ�βαση συντονιζ�ταν απ� τη Nintendo,
αλλ� οι υπ�λοιποι αποδ�κτε� τη� απ�φαση�,
ανεξ�ρτητοι διανοµε	� τη� Nintendo σε δι�φο-
ρε� χ�ρε� του ΕΟΧ, συνεργ�ζονταν µε τη
Nintendo ενεργ�, και στι� περισσ�τερε� περι-
πτ�σει� οικειοθελ��, για τη δι�πραξη τη� πα-
ρ�βαση� και την εξασφ�λιση των σχετικ�ν οφε-
λ�ν. Κατ� τον προσδιορισµ� των προστ	µων
�γιναν οµαδοποι�σει�, για να διαπιστωθο�ν οι
πραγµατικ�� επιπτ�σει� στον ανταγωνισµ� απ�
κ�θε µορφ� παραβατικ�� συµπεριφορ�� των επι-
χειρ�σεων, δεδοµ�νου �τι υπ�ρχαν µεγ�λε� απο-
κλ	σει� µεταξ� του�. Ακ�µη, εφαρµ�σθηκε και
�να� πολλαπλασιαστ�� επ	 του αρχικο� ποσο�
του προστ	µου που ε	χε προσδιορισθε	 για
τι� Nintendo, John Menzies plc και Itochu
Corporation, �τσι �στε να εξασφαλισθε	 �να
επαρκ�� αποτρεπτικ� αποτ�λεσµα, µε γν�µονα
το µ�γεθο� και του� συνολικο�� π�ρου� του�.

64. ∆ι�φορα επιβαρυντικ� στοιχε	α οδ�γησαν
σε αυξ�σει� των προστ	µων: υποκ	νηση και κα-
θοδ�γηση τη� παρ�βαση� (Nintendo), συν�-
χιση τη� παρ�βαση� και µετ� την �ναρξη των
ερευν�ν τη� Επιτροπ�� (Nintendo, John Menzies
plc) και απ�πειρα παραπλ�νηση� τη� Επιτρο-
π�� σε σχ�ση µε το πραγµατικ� ε�ρο� τη� πα-
ρ�βαση�, µε την παροχ� ανακριβ�ν στοιχε	ων
µετ� απ� επ	σηµη α	τηση πληροφ�ρηση� (John
Menzies plc). Η Επιτροπ� αναγν�ρισε και ελα-
φρυντικ� στην υπ�θεση αυτ�: καθαρ� παθητι-
κ�� ρ�λο� (Soc. Rep. Concentra L.DA) και τε-
λικ� συνεργασ	α µε την Επιτροπ� κατ� τη δι-
οικητικ� διαδικασ	α (Nintendo, John Menzies).

65. Χορηγ�ντα� µεγ�λε� εκπτ�σει� στι�
Nintendo και John Menzies plc µετ� τη συνερ-
γασ	α του�, η Επιτροπ� τ�νισε τη σηµασ	α που
αποδ	δει στη συνεργασ	α αυτ�, ακ�µη και �ταν
πρ�κειται για παραβ�σει� κ�θετη� µορφ��, για
τι� οπο	ε� δεν εφαρµ�ζεται η ανακο	νωση περ	
επιε	κεια�. Τ�λο�, ελ�φθη υπ�ψη και το �τι η
Nintendo προσ�φερε σηµαντικ� οικονοµικ�
αποζηµ	ωση στου� τρ	του� που ε	χαν υποστε	
οικονοµικ� ζηµ	α λ�γω τη� παρ�βαση�.

66. Gπω� τον	ζεται και στη σχετικ� απ�φαση,
οι περιορισµο	 του παρ�λληλου εµπορ	ου εξα-
κολουθο�ν να αποτελο�ν πολ� σοβαρ� παρα-
β	αση του �ρθρου 81 ΕΚ, οπ�τε θα δι�κονται
και θα τιµωρο�νται απ� την Επιτροπ� µε τρ�πο
παρ�µοιο µε εκε	νον για τι� κλασικ�� οριζ�-
ντιε� συµπρ�ξει�.
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2.1. ÕÚıÚÔ 82

67. Εν� κατ� τη δι�ρκεια του �του� δεν εξε-
δ�θησαν επ	σηµε� αποφ�σει� σχετικ� µε κα-
ταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση�, η Επιτροπ�
συνεχ	ζει να αποδ	δει µεγ�λη προσοχ� στι�
αποσταθεροποιητικ�� επιπτ�σει� τη� κατ�-
χρηση� δεσπ�ζουσα� θ�ση� στον ανταγωνι-
σµ� στι� αγορ��. Αρκετ�� υποθ�σει�, οι οπο	ε�
ξεκ	νησαν ε	τε µετ� απ� καταγγελ	ε� ε	τε αυ-
τεπαγγ�λτω�, ερευν�νται αυτ� τη στιγµ�, αφο-
ρο�ν δε δι�φορου� τοµε	�, �πω� τι� τηλεπι-
κοινων	ε�, τι� µεταφορ�� και τα ΜΜΕ (1).

IMS Health (2)

68. Κατ� το 2002, σηµει�θηκαν και περαιτ�ρω
εξελ	ξει� στην υπ�θεση αυτ�, στο πλα	σιο τη�
οπο	α� η Επιτροπ� αποφ�σισε να επιβ�λει προ-
σωριν� µ�τρα (3) στην IMS Health, στι� 3 Ιου-
λ	ου 2001. Η απ�φαση αυτ� ανεστ�λη στη συ-
ν�χεια απ� το ∆ικαστ�ριο, µ�χρι να εκδοθε	 τε-
λικ� δικαστικ� απ�φαση σχετικ� µε την α	τηση
ακ�ρωσ�� τη� (4). Η τελευτα	α διαδικασ	α �χει
ανασταλε	 µ�χρι να δοθε	 απ�ντηση σε α	τηση
προδικαστικ�� απ�φαση� (5) του Landgericht
τη� Φρανκφο�ρτη� για ζητ�µατα που �χουν
σχ�ση µε την απ�φαση τη� Επιτροπ��.

69. Εν� κατ� το 2002 η Επιτροπ� συν�χισε
την αξιολ�γησ� τη� για τη συµπεριφορ� τη�
IMS στο πλα	σιο τη� κ�ρια� διαδικασ	α�, τα
γερµανικ� δικαστ�ρια εξ�δωσαν ορισµ�νε�
αποφ�σει� που �χουν σχ�ση µε τα δικαι�µατα
πνευµατικ�� ιδιοκτησ	α� τη� IMS στο πλα	-
σιο τη� «δοµ�� 1 860 πλ	νθων» (6). Η απ�φαση
τη� Επιτροπ�� βασ	σθηκε στην παραδοχ� �τι
η δοµ� αυτ� και τα παρεπ�µεν� τη� καλ�-
πτονται απ� δικα	ωµα πνευµατικ�� ιδιοκτη-
σ	α� (7). Η πλ�ον πρ�σφατη απ�φαση, που εξ�-
δωσε το Oberlandesgericht τη� Φρανκφο�ρ-
τη� στι� 17 Σεπτεµβρ	ου στην υπ�θεση IMS
κατ� Pharma Intranet (PI) (8), διαπιστ�νει �τι
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(1) Για περισσ�τερε� λεπτοµ�ρειε�, βλ�πε τα επιµ�ρου� τµ�-
µατα τη� παρο�σα� �κθεση�: τµ�µα I.Γ.4.3, περ	 σιδηροδρο-
µικ�ν µεταφορ�ν, σηµε	ο 133· τµ�µα I.Γ.8, περ	 τη� κοινω-
ν	α� τη� πληροφορ	α�, σηµε	ο 196.

(2) Υπ�θεση COMP/38.044, IMS Health/NDC.
(3) Απ�φαση τη� 3η� Ιουλ	ου 2001, ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002, η οπο	α

δι�τασσε την IMS να χορηγ�σει �δεια εκµετ�λλευση� τη�
«δοµ�� 1 860 πλ	νθων», η οπο	α χωρ	ζει τη Γερµαν	α σε 1 860
ζ�νε� πωλ�σεων.

(4) ∆ιατ�ξει� τη� 26η� Οκτωβρ	ου 2001 στην υπ�θεση T-184/01
R και τη� 11η� Απριλ	ου 2002 στην υπ�θεση C-481/01 P(R).

(5) Υπ�θεση C-418/01.
(6) Υποδια	ρεση τη� εθνικ�� επικρ�τεια� σε 1 860 γεωγραφικ��

ζ�νε�, µε σκοπ� την οµαδοπο	ηση των δεδοµ�νων για τι� πω-
λ�σει� των φαρµακοβιοµηχανι�ν τη� Γερµαν	α�.

(7) Απ�φαση, σκ�ψη 36.
(8) Η Pharma Intranet AG εξαγορ�σθηκε απ� την NDC στι�

16 Οκτωβρ	ου 2000.



η IMS δεν νοµιµοποιε	ται να ασκ�σει �νδικα
µ�σα για τη διασφ�λιση δικαιωµ�των πνευ-
µατικ�� ιδιοκτησ	α�, ε	τε πρ�κειται για απλ�
δικαι�µατα πνευµατικ�� ιδιοκτησ	α� ε	τε για
ιδι�τυπα δικαι�µατα, αλλ� �τι θα µπορο�σε να
καταθ�σει α	τηση διακοπ�� για την εκ µ�ρου�
τη� ΙΡ παραβ	αση του γερµανικο� ν�µου περ	
αθ�µιτου ανταγωνισµο�. Ωστ�σο, το ω� �νω
δικαστ�ριο υποστ�ριξε �τι το τελευτα	ο δι-
κα	ωµα δεν επ�τρεπε στην IMS να µονοπωλε	
�λε� τι� δοµ�� που οµοι�ζουν � απορρ�ουν
απ� τη «δοµ� 1 860 πλ	νθων». Η Επιτροπ� θα
συνεχ	σει να παρακολουθε	 τι� υποθ�σει� που
εκδικ�ζονται στα γερµανικ� δικαστ�ρια, για
να αποφασ	σει τα µ�τρα που πρ�πει να λ�βει
στην κ�ρια διαδικασ	α τη� εν λ�γω υπ�θεση�.

2.2. ÕÚıÚÔ 86

70. Στην απ�φαση max.mobil τη� 30�� Ιανου-
αρ	ου 2002 στην υπ�θεση T-54/99, το Πρωτο-
δικε	ο �πρεπε να αποφανθε	 επ	 µια� α	τηση�
ακ�ρωση� η οπο	α ε	χε κατατεθε	 δυν�µει του
�ρθρου 230 ΕΚ απ� τη δε�τερη σε µ�γεθο�
εταιρε	α κινητ�� τηλεφων	α� στην Αυστρ	α,
τη max.mobil. Η α	τηση αυτ� στρεφ�ταν κατ�
µια� επιστολ��, µε την οπο	α η Επιτροπ� ε	χε
γνωστοποι�σει στη max.mobil �τι δεν επρ�-
κειτο να δ�σει συν�χεια στην καταγγελ	α µε
την οπο	α ο αιτ�ν ε	χε ζητ�σει απ� την Επι-
τροπ� να παρ�µβει κατ� τη� Αυστρ	α� µε β�ση
το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 3 ΕΚ, δεδοµ�νου �τι
η Αυστρ	α εφ�ρετο να �χει παραβι�σει τα �ρ-
θρα 86 παρ�γραφο� 1 και 82 ΕΚ στο πλα	σιο του
καθορισµο� των τελ�ν παραχ�ρηση�.

71. Το �ρθρο 86 παρ�γραφο� 3 ΕΚ αναθ�τει
στην Επιτροπ� την εφαρµογ� των �ρθρων 86
παρ�γραφο� 1 και 86 παρ�γραφο� 2, καθ��
και, �που το�το ε	ναι αναγκα	ο, την αποστολ�
των κατ�λληλων οδηγι�ν και αποφ�σεων προ�
τα κρ�τη µ�λη. Επ	 µεγ�λο δι�στηµα, η θ�ση
τη� κοινοτικ�� νοµολογ	α� �ταν επιβεβαιω-
τικ� τη� �ποψη� τη� Επιτροπ��, �τι µπορε	
να ασκε	 τη διακριτικ� τη� ευχ�ρεια ω� προ�
το αν και π�� να κ�νει χρ�ση των εξουσι�ν
τη� δυν�µει του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 3 χω-
ρ	� να περιορ	ζεται ω� προ� αυτ� απ� την
�παρξη � µη καταγγελι�ν εκ µ�ρου� τρ	των.
Το�το σ�µαινε �τι, �που η Επιτροπ� δεν ενερ-
γο�σε σχετικ� µε καταγγελ	α ιδι�τη εναντ	ον
κρ�του� µ�λου� για παραβ	αση του �ρθρου 86
παρ�γραφο� 1, � �που η Επιτροπ� ηρνε	το να
ενεργ�σει, ο καταγγ�λλων ιδι�τη� δεν ενο-
µιµοποιε	το να καταθ�σει προσφυγ� επ	 πα-
ραλε	ψει � α	τηση ακ�ρωση�, αν�λογα µε την
περ	πτωση. Στην απ�φαση τη� 20�� Φεβρου-
αρ	ου 1997 (1), εν� και π�λι απ�ρριπτε ω� απα-
ρ�δεκτη την α	τηση ακ�ρωση� που ε	χε κα-

τατεθε	 απ� καταγγ�λλοντα κατ� τη� �ρνη-
ση� τη� Επιτροπ�� να παρ�µβει δυν�µει του
�ρθρου 86 παρ�γραφο� 3, το Ευρωπαϊκ� ∆ι-
καστ�ριο �κρινε �τι δεν θα µπορο�σε να απο-
κλεισθε	, σε εξαιρετικ�� περιπτ�σει�, �να�
ιδι�τη� να νοµιµοποιε	ται να υποβ�λει µια
τ�τοια α	τηση (2).

72. Στην προαναφερ�µενη απ�φαση
max.mobil, το Πρωτοδικε	ο απ�κλινε ουσια-
στικ� απ� την προηγηθε	σα νοµολογ	α. Υπο-
στ�ριξε �τι οι καταγγ�λλοντε� ιδι�τε� δυ-
ν�µει του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 3 ε	χαν το
δικα	ωµα να ζητ�σουν απ� την Επιτροπ� να
εξετ�σει τι� καταγγελ	ε� του� κατ� τρ�πο
ταχ� και αµερ�ληπτο. Σ�µφωνα µε το Πρω-
τοδικε	ο, η υποχρ�ωση αυτ� υπ�κειται σε δι-
καστικ� �λεγχο, πρ�γµα που σηµα	νει �τι ο
καταγγ�λλων νοµιµοποιε	ται να καταθ�σει
προσφυγ� δυν�µει του �ρθρου 230 ΕΚ για
ακ�ρωση πρ�ξη� µε την οπο	α η Επιτροπ�
αρνε	ται να ασκ�σει τι� εξουσ	ε� τη� δυν�µει
του �ρθρου 86 παρ�γραφο� 3. Ω� προ� την ου-
σ	α, η απ�φαση αν�φερε �τι ο ρ�λο� του κοι-
νοτικο� δικαστ� περιορ	ζεται στον �λεγχο
τη� πρ�ξη� τη� Επιτροπ�� ω� προ� τρ	α ση-
µε	α, δηλαδ� α) ε�ν περιλαµβ�νει αιτιολο-
γικ� �κθεση η οπο	α εκ πρ�τη� �ψεω� ε	ναι
συνεκτικ� και λαµβ�νει δε�ντω� υπ�ψη τι�
σχετικ�� πλευρ�� τη� υπ�θεση�, β) ε�ν τα πα-
ρατιθ�µενα πραγµατικ� περιστατικ� ε	ναι
ακριβ� κατ� την ουσ	α και γ) ε�ν η εκ πρ�-
τη� �ψεω� αξιολ�γηση των πραγµατικ�ν αυ-
τ�ν περιστατικ�ν δεν περι�χει �κδηλο
σφ�λµα.

73. Ακολουθ�ντα� τα κριτ�ρια αυτ� κατ� την
εξ�ταση τη� εν λ�γω επιστολ�� τη� Επιτρο-
π��, το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε την προσφυγ�
τη� max.mobil ω� αβ�σιµη. Ωστ�σο, και δε-
δοµ�νου �τι η υπ�θεση αυτ� �γειρε σηµα-
ντικ� ζητ�µατα αρχ��, η Επιτροπ� �σκησε
�φεση στο ∆ΕΚ, ζητ�ντα� να ακυρωθε	 η απ�-
φαση του Πρωτοδικε	ου και η προσφυγ� τη�
max.mobil να απορριφθε	 ω� απαρ�δεκτη (3).

28

(1) Απ�φαση τη� 20�� Φεβρουαρ	ου 1997, υπ�θεση C-107/95 P,
Bilanzbuchhalter.

(2) Β�σει τη� απ�φαση� του ∆ΕΚ στην υπ�θεση Bilanzbuchhalter,
προσφυγ� κατ� τη� Επιτροπ�� επ	 παραλε	ψει �γινε για πρ�τη
φορ� αποδεκτ� απ� το Πρωτοδικε	ο στην απ�φασ� του στην
υπ�θεση TF 1 (απ�φαση τη� 3η� Ιουν	ου 1999, υπ�θεση 
T-17/96). Το Πρωτοδικε	ο �ταν τη� γν�µη� �τι ο καταγγ�λ-
λων βρισκ�ταν σε κατ�σταση εξαιρετικ�. Ωστ�σο, επειδ� η
Επιτροπ� ε	χε λ�βει θ�ση πριν απ� την ηµεροµην	α τη� απ�-
φαση�, δεν υπ�ρχε αν�γκη να εκδικασθε	 η προσφυγ� επ	
παραλε	ψει. Κατ’ �φεση, το ∆ΕΚ (απ�φαση τη� 12η� Ιουλ	ου
2001, συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� C-302/99 και C-308/99
P) επιβεβα	ωσε �τι, επειδ� η Επιτροπ� ε	χε αποσαφην	σει τη
θ�ση τη�, οπ�τε η προσφυγ� επ	 παραλε	ψει δεν ε	χε πλ�ον
αντικε	µενο, δεν υπ�ρχε αν�γκη να εξετ�σει το Πρωτοδι-
κε	ο το αποδεκτ� � µη τη� προσφυγ��.

(3) ΕΕ C 169 τη� 13.7.2002, σ. 15.
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° — ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
·Ó¿ ÙÔÌ¤·

1. ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË 
ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÈÎ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘

74. Το �το� 2002 υπ�ρξε ιδια	τερα σηµαντικ�
για την απελευθ�ρωση των ευρωπαϊκ�ν αγο-
ρ�ν φυσικο� αερ	ου και ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια�. Μεγ�λη πρ�οδο� �χει επιτευχθε	 �σον
αφορ� την �κδοση ν�α� νοµοθεσ	α� (οδηγ	α
για την ολοκλ�ρωση των εσωτερικ�ν αγο-
ρ�ν φυσικο� αερ	ου και ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� — στη συν�χεια «οδηγ	α για την επ	-
σπευση τη� ολοκλ�ρωση�», κανονισµ�� σχε-
τικ� µε τι� διασυνοριακ�� συναλλαγ��
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�, καθ�� και οδηγ	α για
την ασφ�λεια του εφοδιασµο� στον τοµ�α του
φυσικο� αερ	ου). Ταυτ�χρονα, η Επιτροπ�
�κλεισε σειρ� ιδια	τερα σηµαντικ�ν υποθ�-
σεων ανταγωνισµο� σχετικ�ν µε τον τοµ�α
τη� εν�ργεια�.

75. Το σηµαντικ�τερο γεγον�� του �του� �ταν
το Συµβο�λιο Εν�ργεια� τη� 25η� Νοεµ- 
βρ	ου 2002. Στη δι�ρκεια τη� εν λ�γω συν�-
ντηση�, τα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ κατ�ληξαν σε
πολιτικ� συµφων	α �σον αφορ� την οδηγ	α
για την επιτ�χυνση τη� ολοκλ�ρωση� (1) (τρο-
πολογ	ε� τη� οδηγ	α� 96/92/EΚ για την ηλε-
κτρικ� εν�ργεια και τη� οδηγ	α� 98/30/EΚ
για το φυσικ� α�ριο) και τον κανονισµ� σχε-
τικ� µε τι� διασυνοριακ�� συναλλαγ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�. Η εν λ�γω πολιτικ� συµ-
φων	α αποτελε	 β�µα µε	ζονο� σηµασ	α� για
την απελευθ�ρωση των αγορ�ν εν�ργεια� και,
µετ� την επ	σηµη �γκρισ� τη� (που αναµ�νε-
ται για το καλοκα	ρι του 2003), θα παρ�χει
στου� φορε	� τη� αγορ�� την απαρα	τητη νο-
µικ� ασφ�λεια για την �σκηση των επιχει-
ρηµατικ�ν δραστηριοτ�των του� στον τοµ�α
τη� εν�ργεια� κατ� τα επ�µενα �τη.

76. Gσον αφορ� την οδηγ	α για την επιτ�-
χυνση, τα ουσιαστικ� στοιχε	α του πολιτι-
κο� συµβιβασµο� που επετε�χθη µεταξ� των
κρατ�ν µελ�ν τη� ΕΕ τον Νο�µβριο του 2002
µπορο�ν να συνοψισθο�ν ω� εξ��: α) �νοιγµα
τη
 αγορ�
 για �λου� του� µη εγχ�ριου� πε-
λ�τε� φυσικο� αερ	ου και ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� απ� την 1η Ιουλ	ου 2004 και για �λου�
του� �λλου� πελ�τε�, δηλαδ� συµπεριλαµ-

βανοµ�νων των ιδιωτικ�ν νοικοκυρι�ν, απ�
την 1η Ιουλ	ου 2007· β) αυξηµ�νε� υποχρε�-
σει
 παροχ&
 καθολικ&
 υπηρεσ�α
 στον τοµ�α
τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� (εγγ�ηση εφοδια-
σµο� σε λογικ�� τιµ��)· γ) νοµικ!
 και λει-
τουργικ!
 διαχωρισµ!
 για του� διαχειριστ��
συστηµ�των µεταφορ�� απ� την 1η Ιουλ	ου
2004 (για του� διαχειριστ�� συστηµ�των δια-
νοµ�� λειτουργικ�� διαχωρισµ�� απ� την
1η Ιουλ	ου 2004, νοµικ�� διαχωρισµ�� απ�
την 1η Ιουλ	ου 2007)· δ) εισαγωγ� εν�� καθε-
στ�το
 ρυθµιζ!µενη
 πρ!σβαση
 τρ�των για τα
δ	κτυα µεταφορ�� και διανοµ�� και τι� εγκα-
ταστ�σει� ΥΦΑ (2). Gσον αφορ� την αποθ�-
κευση τα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ �χουν την επι-
λογ� µεταξ� καθεστ�των ρυθµιζ�µενη� πρ�-
σβαση� τρ	των και καθεστ�των πρ�σβαση�
τρ	των κατ�πιν διαπραγµατε�σεων· ε) αν�-
γκη σ�σταση� ρυθµιστικ�ν αρχ�ν, οι οπο	ε�
θα �χουν τουλ�χιστον την αρµοδι�τητα να
καθορ	ζουν � να εγκρ	νουν, πριν τεθο�ν σε
εφαρµογ�, µεθ�δου� για τον υπολογισµ� των
τιµολογ	ων πρ�σβαση� δικτ�ου· στ) οι πα-
ρεκκλ�σει
 απ� τα ρυθµισµ�να τιµολ�για εν-
δ�χεται να επιτραπο�ν απ� την Επιτροπ� για
σηµαντικ� �ργα ν�α� υποδοµ�� στον τοµ�α
του φυσικο� αερ	ου.

77. Ο κανονισµ�� για τι� διασυνοριακ�� συ-
ναλλαγ�� στον τοµ�α τη� ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� �χει ω� στ�χο να θ�σει δ	καιου� καν�-
νε� για τι� διασυνοριακ�� συναλλαγ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�, αυξ�νοντα� κατ’ αυτ�ν τον
τρ�πο τον ανταγωνισµ� στο πλα	σιο τη� εσω-
τερικ�� αγορ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Τα κ�-
ρια στοιχε	α του πολιτικο� συµβιβασµο� που
επιτε�χθηκε µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν τη�
ΕΕ µπορο�ν να συνοψισθο�ν ω� εξ��: α) δη-
µιουργ	α µηχανισµο� αντιστ�θµιση� υπ�ρ των
διαχειριστ�ν των συστηµ�των µεταφορ�� για
δαπ�νε� που προκ�πτουν ω� αποτ�λεσµα εξυ-
πηρ�τηση� διακοµιζ�µενων ρο�ν, αντιστ�θ-
µιση η οπο	α θα καταβ�λλεται απ� του� δια-
χειριστ�� των συστηµ�των µεταφορ�� που
αποτελο�ν το σηµε	ο αφετηρ	α� των διαµε-
τακοµιζ�µενων ρο�ν και το σ�στηµα µετα-
φορ�� στο οπο	ο καταλ�γουν οι εν λ�γω ρο��·
β) καθορισµ�� εναρµονισµ�νων αρχ�ν �σον
αφορ� τα τ�λη διαµετακοµιζ�µενη� µεταφο-
ρ��, ιδ	ω�, εφαρµογ� ισ�τιµων και διαφαν�ν
τελ�ν ανεξαρτ�τω� απ�σταση� για τη χρ�ση
δικτ�ου, µολον�τι επιτρ�πονται σ�µατα που
αντανακλο�ν το ισοζ�γιο παραγωγ��/κατα-
ν�λωση� (3)· γ) καθορισµ�� καν�νων για να
µεγιστοποιηθε	 η διαθεσιµ�τητα τη� ικαν�-
τητα� µεταφορ��· δ) θ�σπιση αρχ�ν για τη

29
(1) �γγραφο 14867/02 του Συµβουλ	ου, τη� 27η� Νοεµβρ	ου 2002,

για το φυσικ� α�ριο, και �γγραφο 14869/02 του Συµβουλ	ου,
τη� 27η� Νοεµβρ	ου 2002, για την ηλεκτρικ� εν�ργεια.

(2) Υγροποιηµ�νο φυσικ� α�ριο. 
(3) Τα επονοµαζ�µενα «σ�µατα χωροθ�τηση�».



διαχε	ριση τη� υπερφ�ρτωση�· ε) καθορισµ��
καν�νων για τη χρ�ση εσ�δων απ� τη δια-
χε	ριση τη� υπερφ�ρτωση�· στ) συµµετοχ�
των εθνικ�ν ρυθµιστικ�ν αρχ�ν σε θ�µατα
τιµολογ	ων και κατανοµ�� ικαν�τητα�· ζ) πρ�-
βλεψη κυρ�σεων απ� τα κρ�τη µ�λη για πα-
ραβ�σει� του κανονισµο� και υποχρ�ωση των
κρατ�ν µελ�ν να υποβ�λουν αναφορ� στην
Επιτροπ�, η οπο	α παρακολουθε	 την εφαρ-
µογ� του κανονισµο�.

78. Η πολιτικ� συµφων	α που επιτε�χθηκε
απ� τα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ ακολουθε	 σε µε-
γ�λο βαθµ� την τροποποιηµ�νη πρ�ταση τη�
Επιτροπ�� �σον αφορ� την οδηγ	α για την
επ	σπευση και τον κανονισµ� για τι� διασυ-
νοριακ�� συναλλαγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
που εκδ�θηκε τον Ιο�νιο του 2002 (1). Στην εν
λ�γω πρ�ταση ενσωµατ�θηκαν τα πορ	σµατα
του Ευρωπαϊκο� Συµβουλ	ου τη� Βαρκελ�νη�
και των συζητ�σεων στο πλα	σιο των οµ�δων
εργασ	α� του Συµβουλ	ου, και ελ�φθησαν
υπ�ψη οι τροπολογ	ε� που εν�κρινε το Ευ-
ρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο κατ� την πρ�τη αν�-
γνωση τη� νοµοθετικ�� δ�σµη�. Ωστ�σο, η
Επιτροπ� ε	χε προτε	νει να πραγµατοποιη-
θε	 συντοµ�τερα το πλ�ρε� �νοιγµα τη� αγο-
ρ��.

79. Εκτ�� απ� τη δ�σµη για την εσωτερικ�
αγορ�, η Επιτροπ� εξ�δωσε πρ�ταση οδηγ	α�
�σον αφορ� την ασφ�λεια του εφοδιασµο�
στον τοµ�α του φυσικο� αερ	ου (2). Η εν λ�γω
πρ�ταση �χει ω� στ�χο να διευκριν	σει και
να ορ	σει τι� ευθ�νε� των φορ�ων τη� αγορ��
στι� ελευθερωµ�νε� ευρωπαϊκ�� αγορ�� φυ-
σικο� αερ	ου �σον αφορ� την ασφ�λεια του
εφοδιασµο�. Απ� την �ποψη αυτ�, η πρ�ταση
προβλ�πει κατ’ αρχ�ν �τι τα κρ�τη µ�λη θα
εφαρµ�σουν ορισµ�να ελ�χιστα πρ�τυπα για
τον αδι�λειπτο εφοδιασµ� πελατ�ν, για πα-
ρ�δειγµα διαθ�σιµη ικαν�τητα και �γκο σε
περ	πτωση κακ�ν καιρικ�ν συνθηκ�ν � στην
περ	πτωση σηµαντικ�� διακοπ�� του εφο-
διασµο�. Ωστ�σο, οι εν λ�γω καν�νε� δεν θα
ισχ�ουν για εταιρε	ε� µε µικρ� µερ	δια αγο-
ρ��.

80. Το σχ�διο οδηγ	α� τον	ζει επ	ση� τη ση-
µασ	α των µακροπρ�θεσµων συµβ�σεων προ-
µ�θεια� φυσικο� αερ	ου για την ασφ�λεια
εφοδιασµο� τη� Ευρ�πη� στον τοµ�α του φυ-
σικο� αερ	ου. Εν� το σχ�διο οδηγ	α� αναφ�-
ρει �τι το παρ�ν επ	πεδο των µακροπρ�θε-
σµων συµβ�σεων προµ�θεια� φυσικο� αερ	ου
ε	ναι ικανοποιητικ� στο κοινοτικ� επ	πεδο,

εισ�γεται �να� µηχανισµ�� που επιτρ�πει την
παρακολο�θηση των εν λ�γω συµβ�σεων και
τη λ�ψη των κατ�λληλων µ�τρων, σε περ	-
πτωση που το επ	πεδο των µακροπρ�θεσµων
συµβ�σεων θεωρηθε	 �τι δεν ε	ναι πλ�ον ικα-
νοποιητικ�. Απ� την �ποψη αυτ� ε	ναι επ	-
ση� σηµαντικ� να τονισθε	 �τι, µολον�τι οι µα-
κροπρ�θεσµε� συµβ�σει� προµ�θεια� φυσικο�
αερ	ου δεν ε	ναι ipso facto ασυµβ	βαστε� µε
το κοινοτικ� δ	καιο ανταγωνισµο�, η Επι-
τροπ� θα ελ�γχει ε�ν προκ�πτει θ�µα ασυµ-
β	βαστου σε µεµονωµ�νε� περιπτ�σει�. Στο
βαθµ� που οι περιορισµο	 σε συµβ�σει� προ-
µ�θεια� φυσικο� αερ	ου ε	ναι απαρα	τητοι
για να υποστηριχθο�ν σηµαντικ�� επενδ�-
σει�, για παρ�δειγµα σε �να ν�ο πεδ	ο φυσι-
κο� αερ	ου, η Επιτροπ� θα λαµβ�νει το στοι-
χε	ο αυτ� υπ�ψη τη�.

81. Η �κδοση νοµοθεσ	α� µε σκοπ� την απε-
λευθ�ρωση των ευρωπαϊκ�ν αγορ�ν εν�ρ-
γεια� πρ�πει να συνοδε�εται απ� την αυστηρ�
εφαρµογ� του ευρωπαϊκο� δικα	ου ανταγω-
νισµο�. Η συµβολ� του ευρωπαϊκο� δικα	ου
ανταγωνισµο� στη διαδικασ	α απελευθ�ρω-
ση� ενδ�χεται να αυξηθε	 κατ� τη δι�ρκεια
των επ�µενων ετ�ν, στο βαθµ� που τα νοµο-
θετικ� µ�τρα στα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ δηµι-
ουργο�ν το κατ�λληλο νοµικ� πλα	σιο για
την εισαγωγ� αποτελεσµατικο� ανταγωνι-
σµο� στι� αγορ�� εν�ργεια�. Απ� την �ποψη
αυτ�, αποτελε	 καθ�κον των ευρωπαϊκ�ν και
εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο� να εξασφαλ	-
σουν �τι τα κρατικ� µ�τρα, τα οπο	α παρε-
µποδ	ζουν τη δηµιουργ	α κοιν�ν αγορ�ν εν�ρ-
γεια�, δεν αντικαθ	στανται απ� µ�τρα των φο-
ρ�ων τη� αγορ��.

82. Στο πλα	σιο του εκσυγχρονισµο�, που
οδηγε	 στην αποκ�ντρωση τη� εφαρµογ�� του
ευρωπαϊκο� δικα	ου ανταγωνισµο�, θα απαι-
τηθε	 στεν� συνεργασ	α µεταξ� τη� Επιτρο-
π�� και των εθνικ�ν αρχ�ν. Προκειµ�νου να
τεθο�ν οι σωστ�� προτεραι�τητε�, η εν λ�γω
συνεργασ	α δεν θα πρ�πει να περιοριστε	 στι�
εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο�, αλλ� θα πρ�-
πει, στο βαθµ� του δυνατο�, να επεκταθε	 και
στι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��, οι οπο	ε� πρ�-
πει να διαδραµατ	σουν συγκεκριµ�νο ρ�λο
για την πρακτικ� εφαρµογ� τη� πολιτικ��
απελευθ�ρωση�.

83. Η Επιτροπ� κρ	νει �τι στι� αντ	στοιχε�
αγορ�� εν�ργεια� συχν� δεσπ�ζουν εθνικο	
φορε	� που καθιστο�ν αναγκα	α την αυστηρ�
εφαρµογ� των καν�νων κατ� των µονοπωλ	ων,
�τι η διαδικασ	α απελευθ�ρωση� θα οδηγ�-
σει κατ� π�σα πιθαν�τητα σε περαιτ�ρω συγ-
χωνε�σει� που καθιστο�ν αναγκα	α την αυ-
στηρ� εφαρµογ� τη� νοµοθεσ	α� για τον30 (1) COM(2002) 304 τελικ� τη� 7η� Ιουν	ου 2002.

(2) COM(2002) 488 τελικ� τη� 11η� Σεπτεµβρ	ου 2002.
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�λεγχο των συγκεντρ�σεων και �τι ορισµ�νε�
εταιρε	ε� στον τοµ�α τη� εν�ργεια� ενδ�χε-
ται να επιχειρ�σουν να επωφεληθο�ν των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων προκειµ�νου να βελτι�-
σουν την ανταγωνιστικ�τητ� του� στι� απε-
λευθερωµ�νε� αγορ�� εν�ργεια�, γεγον�� που
καθιστ� αναγκα	α την αυστηρ� εφαρµογ� των
καν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

84. Στον τοµ�α καταπολ�µηση� των µονοπω-
λ	ων η Επιτροπ� συνεχ	ζει να επικεντρ�νει το
ενδιαφ�ρον τη� σε θ�µατα ανταγωνισµο� �σον
αφορ� την προµ�θεια και σε θ�µατα δικτ�ου.
Η Επιτροπ� κρ	νει �τι οι διακανονισµο	 µε-
ταξ� των προµηθευτ�ν ενδ�χεται να µει�σουν
τεχνητ� τι� επιλογ�� των καταναλωτ�ν και
τη δυνατ�τητ� του� να αλλ�ξουν προµηθευτ�.
Gσον αφορ� την πρ�σβαση στα δ	κτυα, η Επι-
τροπ� θεωρε	 �τι χωρ	� την εισαγωγ� αποτε-
λεσµατικο�, διαφανο�� και ισ�τιµου καθε-
στ�το� πρ�σβαση� τρ	των οι εναλλακτικο	
προµηθευτ�� δεν θα �χουν τη δυνατ�τητα να
θ�σουν στη δι�θεση των καταναλωτ�ν αντα-
γωνιστικ�� προσφορ��.

85. Gσον αφορ� τον ανταγωνισµ� στον το-
µ�α τη� προµ�θεια�, το κ�ριο επ	τευγµα το
2002 �ταν η διευθ�τηση τη� λεγ�µενη� υπ�-
θεση� GFU (1). Η εν λ�γω υπ�θεση αφορο�σε
την απ� κοινο� εµπορ	α νορβηγικο� φυσικο�
αερ	ου µ�σω µια� επιτροπ�� διαπραγµ�τευ-
ση� φυσικο� αερ	ου (GFU). Η εν λ�γω επι-
τροπ�, και �χι οι επιµ�ρου� εταιρε	ε�, απο-
φ�σιζαν ποιο� θα µπορο�σε να αγορ�σει νορ-
βηγικ� φυσικ� α�ριο και σε ποια τιµ�. Το
καθεστ�� GFU ε	χε ω� αποτ�λεσµα �τι οι ευ-
ρωπα	οι πελ�τε� δεν µπορο�σαν να επιλ�ξουν
µεταξ� νορβηγ�ν παραγωγ�ν φυσικο� αερ	ου,
που καλ�πτουν συνολικ� το 10 % τη� ευρω-
παϊκ�� ζ�τηση�, αλλ� �πρεπε να απευθ�νο-
νται µ�νο στην GFU. Η Επιτροπ� µπ�ρεσε
να κλε	σει την υπ�θεση αφο� οι εταιρε	ε�
αν�λαβαν τη δ�σµευση στο µ�λλον να διαθ�-
τουν το προϊ�ν του� στην αγορ� µεµονωµ�να
και αφο� οι δ�ο σηµαντικ�τεροι φορε	� τη�
αγορ��, Statoil και η Norsk Hydro, �λαβαν
ορισµ�να συνοδευτικ� µ�τρα, τα οπο	α ευνο-
ο�ν του� ν�ου� πελ�τε�.

86. Μια �λλη υπ�θεση σχετικ� µε τη βελ-
τ	ωση τη� δι�ρθρωση� προµ�θεια� ε	ναι η λε-
γ�µενη υπ�θεση Synergen (2). Η εν λ�γω υπ�-
θεση αφορο�σε την κατασκευ� µον�δα� πα-
ραγωγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� στο ∆ουβλ	νο
τη� Ιρλανδ	α�, απ� τον βασικ� ιρλανδ� πα-

ραγωγ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� ESB και τη νορ-
βηγικ� εταιρε	α φυσικο� αερ	ου και πετρε-
λα	ου Statoil. Προκειµ�νου να εξαλειφθο�ν
οι σχετικ�� ανησυχ	ε� �σον αφορ� τον αντα-
γωνισµ� (που οφε	λονταν, µεταξ� �λλων, στη
δ�σµευση τη� Statoil να παραχωρ�σει στην
ESB την εµπορ	α τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
που παρ�γει η Synergen) η ESB αν�λαβε τη
δ�σµευση να διαθ�τει ηλεκτρικ� εν�ργεια µε
πλειστηριασµο�� � �µεσε� πωλ�σει�. Κατ’
αυτ�ν τον τρ�πο οι νεοεισερχ�µενοι στην
αγορ� µπορο�ν να χρησιµοποι�σουν τι� εν
λ�γω διαθ�σιµε� ποσ�τητε� για να δηµιουρ-
γ�σουν µια πελατειακ� β�ση �ταν κατα-
σκευ�ζουν �ναν ν�ο σταθµ� παραγωγ�� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�.

87. Gσον αφορ� τη βελτ	ωση του καθεστ�το�
πρ�σβαση� δικτ�ου, η Επιτροπ� αν�λαβε
σειρ� σηµαντικ�ν ερευν�ν, η πλειον�τητα
των οπο	ων δεν �χει ακ�µη ολοκληρωθε	. Το
2002, η Επιτροπ� ασχολ�θηκε ιδια	τερα µε
τη λειτουργ	α του αγωγο� διασ�νδεση� φυσι-
κο� αερ	ου µεταξ� Ηνωµ�νου Βασιλε	ου και
Βελγ	ου (3). Η Επιτροπ� περ�τωσε την εν λ�γω
�ρευνα, αφο� κατ�στη σαφ�� �τι οι εµπλεκ�-
µενε� επιχειρ�σει� �λαβαν � πρ�κειται να
λ�βουν στο �µεσο µ�λλον ορισµ�να µ�τρα µε
τα οπο	α να διευκολ�νεται η πρ�σβαση τρ	των
στον εν λ�γω σηµαντικ� αγωγ� που συνδ�ει
το Ηνωµ�νο Βασ	λειο και το Β�λγιο.

88. Οι συγχωνε�σει� στον ενεργειακ� τοµ�α
συνεχ	στηκαν το 2002, τ�σο σε εθνικ� �σο
και σε κοινοτικ� επ	πεδο. Ωστ�σο, �σον
αφορ� το κοινοτικ� επ	πεδο, ο αριθµ�� των
συναλλαγ�ν µει�θηκε ελαφρ� σε σ�γκριση
µε προηγο�µενα �τη. Ωστ�σο υπ�ρχουν εν-
δε	ξει� �τι η συνεχιζ�µενη απελευθ�ρωση
στον τοµ�α του φυσικο� αερ	ου ενδ�χεται να
οδηγ�σει σε περισσ�τερε� συγχωνε�σει�
στον τοµ�α αυτ�. Ο κ�ριο� τοµ�α� συγκ�-
ντρωση� υπ�ρξε η παραγωγ� και προµ�θεια
ηλεκτρικο� ρε�µατο� καθ�� και οι δραστη-
ρι�τητε� εµπορ	α�. Καµ	α πλ�ρη� και σε β�-
θο� �ρευνα δεν πραγµατοποι�θηκε κατ� τη
δι�ρκεια του 2002 �σον αφορ� τι� συγχωνε�-
σει� στον τοµ�α τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�.

89. Στον τοµ�α του φυσικο� αερ	ου, µια συ-
γκ�ντρωση υπ�ρξε ιδια	τερα σηµαντικ� το
2002. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εν�κρινε, υπ�
�ρου�, την εξαγορ� τη� περιφερειακ�� εται-
ρε	α� χονδρικ�� π�ληση� φυσικο� αερ	ου
τη� Β�δη�-Βυρτεµβ�ργη�, Gas Versorgung
Süddeutschland (GVS), απ� τη γερµανικ�
εταιρε	α ηλεκτρικ�� εν�ργεια� Energie Ba-
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(1) Υπ�θεση COMP/E-4/36.072, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1084
τη� 17η� Ιουλ	ου 2002.

(2) Yπ�θεση COMP/E-4/37.732, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/792
τη� 31η� ΜαKου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/E-4/38.075, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/401
τη� 13η� Μαρτ	ου 2002.



den-Württemberg AG (EnBW) απ� κοινο� µε
την ιταλικ� εταιρε	α πετρελα	ου και φυσι-
κο� αερ	ου ΕΝI SpA (1). Η πρ�ξη, �πω� αρ-
χικ� κοινοποι�θηκε στην Επιτροπ�, θα ε	χε
ω� αποτ�λεσµα την εν	σχυση τη� δεσπ�ζου-
σα� θ�ση� τη� GVS στην αγορ� περιφερει-
ακ�� χονδρικ�� π�ληση� φυσικο� αερ	ου,
εξασφαλ	ζοντ�� τη� σηµαντικ� µ�ρο� των
πελατ�ν τη� GVS, που ελ�γχεται απ� την
EnBW. Προκειµ�νου να εκλε	ψουν οι ανη-
συχ	ε� τη� Επιτροπ�� �σον αφορ� τον αντα-
γωνισµ�, τα µ�ρη αν�λαβαν να χορηγ�σουν
σε �λου� του� τοπικο�� διανοµε	� φυσικο�
αερ	ου το δικα	ωµα να καταγγε	λουν πριν
απ� τη λ�ξη του� µακροπρ�θεσµε� συµβ�-
σει� προµ�θεια� που �χουν συν�ψει µε την
GVS � µε �λλε� θυγατρικ�� τη� που ελ�γχο-
νται απ� την EnBW.

90. Το 2002 υπ�ρξε επ	ση� πολ� σηµαντικ�
�το� για τον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων στον τοµ�α τη� εν�ργεια�. Οι �ρευνε�
αφορο�σαν κυρ	ω� το θ�µα του λανθ�νοντο�
κ�στου� (2). Στο πλα	σιο αυτ�, οι υπηρεσ	ε�
τη� Επιτροπ�� δηµοσ	ευσαν µια πρ�τη απο-
γραφ� των δηµοσ	ων ενισχ�σεων που χορη-
γο�νται σε δι�φορε� πηγ�� εν�ργεια� (3). Η
απογραφ� προσδιορ	ζει και καταγρ�φει τα
δι�φορα εθνικ� και κοινοτικ� µ�τρα που
�χουν ληφθε	 στον τοµ�α τη� εν�ργεια�, στι�
περιπτ�σει� που υπ�ρχουν διαθ�σιµε� σχε-
τικ�� πληροφορ	ε�. Η απογραφ� δεν περιο-
ρ	ζεται στην αυστηρ� νοµικ� �ννοια τη� κρα-
τικ�� εν	σχυση�, και �χει σχεδιασθε	 ω� ερ-
γαλε	ο για την παρακολο�θηση των
µελλοντικ�ν επιπτ�σεων των ενισχ�σεων
στι� δι�φορε� αγορ��.

2. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

2.1. ¡¤· Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙÈ˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¤˜
˘ËÚÂÛ›Â˜

91. Στι� 10 Ιουν	ου το Συµβο�λιο και το Ευ-
ρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο εν�κριναν τη ν�α οδη-
γ	α 2002/39/EΚ (4) για τι� ταχυδροµικ�� υπη-
ρεσ	ε�. Μετ� απ� πρ�ταση τη� Επιτροπ��, το
Συµβο�λιο εξ�δωσε κοιν� θ�ση �σον αφορ�

κε	µενο για την τροποπο	ηση τη� υπ�ρχου-
σα� οδηγ	α� για τι� ταχυδροµικ�� υπηρεσ	ε�
στι� 15 Οκτωβρ	ου 2001. Οι κ�ριε� αλλαγ�� του
Συµβουλ	ου �ταν οι εξ��:

— περαιτ�ρω �νοιγµα τη� αγορ�� µε προο-
δευτικ� µε	ωση του αποκλειστικο� το-
µ�α απ� την 1η Ιανουαρ	ου 2003 και την
1η Ιανουαρ	ου 2006 (5)·

— η δυνατ�τητα να υλοποιηθε	 η εσωτερικ�
αγορ� ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν το
2009 (6), µε πρ�ταση τη� Επιτροπ�� που
πρ�πει να εγκριθε	 απ� το Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο και το Συµβο�λιο·

— η απελευθ�ρωση του εξερχ�µενου δια-
συνοριακο� ταχυδροµε	ου µε εξα	ρεση
τα κρ�τη µ�λη στα οπο	α η σχετικ�
υπηρεσ	α πρ�πει να ενταχθε	 στον απο-
κλειστικ� τοµ�α προκειµ�νου να εξα-
σφαλισθε	 η παροχ� τη� καθολικ�� υπη-
ρεσ	α�·

— η απαγ�ρευση των διασταυρο�µενων επι-
δοτ�σεων των καθολικ�ν υπηρεσι�ν
εκτ�� του αποκλειστικο� τοµ�α µε �σοδα
απ� υπηρεσ	ε� στον αποκλειστικ� τοµ�α,
εκτ�� ε�ν αυτ� ε	ναι απολ�τω� αναγκα	ο
για την τ�ρηση ειδικ�ν υποχρε�σεων
καθολικ�� υπηρεσ	α� που επιβ�λλονται
στον ανταγωνιστικ� τοµ�α·

— η εφαρµογ� των αρχ�ν τη� διαφ�νεια�
και τη� ισ�τιµη� µεταχε	ριση� στι� πε-
ριπτ�σει� που οι φορε	� παροχ�� καθο-
λικ�� υπηρεσ	α� εφαρµ�ζουν ειδικ� τι-
µολ�για.

92. Το κε	µενο στη συν�χεια αναθεωρ�θηκε
και εγκρ	θηκε απ� το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�-
λιο µε τρει� περαιτ�ρω τροπολογ	ε�, οι οπο	ε�
ωστ�σο δεν επηρε�ζουν τα ν�α στοιχε	α που
προαναφ�ρθηκαν.
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(1) Υπ�θεση COMP/M.2822, ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1905
τη� 17η� ∆εκεµβρ	ου 2002.

(2) Βλ�πε απ� την �ποψη αυτ� το τµ�µα για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει�, σηµε	α 386 επ. 

(3) http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/home/
aids/energy_en.htm

(4) Οδηγ	α 2002/39/EΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου και του
Συµβουλ	ου, τη� 10η� Ιουν	ου 2002, για την τροποπο	ηση τη�
οδηγ	α� 97/67/EΚ �σον αφορ� το περαιτ�ρω �νοιγµα κοι-
νοτικ�ν ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν στον ανταγωνισµ�.

(5) Συγκεκριµ�να, απ� το 2003 ο µη αποκλειστικ�� τοµ�α� θα πε-
ριλαµβ�νει επιστολ�� µε β�ρο� �νω των 100 γραµµαρ	ων· το
εν λ�γω �ριο β�ρου� δεν ισχ�ει ε�ν η τιµ� ε	ναι 	ση � τρει�
φορ�� υψηλ�τερη του δηµ�σιου τιµολογ	ου για �να αντικε	-
µενο αλληλογραφ	α� τη� πρ�τη� βαθµ	δα� β�ρου� τη� ταχ�-
τερη� κατηγορ	α�. Απ� το 2006 ο µη αποκλειστικ�� τοµ�α�
θα περιλαµβ�νει επιστολ�� µε β�ρο� �νω των 50 γραµµαρ	ων·
το εν λ�γω �ριο β�ρου� δεν ισχ�ει ε�ν η τιµ� ε	ναι 	ση �
τρει� φορ�� υψηλ�τερη του δηµ�σιου τιµολογ	ου για �να
αντικε	µενο αλληλογραφ	α� τη� πρ�τη� βαθµ	δα� β�ρου� τη�
ταχ�τερη� κατηγορ	α�. 

(6) Το 2006 η Επιτροπ� θα ολοκληρ�σει µελ�τη στην οπο	α θα
αξιολογε	ται, για κ�θε κρ�το� µ�λο�, ο αντ	κτυπο� απ� την
υλοπο	ηση τη� εσωτερικ�� αγορ�� ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν
το 2001 στην καθολικ� υπηρεσ	α. Β�σει τη� εν λ�γω µελ�τη�
η Επιτροπ� θα υποβ�λει �κθεση στο Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�-
λιο και το Συµβο�λιο σε συνδυασµ� µε πρ�ταση στην οπο	α
θα επιβεβαι�νεται, αν�λογα µε την περ	πτωση, το 2009 ω�
χρονικ� �ριο για την ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ�� τα-
χυδροµικ�ν υπηρεσι�ν � θα καθορ	ζονται ενδεχ�µενα �λλα
µ�τρα β�σει των συµπερασµ�των τη� µελ�τη�.
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3. ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

3.1. ¡¤Ô Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ù· ‰›ÎÙ˘·
Î·È ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

93. Στι� 14 Φεβρουαρ	ου το Συµβο�λιο εν�-
κρινε ν�ο ρυθµιστικ� πλα	σιο για την εκ των
προτ�ρων νοµοθετικ� ρ�θµιση των δικτ�ων
και υπηρεσι�ν ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν,
που ετ�θη σε εφαρµογ� στι� 24 Απριλ	ου. Η
εν λ�γω ν�α δ�σµη νοµοθετικ�ν µ�τρων απο-
τελε	ται απ� π�ντε οδηγ	ε� (1) και αποτελε	 µια
σε β�θο� αναθε�ρηση του ρυθµιστικο� πλαι-
σ	ου για τι� τηλεπικοινων	ε�, µε σκοπ� να αυ-
ξηθε	 ο ανταγωνισµ�� στον εν λ�γω κα	ριο το-
µ�α για την ευρωπαϊκ� οικονοµ	α. Τ�σσερι�
απ� τι� οδηγ	ε� (η οδηγ	α-πλα	σιο 2002/21/ΕΚ,
η οδηγ	α πρ�σβαση� 2002/19/ΕΚ, η οδηγ	α
αδειοδ�τηση� 2002/20/EΚ και η οδηγ	α κα-
θολικ�� υπηρεσ	α� 2002/22/EΚ) πρ�πει να µε-
ταφερθο�ν στο εθνικ� δ	καιο µ�χρι την 25η Ιου-
λ	ου 2003 και να αρχ	σουν να ισχ�ουν απ� την
	δια ηµεροµην	α, εν� η οδηγ	α για την προ-
στασ	α τη� ιδιωτικ�� ζω�� και τι� ηλεκτρονι-
κ�� επικοινων	ε� 2002/58/EΚ πρ�πει να τεθε	
σε εφαρµογ� µ�χρι την 31η Οκτωβρ	ου 2003.

94. Η εν λ�γω ν�α δ�σµη ρυθµιστικ�ν µ�τρων
επιδι�κει να ε	ναι τεχνολογικ� ουδ�τερη,
αντιµετωπ	ζοντα� �λα τα δ	κτυα µεταφορ��
µε ισ�τιµο τρ�πο. Κατ’ αυτ� τον τρ�πο οι φο-
ρε	� τη� αγορ�� υπ�κεινται σε κανονιστικο��
περιορισµο�� µ�νο �ταν αυτ� ε	ναι απαρα	-
τητο και σε ενια	α β�ση σε ολ�κληρη την ΕΕ,
εν� ταυτ�χρονα παρ�χεται, µεταξ� �λλων,
στην Επιτροπ� η εξουσ	α να ζητ� απ� τι� εθνι-
κ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� να αποσ�ρουν σχ�δια
αποφ�σεων σε κρ	σιµου� τοµε	� που σχετ	-
ζονται µε τη λειτουργ	α τη� εσωτερικ�� αγο-
ρ��.

95. �να απ� τα σηµαντικ�τερα χαρακτηρι-
στικ� του ν�ου πλαισ	ου ε	ναι ο ν�ο� ορισµ��
τη� �ννοια� τη� «σηµαντικ�� ισχ�ο� στην
αγορ�» (ΣΙΑ), που βασ	ζεται πλ�ον στον ορι-
σµ� τη� δεσπ�ζουσα� θ�ση� β�σει του �ρθρου
82 τη� συνθ�κη� ΕΚ (βλ�πε �ρθρο 14 τη� οδη-
γ	α�-πλαισ	ου). Ω� αποτ�λεσµα τη� εν λ�γω
αλλαγ�� στον ορισµ�, µια ρυθµιστικ� υπο-
χρ�ωση εκ των προτ�ρων µπορε	, κατ� γενικ�
καν�να, να επιβληθε	 µ�νο σε επιχειρ�σει�
που κατ�χουν, συλλογικ� � µεµονωµ�να, δε-
σπ�ζουσα θ�ση κατ� την �ννοια του �ρθρου 82.
Β�σει του προηγο�µενου ρυθµιστικο� πλαι-
σ	ου µια επιχε	ρηση υπ�κειτο σε κανονιστικ�

ρ�θµιση εκ των προτ�ρων ε�ν κατε	χε µερ	-
διο αγορ�� 25%. Ο ν�ο� ορισµ�� τη� ΣΙΑ θα
�χει ω� εκ το�του το αποτ�λεσµα να υψ�σει
τον κανονιστικ� φραγµ�, εν� ταυτ�χρονα θα
εξασφαλ	σει τη συν�πεια µεταξ� κανονιστι-
κ�ν ρυθµ	σεων εκ των προτ�ρων και εφαρ-
µογ�� εκ των υστ�ρων των καν�νων του αντα-
γωνισµο� �σον αφορ� τι� επιχειρ�σει� µε δε-
σπ�ζουσα θ�ση.

96. �να �λλο σηµαντικ� στοιχε	ο του ν�ου
πλαισ	ου ε	ναι η υποχρ�ωση των εθνικ�ν ρυθ-
µιστικ�ν αρχ�ν (ΕΡΑ) να διεξ�γουν µια κα-
νονικ� αν�λυση τη� αγορ�� πριν υποβ�λλουν
οποιουδ�ποτε ε	δου� κανονιστικ�� υποχρε-
�σει� σε επιχειρ�σει� µε ΣΙΑ. Συγκεκριµ�να,
οι ΕΡΑ θα πρ�πει να προσδιορ	ζουν την αγορ�
σχετικο� προϊ�ντο� καθ�� και τη γεωγραφικ�
αγορ� προκειµ�νου να εκτιµ�σουν ε�ν µια
επιχε	ρηση διαθ�τει ΣΙΑ. Απ� την �ποψη
αυτ�, η Επιτροπ� (2) εξ�δωσε κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� για την αν�λυση αγορ�� και την εκτ	-
µηση τη� ΣΙΑ (3), καθορ	ζοντα� τι� µεθ�δου�
και τι� αρχ�� του δικα	ου ανταγωνισµο� που
οι ΕΡΑ θα πρ�πει να εφαρµ�ζουν �ταν πραγ-
µατοποιο�ν µια αν�λυση αγορ��. Στην πρ�ξη,
οι ΕΡΑ πρ�πει να επικεντρ�νουν την αν�-
λυση αγορ�� στι� αγορ�� εκε	νε� οι οπο	ε�
δικαιολογο�ν µια κανονιστικ� ρ�θµιση εκ
των προτ�ρων µε β�ση συγκεκριµ�να κριτ�-
ρια. Οι εν λ�γω αγορ�� απαριθµο�νται σε σ�-
σταση που η Επιτροπ� εξ�δωσε στι� 11 Φε-
βρουαρ	ου 2003 (4) σ�µφωνα µε το �ρθρο 15 τη�
οδηγ	α�-πλαισ	ου. Ε�ν µια ΕΡΑ αποφασ	σει
να θεσπ	σει κανονιστικ�� ρυθµ	σει� για µια
αγορ� η οπο	α δεν περιλαµβ�νεται στη σ�-
σταση, θα πρ�πει να ζητ�σει προηγουµ�νω�
�γκριση απ� την Επιτροπ� και να ακολουθ�-
σει τη διαδικασ	α που παρατ	θεται στο �ρθρο
7 τη� οδηγ	α�-πλαισ	ου.

97. Τ�λο�, το ν�ο πλα	σιο προβλ�πει �τι οι
ΕΡΑ οφε	λουν να συνεργ�ζονται µε τι� εθνι-
κ�� αρχ�� ανταγωνισµο� (ΕΑΑ) �ταν πραγ-
µατοποιο�ν µια αν�λυση αγορ��. Κατ’ αυτ�ν
τον τρ�πο, ο ρ�λο� των ΕΑΑ ενισχ�εται, δε-
δοµ�νου �τι θα πρ�πει να µεριµνο�ν �στε οι
ορισµο	 αγορ�� � τα θ�µατα που σχετ	ζονται
µε τη δεσπ�ζουσα θ�ση θα αντιµετωπ	ζονται
µε συν�πεια τ�σο εκ των προτ�ρων �σο και εκ
των υστ�ρων. Στο πλα	σιο τη� εν λ�γω συ-
νεργασ	α�, οι ΕΡΑ και οι ΕΑΑ θα �χουν επ	-
ση� το δικα	ωµα να ανταλλ�σσουν εµπιστευ-
τικ�� πληροφορ	ε�, υπ� τον �ρο �τι η αποδ�-
κτρια αρχ� εξασφαλ	ζει το 	διο επ	πεδο
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(3) ΕΕ C 165 τη� 11.7.2002.
(4) C(2003) 497.



εµπιστευτικ�τητα� µε τη διαβιβ�ζουσα αρχ�
(�ρθρο 3 παρ�γραφο� 5 τη� οδηγ	α�-πλαισ	ου).

98. Στην ανακο	νωση για την «Ανασκ!πηση
για το 1999 του κανονιστικο� πλαισ�ου των επι-
κοινωνι�ν» (1), η Επιτροπ� ε	χε προβλ�ψει,
παρ�λληλα µε την �γκριση ν�ου ρυθµιστι-
κο� πλαισ	ου για τα δ	κτυα και τι� υπηρε-
σ	ε� ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν, να ενο-
ποι�σει και να απλοποι�σει την οδηγ	α
90/388/ΕΟΚ σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�
στι� αγορ�� των τηλεπικοινωνιακ�ν υπη-
ρεσι�ν (2).

99. Στη συν�χεια εν�� πρ�του σχεδ	ου οδη-
γ	α� που εγκρ	θηκε στι� 12 Ιουλ	ου 2000 και
υποβλ�θηκε σε δηµ�σια διαβο�λευση (3), η
Επιτροπ� προχ�ρησε τι� εργασ	ε� τη� προ-
κειµ�νου να εξασφαλ	σει τη συνοχ� και τη
σ�νδεση µε τι� οδηγ	ε� του ν�ου ρυθµιστικο�
πλαισ	ου. Η ν�α οδηγ	α 2002/77/ΕΟΚ, που
εκδ�θηκε στι� 16 Σεπτεµβρ	ου (4), θ�τει του�
	διου� στ�χου� µε την οδηγ	α 90/388/ΕΟΚ,
συγκεκριµ�να α) την κατ�ργηση των υφιστ�-
µενων ειδικ�ν και αποκλειστικ�ν δικαιωµ�-
των και την απαγ�ρευση τη� χορ�γηση� ν�ων
ειδικ�ν και αποκλειστικ�ν δικαιωµ�των στον
τοµ�α των ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν υπ�
ευρε	α �ννοια και β) την αναγν�ριση του δι-
και�µατο� των επιχειρ�σεων �σον αφορ� την
ελευθερ	α εγκατ�σταση� και την παροχ� υπη-
ρεσι�ν σε �να πλα	σιο πραγµατικο� ανταγω-
νισµο�.

100. Πιο συγκεκριµ�να, στην εν λ�γω οδη-
γ	α �χουν διατηρηθε	 µ�νο οι διατ�ξει� που
παραµ�νουν αναγκα	ε� για την επ	τευξη των
στ�χων των αρχικ�ν οδηγι�ν που βασ	ζονται
στο �ρθρο 86 τη� Συνθ�κη�. ∆ιατ�ξει� οι
οπο	ε� �χουν περιπ�σει σε αχρηστ	α καταρ-
γ�θηκαν, καθ�� και οι διατ�ξει� τη� παλαι��
οδηγ	α� «ανταγωνισµ��», οι οπο	ε� �χουν
ενταχθε	 στο ν�ο ρυθµιστικ� πλα	σιο και οι
οπο	ε� αφορο�ν την εναρµ�νιση των �ρων
πρ�σβαση� στα δ	κτυα και τι� υπηρεσ	ε�.

3.2. ¶ÂÚ¿ÙˆÛË ÙË˜ ÙÔÌÂ·Î‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜

101. Τον Νο�µβριο, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κλε	σει την τοµεακ� �ρευνα �σον αφορ�
τι� µισθωµ�νε� γραµµ�� την οπο	α ε	χε αρχ	-
σει το 1999, δεδοµ�νου �τι οι επιφυλ�ξει� τη�

σε σχ�ση µε τι� υψηλ�� τιµ�� και θ�µατα πι-
θαν�� �νιση� µεταχε	ριση� �χουν πλ�ον εξα-
λειφθε	, τ�σο σε εθνικ� επ	πεδο µ�σω τη� επι-
βολ�� του ειδικο� κανονισµο� για τον εν λ�γω
τοµ�α απ� τι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��
(ΕΡΑ) �σο και µ�σω αυτεπαγγ�λτων διαδικα-
σι�ν απ� την Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� σχετικ�
µε συγκεκριµ�να κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ (5).

102. Στα συµπερ�σµατα του πρ�του σταδ	ου
τη� �ρευνα� ε	χε τονισθε	 ιδια	τερα η �παρξη
υψηλ�ν τιµ�ν και αποκλινουσ�ν πολιτικ�ν τι-
µολ�γηση� στην ΕΕ που δεν δικαιολογο�νται
απ� διαφορ�� κ�στου� (6). Τον Νο�µβριο του
2000, η Γ∆ Ανταγωνισµ�� ξεκ	νησε π�ντε
�ρευνε� αυτεπαγγ�λτω� �σον αφορ� το ενδε-
χ�µενο εξαιρετικ� υψηλ�ν τιµ�ν και/� �νι-
ση� µεταχε	ριση� στην παροχ� µισθωµ�νων
γραµµ�ν στο Β�λγιο, την Ιταλ	α, την Ελλ�δα,
την Πορτογαλ	α και την Ισπαν	α. ∆�ο χρ�νια
αργ�τερα, η Επιτροπ� διαπ	στωσε µια σηµα-
ντικ� µε	ωση των τιµ�ν �σον αφορ� τι� µι-
σθωµ�νε� γραµµ�� σε �λη την ΕΕ. Για παρ�-
δειγµα, µετ� την �ναρξη τη� τοµεακ�� �ρευ-
να� τον Ιο�λιο του 1999, οι τιµ�� διεθνο��
µισθωµ�νη� γραµµ�� 2Mbps µει�θηκαν κατ�
30 �ω� 40% κατ� µ�σο �ρο (7). �να δε�τερο ση-
µαντικ� αποτ�λεσµα ε	ναι �τι οι ΕΡΑ υιοθε-
το�ν ενεργητικ� στ�ση �σον αφορ� τ�σο την
τιµολ�γηση �σο και την παροχ� µισθωµ�νων
γραµµ�ν.

103. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να περατ�σει τι� αυτεπ�γγελτε� �ρευν�� τη�
�σον αφορ� το Β�λγιο και την Ιταλ	α, δεδο-
µ�νων των στοιχε	ων που αποδεικν�ουν ση-
µαντικ�� βελτι�σει� στην κατ�σταση του
ανταγωνισµο� στα εν λ�γω κρ�τη µ�λη. Επ	-
ση�, υπ� τον �ρο τη� περαιτ�ρω µε	ωση� των
τιµ�ν διεθν�ν µισθωµ�νων γραµµ�ν µεταξ�
γειτονικ�ν � πλησ	ον τη� ΕΕ κρατ�ν � τη�
αιτιολ�γηση� του επιπ�δου του�, η ισπανικ�
υπ�θεση ενδ�χεται να κλε	σει. Η Γενικ� ∆ι-
ε�θυνση Ανταγωνισµο� θα συνεχ	σει να πα-
ρακολουθε	 στεν� την κατ�σταση στην Πορ-
τογαλ	α και την Ελλ�δα.
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(1) COM(1999) 539.
(2) Gπω� τροποποι�θηκε διαδοχικ� απ� τι� οδηγ	ε� 94/46/ΕΚ,
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(5) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1852 τη� 11η� ∆εκεµβρ	ου 2002.
(6) Για περισσ�τερε� λεπτοµ�ρειε� �σον αφορ� τα αποτελ�-

σµατα τη� τοµεακ�� �ρευνα�, βλ�πε �γγραφο εργασ	α� του Σε-
πτεµβρ	ου 2000 στη διε�θυνση: http://europa.eu.int/comm/
competition/antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/

(7) Για περισσ�τερε� λεπτοµ�ρειε� �σον αφορ� τα αποτελ�-
σµατα τη� τοµεακ�� �ρευνα� και τι� µεµονωµ�νε� αυτεπ�γ-
γελτε� υποθ�σει�, βλ�πε αιτιολογικ� �κθεση του Νοεµβρ	ου
2002 στη διε�θυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/
antitrust/others/sector_inquiries/leased_lines/
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4. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.1. AÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.1.1. Αναν	ωση του κανονισµο�
απαλλαγ�
 κατ� κατηγορ�α (ΕΟΚ) 
αριθ. 1617/93

104. Στι� 25 Ιουν	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε τον
κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1105/2002 (1), για την
αναν�ωση τη� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α
�σον αφορ� τι� διαβουλε�σει� για του� να�-
λου� µεταφορ�� επιβατ�ν για την παροχ� υπη-
ρεσι�ν διασυνδεδεµ�νων µεταφορ�ν στον κα-
νονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1617/93 µ�χρι την 30� Ιου-
ν	ου 2005. Η αναν�ωση υπ�κειται στην
υποχρ�ωση των αεροµεταφορ�ων που συµ-
µετ�χουν στι� διασκ�ψει� να συγκεντρ�νουν
συγκεκριµ�να στοιχε	α �σον αφορ� τη σχε-
τικ� σηµασ	α των διαβουλε�σεων για την πα-
ροχ� διασυνδεδεµ�νων υπηρεσι�ν µεταφορ��.
Μια υπηρεσ	α διασυνδεδεµ�νη� µεταφορ��
παρ�χεται �ταν �να� επιβ�τη� χρησιµοποιε	
περισσ�τερε� αεροπορικ�� εταιρε	ε� � συµ-
µαχ	ε� µε το 	διο εισιτ�ριο.

105. Η χορ�γηση απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ	α ισχ�ει για µ	α µ�νο οργ�νωση, συγκε-
κριµ�να τη ∆ιεθν� �νωση Αεροπορικ�ν Με-
ταφορ�ν (IATA). Οι περισσ�τερε� αεροπο-
ρικ�� εταιρε	ε� του ΕΟΧ ε	ναι µ�λη τη� IATA
και συµµετ�χουν σε διασκ�ψει� που πραγµα-
τοποιο�νται δ�ο φορ�� το χρ�νο και στι�
οπο	ε� αποφασ	ζονται οι να�λοι για τι� υπη-
ρεσ	ε� διασυνδεδεµ�νων µεταφορ�ν. Αφο�
�λαβε υπ�ψη τη� τα επιχειρ�µατα διαφ�ρων
ενδιαφεροµ�νων που απ�ντησαν σε �γγραφο
διαβο�λευση� το οπο	ο εξ�δωσε η Γ∆ Αντα-
γωνισµ�� το 2001, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο
συµπ�ρασµα �τι η απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α
θα �πρεπε να παραταθε	 για �λλα τρ	α �τη. Οι
διασκ�ψει� για του� να�λου� διασφαλ	ζουν
οφ�λη µε τη µορφ� πλ�ρω� ευ�λικτων δια-
συνδεδεµ�νων µεταφορ�ν και τα εν λ�γω
οφ�λη δεν ε	ναι πιθαν� να αναπαραχθο�ν πλ�-
ρω� στην παρο�σα φ�ση µε λιγ�τερο περιο-
ριστικ� µ�σα. Μολον�τι η απαγ�ρευση των
διασκ�ψεων για του� να�λου� δεν θα σηµ�νει
την ολοκληρωτικ� κατ�ργηση των υπηρε-
σι�ν διασυνδεδεµ�νων µεταφορ�ν, θα µε	ωνε
τι� δυνατ�τητε� επιλογ�� �σον αφορ� του�
διαθ�σιµου� να�λου� για σηµαντικ� αριθµ�
καταναλωτ�ν και, τουλ�χιστον σε βραχυ-
πρ�θεσµη β�ση, θα µπορο�σε να δηµιουργ�-

σει προβλ�µατα ανταγωνισµο� στι� µικρ��
αεροπορικ�� εταιρε	ε�.

106. Ωστ�σο, µπορε	 να υποστηριχθε	 �τι στο
βαθµ� που οι συµµαχ	ε� αναπτ�σσονται η αν�-
γκη για διασκ�ψει� �σον αφορ� του� να�λου�
καθ	σταται λιγ�τερο εµφαν�� σε µακροπρ�-
θεσµη β�ση, ιδ	ω� �σον αφορ� τι� διαδροµ��
µεγ�λη� κυκλοφορ	α�. Προκειµ�νου να µπο-
ρ�σει να εξετ�σει την αναγκαι�τητα χορ�-
γηση� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α στο µ�λ-
λον, η Επιτροπ� επ�βαλε στι� αεροπορικ��
εταιρε	ε� που συµµετ�χουν στι� διασκ�ψει�
τον �ρο να συγκεντρ�νουν στοιχε	α τα οπο	α
θα παρ�χουν συγκεκριµ�νε� πληροφορ	ε�
�σον αφορ� το βαθµ� στον οπο	ο τα εκδιδ�-
µενα εισιτ�ρια στον ΕΟΧ ε	ναι εισιτ�ρια
εναρµονισµ�να µε του� να�λου� τη� ΙΑΤΑ και
τη σχετικ� σηµασ	α των εν λ�γω εισιτηρ	ων
για τι� υπηρεσ	ε� διασυνδεδεµ�νων µεταφο-
ρ�ν.

107. Ο ν�ο� κανονισµ�� παρατε	νει επ	ση�
την τρ�χουσα απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α για
την κατανοµ� του διαθ�σιµου χρ�νου χρ�ση�
και την οργ�νωση των δροµολογ	ων στα αε-
ροδρ�µια µ�χρι την 30� Ιουν	ου 2005. Η εν
λ�γω απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α σχετ	ζεται
στεν� µε τον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 95/93
του Συµβουλ	ου τη� 18η� Ιανουαρ	ου 1993,
�σον αφορ� του� κοινο�� καν�νε� για την κα-
τανοµ� του διαθ�σιµου χρ�νου στα κοινοτικ�
αεροδρ�µια. Η χορ�γηση απαλλαγ�� κατ�
κατηγορ	α σε συνδυασµ� µε τον κανονισµ�
του Συµβουλ	ου θ�τουν του� �ρου� υπ� του�
οπο	ου� οι αεροµεταφορε	� µπορο�ν να συµ-
µετ�σχουν στι� διασκ�ψει� οργ�νωση� των
δροµολογ	ων στο πλα	σιο των οπο	ων κατα-
ν�µεται ο διαθ�σιµο� χρ�νο� στα υπερφορ-
τωµ�να αεροδρ�µια. Η Επιτροπ� �χει προ-
τε	νει ορισµ�νε� τροποποι�σει� στον κανο-
νισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλ	ου και
εξετ�ζει τι� δυνατ�τητε� για περαιτ�ρω τρο-
ποποι�σει� π�ραν αυτ�ν που αφορο�ν καθαρ�
τεχνικ� θ�µατα. Η παρ�ταση τη� απαλλαγ��
κατ� κατηγορ	α για την οργ�νωση των δρο-
µολογ	ων στο αεροδρ�µιο θα εξασφαλ	σει
επ	ση� το συγχρονισµ� των δ�ο υπ�λοιπων
εξαιρ�σεων στον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ.
1617/93 και θα επιτρ�ψει στην Επιτροπ� να
επανεξετ�σει τον εν λ�γω κανονισµ� στο σ�-
νολ� του πριν απ� την 30� Ιουν	ου 2005.

4.1.2. Πολιτικ� ανταγωνισµο� στον τοµ	α
τη
 διεθνο�
 αεροπλο$α


108. Ουσιαστικ� προϋπ�θεση για τη διατ�-
ρηση και την προ�θηση του ανταγωνισµο�
στον τοµ�α των διεθν�ν αεροπορικ�ν µετα-
φορ�ν ε	ναι να διαθ�τει η Επιτροπ� ουσια- 35

(1) ΕΕ C 167 τη� 26.6.2002, σ. 6.



στικ� και αποτελεσµατικ� µ�σα επιβολ��.
Στο παρελθ�ν η Επιτροπ� υπ�βαλε δι�φορε�
προτ�σει�, για τελευτα	α φορ� το 1997, στο
Συµβο�λιο για την επ�κταση του πεδ	ου εφαρ-
µογ�� των κανονισµ�ν (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
και (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 στι� µεταφορ�� µε-
ταξ� τη� Κοιν�τητα� και τρ	των χωρ�ν. Μ�-
χρι στιγµ��, το Συµβο�λιο δεν �χει λ�βει απ�-
φαση �σον αφορ� τι� εν λ�γω προτ�σει� (1).
Οι αποφ�σει� του ∆ικαστηρ	ου στι� υποθ�-
σει� «ανοικτο	 ουρανο	», που επιβεβαι�νουν
την αν�γκη µια� συντονισµ�νη� πολιτικ��
στον τοµ�α των διεθν�ν αεροπορικ�ν µετα-
φορ�ν, υποδηλ�νουν επ	ση� την αν�γκη ανα-
θε�ρηση� και εκ ν�ου υποβολ�� των εν λ�γω
προτ�σεων (2). Μ�νο εφ�σον καταργηθο�ν οι
υπ�ρχοντε� περιορισµο	 �σον αφορ� τι� δυ-
νατ�τητε� �ρευνα� και επιβολ�� τη� Επιτρο-
π��, µπορε	 να επιτευχθε	 η �σκηση απ�λυτα
αποτελεσµατικ�� πολιτικ�� ανταγωνισµο�
�σον αφορ� τη διεθν� αεροπλοKα. Η Επιτροπ�
προετοιµ�ζει επ	 του παρ�ντο� µια ν�α πρ�-
ταση, την οπο	α προτ	θεται να υποβ�λει στο
Συµβο�λιο κατ� τη δι�ρκεια του 2003.

4.1.3. Υπερατλαντικ	
 συµµαχ�ε


109. Στι� 21 Φεβρουαρ	ου η British Airways
και η American Airlines επιβεβα	ωσαν τη λ�ξη
των συµφωνι�ν συµµαχ	α� τι� οπο	ε� ε	χε εξε-
τ�σει η Επιτροπ� σε στεν� συνεργασ	α µε
την αρµ�δια υπηρεσ	α του Ηνωµ�νου Βασι-
λε	ου Office of Fair Trading. Ω� αποτ�λεσµα,
η Επιτροπ� αποφ�σισε να περατ�σει τη δια-
δικασ	α που ε	χε κιν�σει στην εν λ�γω υπ�-
θεση.

110. Στι� 28 Οκτωβρ	ου (3) η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να περατ�σει τη διαδικασ	α που ε	χε
κιν�σει το 1996 προκειµ�νου να εξετ�σει β�-
σει των κοινοτικ�ν καν�νων ανταγωνισµο�
τη συµµαχ	α µεταξ� τη� KLM και του ετα	ρου
τη� στι� ΗΠΑ NorthWest καθ�� και τη συµ-
µαχ	α µεταξ� τη� Lufthansa, τη� SAS και τη�
αµερικανικ�� εταιρε	α� United Airlines. Στην
υπ�θεση LH/SAS/UA η Επιτροπ� �λαβε απ�-
φαση β�σει σειρ�� δεσµε�σεων που πρ�τει-
ναν οι συµβαλλ�µενοι προκειµ�νου να εξα-
λειφθο�ν οι επιφυλ�ξει� τη� Επιτροπ�� �σον
αφορ� τον ανταγωνισµ� σε σειρ� διαδροµ�ν
απ� το αεροδρ�µιο τη� Φρανκφο�ρτη� στι�
ΗΠΑ, καθ�� και β�σει δ�λωση� τη� γερµα-

νικ�� κυβ�ρνηση�, µε την οπο	α καταργο�-
νται πιθανο	 ρυθµιστικο	 φραγµο	 για νεοει-
σερχ�µενου� στι� εν λ�γω διαδροµ��. Στην
υπ�θεση KLM/NorthWest δεν κρ	θηκε απα-
ρα	τητη η αν�ληψη δεσµε�σεων.

111. Τον Νο�µβριο η Επιτροπ� περ�τωσε
επ	ση� την �ρευν� τη� στην υπ�θεση bmi
british midland/United airlines. Στην εν λ�γω
υπ�θεση η Επιτροπ� δεν ε	χε κιν�σει επ	-
σηµη διαδικασ	α, αλλ� ε	χε συνεργασθε	
στεν� µε την υπηρεσ	α Office of Fair Trading
(OFT) του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου (4). Η OFT
εξ�δωσε επ	σηµη απ�φαση την 1η Νοεµβρ	ου
για τη χορ�γηση µεµονωµ�νη� απαλλαγ��
στη συµµαχ	α β�σει του �ρθρου 81 παρ�γρα-
φο� 3 τη� Συνθ�κη�. Και οι δ�ο αρχ�� κατ�-
ληξαν στο συµπ�ρασµα �τι η συµφων	α συµ-
µαχ	α� µεταξ� τη� bmi και τη� United Airlines
πληρο	 του� απαρα	τητου� �ρου� για τη χο-
ρ�γηση απαλλαγ��.

112. Η Επιτροπ� συν�χισε την εξ�ταση τη�
Skyteam Alliance, µεταξ� των Air France,
Alitalia, Delta, CSA, Korean Air και Aer-
Mexico, η οπο	α �ρχισε επισ�µω� να ισχ�ει
τον Ιο�λιο του 2000. Για το σκοπ� αυτ� η Επι-
τροπ� δηµοσ	ευσε ανακο	νωση στην Επ�σηµη
Εφηµερ�δα τη
 Ευρωπαϊκ&
 (νωση
 τον Μ�ρ-
τιο του 2002, καλ�ντα� του� ενδιαφερ�µενου�
να υποβ�λουν τι� παρατηρ�σει� του� (5). Η
Επιτροπ� εξετ�ζει επ	 του παρ�ντο� τι� πα-
ρατηρ�σει� που υπ�βαλαν τρ	τοι ενδιαφερ�-
µενοι καθ�� και �λλε� πληροφορ	ε� που �λαβε
εν τω µεταξ�.

4.1.4. Ενδοευρωπαϊκ	
 συµµαχ�ε

και συγκεντρ'σει


113. Την 1η Ιουλ	ου η Επιτροπ� απ�στειλε
επιστολ� στην Air France και στην Alitalia
στην οπο	α εξ�φρασε σοβαρ�� επιφυλ�ξει�
�σον αφορ� τη συνεργασ	α του� σε ορισµ�νε�
διαδροµ�� µεταξ� Γαλλ	α� και Ιταλ	α�. Η Επι-
τροπ� πιστε�ει �τι η συµφων	α συνεργασ	α�
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(1) COM(97) 218 τελικ�.
(2) Υποθ�σει� C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98,

C-472/98, C-475/98 και C-476/98 κατ� του Ηνωµ�νου Βασι-
λε	ου, τη� ∆αν	α�, τη� Σουηδ	α�, τη� Φινλανδ	α�, του Βελ-
γ	ου, του Λουξεµβο�ργου, τη� Αυστρ	α�, τη� Γερµαν	α�.

(3) ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002.

(4) Για διαδικαστικο�� λ�γου� η OFT �λαβε το προβ�δισµα στην
εν λ�γω υπ�θεση, χρησιµοποι�ντα� τι� εξουσ	ε� τη� β�σει
των κανονισµ�ν του 2001 για την επιλογ� του κοινοτικο� δι-
κα	ου ανταγωνισµο�. Υπενθυµ	ζεται �τι ο κανονισµ�� (ΕΟΚ)
αριθ. 3975/87, που καθορ	ζει λεπτοµερε	� καν�νε� για την
εφαρµογ� των �ρθρων 81 και 82, αφορ� µ�νο τι� αεροπορι-
κ�� µεταφορ�� µεταξ� των κοινοτικ�ν αεροδροµ	ων. Ωστ�σο,
η OFT �χει εξουσιοδοτηθε	 β�σει των κανονισµ�ν επιβο-
λ�� του ν�µου να λαµβ�νει απ�φαση σχετικ� µε την εφαρµογ�
των �ρθρων 81 και 82 σε σχ�ση, µεταξ� �λλων, µε τι� αερο-
πορικ�� µεταφορ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν και τρ	των χωρ�ν.
Ελλε	ψει αν�λογων εξουσι�ν, η Επιτροπ� θα �πρεπε να ε	χε
εξετ�σει τη συµµαχ	α χρησιµοποι�ντα� τι� εξουσ	ε� τη� β�-
σει του �ρθρου 85, β�σει του οπο	ου θα ε	χε µ�νο τη δυνα-
τ�τητα να προτε	νει τη λ�ψη µ�τρων για την πα�ση παραβ�-
σεων.

(5) ΕΕ C 76 τη� 27.3.2002, σ. 12.
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του� δεν µπορε	 να εγκριθε	 στην παρο�σα
µορφ� τη�, δεδοµ�νου �τι θα ε	χε ω� αποτ�-
λεσµα την εξ�λειψη του ανταγωνισµο� σε µε-
γ�λο αριθµ� διαδροµ�ν µεταξ� τη� Ιταλ	α�
και τη� Γαλλ	α�. Η αποστολ� επιστολ�� σο-
βαρ�ν επιφυλ�ξεων αποτελε	 το πρ�το επ	-
σηµο στ�διο στην εξ�ταση τη� Επιτροπ��,
που µπορε	 να οδηγ�σει σε απ�φαση απαγ�-
ρευση�, εκτ�� ε�ν οι εταιρε	ε� εξαλε	ψουν
τι� επιφυλ�ξει� τη� Επιτροπ��.

114. Στι� 5 Ιουλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε τη
συµφων	α συνεργασ	α� µεταξ� τη� Lufthansa
και τη� Austrian Airlines µετ� απ� ουσιαστι-
κ�� δεσµε�σει� που αν�λαβαν τα µ�ρη (1). Οι
�ροι που επιβ�λλονται στην απ�φαση �χουν
ω� στ�χο τη µε	ωση των φραγµ�ν εισ�δου
και την προ�θηση του ανταγωνισµο� �σον
αφορ� τι� συνδυασµ�νε� µεταφορ��. ∆εδο-
µ�νων των σοβαρ�ν επιπτ�σεων τη� συµµα-
χ	α� στον ανταγωνισµ�, σε σ�γκριση µε προη-
γο�µενε� αποφ�σει�, η Επιτροπ� επ�βαλε
σειρ� ν�ων �ρων στα µ�ρη, συγκεκριµ�να
την εφαρµογ� εν�� µηχανισµο� µε	ωση� των
τιµ�ν και την υποχρ�ωση να συν�πτουν ει-
δικ�� συµφων	ε� επιµερισµο� και συνδυα-
σµ�νων µεταφορ�ν.

115. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002 η Επιτροπ�
�ρχισε επ	ση� την εξ�ταση συµφωνι�ν συµ-
µαχ	α� µεταξ� των British Airways, Iberia και
GB Airways καθ�� και µεταξ� των British
Airways και SN Brussels Airlines. Στη δε�τερη
υπ�θεση η Επιτροπ� δηµοσ	ευσε στην Επ�-
σηµη Εφηµερ�δα τη
 Ευρωπαϊκ&
 (νωση
 ανα-
κο	νωση στην οπο	α συνοψ	ζονται οι συµφω-
ν	ε� συνεργασ	α� (2).

116. Η Επιτροπ� εξ�τασε επ	ση� τη συγχ�-
νευση µεταξ� SAS και Spanair και αποφ�σισε
τον Μ�ρτιο του 2002 να εγκρ	νει τη συγχ�-
νευση (3). Επιπλ�ον, η Επιτροπ� δεν �φερε
αντιρρ�σει� �σον αφορ� το παγκ�σµιο κα-
ν�λι διανοµ�� για την ανταλλαγ� φορτ	ου που
δηµιο�ργησαν η Lufthansa, η British Airways
και η Air France.

4.2. £·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.2.1. Εξελ�ξει
 �σον αφορ� τη νοµολογ�α

117. Στι� 28 Φεβρουαρ	ου το Πρωτοδικε	ο
εξ�δωσε τρει� αποφ�σει� µεγ�λη� σηµασ	α�

για την πολιτικ� ανταγωνισµο� τη� ΕΕ στι� θα-
λ�σσιε� µεταφορ�� (4).

118. Και οι τρει� υποθ�σει� αφορο�ν την
εφαρµογ� του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
4056/86 του Συµβουλ	ου, που αποτελε	 τον
κ�ριο κανονισµ� �σον αφορ� τον ανταγωνι-
σµ� στι� θαλ�σσιε� µεταφορ��. Ο εν λ�γω κα-
νονισµ�� προβλ�πει τη χορ�γηση απαλλα-
γ�� κατ� κατηγορ	α για δι�φορε� δραστη-
ρι�τητε� των ναυτιλιακ�ν διασκ�ψεων. Το
�ρθρο 3 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86
επιτρ�πει στι� ναυτιλιακ�� διασκ�ψει� �χι
µ�νο να καθορ	ζουν κοινο�� να�λου� µετα-
φορ�� φορτ	ου αλλ� και, µεταξ� �λλων, να
ρυθµ	ζουν τη µεταφορικ� ικαν�τητα που προ-
σφ�ρει κ�θε µ�λο� τη� δι�σκεψη� (5).

119. Στην υπ�θεση TAA, το Πρωτοδικε	ο
�κρινε �τι η ΤΑΑ δεν αποτελε	 ναυτιλιακ�
δι�σκεψη, δεδοµ�νου �τι δεν ανταποκρ	νεται
στο βασικ� κριτ�ριο που ε	ναι η λειτουργ	α
υπ� κοινο�� � ενια	ου� να�λου� µεταφορ��
φορτ	ου. ∆εδοµ�νου �τι δεν αποτελε	 δι�-
σκεψη, η ΤΑΑ δεν µπορε	 να υπαχθε	 στην
απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α που ισχ�ει για τι�
ναυτιλιακ�� διασκ�ψει�. Ο�τε οι δραστηρι�-
τητ�� τη�, που συν	στανται �χι µ�νο στον κα-
θορισµ� τιµ�ν �σον αφορ� τι� θαλ�σσιε� και
τι� εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφορ�� αλλ� και
στον συλλογικ� περιορισµ� τη� διαθ�σιµη�
ικαν�τητα� σκαφ�ν, µπορο�ν να λ�βουν ατο-
µικ� απαλλαγ�, δεδοµ�νου �τι δεν πληρο�ν
του� �ρου� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 σχε-
τικ� µε τη βελτ	ωση τη� παραγωγ��, την ανα-
γκαι�τητα και τη διατ�ρηση του ανταγωνι-
σµο�.

120. Η υπ�θεση FEFC αφορο�σε τη διαχω-
ριστικ� γραµµ� µεταξ� του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 1017/68 (εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφο-
ρ��) του Συµβουλ	ου και του κανονισµο�
(ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 (θαλ�σσιε� µεταφορ��).
Τα µ�ρη τη� FEFC προ�βαλαν το επιχε	ρηµα
�τι, �ταν µια υπηρεσ	α εσωτερικ�� πλωτ��
µεταφορ�� παρ�χεται ω� µ�ρο� µια� συνδυα-
σµ�νη� µεταφορ�� (ξηρ� και θ�λασσα), ο κα-
νονισµ�� που πρ�πει να εφαρµοστε	 και για τα
δ�ο σκ�λη τη� µεταφορ�� ε	ναι ο κανονισµ��
(ΕΟΚ) αριθ. 4056/86. Ω� εκ το�του, κατ� την
�ποψη τη� FEFC, η απαλλαγ� κατ� κατηγο-
ρ	α των ναυτιλιακ�ν διασκ�ψεων ισχ�ει �χι
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(1) ΕΕ L 242 τη� 10.9.2002, σ. 25.
(2) ΕΕ C 306 τη� 10.12.2002, σ. 4.
(3) ΕΕ C 93 τη� 18.4.2002, σ. 7.

(4) Υποθ�σει� T-18/97, Atlantic Container Line κ.λπ. κατ� Επι-
τροπ�� (TACA), Συλλογ� 2002, σ. II-1125· T-395/94, Atlantic
Container Line κατ� Επιτροπ�� (TAA), Συλλογ� 2002, 
σ. II-875· και T-86/95, Compagnie générale maritime κ.λπ.
κατ� Επιτροπ�� (FEFC), Συλλογ� 2002, σ. II-1011.

(5) Η ερµηνε	α που �χει δ�σει η Επιτροπ� στην εν λ�γω δι�-
ταξη ε	ναι �τι επιτρ�πει τη ρ�θµιση τη� ικαν�τητα� µ�νο υπ�
ορισµ�νου� αυστηρο�� �ρου� (βλ�πε κατωτ�ρω).



µ�νο για το θαλ�σσιο σκ�λο� τη� συνδυα-
σµ�νη� µεταφορ�� αλλ� και για το σκ�λο� τη�
εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφορ�� και �τι για το
λ�γο αυτ� µια δι�σκεψη �χει το δικα	ωµα να
καθορ	ζει να�λου� και για τα δ�ο σκ�λη. Το
Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε την εν λ�γω ερµη-
νε	α, κρ	νοντα� �τι µια εσωτερικ� πλωτ� µε-
ταφορ�, ακ�µη και �ταν παρ�χεται ω� τµ�µα
µια� συνδυασµ�νη� µεταφορ��, ε	ναι διαφο-
ρετικ� απ� µια υπηρεσ	α θαλ�σσια� µεταφο-
ρ�� και για το λ�γο αυτ� δι�πεται απ� τον κα-
νονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 και �χι απ� τον
κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86.

121. Ω� εκ το�του, η απαλλαγ� κατ� κατη-
γορ	α �σον αφορ� τι� ναυτιλιακ�� διασκ�ψει�
δεν µπορε	 να καλ�ψει τον καθορισµ� τιµ�ν
για τι� εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφορ�� απ� µια
δι�σκεψη.

122. Επιπλ�ον, τα µ�ρη τη� FEFC δεν απ�-
δειξαν �τι οι συµφων	ε� καθορισµο� των τιµ�ν
�ταν απαρα	τητε� για την επ	τευξη σταθερ�-
τητα� και �τι για το λ�γο αυτ� θα �ταν επιλ�-
ξιµε� για τη χορ�γηση ατοµικ�� απαλλαγ��.

123. Στην απ�φασ� του στην υπ�θεση TACA
Immunity, το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι εφ�σον
ο καθορισµ�� τιµ�ν για τι� εσωτερικ�� πλω-
τ�� µεταφορ�� εµπ	πτει στο πεδ	ο εφαρµογ��
του κανονισµο� για τι� εσωτερικ�� πλωτ��
µεταφορ�� (1) [κανονισµ�� (ΕΟΚ) αριθ.
1017/68, και δεδοµ�νου �τι ο εν λ�γω κανο-
νισµ�� δεν περι�χει καµ	α δι�ταξη εξα	ρε-
ση� �σον αφορ� την επιβολ� προστ	µων, η
απ�φαση τη� Επιτροπ�� (2) µε σκοπ� την �ρση
τη� εξα	ρεση� απ� την επιβολ� προστ	µων
δεν αλλ�ζει τη νοµικ� θ�ση των µερ�ν τη�
ΤΑΑ· για το λ�γο αυτ� η προσφυγ� των µερ�ν
δεν �γινε δεκτ�.

124. Καταλ�γοντα� στο προαναφερθ�ν συ-
µπ�ρασµα, το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε το επι-
χε	ρηµα �τι, ακ�µη και αν ο κανονισµ��
(ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 δεν προβλ�πει ρητ� την
εξα	ρεση απ� την επιβολ� προστ	µων, πρ�πει
να θεωρηθε	 ω� γενικ� αρχ� του κοινοτικο�
δικα	ου ανταγωνισµο� �τι µια επ	σηµη κοι-
νοπο	ηση �χει αυτ� το αποτ�λεσµα.

4.2.2. Αναθε'ρηση του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 4056/86

125. Τον Απρ	λιο, η Γραµµατε	α του ΟΟΣΑ
δηµοσ	ευσε την τελικ� τη� �κθεση για την
πολιτικ� ανταγωνισµο� στον τοµ�α των ναυ-
τιλιακ�ν εταιρει�ν τακτικ�ν γραµµ�ν (3). Η
�κθεση, η οπο	α διαφ�ρει ελ�χιστα απ� το
σχ�διο που εξετ�σθηκε απ� εµπειρογν�µο-
νε� του τοµ�α του ανταγωνισµο� και των θα-
λ�σσιων µεταφορ�ν σε ηµερ	δα του ΟΟΣΑ
τον ∆εκ�µβριο του 2001 (4), καταλ�γει στο συ-
µπ�ρασµα �τι η χορ�γηση ασυλ	α� � απαλ-
λαγ�� απ� τη νοµοθεσ	α ανταγωνισµο� υπ�ρ
του καθορισµο� των τιµ�ν � των συζητ�σεων
για του� να�λου� δεν ε	ναι δικαιολογηµ�νη.

126. Η χορ�γηση απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ	α για τι� ναυτιλιακ�� διασκ�ψει� που περι-
λαµβ�νεται στο �ρθρο 3 του κανονισµο�
(ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 βασ	ζεται στην υπ�θεση
�τι ο συλλογικ�� καθορισµ�� να�λων απ� τα
µ�λη µια� ναυτιλιακ�� δι�σκεψη� ε	ναι απα-
ρα	τητη προϋπ�θεση για την παροχ� αξι�πι-
στων ναυτιλιακ�ν υπηρεσι�ν τακτικ�ν γραµ-
µ�ν. Η εν λ�γω απαλλαγ�, η οπο	α ε	ναι ιδι-
α	τερα σηµαντικ� απ� οικονοµικ� �ποψη, δεν
αναθεωρ�θηκε ποτ� στη δι�ρκεια των 15 ετ�ν
απ� την �ναρξη ισχ�ο� τη�, σε αντ	θεση µε τη
συν�θη πρακτικ� τη� Κοιν�τητα�. Για το λ�γο
αυτ� και λαµβ�νοντα� υπ�ψη τι� αλλαγ�� που
�χουν επ�λθει στην αγορ�, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να επανεξετ�σει την εν λ�γω απαλ-
λαγ� κατ� κατηγορ	α και τι� �λλε� ουσι�δει�
διατ�ξει� του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
4056/86.

127. Η Επιτροπ� �χει αρχ	σει µια διαδικα-
σ	α αναθε�ρηση�, το πρ�το στ�διο τη� οπο	α�
συν	σταται σε �γγραφο διαβο�λευση� που
πρ�κειται να δηµοσιευθε	 τον Φεβρου�ριο
του 2003. Το �γγραφο διαβο�λευση� θα καλε	
τι� κυβερν�σει� και του� ενδιαφερ�µενου�
του τοµ�α να υποβ�λουν παρατηρ�σει� και
αποδεικτικ� στοιχε	α �σον αφορ� συγκεκρι-
µ�να θ�µατα-κλειδι� προκειµ�νου να εκτι-
µηθε	 ε�ν δικαιολογε	ται η συνεχιζ�µενη
απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α για τι� διασκ�ψει�
τακτικ�ν γραµµ�ν. Το εν λ�γω �γγραφο θα
καλε	 επ	ση� του� ενδιαφερ�µενου� να υπο-
β�λλουν παρατηρ�σει� �σον αφορ� την αν�-
γκη απλοπο	ηση� και εκσυγχρονισµο� του
κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 σε �λλα ου-
σιαστικ� σηµε	α.
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(1) Το Πρωτοδικε	ο αναφ�ρθηκε στην απ�φαση FEFC. 
(2) Η απ�φαση ελ�φθη ω� προληπτικ� µ�τρο µ�νο για να λη-

φθε	 υπ�ψη το ενδεχ�µενο το Πρωτοδικε	ο � το ∆ΕΚ να κρ	-
νουν �τι µια εσωτερικ� πλωτ� µεταφορ� ω� µ�ρο� µια� πρ�-
ξη� συνδυασµ�νη� µεταφορ�� εµπ	πτει στο πεδ	ο εφαρµογ��
του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86, ο οπο	ο� προβλ�πει
την εξα	ρεση απ� την επιβολ� προστ	µων εφ�σον µια συµ-
φων	α �χει κοινοποιηθε	 επισ�µω�. 

(3) �γγραφο ΟΟΣΑ DSTI/DOT/(2002)2 «Competition Policy in
Liner Shipping — Final Report», Παρ	σι, 16 Απριλ	ου 2002. 

(4) Βλ�πε XXXIη �κθεση επ	 τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�, σ. 62.
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4.2.3. Μεµονωµ	νε
 υποθ	σει


128. Στι� 14 Νοεµβρ	ου η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� εξ�δωσε απ�φαση για τη χορ�γηση
απαλλαγ�� απ� του� κοινοτικο�� καν�νε�
ανταγωνισµο� στη Συµφων	α ∆ιατλαντικ��
Ναυτιλιακ�� ∆ι�σκεψη� (Trans-Atlantic
Conference Agreement-TACA), �ναν �µιλο
ναυτιλιακ�ν εταιρει�ν που παρ�χει τακτικ��
υπηρεσ	ε� µεταφορ�� φορτ	ου µε εµπορευ-
µατοκιβ�τια µεταξ� λιµ�νων στη Β�ρεια Ευ-
ρ�πη και στι� ΗΠΑ (1). Η απ�φαση ελ�φθη
µετ� απ� µακροχρ�νια �ρευνα στη δι�ρκεια
τη� οπο	α� τα µ�λη τη� TACA συµφ�νησαν να
προβο�ν σε σηµαντικ�� παραχωρ�σει�.

129. Η συµφων	α για την οπο	α χορηγ�θηκε
απαλλαγ� διαδ�χθηκε τη συµφων	α TACA
που κρ	θηκε παρ�νοµη απ� την Επιτροπ� σε
απ�φαση του 1998 η οπο	α επ�βαλε στα µ�λη
τη� TACA πρ�στιµα συνολικο� �ψου� 273
εκατ. ευρ�, ποσ� ρεκ�ρ για την εποχ�. Η ν�α
συµφων	α, η οπο	α ε	ναι γνωστ� ω� «αναθε-
ωρηµ�νη TACA», εναρµον	ζει τι� δραστη-
ρι�τητε� τη� δι�σκεψη� TACA µε τι� κ�ριε�
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τη συµπεριφορ�
των διασκ�ψεων που καθορ	ζονται µε την απ�-
φαση TACA.

130. Ω� αποτ�λεσµα τη� απ�φαση� TACA
του 1998 και των τροποποι�σεων για την προ-
�θηση του ανταγωνισµο� στη ναυτιλιακ� νο-
µοθεσ	α των ΗΠΑ, τα µ�λη τη� TACA υπ�-
κεινται τ�ρα σε ανταγωνισµ� ηυξηµ�νη� �κτα-
ση� και �νταση�. Ο παρ�γοντα� αυτ�� �παιξε
σηµαντικ� ρ�λο στην απ�φαση τη� Επιτροπ��
να χορηγ�σει απαλλαγ� στην αναθεωρηµ�νη
TACA.

4.3. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

131. Τον Ιανου�ριο η Επιτροπ� υπ�βαλε δε�-
τερη δ�σµη νοµοθετικ�ν προτ�σεων για την
ενσωµ�τωση των εθνικ�ν σιδηροδροµικ�ν
δικτ�ων σε �ναν ενια	ο ευρωπαϊκ� σιδηρο-
δροµικ� χ�ρο. Η εν λ�γω δ�σµη περιλαµβ�-
νει το �νοιγµα των εγχ�ριων αγορ�ν και των
αγορ�ν ενδοµεταφορ�� (cabotage) εµπορευ-
µ�των, θεσπ	ζοντα� µια ευρωπαϊκ� προσ�γ-
γιση �σον αφορ� τη σιδηροδροµικ� ασφ�-
λεια (συµπεριλαµβανοµ�νων µ�τρων για την
εξασφ�λιση ισ�τιµη� και δ	καια� πρ�σβαση�
στι� δυνατ�τητε� εκπα	δευση� του προσωπι-
κο� των σιδηροδρ�µων), διευρ�νοντα� τη δια-
λειτουργικ�τητα των σιδηροδροµικ�ν συ-
στηµ�των και τη δηµιουργ	α εν�� ευρωπαϊ-
κο� σιδηροδροµικο� οργανισµο�. Εν τω

µεταξ�, η Επιτροπ� συν�χισε το �ργο τη� στο
πλα	σιο επιτροπ�� επιτροπολογ	α� προκει-
µ�νου να συνδρ�µει τα κρ�τη µ�λη κατ� τη
µεταφορ� τη� πρ�τη� δ�σµη� (2) σε εθνικ� δ	-
καιο.

132. Τον Μ�ιο ο επ	τροπο� Monti παρου-
σ	ασε την προσ�γγιση τη� Επιτροπ�� �σον
αφορ� την πολιτικ� ανταγωνισµο� στον τοµ�α
των σιδηροδροµικ�ν µεταφορ�ν. Στο πλα	-
σιο αυτ� προσδιορ	στηκαν τρει� διαρθρωτι-
κ�� ελλε	ψει� που συνεχ	ζουν να παρεµποδ	-
ζουν την ολοκλ�ρωση τη� αγορ�� και την
�σκηση αποτελεσµατικο� ανταγωνισµο�: �λ-
λειψη σαφο�� διαχωρισµο� µεταξ� των
φορ�ων διαχε	ριση� τη� σιδηροδροµικ�� υπο-
δοµ�� και των φορ�ων παροχ�� σιδηροδρο-
µικ�ν υπηρεσι�ν σε αυτ�ν· �λλειψη διαφ�-
νεια� στι� ρυθµ	σει� για την κατανοµ� διε-
θν�ν σιδηροδροµικ�ν διαδροµ�ν· και �λλειψη
ουσιαστικο� ανταγωνισµο� στην πλευρ� τη�
προσφορ��.

133. Η Επιτροπ� συν�χισε τη διαδικασ	α κατ�
τη� Ferrovie dello Stato (FS) (3) και τη�
Deutsche Bahn (DB) (4). Και οι δ�ο υποθ�σει�
αφορο�ν την �νιση µεταχε	ριση και τι� προ-
σπ�θειε� αποκλεισµο� εκ µ�ρου� των κ�ριων
φορ�ων σε β�ρο� νεοεισερχ�µενου. Η Επι-
τροπ� κ	νησε επ	σηµη διαδικασ	α το 2001.
Στην πρ�τη υπ�θεση, µια µικρ� σιδηροδρο-
µικ� επιχε	ρηση του ιδιωτικο� τοµ�α υπ�-
βαλε καταγγελ	α κατ� τη� FS ισχυριζ�µενη
�τι η FS δεν τη� επ�τρεψε να εισ�λθει στην
αγορ� για την παροχ� υπηρεσ	α� διεθνο�� σι-
δηροδροµικ�� µεταφορ�� επιβατ�ν απ� τη
Βασιλε	α στο Μιλ�νο. Στη δε�τερη υπ�θεση,
ο καταγγ�λλων ισχυρ	στηκε �τι η DB εφ�ρ-
µοσε διακρ	σει� ω� προ� την παροχ� υπηρε-
σι�ν �λξη� και δεν επ�τρεψε στον νεοεισερ-
χ�µενο να διατηρ�σει µια υπηρεσ	α διεθνο��
µεταφορ�� επιβατ�ν απ� τη Γερµαν	α στη
Σουηδ	α. Και στι� δ�ο περιπτ�σει� πραγµα-
τοποι�θηκε ακρ�αση. Με την αφορµ� αυτ�
συγκεντρ�θηκαν λεπτοµερ� στοιχε	α, η συλ-
λογ� των οπο	ων συνεχ	ζεται.

39
(1) ΕΕ L 26 τη� 31.1.2003, σ. 53.

(2) Οδηγ	α 2001/12/EΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου και του
Συµβουλ	ου, τη� 26η� Φεβρουαρ	ου 2001, για τροποπο	ηση τη�
οδηγ	α� 91/440/EΟΚ του Συµβουλ	ου για την αν�πτυξη των
κοινοτικ�ν σιδηροδρ�µων· οδηγ	α 2001/13/EΚ του Ευρω-
παϊκο� Κοινοβουλ	ου και του Συµβουλ	ου, τη� 26η� Φε-
βρουαρ	ου 2001, για τροποπο	ηση τη� οδηγ	α� 95/18/EΚ του
Συµβουλ	ου σχετικ� µε την παροχ� αδει�ν σε σιδηροδροµι-
κ�� επιχειρ�σει�· οδηγ	α 2001/14/EΚ του Ευρωπαϊκο� Κοι-
νοβουλ	ου και του Συµβουλ	ου, τη� 26η� Φεβρουαρ	ου 2001,
σχετικ� µε την κατανοµ� τη� χωρητικ�τητα� των σιδηρο-
δροµικ�ν υποδοµ�ν και τι� χρε�σει� για τη χρ�ση σιδηρο-
δροµικ�� υποδοµ�� καθ�� και µε την πιστοπο	ηση ασφ�λεια�
(ΕΕ L 75 τη� 15.3.2001). 

(3) Υπ�θεση COMP/37.685.
(4) Υπ�θεση COMP/37.985.



5. ª¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜

134. Ο τοµ�α� των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρω-
ση� δι�ρχεται φ�ση σηµαντικ�� αναδι�ρ-
θρωση� ω� αποτ�λεσµα τη� τελµ�τωση� τη�
αγορ�� διαφηµ	σεων, του αυξαν�µενου κ�-
στου� του περιεχοµ�νου υψηλ�� ζ�τηση� και
τη� δ�σκολη� µετ�βαση� στι� ψηφιακ�� πλατ-
φ�ρµε�. Ω� αποτ�λεσµα, η οριζ�ντια και κ�-
θετη συγκ�ντρωση ιδ	ω� �σον αφορ� τα δι-
και�µατα τηλεοπτικ�� µετ�δοση� ιδιωτικ�ν
γεγον�των υψηλ�� ζ�τηση� και η ενοπο	ηση
�σον αφορ� τι� πλατφ�ρµε� (1) οδ�γησε σε
σειρ� πολυσ�νθετων υποθ�σεων κατ� τη δι�ρ-
κεια του �του� και παρε	χε στην Επιτροπ�
την ευκαιρ	α να καθορ	σει τι� αρχ�� β�σει
των οπο	ων θα εξετ�ζονται οι µελλοντικ��
υποθ�σει� στον τοµ�α αυτ�.

5.1. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ 
˘„ËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛË˜

135. Η UEFA και οι περισσ�τερε� ποδο-
σφαιρικ�� εν�σει� πωλο�ν απ� κοινο� τα τη-
λεοπτικ� δικαι�µατα ποδοσφαιρικ�ν γεγο-
ν�των εξ ον�µατο� των ποδοσφαιρικ�ν σω-
µατε	ων. Η Επιτροπ� �κρινε �τι οι εν λ�γω
ρυθµ	σει� συλλογικ�� π�ληση� σε συνδυα-
σµ� µε µια πρακτικ� π�ληση� των δικαιωµ�-
των σε δ�σµη και σε αποκλειστικ� β�ση �χουν
σηµαντικ�� επιπτ�σει� στη δι�ρθρωση των
αγορ�ν ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�. Γενικ�,
�λα τα τηλεοπτικ� δικαι�µατα µια� πλ�ρου�
σειρ�� αγ�νων πωλο�νται µε τη µορφ� απο-
κλειστικ�� δ�σµη� σε �ναν ραδιοτηλεοπτικ�
φορ�α για µεγ�λο χρονικ� δι�στηµα. ∆εδο-
µ�νου �τι µ�νο �να� ραδιοτηλεοπτικ�� φορ�α�
αποκτ� �λα τα δικαι�µατα, υπ�ρχει �ντονο�
ανταγωνισµ�� για τα εν λ�γω δικαι�µατα �ταν
προσφ�ρονται, τα οπο	α τελικ� µπορε	 να κερ-
δ	σει µ�νο ο µεγαλ�τερο� ραδιοτηλεοπτικ��
φορ�α�. Το γεγον�� αυτ� ε	ναι πιθαν� να αυ-
ξ�σει τη συγκ�ντρωση στα µ�σα µαζικ�� ενη-
µ�ρωση� και να παρεµποδ	σει τον ανταγωνι-
σµ� µεταξ� των ραδιοτηλεοπτικ�ν φορ�ων.

136. Η Επιτροπ� κρ	νει �τι η συλλογικ� π�-
ληση µει�νει τον ανταγωνισµ� κατ� την �ν-
νοια του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�-
κη� ΕΚ, δι�τι οι σ�λλογοι που συµµετ�χουν
στη διοργ�νωση αγ�νων δεν �χουν τη δυνα-

τ�τητα να πωλο�ν µεµονωµ�να τα δικαι�µατα
µετ�δοση� σε ανταγωνισµ� µεταξ� του�.

137. Ωστ�σο, µια κατ�λληλα τροποποιηµ�νη
ρ�θµιση συλλογικ�� π�ληση� µπορε	 να απο-
τελ�σει �ναν αποτελεσµατικ� τρ�πο για την
οργ�νωση τη� π�ληση� των δικαιωµ�των µε-
τ�δοση� αθλητικ�ν γεγον�των, και µπορε	 να
λ�βει απαλλαγ� β�σει του �ρθρου 81 παρ�-
γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Καταρχ�ν, η ρ�θ-
µιση µπορε	 να αυξ�σει την παραγωγ� εν��
προϊ�ντο� διοργ�νωση� (καλ�πτοντα� του�
κ�ριου� αγ�νε� τη� διοργ�νωση�) το οπο	ο
διαφ�ρει απ� �λε� τι� �λλε� µεταδ�σει� πο-
δοσφαιρικ�ν αγ�νων. Επιπλ�ον, η π�ληση
των δικαιωµ�των µετ�δοση� απ� �ναν µ�νο
φορ�α µπορε	 να αποτελ�σει µια αποτελε-
σµατικ� µ�θοδο εµπορ	α� για του� συµµετ�-
χοντε�. Η συλλογικ� π�ληση µπορε	 επ	ση�
να αποτελ�σει �ναν αποτελεσµατικ� τρ�πο
για την προ�θηση του εµπορικο� σ�µατο� µια�
διοργ�νωση� αγ�νων.

Κ�πελλο Πρωταθλητρι'ν τη
 UEFA

138. Τον Ιο�νιο επιτε�χθηκε διακανονισµ��
σε σηµαντικ� υπ�θεση που αφορο�σε την π�-
ληση των τηλεοπτικ�ν δικαιωµ�των µετ�δο-
ση� για του� αγ�νε� του Κυπ�λλου Πρωτα-
θλητρι�ν τη� UEFA (2), και τον Α�γουστο δη-
µοσιε�θηκε ανακο	νωση β�σει του �ρθρου 19
παρ�γραφο� 3 (3). Ο διακανονισµ�� κατ�ληξε σε
δ�σµευση που αν�λαβε η UEFA να πωλε	 τα
εν λ�γω δικαι�µατα σ�µφωνα µε διαδικασ	ε� δ	-
καιου, ανοικτο� και �νευ διακρ	σεων διαγωνι-
σµο� για δι�στηµα που δεν θα υπερβα	νει τα
τρ	α �τη· να καταµερ	σει τα δικαι�µατα σε
σειρ� πακ�των παρ�χοντα� κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο
πρ�σβαση στα δικαι�µατα σε µεγαλ�τερο
αριθµ� ενδιαφερ�µενων· και να παρ�χει ελε�-
θερη πρ�σβαση και �σον αφορ� τα ν�α µ�σα µα-
ζικ�� ενηµ�ρωση� (∆ιαδ	κτυο UMTS) (4).

139. Η Επιτροπ� θα εξετ�ζει επισταµ�να αν�-
λογε� εθνικ�� και ευρωπαϊκ�� συµφων	ε� σ�µ-
φωνα µε τι� 	διε� αρχ��.

5.2. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ó¤ˆÓ
Ì¤ÛˆÓ Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜

140. Κατ� τη δι�ρκεια του 2001 η Επιτροπ�
ασχολ�θηκε ιδια	τερα µε τα ν�α µ�σα µαζι-

40

(1) Πρβλ. τη συγκ�ντρωση που πραγµατοπο	ησαν δ�ο ισπανικ��
πλατφ�ρµε� συνδροµητικ�� τηλε�ραση� Canal Satélite Digital
και Vía Digital, υπ�θεση COMP/M.2645, Sogecable/
Canalsatélite Digital/Via Digital, που παραπ�µφθηκε στι�
ισπανικ�� αρχ��, και τη συγκ�ντρωση που πραγµατοπο	ησαν
δ�ο ιταλικ�� πλατφ�ρµε� συνδροµητικ�� τηλε�ραση� Stream
and Telepiú, υπ�θεση COMP/M. 2876 Newscorp/Telepiú.

(2) Υπ�θεση COMP/37.398· η UEFA κοινοπο	ησε τη συµφω-
ν	α συλλογικ�� π�ληση� την 1η Φεβρουαρ	ου 1999 και �λαβε
�κθεση αιτι�σεων στι� 19 Ιουλ	ου 2001. Η UEFA απ�ντησε
στι� 16 Νοεµβρ	ου 2001 και µετ� απ� λ	γο �ρχισαν διαπραγ-
µατε�σει� διακανονισµο�.

(3) ΕΕ C 196 τη� 17.8.2002, σ. 3.
(4) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/806 τη� 3η� Ιουν	ου 2001.
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κ�� ενηµ�ρωση� στο πλα	σιο διαφ�ρων υπο-
θ�σεων στον τοµ�α των µ�σων µαζικ�� ενη-
µ�ρωση�. Μολον�τι οι περισσ�τερε� απ� τι�
πρ�σφατε� υποθ�σει� σχετικ� µε τα ποδο-
σφαιρικ� δικαι�µατα αφορο�σαν µ�νο τη συν-
δροµητικ� τηλε�ραση � την τηλε�ραση ελε�-
θερη� πρ�σβαση�, οι ν�ε� υποθ�σει� αφορο�ν
τ�ρα και πλατφ�ρµε� ν�ων µ�σων µαζικ��
ενηµ�ρωση�, �πω� το ∆ιαδ	κτυο και τα κινητ�
δ	κτυα UMTS.

141. Για την παροχ� ν�ων υπηρεσι�ν στι�
δ�ο αυτ�� ν�ε� πλατφ�ρµε� απαιτε	ται περιε-
χ�µενο υψηλ�� ζ�τηση�. Οι δυνητικο	 φορε	�
παροχ�� περιεχοµ�νου στι� εν λ�γω ν�ε� αγο-
ρ�� �ρθαν σε επαφ� µε την Επιτροπ� �σον
αφορ� τη διαθεσιµ�τητα του περιεχοµ�νου
υψηλ�� ζ�τηση�, ιδ	ω� τα δικαι�µατα µετ�-
δοση� αθλητικ�ν γεγον�των. Υπ�ρχουν βα-
σικ� δ�ο ε	δη κατ�χων αθλητικο� περιεχο-
µ�νου: κ�τοχοι δικαιωµ�των �πω� οι αθλητι-
κ�� οµοσπονδ	ε� και σ�λλογοι και πρ�κτορε�
οι οπο	οι συγκεντρ�νουν περιεχ�µενο απ�
διαφορετικ�� πηγ�� το οπο	ο διαρθρ�νουν σε
ετοιµοπαρ�δοτα πακ�τα. Απ� τι� πληροφο-
ρ	ε� που �χει στη δι�θεσ� τη� η Επιτροπ�
προκ�πτει �τι οι κ�τοχοι περιεχοµ�νου δεν
προτ	θενται να διαθ�σουν το περιεχ�µενο
αυτ� στι� ν�ε� πλατφ�ρµε�.

142. Το ποδ�σφαιρο µπορε	 να αποτελ�σει
µια κινητ�ρια δ�ναµη για την παροχ� υπη-
ρεσι�ν στι� πλατφ�ρµε� ν�ων µ�σων µαζικ��
ενηµ�ρωση�. Ωστ�σο, το δυναµικ� αυτ� δεν
φα	νεται να αξιοποιε	ται προ� το παρ�ν και
υπ�ρχουν ενδε	ξει� �τι τα αθλητικ� δικαι�-
µατα δεν διατ	θενται απ� του� κατ�χου� του�
προκειµ�νου να προστατευθε	 η αξ	α των αντ	-
στοιχων τηλεοπτικ�ν δικαιωµ�των.

143. Μια πιθαν� ανησυχ	α τη� Επιτροπ��
�σον αφορ� τον ανταγωνισµ� ε	ναι �τι η �ρ-
νηση παροχ�� περιεχοµ�νου απ� του� κατ�-
χου� του ενδ�χεται να αποτελε	 παρ�βαση
του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Η παρα-
κρ�τηση δικαιωµ�των προκειµ�νου να µη χρη-
σιµοποιηθο�ν απ� τα ν�α µ�σα µαζικ��
ενηµ�ρωση� µε αποκλειστικ� στ�χο την προ-
στασ	α θ�σεων στι� παραδοσιακ�� τηλεοπτι-
κ�� αγορ�� µπορε	 να θεωρηθε	 ω� περιορι-
σµ�� που µει�νει την παροχ� υπηρεσι�ν
στου� καταναλωτ��.

144. Μια συµφων	α για την π�ληση τηλεο-
πτικ�ν δικαιωµ�των που απαγορε�ει � παρε-
µποδ	ζει την εµπορ	α δικαιωµ�των ν�ων µα-
ζικ�ν µ�σων ενηµ�ρωση� ενδ�χεται να πε-
ριορ	ζει τον ανταγωνισµ� εφ�σον περιορ	ζει
την παραγωγ� και την τεχνολογικ� εξ�λιξη
στην αγορ� κατ� την �ννοια του �ρθρου 81

τη� συνθ�κη� ΕΚ. Hλλοι περιορισµο	 �πω�
αυτο	 που αφορο�ν το χρ�νο µετ�δοση� εν-
δ�χεται να �χουν το 	διο αποτ�λεσµα. Τ�λο�,
η αποκλειστικ�τητα µπορε	 επ	ση� να πε-
ριορ	ζει τον ανταγωνισµ� ε�ν θ�τει φραγµο��
στην αγορ� σε σηµαντικ� βαθµ�, ιδ	ω� �ταν
η αποκλειστικ�τητα ε	ναι υπερβολικ� σε
δι�ρκεια � σε �κταση.

145. Η Επιτροπ� θα συνεχ	σει να παρακο-
λουθε	 τον τοµ�α των ν�ων µ�σων µαζικ�� ενη-
µ�ρωση� µε ιδια	τερη προσοχ� και θα αρχ	-
σει �ρευνε� �που αυτ� ε	ναι απαρα	τητο.

5.3. ™˘ÏÏÔÁÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È Û˘ÌÊˆÓ›Â˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ ¿‰ÂÈ·˜

146. Η συλλογικ� διαχε	ριση και η χορ�-
γηση αδει�ν εκµετ�λλευση� δικαιωµ�των
στην Ευρ�πη �χει αποτελ�σει πηγ� σηµα-
ντικ�ν ανησυχι�ν �σον αφορ� τον ανταγω-
νισµ� επ	 σειρ� ετ�ν (1). Επ	 του παρ�ντο�, η
Επιτροπ� εξετ�ζει σειρ� υποθ�σεων �σον
αφορ� την προσαρµογ� τη� παραδοσιακ��
χορ�γηση� δικαιωµ�των (τηλε�ραση, ραδι�-
φωνο, χορευτικ� κ�ντρα κλπ.) στο ν�ο τε-
χνολογικ� περιβ�λλον που προκ�πτει απ� την
εµπορικ� αν�πτυξη του ∆ιαδικτ�ου και τη�
δορυφορικ�� αναµετ�δοση�.

147. Στι� 8 Οκτωβρ	ου (2) εκδ�θηκε µια ση-
µαντικ� απ�φαση χορ�γηση� απαλλαγ�� µε
�ρου� και υποχρε�σει� �σον αφορ� του�
�ρου� χορ�γηση� �δεια� που επιβ�λλουν οι
εταιρε	ε� συλλογικ�� διαχε	ριση� στου� χρ�-
στε� δικαιωµ�των µετ� απ� κοινοπο	ηση τυ-
ποποιηµ�νη� συµφων	α� µεταξ� των εταιρει�ν
συλλογικ�� διαχε	ριση� που ενεργο�ν εξ ον�-
µατο� των εταιρει�ν παραγωγ��. Η εν λ�γω
συµφων	α �χει ω� στ�χο να διευκολ�νει τη
χορ�γηση ενια	ων αδει�ν για την εκµετ�λ-
λευση των σχετικ�ν δικαιωµ�των (δικαι�-
µατα αναµετ�δοση� και δηµ�σια� εκτ�λεση�)
σε ραδιοτηλεοπτικο�� φορε	� που επιθυµο�ν
να �χουν ταυτ�χρονη µετ�δοση (3) και κατ’
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(1) Βλ�πε για παρ�δειγµα τι� αποφ�σει� τη� Επιτροπ��: υπ�θεση
IV/26.760, GEMA, απ�φαση τη� 2α� Ιουν	ου 1971, ΕΕ L 134
τη� 20.6.1971, σ. 15, και απ�φαση τη� 6η� Ιουλ	ου 1972, ΕΕ L
166 τη� 24.7.1972, σ. 22· υπ�θεση IV/29.971, GEMA Statutes,
απ�φαση τη� 4η� ∆εκεµβρ	ου 1981, ΕΕ L 94 τη� 8.4.1982, σ. 12·
υπ�θεση IV/29.839, GVL, απ�φαση τη� 29η� Οκτωβρ	ου 1981,
ΕΕ L 370 τη� 28.12.1981, σ. 49· � τι� αποφ�σει� του ∆ικα-
στηρ	ου στι� υποθ�σει� Phil Collins, Συλλογ� 1993, σ. I-5145·
Musik-Vertrieb membran, Συλλογ� 1981, σ. 147· Tournier, Συλ-
λογ� 1989, σ. 2521· Lucazeau, Συλλογ� 1989, σ. 2811.

(2) Ταυτ�χρονη µετ�δοση: υπ�θεση COMP/C-2/38.014, IFPI
«Simulcasting» (International Federation of the Phonographic
Industry).

(3) Ταυτ�χρονη µετ�δοση (simulcasting) ε	ναι η µετ�δοση απ�
του� ραδιοφωνικο�� και τηλεοπτικο�� σταθµο�� του σ�µα-
τ�� του� ταυτ�χρονα και χωρ	� τροποπο	ηση τ�σο µ�σω των
παραδοσιακ�ν µ�σων �σο και του ∆ιαδικτ�ου. 



αυτ�ν τον τρ�πο να θ�σουν τα µουσικ� �ργα
στη δι�θεση του κοινο� µ�σω του ∆ιαδικτ�ου.

148. Αυτ� ε	ναι η πρ�τη απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� που αφορ� τη συλλογικ� διαχε	ριση
και τη χορ�γηση αδει�ν εκµετ�λλευση� δι-
καιωµ�των για το σκοπ� τη� εµπορικ�� εκ-
µετ�λλευση� µουσικ�ν �ργων στο ∆ιαδ	κτυο.
Προκειµ�νου να λ�βουν απαλλαγ�, οι συµ-
βαλλ�µενοι συµφ�νησαν να καταργ�σουν
του� (αρχικ� προβλεπ�µενου�) εδαφικο�� πε-
ριορισµο�� απ� τι� συµφων	ε� σταυρωτ�� χο-
ρ�γηση�, επιτρ�ποντα� την �σκηση ανταγω-
νισµο� �σον αφορ� τη χορ�γηση αδει�ν εκ-
µετ�λλευση� δικαιωµ�των στην Ευρ�πη για
υπηρεσ	ε� ∆ιαδικτ�ου που θα προκ�ψουν µε-
ταξ� του�. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο, ε	ναι πλ�ον
δυνατ� η �παρξη ανταγωνισµο� �σον αφορ�
τ�σο την παρεχ�µενη υπηρεσ	α �σο και τα
τ�λη διαχε	ριση� που θα πρ�πει να καταβ�-
λουν οι δικαιοδ�χοι. Ω� εκ το�του, οι ραδιο-
τηλεοπτικο	 φορε	� µε �δρα τον ΕΟΧ θα ε	ναι
σε θ�ση να επιλ�γουν την εταιρε	α συλλογι-
κ�� διαχε	ριση� µε �δρα τον ΕΟΧ απ� την
οπο	α επιθυµο�ν να εξασφαλ	σουν µια ενια	α
�δεια ταυτ�χρονη� µετ�δοση�.

149. ∆εδοµ�νου �τι οι συµβαλλ�µενοι συµ-
φ�νησαν επ	ση� να διαχωρ	σουν το ποσ� που
οφε	λεται για την εκµετ�λλευση των δικαι-
ωµ�των απ� το τ�λο� που χρε�νεται µε σκοπ�
την κ�λυψη των διοικητικ�ν εξ�δων τη� εται-
ρε	α� χορ�γηση� �δεια�, και να χρε�νουν τα
εν λ�γω δ�ο ποσ� χωριστ�, αυξ�νεται η δια-
φ�νεια �σον αφορ� τα �ξοδα των εταιρει�ν
συλλογικ�� διαχε	ριση�. Μεγαλ�τερη δια-
φ�νεια �σον αφορ� τι� δαπ�νε� σηµα	νει �τι
οι ραδιοτηλεοπτικο	 φορε	� µε �δρα τον ΕΟΧ
µπορο�ν να επιλ�γουν την αποτελεσµατικ�-
τερη εταιρε	α συλλογικ�� διαχε	ριση� µε
�δρα στον ΕΟΧ για να λ�βουν απ� αυτ�ν
�δεια ταυτ�χρονη� µετ�δοση�. Στο πλα	σιο
αυτ�, η αποτελεσµατικ�τητα νοε	ται τ�σο
απ� �ποψη τιµ�� (ποσ� που οφε	λεται για την
εκµετ�λλευση των δικαιωµ�των) �σο και απ�
�ποψη επιπ�δου των τελ�ν για τα διοικητικ�
�ξοδα.

150. ∆εδοµ�νου �τι τα �ξοδα των εταιρει�ν
συλλογικ�� διαχε	ριση� µεταφ�ρονται στου�
τελικο�� χρ�στε� απ� του� ραδιοτηλεοπτι-
κο�� φορε	�, η π	εση τ�σο �σον αφορ� την
τιµ� �σο και τα τ�λη θα καταστ�σει αποτε-
λεσµατικ�τερη τη διαχε	ριση των δικαιωµ�-
των και τη� πρ�σβαση� απ� του� ραδιοτηλε-
οπτικο�� φορε	� στα εν λ�γω δικαι�µατα για
την παροχ� υπηρεσι�ν µ�σω του ∆ιαδικτ�ου
και κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο θα αυξ�σει τα οφ�λη
για του� καταναλωτ��. Η δηµιουργ	α ν�µιµη�
θ�ση� στην αγορ� για την ταυτ�χρονη µετ�-

δοση θα εξασφαλ	σει �χι µ�νο την πρ�σβαση
των καταναλωτ�ν σε �να ευρ�τερο φ�σµα
οπτικοακουστικ�ν µουσικ�ν προγραµµ�των
µ�σω του ∆ιαδικτ�ου, αλλ� ταυτ�χρονα και
τη δ�ουσα ανταµοιβ� των καλλιτεχν�ν και
των κατ�χων των δικαιωµ�των.

5.4. ŒÓÙ˘· Ì¤Û· Ì·˙ÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜

151. Στον τοµ�α των �ντυπων µ�σων µαζικ��
ενηµ�ρωση�, ιδ	ω� �σον αφορ� τα βιβλ	α, η
Επιτροπ� �χει ασχοληθε	 επανειληµµ�νω�
µε συµφων	ε� διασυνοριακο� καθορισµο� των
τιµ�ν. Η Επιτροπ� δεν φ�ρει αντιρρ�σει�
�σον αφορ� τι� πραγµατικ� εθνικ�� συµφων	ε�
διατ�ρηση� των τιµ�ν µεταπ�ληση� για
�ντυπα προϊ�ντα, στο βαθµ� που αυτ�� δεν
επηρε�ζουν σε σηµαντικ� βαθµ� τι� συναλ-
λαγ�� µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν. Οι σηµα-
ντικ�� υποθ�σει�, ιδ	ω� αυτ�� που αφορο�ν τη
Γερµαν	α, ρυθµ	στηκαν και περατ�θηκαν
κατ� τη δι�ρκεια του �του� (1).

152. Η αυξαν�µενη διαφ�νεια των τιµ�ν στον
τοµ�α των �ντυπων µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρω-
ση�, ιδ	ω� �σον αφορ� τον περιοδικ� τ�πο,
µετ� την εισαγωγ� του ευρ� την 1η Ιανουα-
ρ	ου 2002, προκ�λεσε καταιγισµ� ανεπ	ση-
µων καταγγελι�ν απ� πολ	τε� τη� �νωση�
σχετικ� µε θεωρητικ� αδικαιολ�γητε� δια-
φορ�� τιµ�ν για το 	διο �ντυπο εντε�θεν των
συν�ρων. Στον τοµ�α των ακαδηµαϊκ�ν και
επαγγελµατικ�ν εντ�πων η Επιτροπ� παρα-
τηρε	 συνεχε	� αυξ�σει� των τιµ�ν, ιδ	ω�, για
επιστηµονικ�, τεχνικ� και ιατρικ� περιοδικ�
εκ µ�ρου� των µεγ�λων διεθν�ν εκδοτικ�ν
ο	κων.

153. Και τα δ�ο αυτ� θ�µατα θα εξακολου-
θ�σουν να εξετ�ζονται και εφ�σον απαιτε	-
ται θα διεξαχθο�ν οι σχετικ�� �ρευνε�.

6. ¢È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

154. Οι δραστηρι�τητε� τη� Επιτροπ�� κατ�
το �το� αυτ� εστι�στηκαν κυρ	ω� στην �κ-
δοση του ν�ου κανονισµο� απαλλαγ�� για τον
τοµ�α των αυτοκιν�των, τη δηµοσ	ευση του
σχετικο� επεξηγηµατικο� φυλλαδ	ου και την
εξαµηνια	α �κθεση για τι� τιµ�� που εφαρµ�-
ζονται στην Ευρωπαϊκ� �νωση.
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(1) Υποθ�σει� COMP/C-2/34.657, Sammelrevers· COMP/C-
2/37.906, Internetbuchhandel· COMP/C-2/38.019, Proxis/
KNO κ.λπ. Ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/461 τη� 22α� Μαρ-
τ	ου 2002.
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6.1. ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
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·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

6.1.1. Γενικ� πλα�σιο

155. Μ�χρι τι� 30 Σεπτεµβρ	ου 2002, ηµερο-
µην	α λ�ξη� τη� ισχ�ο� του, ο κανονισµ��
(ΕΚ) αριθ. 1475/95 απ�λλασσε απ� την απα-
γ�ρευση του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τι� συµ-
φων	ε� επιλεκτικ�� και αποκλειστικ�� δια-
νοµ�� για τα αυτοκ	νητα οχ�µατα τρι�ν �
περισσοτ�ρων τροχ�ν, µε τι� οπο	ε� οι πα-
ραγωγο	 ορ	ζουν αποκλειστικο�� αντιπροσ�-
που� σε ορισµ�νε� γεωγραφικ�� περιοχ��· οι
αντιπρ�σωποι αυτο	 µπορο�ν να πωλο�ν οχ�-
µατα στου� τελικο�� καταναλωτ��, � στου�
µεσ�ζοντ�� του�, και σε �λλου� εξουσιοδο-
τηµ�νου� απ� τον παραγωγ� αντιπροσ�-
που� (1).

156. Μετ� απ� µακρ� και καρποφ�ρα διαδι-
κασ	α διαβουλε�σεων και αξιολ�γηση� που
�ρχισε το 1999, η Επιτροπ� εξ�δωσε τον ν�ο
κανονισµ� για την εφαρµογ� του �ρθρου 81
παρ�γραφο� 3 σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� κ�-
θετων συµφωνι�ν και εναρµονισµ�νων πρα-
κτικ�ν στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχα-
ν	α� [κανονισµ�� (EΚ) αριθ. 1400/2002 τη�
Επιτροπ��, τη� 31η� Ιουλ	ου 2002 (2)]. Η ισχ��
του κανονισµο� αυτο� �ρχισε την 1η Οκτω-
βρ	ου 2002 και θα λ�ξει στι� 31 ΜαKου 2010.
Προβλ�πεται επ	ση� µια γενικ� µεταβατικ�
περ	οδο� εν�� �του�, στη δι�ρκεια τη� οπο	α�
οι ισχ�ουσε� κ�θετε� συµφων	ε� δεν εµπ	-
πτουν στο πεδ	ο εφαρµογ�� του �ρθρου 81 πα-
ρ�γραφο� 1, ε�ν πληρο�ν τι� προϋποθ�σει�
απαλλαγ�� του κανονισµο� (EΚ) αριθ.
1475/95.

157. Ο ν�ο� κανονισµ�� απαλλαγ�� κατ� κα-
τηγορ	α αποτελε	 σηµαντικ� εξ�λιξη σε
σχ�ση µε τον προηγο�µενο σε δ�ο σηµε	α:
πρ�τον, αν και πρ�κειται για κανονισµ�
που αφορ� συγκεκριµ�νο κλ�δο, βασ	ζεται
στη φιλοσοφ	α του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
2790/1999 ω� προ� την οικονοµικ� αν�λυση
των κ�θετων περιορισµ�ν και, συνακ�λουθα,
ω� προ� την εγκατ�λειψη των επιτρεπ�µενων
ρητρ�ν και την υιοθ�τηση µια� προσ�γγιση�
που συν	σταται σε αποκλεισµ� τη� απαλλαγ��

των ιδια	τερων σοβαρ�ν περιορισµ�ν του
ανταγωνισµο�. Και δε�τερον, εν� δεν καθο-
ρ	ζεται πλ�ον �να και µ�νο απαλλασσ�µενο
σ�στηµα διανοµ��, �στε να υπ�ρχει µεγαλ�-
τερη ευελιξ	α επιλογ�� απ� του� 	διου� του�
οικονοµικο�� παρ�γοντε�, ο ν�ο� κανονισµ��
θεσπ	ζει αυστηρ�τερου� καν�νε� �σον αφορ�
τ�σο τι� πωλ�σει� των καινουργ�ν αυτοκι-
ν�των και των ανταλλακτικ�ν του� �σο και
την παροχ� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση.

158. Η Επιτροπ� υποχρε�θηκε να ακολουθ�-
σει την αυστηρ�τερη αυτ� προσ�γγιση µετ�
τα πορ	σµατα τη� �κθεση� αξιολ�γηση� του
κανονισµο� (EΚ) αριθ. 1475/95, αφεν��, �τι οι
αρχ�� στι� οπο	ε� βασ	ζεται δεν ε	ναι πλ�ον
�λε� επ	καιρε� και, αφετ�ρου, �τι οι στ�χοι
του δεν �χουν επιτευχθε	 �λοι, ιδ	ω� �σον
αφορ� τον ενδοσηµατικ� ανταγωνισµ�, την
ενοπο	ηση τη� αγορ�� και τα πλεονεκτ�µατα
για του� καταναλωτ�� (3). Η Επιτροπ� διαπ	-
στωσε �τι ο κανονισµ�� (EΚ) αριθ. 2790/1999
σχετικ� µε την εφαρµογ� του �ρθρου 81 πα-
ρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορισµ�νε�
κατηγορ	ε� κ�θετων συµφωνι�ν και εναρµο-
νισµ�νων πρακτικ�ν (4) δεν επιτρ�πει την αντι-
µετ�πιση των προβληµ�των που διαπιστ�θη-
καν (5), δεδοµ�νου µ�λιστα �τι στον τοµ�α των
αυτοκιν�των υπ�ρχαν �δη σωρευτικ�� επι-
πτ�σει� που οφε	λονται στην οµοι�τητα των
ισχυουσ�ν συµφωνι�ν διανοµ�� και στου� συ-
νακ�λουθου� περιορισµο�� του ανταγωνισµο�,
πρ�γµα που δικαιολογε	 �να αυστηρ�τερο κα-
θεστ��. Η �κδοση ειδικο� κανονισµο� στον
τοµ�α των αυτοκιν�των �ταν το µοναδικ� µ�σο
για να δοθο�ν οι κατ�λληλε� λ�σει� στα προ-
βλ�µατα που διαπιστ�θηκαν.

6.1.2. Σηµαντικ�τερα στ�δια που οδ�γησαν
στην 	κδοση του κανονισµο�

159. Η �κδοση του ν�ου αυτο� κανονισµο�
�γινε σε �να πλα	σιο εκτεταµ�νων διαβου-
λε�σεων µε �λου� του� ενδιαφερ�µενου�, επη-
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(1) Κανονισµ�� (EΚ) αριθ. 1475/95 τη� Επιτροπ��, τη� 28η� Ιου-
ν	ου 1995, σχετικ� µε την εφαρµογ� του �ρθρου 85 παρ�-
γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� συµφωνι�ν
διανοµ��, π�ληση� και εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση αυ-
τοκιν�των οχηµ�των, ΕΕ L 145 τη� 29.6.1995· ανακοινωθ�ντα
τ�που IP/02/1073 και MEMO/02/174 τη� Επιτροπ�� τη�
17η� Ιουλ	ου 2002.

(2) ΕΕ L 203 τη� 1.8.2002, σ. 30.

(3) �κθεση τη� 15η� Νοεµβρ	ου 2000 για την αξιολ�γηση του κα-
νονισµο� (EΚ) αριθ. 1475/95 σχετικ� µε την εφαρµογ� του
�ρθρου 85 (τ�ρα 81) παρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη� σε ορισµ�-
νε� κατηγορ	ε� συµφωνι�ν διανοµ��, π�ληση� και εξυπη-
ρ�τηση� µετ� την π�ληση αυτοκιν�των οχηµ�των,
COM(2000) 743 τελικ�· βλ�πε επ	ση� �κθεση ανταγωνισµο�
2000, σηµε	α 112 �ω� 115.

(4) ΕΕ L 336 τη� 29.12.1999, σ. 21.
(5) Για παρ�δειγµα, �σον αφορ� την πρ�σβαση ανεξ�ρτητων επι-

σκευαστ�ν σε τεχνικ�� πληροφορ	ε�, διαγνωστικ� και επι-
σκευαστικ� εξοπλισµ�, στην εκπα	δευση � ακ�µα στην αγορ�
ανταλλακτικ�ν που παρ�γονται απ� του� κατασκευαστ�� εξο-
πλισµο�. Επιπλ�ον, η εφαρµογ� του κανονισµο� αυτο� δεν
θα λ�µβανε υπ�ψη το σωρευτικ� αποτ�λεσµα σχεδ�ν ταυτ�-
σηµων συµφωνι�ν στη διανοµ� αυτοκιν�των. Gσον αφορ�
την π�ληση οχηµ�των, αντ	θετα, ο κανονισµ�� δεν θα ευνο-
ο�σε καθ�λου την ενοπο	ηση των αγορ�ν � θ�µατα �πω� η δια-
νοµ� περισσ�τερων σηµ�των απ� τον 	διο διανοµ�α.



ρεαζ�µενου� και δυνητικο�� οικονοµικο�� πα-
ρ�γοντε�, καθ�� και µε του� καταναλωτ��.

160. Η �κθεση αξιολ�γηση� του κανονισµο�
(EΚ) αριθ. 1475/95 βασ	στηκε στι� πληρο-
φορ	ε� που συγκεντρ�θηκαν απ� του� κατα-
σκευαστ�� αυτοκιν�των οχηµ�των και εξο-
πλισµο�, του� επ	σηµου� αντιπροσ�που� πω-
λ�σεων και εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση,
ανεξ�ρτητου� πωλητ�� αυτοκιν�των, µεσ�-
ζοντε�, ανεξ�ρτητου� επισκευαστ��, ανεξ�ρ-
τητου� χονδρεµπ�ρου� και λιανεµπ�ρου�
ανταλλακτικ�ν, δυν�µενου� να εισ�λθουν
στην αγορ�, καθ�� και απ� καταναλωτ�� και
ορισµ�νε� κατηγορ	ε� πελατ�ν, �πω� για πα-
ρ�δειγµα τι� εταιρε	ε� χρηµατοδοτικ�� µ	-
σθωση�. Μετ� την �γκριση τη� �κθεση� αυ-
τ��, η Επιτροπ� κ�λεσε �λα τα ενδιαφερ�-
µενα µ�ρη να διατυπ�σουν τι� παρατηρ�σει�
και τα σχ�λι� του� και διοργ�νωσε µια ακρ�-
αση στην οπο	α �λαβαν µ�ρο�, εκτ�� απ� τι�
προαναφερθε	σε� κατηγορ	ε�, εν�σει� κατα-
ναλωτ�ν, οι εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και
εκπρ�σωποι του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου
καθ�� και των εθνικ�ν κοινοβουλ	ων (1).

161. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� χρηµατοδ�τησε
τ�σσερι� ανεξ�ρτητε� µελ�τε�, �λε� συµ-
βουλευτικ�� φ�σεω�, οι οπο	ε� δεν περιλαµ-
β�νουν καµ	α σ�σταση ω� προ� τη φ�ση του
µελλοντικο� καθεστ�το�. Το 2000 �γιναν δ�ο
µελ�τε� που αφορο�σαν, αφεν��, τη σχ�ση
µεταξ� π�ληση� καινουργ�ν αυτοκιν�των και
εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση και, αφετ�-
ρου, τι� διαφορ�� τιµ�ν στην Κοιν�τητα (2).
Στη δι�ρκεια του 2001, η Επιτροπ� �ρχισε
µια µελ�τη για την εξακρ	βωση και τη µ�-
τρηση των οικονοµικ�ν επιπτ�σεων που θα
�χουν τα ενδεχ�µενα µελλοντικ� νοµοθετικ�
σεν�ρια σε �λα τα ενδιαφερ�µενα µ�ρη (3).
Παρ�λληλα, ανατ�θηκε επ	ση� µια µελ�τη
σχετικ� µε τι� προσδοκ	ε� των καταναλωτ�ν
�στε να διαπιστωθε	 ποια ε	ναι η θ�ση του�
σχετικ� µε το ισχ�ον σ�στηµα διανοµ�� αυ-

τοκιν�των και τι� εναλλακτικ�� δυνατ�τητε�
για το µ�λλον (4). Η Επιτροπ� �λαβε επ	ση�
υπ�ψη τη� �λε� τι� �λλε� πηγ�� πληροφορι�ν
καθ�� και τι� διαθ�σιµε� µελ�τε� (5).

162. Κατ�πιν των εκτεταµ�νων αυτ�ν δια-
βουλε�σεων και µε β�ση τη δικ� τη� εµπει-
ρ	α, ιδ	ω� απ� την εξ�ταση υποθ�σεων σοβα-
ρ�ν παραβ�σεων του �ρθρου 81 (6), η Επι-
τροπ� εν�κρινε στι� 5 Φεβρουαρ	ου �να
σχ�διο κανονισµο�, το οπο	ο συζητ�θηκε µε
τα κρ�τη µ�λη σε µια πρ�τη συµβουλευτικ�
επιτροπ� στι� 7 Μαρτ	ου (7). Μετ� τη δηµο-
σ	ευση του σχεδ	ου, η Επιτροπ� �λαβε περ	-
που 350 γραπτ�� εισηγ�σει� απ� κατασκευα-
στ��, αποκλειστικο�� αντιπροσ�που�, κατα-
ναλωτ��, πωλητ��, µεσ�ζοντε�, επισκευαστ��,
προµηθευτ�� ανταλλακτικ�ν και πολλο�� νο-
µικο�� συµβο�λου�. Αφο� εξ�τασε τι� ειση-
γ�σει� αυτ��, καθ�� και τα σχ�λια και τι� προ-
τ�σει� που διατ�πωσαν τα κρ�τη µ�λη κατ�
την πρ�τη συµβουλευτικ� επιτροπ�, η Επι-
τροπ� υπ�βαλε �να τροποποιηµ�νο σχ�διο
στα κρ�τη µ�λη στι� 6 ΜαKου 2002 εν�ψει τη�
δε�τερη� συµβουλευτικ�� επιτροπ�� τη�
6η� Ιουν	ου 2002.

163. Παρ�λληλα, µε την �γκριση του πρ�-
του σχεδ	ου κανονισµο� τον Φεβρου�ριο του
2002, η Επιτροπ� �σπευσε να ζητ�σει τη
γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου καθ��
και τη� Ευρωπαϊκ�� Οικονοµικ�� και Κοι-
νωνικ�� Επιτροπ��, που διατ�πωσαν τι� γν�-
µε� του� στι� 29 (8) και στι� 30 ΜαKου (9) αντ	-
στοιχα. Το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο και η
Ευρωπαϊκ� Οικονοµικ� και Κοινωνικ� Επι-
τροπ� συµµερ	στηκαν τ�σο τη διαπ	στωση
τη� Επιτροπ�� για την αν�γκη να τροποποι-
ηθε	 ουσιαστικ� το περιεχ�µενο του κανονι-
σµο� (EΚ) αριθ. 1475/95 �σο και για τι� γε-
νικ�� κατευθ�νσει� του σχεδ	ου. Το Ευρω-
παϊκ� Κοινοβο�λιο διατ�πωσε συγκεκριµ�να
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(1) Η ακρ�αση αυτ� πραγµατοποι�θηκε στι� 13 και 14 Φεβρου-
αρ	ου 2000 και συγκ�ντρωσε 350 συµµετ�χοντε�, των οπο	ων
οι εισηγ�σει� �χουν δηµοσιευτε	 στον δικτυακ� τ�πο τη� Γε-
νικ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο� στο τµ�µα «Αυτοκ	νητο»,
υπ� «Ακρο�σει�, οµιλ	ε�». 

(2) Οι δ�ο αυτ�� µελ�τε� �χουν δηµοσιευτε	 στον δικτυακ� τ�πο
τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο�: http://europa.eu.int/
comm/competition/car_sector/: «Lien naturel entre vente et
après-vente» (Autopolis), «Analyse économique des différences
de prix dans la Communauté» (Hans Degryse et Frank Verboven
— KU Leuven et CEPR). Βλ�πε επ	ση� �κθεση ανταγωνι-
σµο� 2000, σηµε	ο 113.

(3) Τα στοιχε	α τη� µελ�τη� αυτ��, καθ�� και η 	δια η µελ�τη,
�χουν δηµοσιευτε	 στον δικτυακ� τ�πο τη� Γενικ�� ∆ιε�θυν-
ση� Ανταγωνισµο�: http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/. Η µελ�τη πραγµατοποι�θηκε απ� τον Arthur
Andersen και µπορε	 να διαβαστε	 στην προαναφερ�µενη
ηλεκτρονικ� διε�θυνση.

(4) «Préférences des consommateurs en matière d’alternatives
existantes ou potentielles pour la vente et les services après-vente
dans la distribution automobile», Dr Lademan & Partner
(http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).

(5) Μεταξ� των πηγ�ν αυτ�ν µπορο�µε να αναφ�ρουµε τη µελ�τη
που παρ�γγειλε η �νωση Ευρωπα	ων Κατασκευαστ�ν Αυ-
τοκιν�των (ACEA), επ	ση� σχετικ� µε τι� οικονοµικ�� επι-
πτ�σει� των εναλλακτικ�ν συστηµ�των διανοµ��. 

(6) Βλ�πε τι� υποθ�σει� Volkswagen Ι (απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 28η� Ιανουαρ	ου 1998, ΕΕ L 124 τη� 25.4.1999) και
Volkswagen II (απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 29η� Ιουν	ου
2001, ΕΕ L 262 τη� 2.10.2001), Opel (απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 20�� Σεπτεµβρ	ου 2000, ΕΕ L 59 τη� 28.2.2001) και
DaimlerChrysler (απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 10η� Οκτω-
βρ	ου 2001, ΕΕ L 257 τη� 25.9.2002).

(7) Το σχ�διο δηµοσιε�θηκε στην ΕΕ C 67 τη� 16.3.2002, σ. 2.
(8) �κθεση του Dr Konrad — A5-0144/2002, που δηµοσιε�θηκε

στον δικτυακ� τ�πο του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου στο τµ�µα
«∆ραστηρι�τητε� — Επιτροπ�� — Επιτροπ� οικονοµικ�ν
και νοµισµατικ�ν υποθ�σεων» (www2.europarl.eu.int).

(9) ΕΕ C 221 τη� 17.9.2002, σ. 10.
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µια σειρ� συστ�σει� τι� οπο	ε� �λαβε υπ�ψη
τη� κατ� µεγ�λο µ�ρο� η Επιτροπ�, ιδ	ω� �σον
αφορ� τη µεταβατικ� περ	οδο για την �ναρξη
ισχ�ο� τη� απαγ�ρευση� των ρητρ�ν σχετικ�
µε τον τ�πο εγκατ�σταση�: η Επιτροπ� πα-
ρ�τεινε αυτ� τη µεταβατικ� περ	οδο, που αρ-
χικ� ε	χε δι�ρκεια εν�� �του� στο δηµοσιευ-
θ�ν σχ�διο του κανονισµο�, µ�χρι τι� 30 Σε-
πτεµβρ	ου 2005, σ�µφωνα µε την επιθυµ	α του
Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου.

6.1.3. Κυρι�τερα χαρακτηριστικ�
του κανονισµο� (EΚ) αριθ. 1400/2002

Γενικ�

164. Σε αντ	θεση µε τον κανονισµ� (EΚ) αριθ.
1475/95, ο ν�ο� κανονισµ�� δεν απαλλ�σσει,
ανεξ�ρτητα απ� την ισχ� που �χουν στην
αγορ� οι συµβαλλ�µενε� επιχειρ�σει�, �να
ορισµ�νο σ�στηµα διανοµ�� καινουργ�ν αυ-
τοκιν�των και παροχ�� υπηρεσι�ν µετ� την
π�ληση υποχρεωτικ� συνδεδεµ�νων µεταξ�
του�.

165. Σε περ	πτωση που οι κ�θετε� συµφων	ε�
στον τοµ�α των αυτοκιν�των εµπ	πτουν στην
απαγ�ρευση του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη�
Συνθ�κη�, ο κανονισµ�� (EΚ) αριθ. 1400/2002
τι� απαλλ�σσει υπ� ορισµ�νε� προϋποθ�σει�.
Οι κ�θετε� αυτ�� συµφων	ε� ε	ναι εκε	νε� που
αφορο�ν του� �ρου� αγορ��, π�ληση� � µε-
ταπ�ληση� καινουργ�ν αυτοκιν�των οχηµ�-
των (1), ανταλλακτικ�ν για τα οχ�µατα αυτ�
και παροχ�� υπηρεσι�ν συντ�ρηση� και επι-
σκευ�� για τα εν λ�γω οχ�µατα. Το πεδ	ο
εφαρµογ�� του ν�ου κανονισµο� καλ�πτει
εποµ�νω� δι�φορε� κατηγορ	ε� κ�θετων συµ-
φωνι�ν, µε ευρ�τερο και περισσ�τερο δια-
φοροποιηµ�νο αντικε	µενο απ� εκε	νο του
κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1475/95.

166. Gπω� ισχ�ει γενικ� για τι� κ�θετε� συµ-
φων	ε�, η απαλλαγ� συνδ�εται στο εξ�� µε
κατ�τατα �ρια µεριδ	ων αγορ�� (30% κατ� κα-
ν�να και 40% σε περ	πτωση επιλεκτικ�� πο-
σοτικ�� διανοµ�� για την π�ληση αυτοκιν�-
των οχηµ�των). �τσι η Επιτροπ� διατηρε	 τη
δυνατ�τητα µεµονωµ�νη� εξ�ταση� των �ρων
απαλλαγ�� που ορ	ζει το �ρθρο 81 παρ�γραφο�
3 στι� περιπτ�σει� που τα µ�ρη τη� κ�θετη�
συµφων	α� διαθ�τουν µερ	διο αγορ�� αν�τερο
απ� τα �ρια αυτ�, ακ�µη και για τι� κ�θετε�

συµφων	ε� που θα πληρο�σαν τι� ειδικ�� προ-
ϋποθ�σει� του �ρθρου 5 του κανονισµο� και
δεν περι�χουν καν�ναν απ� του� ιδια	τερη�
σοβαρ�τητα� περιορισµο�� του ανταγωνισµο�
που απαριθµο�νται στο �ρθρο 4.

167. Ο ν�ο� κανονισµ�� βασ	ζεται συνεπ��
σε µια οικονοµικ� αν�λυση των κ�θετων πε-
ριορισµ�ν, αν�λογη µε εκε	νη που ακολου-
θ�θηκε για τη θ�σπιση του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 2790/1999. Απ� την προσ�γγιση αυτ�
προκ�πτει �να� κανονισµ�� απαλλαγ�� ο
οπο	ο�, αντ	 να καθορ	ζει �να µοναδικ� απο-
δεκτ� σ�στηµα διανοµ�� προϊ�ντων, �πω� ο
κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1475/95, αποκλε	ει
απ� το πεδ	ο τη� απαλλαγ�� µια σειρ� πε-
ριορισµ�ν, των οπο	ων οι αρνητικ�� επιπτ�-
σει� προκαλο�ν σοβαρ� στρ�βλωση του αντα-
γωνισµο� στον τοµ�α των αυτοκιν�των και
δεν εξουδετερ�νονται κατ� καν�να απ� τα
ενδεχ�µενα ευεργετικ� αποτελ�σµατα, ακ�µη
και αν τα σχετικ� µερ	δια αγορ�� δεν υπερ-
βα	νουν τα �ρια µ�χρι τα οπο	α χορηγε	ται
αυτοµ�τω� απαλλαγ�.

168. Τ�λο�, η υιοθ�τηση εν�� αυστηρ�τερου
καθεστ�το� �σον αφορ� την επιλεκτικ� πο-
σοτικ� διανοµ� για την π�ληση αυτοκιν�των
και ελαφρ�ν επαγγελµατικ�ν οχηµ�των δι-
καιολογε	 την υιοθ�τηση εν�� ορ	ου 40% για
το µερ	διο αγορ��, αντ	 του 30% που ισχ�ει
σ�µφωνα µε του� γενικο�� καν�νε� των κ�-
θετων συµφωνι�ν.

Π�ληση καινουργ�ν αυτοκιν&των

169. Gσον αφορ� τη διανοµ� καινουργ�ν αυ-
τοκιν�των, οι βασικ�� προϋποθ�σει� απαλλα-
γ�� του ν�ου κανονισµο� ε	ναι οι ακ�λουθε�:

— στο εξ��, οι παραγωγο	 πρ�πει στην πρ�ξη
να επιλ�γουν µεταξ� εν�� συστ�µατο� δια-
νοµ�� ε	τε επιλεκτικ�� (ποιοτικ�� � πο-
σοτικ��) ε	τε αποκλειστικ��. Ο συνδυα-
σµ�� αποκλειστικ�� και επιλεκτικ�� δια-
νοµ�� δεν επιτρ�πεται πλ�ον, δεδοµ�νου
�τι απ� την πραγµατοποιηθε	σα αν�λυση
και την αποκτηθε	σα πε	ρα προκ�πτει �τι
ο συνδυασµ�� τη� εδαφικ�� προστασ	α�
µε την απαγ�ρευση π�ληση� σε µη εξου-
σιοδοτηµ�να µ�λη στον κλ�δο του αυτο-
κιν�του αποτελε	 τροχοπ�δη για την
�σκηση αποτελεσµατικο� ανταγωνισµο�
µεταξ� µελ�ν του δικτ�ου και για το στ�χο
τη� ολοκλ�ρωση� τη� εσωτερικ�� αγο-
ρ��·

— δεν χορηγε	ται απαλλαγ� για καν�να πε-
ριορισµ� των παθητικ�ν πωλ�σεων ο�τε
για περιορισµο�� των ενεργητικ�ν πω- 45

(1) Στο �ρθρο 1 στοιχε	ο ιδ) τα αυτοκ	νητα οχ�µατα ορ	ζονται ω�
«αυτοκινο�µενα οχ�µατα µε τρει� � περισσ�τερου� τροχο��
που προορ	ζονται να χρησιµοποιηθο�ν σε δηµ�σιου� δρ�-
µου�» (δηλαδ� τα ιδιωτικ� αυτοκ	νητα, τα ελαφρ� επαγγελ-
µατικ� οχ�µατα, τα φορτηγ�, τα λεωφορε	α και τα πο�λµαν).



λ�σεων σε �να σ�στηµα επιλεκτικ�� δια-
νοµ�� ο�τε για τον περιορισµ� που επι-
β�λλεται στου� διανοµε	� ιδιωτικ�ν
αυτοκιν�των � ελαφρ�ν εµπορικ�ν οχη-
µ�των, µ�λη εν�� συστ�µατο� επιλεκτι-
κ�� διανοµ��, να µην µπορο�ν να δηµι-
ουργο�ν πρ�σθετα σηµε	α π�ληση� �
-παρ�δοση� σε περιοχ�� εντ�� τη� εσω-
τερικ�� αγορ�� �που εφαρµ�ζεται σ�-
στηµα επιλεκτικ�� διανοµ�� (1). Οι δια-
τ�ξει� αυτ�� �χουν στ�χο την εν	σχυση
του ενδοσηµατικο� ανταγωνισµο� µεταξ�
διανοµ�ων και τη µεγαλ�τερη ενοπο	ηση
τη� αγορ��, διευκολ�νοντα� τι� εξισορ-
ροπητικ�� αγοραπωλησ	ε� µεταξ� των
αγορ�ν µε σηµαντικ�� διαφορ�� τιµ�ν·

— η υποχρεωτικ� σ�νδεση µεταξ� των δρα-
στηριοτ�των π�ληση� και παροχ�� υπη-
ρεσι�ν µετ� την π�ληση δεν απαλλ�σ-
σεται πλ�ον. ∆εν απαλλ�σσεται επ	ση�
η απαγ�ρευση που επιβ�λλεται στον απο-
κλειστικ� διανοµ�α να αναθ�τει µε υπερ-
γολαβ	α την παροχ� υπηρεσι�ν µετ� την
π�ληση σε επισκευαστ�� εγκεκριµ�νου�
απ� τον κατασκευαστ�. Η αναδιοργ�-
νωση τη� σχ�ση� µεταξ� π�ληση� και
παροχ�� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση
�χει στ�χο να επιτρ�ψει την ε	σοδο στην
αγορ� επιχειρ�σεων που ενδιαφ�ρονται
αποκλειστικ� για τη µια � την �λλη δρα-
στηρι�τητα, καθ�� και για την προ�θηση
µια� καλ�τερη� κατανοµ�� των ειδικ�ν
επενδ�σεων απ� τι� υφιστ�µενε� επιχει-
ρ�σει�, που θα ε	ναι ελε�θερε� να συ-
γκεντρ�σουν τι� επενδ�σει� του� στον
τοµ�α τη� προτ	µησ�� του�·

— η απαγ�ρευση διανοµ�� περισσ�τερων
σηµ�των (2) στον 	διο χ�ρο �κθεση� δεν
απαλλ�σσεται απ� τον ν�ο κανονισµ�.
Αντ	θετα, ο κατασκευαστ�� µπορε	 να
επιβ�λλει να εκτ	θενται τα δι�φορα σ�-
µατα αυτοκιν�των σε σηµε	α που προο-
ρ	ζονται ειδικ� για καθ�να εξ αυτ�ν µ�σα
στο χ�ρο τη� �κθεση�·

— οι κ�θετε� συµφων	ε� που περιορ	ζουν
το δικα	ωµα του διανοµ�α να πωλε	 αυ-
τοκ	νητα µε διαφορετικ� χαρακτηριστικ�
απ� τα αντ	στοιχα µοντ�λα τη� σειρ��
προϊ�ντων που αφορ� η συµφων	α δεν

απαλλ�σσονται. Επ	ση�, κ�θε κατανα-
λωτ�� �χει δικα	ωµα να προµηθε�εται
αυτοκ	νητο σε �λλο κρ�το� µ�λο�, µε τα
συν�θη χαρακτηριστικ� των αυτοκιν�-
των που πωλο�νται κανονικ� στη χ�ρα
του� (που αναφ�ρεται συν�θω� ω� «ρ�-
τρα διαθεσιµ�τητα�») (3)·

— οι δραστηρι�τητε� των µεσαζ�ντων που
�χουν εξουσιοδοτηθε	 απ� καταναλωτ��
δεν υπ�κεινται πλ�ον σε καν�να �ρο. Οι
µεσ�ζοντε� αυτο	 αποτελο�ν �να ισχυρ�
µ�σο αν�πτυξη� του διασυνοριακο� εµπο-
ρ	ου·

— τ�λο�, η ανεξαρτησ	α των διανοµ�ων αυ-
τοκιν�των �ναντι του δικαιοπαρ�χου του�
ενισχ�εται µε τη δυνατ�τητα που του�
παρ�χεται να εκπροσωπο�ν ελε�θερα πε-
ρισσ�τερα σ�µατα αυτοκιν�των, µε την
εν	σχυση των ελ�χιστων κριτηρ	ων συµ-
βατικ�� προστασ	α� (ιδ	ω� �σον αφορ�
την ελ�χιστη δι�ρκεια τη� σ�µβαση�,
την προειδοποιητικ� προθεσµ	α και του�
λ�γου� καταγγελ	α�). Η ανεξαρτησ	α
του� αυξ�νεται επ	ση� σε µεγ�λο βαθµ�
µε την ελευθερ	α να µεταβιβ�ζουν τη δρα-
στηρι�τητ� του� σε �λλα εγκεκριµ�να
µ�λη του δικτ�ου στο οπο	ο αν�κουν. Επι-
πλ�ον, η απαλλαγ� χορηγε	ται στην κ�-
θετη συµφων	α µ�νο εφ�σον τα συµβαλ-
λ�µενα µ�ρη µπορο�ν να υποβ�λουν τι�
συµβατικ�� διαφορ�� του� σε ανεξ�ρτη-
του� τρ	του� � σε διαιτησ	α.

Παροχ& υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση
και π�ληση ανταλλακτικ�ν

170. Η παροχ� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση
(συντ�ρηση και επισκευ�) αντιπροσωπε�ουν
κ�στο� χρ�ση� του αυτοκιν�του αντ	στοιχο
µε το κ�στο� αγορ�� (τη� τ�ξεω� του 40% του
συνολικο� κ�στου�). �ταν εποµ�νω� σηµα-
ντικ� να βελτιωθο�ν και οι �ροι ανταγωνι-
σµο� στον τοµ�α αυτ�, δεδοµ�νου µ�λιστα �τι
αν ο καταναλωτ�� µπορε	 να αποφασ	σει να
αγορ�σει το αυτοκ	νητ� του σε κρ�το� µ�λο�
�που ε	ναι λιγ�τερο ακριβ�, η δυνατ�τητα
αυτ� αποκλε	εται �σον αφορ� την παροχ�
υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση για προφανε	�
λ�γου� απ�σταση�.

171. Για το λ�γο αυτ�, ο ν�ο� κανονισµ��
�θεσε ω� στ�χο την α�ξηση του ανταγωνι-
σµο� µεταξ� των µελ�ν των δικτ�ων εξυπη-
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(1) Αυτ� η µη απαλλαγ� των ρητρ�ν τ�που εγκατ�σταση� θα
ισχ�σει απ� την 1η Οκτωβρ	ου 2005. Βλ�πε �ρθρα 5 παρ�-
γραφο� 2 στοιχε	ο β) και 12 παρ�γραφο� 2 του κανονισµο�
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002.

(2) ∆υνατ�τητα να εκπροσωπο�νται περισσ�τερα ανταγωνιστικ�
σ�µατα που αν�κουν σε διαφορετικο�� οµ	λου� επιχειρ�-
σεων. 

(3) Αυτ� η ρ�τρα «διαθεσιµ�τητα�» επιτρ�πει για παρ�δειγµα
στου� καταναλωτ�� τη� Ιρλανδ	α� και του Ηνωµ�νου Βασι-
λε	ου να αγορ�ζουν αυτοκ	νητα µε δεξι� τιµ�νι στην ηπει-
ρωτικ� Ευρ�πη.
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ρ�τηση� µετ� την π�ληση, παρ�λληλα µε την
α�ξηση του ανταγωνισµο� µεταξ� εξουσιο-
δοτηµ�νων µελ�ν και ανεξ�ρτητων επισκευ-
αστ�ν (1), και τη βελτ	ωση των �ρων πρ�-
σβαση� στα ανταλλακτικ�, διατηρ�ντα� ταυ-
τ�χρονα το δικα	ωµα των κατασκευαστ�ν να
καθορ	ζουν τα κριτ�ρια �σον αφορ� τα προ-
σ�ντα που πρ�πει να πληρο�ν τα εξουσιοδο-
τηµ�να µ�λη του�, µε µ�ληµα την ποι�τητα
και την ασφ�λεια.

172. Gσον αφορ� τον ανταγωνισµ� µεταξ�
εξουσιοδοτηµ�νων επισκευαστ�ν, θα πρ�πει
επ	ση� να αυξηθε	, δεδοµ�νου �τι στο εξ��,
εφ�σον ο κατασκευαστ�� αυτοκιν�των θα θ�-
τει καθαρ� ποιοτικ� κριτ�ρια επιλογ��, κ�θε
επιχε	ρηση που πληρο	 τα κριτ�ρια αυτ� θα
�χει δικα	ωµα να γ	νει εξουσιοδοτηµ�νο µ�-
λο� του δικτ�ου επισκευ��, στον τ�πο που επι-
θυµε	 (2). Επιπλ�ον, �σον αφορ� την ανα-
δι�ρθρωση των δικτ�ων π�ληση� αυτοκιν�-
των, οι αποκλειστικο	 αντιπρ�σωποι των
οπο	ων θα λυθε	 η σ�µβαση µπορο�ν µε τον
τρ�πο αυτ� να γ	νουν ε�κολα εξουσιοδοτη-
µ�να µ�λη των δικτ�ων υπηρεσι�ν µετ� την
π�ληση, συµβ�λλοντα� �τσι στη διατ�ρηση
των σηµε	ων εξυπηρ�τηση� που βρ	σκονται
κοντ� στου� καταναλωτ��. Οι ανεξ�ρτητοι
επισκευαστ�� που επιθυµο�ν, µπορο�ν επ	-
ση� να γ	νουν εξουσιοδοτηµ�να µ�λη, εφ�-
σον πληρο�ν τα καθοριζ�µενα κριτ�ρια.

173. Gσον αφορ� τον ανταγωνισµ� µεταξ�
εξουσιοδοτηµ�νων µελ�ν και ανεξ�ρτητων
επισκευαστ�ν, αυτ�� επ	ση� αυξ�νεται, δε-
δοµ�νου �τι οι �ροι πρ�σβαση� στι� τεχνικ��
πληροφορ	ε� διευρ�νονται, καθ�σον �χουν
πλ�ον πρ�σβαση στην 	δια εκπα	δευση µε
του� εξουσιοδοτηµ�νου� επισκευαστ�� κα-
θ�� και στα διαγνωστικ� εργαλε	α. �τσι, οι
ανεξ�ρτητοι επισκευαστ�� �χουν τη δυνατ�-
τητα απ�κτηση� τεχνικ�� επ�ρκεια�, που γ	-
νεται �λο και πιο περ	πλοκη, µε του� 	διου�
�ρου� που ισχ�ουν για του� εξουσιοδοτηµ�-
νου� επισκευαστ��. Με τον τρ�πο αυτ�, �χι
µ�νο οι ανεξ�ρτητοι αυτο	 επιχειρηµατ	ε� θα
συνεχ	σουν να ανταγων	ζονται, µε καλ�τε-
ρου� �ρου�, του� επ	σηµου� επισκευαστ��,

αλλ� θα συµβ�λλουν και στην τ�ρηση τη�
ασφ�λεια� �σον αφορ� τη συντ�ρηση και την
επισκευ� των αυτοκιν�των γενικ�τερα.
Σ’ αυτ� το τελευτα	ο συµβ�λλουν και �λλοι πα-
ρ�γοντε�, �πω� οι λ�σχε� αυτοκιν�των � οι
επιχειρ�σει� οδικ�� βο�θεια�, εξ ου και οι
εν λ�γω επιχειρ�σει� �χουν επ	ση� τα 	δια
διευρυµ�να δικαι�µατα πρ�σβαση� στι� τε-
χνικ�� πληροφορ	ε� (3).

174. Τ�λο�, θα διευκολυνθε	 η πρ�σβαση των
παραγωγ�ν συστατικ�ν και ανταλλακτικ�ν
αυτοκιν�των στα δ	κτυα διανοµ�� ανταλλα-
κτικ�ν και στου� εξουσιοδοτηµ�νου� διανο-
µε	�. Οι παραγωγο	 αυτο	 θα πρ�πει να ε	ναι
ελε�θεροι να διαθ�τουν γν�σια ανταλλακτικ�
� ανταλλακτικ� αντ	στοιχη� ποι�τητα� τ�σο
στου� εξουσιοδοτηµ�νου� επισκευαστ�� �σο
και στου� ανεξ�ρτητου�. Κατ� συν�πεια, οι
εξουσιοδοτηµ�νοι διανοµε	� και επισκευα-
στ�� θα πρ�πει να ε	ναι ελε�θεροι να προµη-
θε�ονται γν�σια ανταλλακτικ� � ανταλλα-
κτικ� αντ	στοιχη� ποι�τητα� απ� τον προµη-
θευτ� τη� επιλογ�� του�. Ο κατασκευαστ��
αυτοκιν�των, εποµ�νω�, δεν θα µπορε	 πλ�ον
να �χει την αποκλειστικ�τητα τη� προµ�θεια�
συστατικ�ν � ανταλλακτικ�ν που δεν παρ�-
γει ο 	διο�. Η εξ�λιξη αυτ� ε	ναι σηµαντικ�,
δεδοµ�νου �τι σ�µερα η παραγωγ� των προϊ-
�ντων αυτ�ν γ	νεται κατ� 80% απ� του� πα-
ραγωγο�� εξοπλισµο� και κατ� 20% απ� του�
κατασκευαστ�� αυτοκιν�των. Επιπλ�ον, ω�
γν�σια ανταλλακτικ� θα θεωρο�νται �χι µ�νο
εκε	να που προµηθε�ει ο κατασκευαστ�� του
αυτοκιν�του, αλλ� και εκε	να που κατασκευ-
�ζει ο παραγωγ�� ανταλλακτικ�ν για την αρ-
χικ� συναρµολ�γηση του οχ�µατο�, καθ��
και εκε	να που παρ�γει ο 	διο� σ�µφωνα µε
τι� προδιαγραφ�� και του� καν�νε� κατα-
σκευ�� που παρ�χει ο κατασκευαστ�� του αυ-
τοκιν�του για την κατασκευ� συστατικ�ν �
γν�σιων ανταλλακτικ�ν που προορ	ζονται για
το εν λ�γω αυτοκ	νητο �χηµα.

Συµπ	ρασµα

175. Οι στ�χοι του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
1400/2002 �σον αφορ� την α�ξηση του αντα-
γωνισµο� στην π�ληση καινουργ�ν αυτοκι-
ν�των και ανταλλακτικ�ν του�, καθ�� και για
την παροχ� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση, ε	-
ναι παρ�λληλοι µε του� στ�χου� τη� βελτ	ω-
ση� τη� λειτουργ	α� τη� εσωτερικ�� αγορ��
και τη� παροχ�� ουσιωδ�ν πλεονεκτηµ�των
στου� καταναλωτ��. Ωστ�σο, η καθι�ρωση
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(1) Στου� τελευτα	ου� αυτο�� περιλαµβ�νονται δι�φορε� κατη-
γορ	ε� επιχειρ�σεων, απ� του� ανεξ�ρτητου� ιδιοκτ�τε� συ-
νεργε	ων µ�χρι το σηµε	ο παροχ�� ειδικ�ν υπηρεσι�ν (για
παρ�δειγµα επισκευ� αµαξωµ�των � ηλεκτρονικ�ν), καθ��
και αλυσ	δε� που δραστηριοποιο�νται κυρ	ω� στι� επισκευ��
και στην τυποποιηµ�νη συντ�ρηση.

(2) Τα µερ	δια αγορ�� των κατασκευαστ�ν �σον αφορ� την πα-
ροχ� υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση ε	ναι καταρχ�ν αν�τερα
απ� το �ριο του 30% που προβλ�πει ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ.
1400/2002 για την π�ληση ανταλλακτικ�ν και την παροχ�
υπηρεσι�ν µετ� την π�ληση. Συνεπ��, η παροχ� υπηρεσι�ν
µετ� την π�ληση θα δι�πεται απ� �να σ�στηµα ποιοτικ��
επιλογ��. 

(3) Βλ�πε µη εξαντλητικ� απαρ	θµηση των ανεξ�ρτητων αυτ�ν
επιχειρ�σεων στο �ρθρο 4.2 του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 1400/2002.



των στ�χων αυτ�ν δεν επηρε�ζει επ’ ουδεν	
τον ποιοτικ� �λεγχο που ασκε	ται απ� του�
ενδιαφερ�µενου� παραγωγο�� στα δ	κτυα δια-
νοµ�� του� και στην ασφ�λεια και την αξιο-
πιστ	α των προϊ�ντων του�. Ο ν�ο� κανονι-
σµ�� παρ�χει στι� ενδιαφερ�µενε� επιχειρ�-
σει� µια σειρ� απ� εµπορικ�� ευκαιρ	ε� απ�
τι� οπο	ε� µπορο�ν να επωφεληθο�ν, αλλ� η
υλοπο	ηση των προαναφερθ�ντων στ�χων θα
εξαρτηθε	 εξ ολοκλ�ρου απ� τι� εµπορικ��
αποφ�σει� που θα λ�βει κ�θε µια απ� τι� εν
λ�γω κατηγορ	ε� επιχειρ�σεων, στο επ	πεδ�
του�, �στε να εκµεταλλευθο�ν τι� ευκαιρ	ε�
αυτ��.

176. Η καθι�ρωση ορισµ�νων στοιχε	ων δια-
φοροπο	ηση� των συστηµ�των διανοµ�� θα
επιτρ�ψει στι� ενδιαφερ�µενε� επιχειρ�σει�
να προσαρµοστο�ν ευκολ�τερα και περισσ�-
τερο αποτελεσµατικ� στι� συνθ�κε� τη� αγο-
ρ�� και στι� αν�γκε� των καταναλωτ�ν, οι
οπο	ε� ενδ�χεται να εξελιχθο�ν µε την π�-
ροδο του χρ�νου.

6.1.4. Επεξηγηµατικ� φυλλ�διο

177. Το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο τη� 30�� Σε-
πτεµβρ	ου 2002 που αφορ� τον κανονισµ�
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002 υιοθετε	 την 	δια πραγ-
µατιστικ� αντ	ληψη µε το φυλλ�διο που επε-
ξηγο�σε τι� πρακτικ�� επιπτ�σει� του πα-
λαιο� κανονισµο�. Η �κδοσ� του �ταν σκ�-
πιµη λ�γω των ουσιωδ�ν αλλαγ�ν που εισ�γει
το ν�ο καθεστ�� απαλλαγ�� και αναµεν�ταν
τ�σο απ� του� καταναλωτ�� �σο και απ� �λου�
του� ενδιαφερ�µενου� οικονοµικο�� παρ�-
γοντε�. Το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο συν�-
στησε επ	ση� τη σ�νταξ� του. Το φυλλ�διο
δηµοσιε�θηκε ταυτ�χρονα µε την �ναρξη
ισχ�ο� του ν�ου κανονισµο�, και συγκεκρι-
µ�να την 1η Οκτωβρ	ου 2002 (1).

178. Το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο χρησιµε�ει
σαν πρακτικ�� οδηγ�� για του� καταναλωτ��
και �λε� τι� επιχειρ�σει� που συµµετ�χουν
σε κ�θετε� συµφων	ε� στον τοµ�α των αυτο-
κιν�των. �χει επ	ση� ω� στ�χο να βοηθ�σει
τι� 	διε� τι� επιχειρ�σει� να αναλ�ουν τι� κ�-
θετε� συµφων	ε� του� για να διαπιστ�σουν αν
ε	ναι σ�µφωνε� µε του� καν�νε� ανταγωνι-
σµο�.

179. Το φυλλ�διο αναλ�ει τι� αρχ�� και του�
στ�χου� του κανονισµο�, επεξηγε	 τη δι�ρ-
θρωσ� του και ορισµ�να νοµικ� ζητ�µατα και,
κυρ	ω�, απαντ� σε ερωτ�σει� για πρακτικ�
ζητ�µατα που θα µπορο�σαν να θ�σουν οι κα-
ταναλωτ�� και οι εµπλεκ�µενοι οικονοµικο	
παρ�γοντε�, τ�σο �σον αφορ� την π�ληση
αυτοκιν�των και ανταλλακτικ�ν �σο και την
παροχ� εξυπηρ�τηση� µετ� την π�ληση. �να
τµ�µα του, τ�λο�, ε	ναι αφιερωµ�νο, µε τη
βο�θεια παραδειγµ�των, στι� αρχ�� στι�
οπο	ε� βασ	ζεται ο ορισµ�� τη� αγορ�� στον
τοµ�α των αυτοκιν�των, καθ�� και στον υπο-
λογισµ� των µεριδ	ων αγορ�� (2). Το τµ�µα
αυτ� ε	ναι ιδια	τερα σηµαντικ�, στο βαθµ�
µ�λιστα που ο ν�ο� κανονισµ�� βασ	ζεται στην
εφαρµογ� ορισµ�νων ορ	ων µεριδ	ου αγορ��.

6.2. °ÂÓÈÎ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ··ÏÏ·Á‹˜ (∂∫)
·ÚÈı. 1475/95 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜ 
ÙˆÓ Î·ÈÓÔ˘ÚÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

180. Gπω� προβλ�πει ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ.
1475/95, η Επιτροπ� προ�βη σε σ�γκριση των
προ φ�ρων τιµ�ν για τα καινουργ� αυτοκ	-
νητα στην Κοιν�τητα. Η σ�γκριση πραγµα-
τοποιε	ται δ�ο φορ�� το χρ�νο µε β�ση τι� τι-
µ�� π�ληση� που συνιστο�ν οι παραγωγο	 για
κ�θε χ�ρα µ�λο� τη� Κοιν�τητα�, τον Μ�ιο
και τον Νο�µβριο κ�θε �του� (3).

181. Απ� τη σ�γκριση των τιµ�ν τ�σο κατ�
την 1η Νοεµβρ	ου 2001 �σο και κατ� την 1η
ΜαKου 2002 προκ�πτει �τι δεν υπ�ρξε καµ	α
αξιοσηµε	ωτη σ�γκλιση τιµ�ν, παρ� την ει-
σαγωγ� του ευρ� την 1η Ιανουαρ	ου 2002.

182. Gπω� και στι� τελευτα	ε� εκθ�σει� σχε-
τικ� µε τι� τιµ�� των αυτοκιν�των, η Ισπαν	α,
η Ελλ�δα, η Φινλανδ	α και η ∆αν	α —χ�ρα
που δεν ε	ναι µ�λο� τη� ζ�νη� του ευρ�— εξα-
κολουθο�ν να ε	ναι οι αγορ�� �που κατ� κα-
ν�να οι τιµ�� προ φ�ρων των αυτοκιν�των ε	-
ναι οι χαµηλ�τερε�. Αφετ�ρου, η Γερµαν	α,
η µεγαλ�τερη σε �γκο αγορ�, καθ�� και η Αυ-
στρ	α παραµ�νουν οι χ�ρε� µε τι� υψηλ�τε-
ρε� τιµ�� στη ζ�νη του ευρ�. Το Ηνωµ�νο Βα-
σ	λειο παραµ�νει γενικ� η ακριβ�τερη αγορ�.
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(1) Το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� Αντα-
γωνισµο� διατ	θεται στι� �ντεκα επ	σηµε� γλ�σσε� σε γρα-
πτ� µορφ�, αλλ� και στον δικτυακ� τ�πο τη� γενικ�� διε�-
θυνση� (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).
∆εν �χει υποχρεωτικ� χαρακτ�ρα απ� νοµικ�� απ�ψεω�.
Βλ�πε επ	ση� ανακοινωθ�ν τ�που τη� Επιτροπ�� IP/02/1392
τη� 30�� Σεπτεµβρ	ου 2002.

(2) Για το σκοπ� αυτ�, η Επιτροπ� �χει παραγγε	λει στον κα-
θηγητ� Verboven του Καθολικο� Πανεπιστηµ	ου τη� Λου-
β�ν µια «Ποσοτικ� µελ�τη σχετικ� µε τον ορισµ� τη� αγο-
ρ�� ιδιωτικ�ν αυτοκιν�των». Η µελ�τη αυτ� δηµοσιε�εται
στον δικτυακ� τ�πο τη� Γενικ�� ∆ιε�θυνση� Ανταγωνισµο�
για τον τοµ�α των αυτοκιν�των, στο τµ�µα «Μελ�τε�». Η µε-
λ�τη �χει καθαρ� συµβουλευτικ� χαρακτ�ρα και δεν προδι-
κ�ζει το αποτ�λεσµα τη� αν�λυση� αγορ�� στην οπο	α προ-
βα	νει η Επιτροπ� σε µεµονωµ�νε� περιπτ�σει�.

(3) Ανακοινωθ�ντα τ�που IP/02/305 τη� 25η� Φεβρουαρ	ου 2002
και IP/02/1109 τη� 22α� Ιουλ	ου 2002.
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183. Gπω� και στην �κθεση για τι� τιµ�� την
1η ΜαKου 2001 (1), η µ�ση απ�κλιση τιµ�ν
εντ�� τη� ζ�νη� ευρ� ε	ναι πολ� σηµαντικ�-
τερη (πολ� π�νω απ� 20%) στι� τ�σσερι� πρ�-
τε� κατηγορ	ε� αυτοκιν�των (Α �ω� ∆), �που
ο υψηλ�� αριθµ�� των προσφερ�µενων µο-
ντ�λων απ� του� ανταγωνιστ�� κατασκευα-
στ�� θα �πρεπε κατ� καν�να να αποτελε	 �ν-
δειξη ισχυρο� ανταγωνισµο�, απ’ �,τι στι� κα-
τηγορ	ε� Ε, ΣΤ και Ζ (2). Η διαπ	στωση αυτ�
ισχ�ει τ�σο για τι� τιµ�� την 1η Νοεµβρ	ου
2001 �σο και για τι� τιµ�� την 1η ΜαKου 2002.

184. Σε απ�λυτα αριθµητικ� στοιχε	α οι δια-
φορ�� τιµ�ν αντιπροσωπε�ουν µεγ�λα ποσ�
(για παρ�δειγµα απ� 4 000 �ω� 7 000 ευρ� για
ορισµ�να µοντ�λα τη� κατηγορ	α� ∆). Αυτ��
οι σηµαντικ�� διαφορ�� τιµ�ν ε	ναι ο λ�γο�
για τον οπο	ο αρκετο	 καταναλωτ�� εξακο-
λουθο�ν να αγορ�ζουν το αυτοκ	νητ� του� σε
�λλε� χ�ρε� τη� Κοιν�τητα� �χι χωρ	� δυ-
σκολ	ε�, �πω� µαρτυρ� ο σταθερ�� αριθµ��
καταναλωτ�ν που υποβ�λλουν καταγγελ	ε�
στην Επιτροπ� που αφορο�ν, για παρ�δειγµα,
υπερβολικ� µεγ�λε� καθυστερ�σει� στην πα-
ρ�δοση � �λλα εµπ�δια, �πω� µ�τρα απαγ�-
ρευση� εξαγωγ�ν µεταξ� κρατ�ν µελ�ν (3).

185. Αυτ� τα προβλ�µατα που εξακολουθο�ν
να υπ�ρχουν τα τελευτα	α χρ�νια κατ� την
αγορ� αυτοκιν�των µαρτυρο�ν �τι η λει-
τουργ	α τη� εσωτερικ�� αγορ�� µπορε	 να
βελτιωθε	 ακ�µη αισθητ� στον τοµ�α αυτ�ν.
Η βελτ	ωση αυτ� αποτελε	 �ναν απ� του� στ�-
χου� του ν�ου κανονισµο� απαλλαγ�� που εξ�-
δωσε η Επιτροπ�, προ� �φελο� των κατανα-
λωτ�ν και των οικονοµικ�ν παραγ�ντων. Για
το λ�γο αυτ�, η Επιτροπ� ανακο	νωσε κατ�
την �κδοση του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
1400/2002 �τι θα εξακολουθ�σει να παρακο-
λουθε	 την εξ�λιξη των τιµ�ν και να δηµοσι-
ε�ει εκθ�σει� σχετικ� µε τι� τιµ�� δ�ο φορ��
το χρ�νο.

7. ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

186. Κατ� το �το� 2002 σηµει�θηκαν σηµα-
ντικ�� εξελ	ξει� �σον αφορ� την εφαρµογ�
τη� νοµοθεσ	α� ανταγωνισµο� στον τοµ�α των
χρηµατοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν. Σε �,τι αφορ�
τι� µεµονωµ�νε� υποθ�σει�, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε δ�ο αποφ�σει�, εκ των οπο	ων η πρ�τη
αφορο�σε την πολυµερ� διατραπεζικ� προ-
µ�θεια τη� Visa International, εν� µε τη δε�-
τερη επιβαλλ�ταν πρ�στιµο σε οκτ� αυ-
στριακ�� τρ�πεζε� για τη συµµετοχ� του� σε
ευρε	α σ�µπραξη µε αντικε	µενο τι� τιµ��. Σε
�,τι αφορ� το κανονιστικ� πλα	σιο, η Επι-
τροπ� δηµοσ	ευσε το σχ�διο αναθεωρηµ�νου
κανονισµο� σχετικ� µε την απαλλαγ� κατ�
κατηγορ	α για τον ασφαλιστικ� κλ�δο, προ-
κειµ�νου να µπορ�σουν οι ενδιαφερ�µενοι να
υποβ�λουν τι� παρατηρ�σει� του� και να κα-
ταστε	 δυνατ� η �κδοση του ν�ου κανονισµο�
στι� αρχ�� του 2003.

Visa International 
(Πολυµερ&
 διατραπεζικ& προµ&θεια) (4)

187. Στι� 24 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση σχετικ� µε την υπ�θεση Visa
International, η οπο	α αφορο�σε τι� «πολυ-
µερε	� διατραπεζικ�� προµ�θειε�» (στο εξ��:
«Π∆Π»). Με τον �ρο Π∆Π νοε	ται η διατρα-
πεζικ� πληρωµ� που πραγµατοποιε	ται για
κ�θε συναλλαγ� η οπο	α εκτελε	ται µε τη
χρ�ση κ�ρτα� πληρωµ�ν. Στο πλα	σιο του
συστ�µατο� τη� Visa, η Π∆Π καταβ�λλεται
στην τρ�πεζα του κατ�χου τη� κ�ρτα� απ� την
τρ�πεζα του λιανεµπ�ρου και αποτελε	 γι’ αυ-
τ�ν �να �ξοδο το οπο	ο συν�θω� µετακυλ	ε-
ται στου� λιανεµπ�ρου� ω� �να τµ�µα τη� προ-
µ�θεια� που καταβ�λλουν στην τρ�πεζ� του�
για κ�θε πληρωµ� µε κ�ρτα Visa. Το σ�νηθε�
�ψο� τη� Π∆Π τη� Visa, δηλαδ� αυτ� που
ισχ�ει �ταν οι δ�ο τρ�πεζε� δεν �χουν συµ-
φων�σει διαφορετικ� �ψο�, αποφασ	ζεται απ�
το διοικητικ� συµβο�λιο τη� Visa και καθο-
ρ	ζεται στον κανονισµ� τη� Visa International
για τι� κ�ρτε� πληρωµ�ν. Ο κανονισµ�� αυ-
τ�� ε	χε κοινοποιηθε	 στην Επιτροπ�.

188. Με την απ�φαση χορηγε	ται υπ� �ρου�
απαλλαγ� για ορισµ�νε� Π∆Π τη� Visa, και
συγκεκριµ�να για εκε	νε� που αφορο�ν δια-
συνοριακ�� πρ�ξει� πληρωµ�� µε καταναλω-
τικ�� κ�ρτε� Visa στο εσωτερικ� του Ευρω-
παϊκο� Οικονοµικο� Χ�ρου. Εποµ�νω�, η απ�-
φαση δεν ισχ�ει για τι� Π∆Π που χρε�νονται
για εγχ�ριε� πληρωµ�� µ�σω του συστ�µα-
το� Visa στο εσωτερικ� των κρατ�ν µελ�ν,
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(1) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/01/1051 τη� 23η� Ιουλ	ου 2001.
(2) Κατηγορ	α Α και Β (µικρ� αυτοκ	νητο), Γ (οικογενειακ�), ∆

(οικογενειακ� αν�τερη� κατηγορ	α�), Ε (µεγ�λο αυτοκ	νητο),
ΣΤ (αυτοκ	νητο πολυτελε	α�) και Ζ (παντ�� εδ�φου�/σπορ).

(3) Σχετικ� µ’ αυτ�, η Volkswagen υπ�βαλε ανα	ρεση για ακ�-
ρωση τη� απ�φαση� του Πρωτοδικε	ου τη� 6η� Ιουλ	ου 2000
(υπ�θεση T-62/98, Συλλογ� 2000, σ. II-2707) που δεχ�ταν
σε µεγ�λο βαθµ� την απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Ια-
νουαρ	ου 1998 σχετικ� µε την �παρξη παρ�βαση� µε επιβολ�
προστ	µων (ΕΕ L 124 τη� 25.4.1998, σ. 60). Στα συµπερ�-
σµατ� του τη� 17η� Οκτωβρ	ου 2002, ο εισαγγελ�α�
M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer στην υπ�θεση C-338/00 P
προτε	νει στο ∆ικαστ�ριο να απορρ	ψει την ανα	ρεση. (4) Υπ�θεση COMP/D-1/29.373, ΕΕ L 318 τη� 22.11.2002, σ. 17.



ο�τε για τι� Π∆Π που χρε�νονται για τη
χρ�ση εταιρικ�ν καρτ�ν Visa. Η απαλλαγ�
ισχ�ει µ�χρι τι� 31 ∆εκεµβρ	ου 2007.

189. Τον Σεπτ�µβριο του 2000, η Επιτροπ�
εξ�δωσε κοινοπο	ηση αιτι�σεων σχετικ� µε
το προηγο�µενο σ�στηµα πολυµερ�ν δια-
τραπεζικ�ν προµηθει�ν τη� Visa. Παρ’ �λα
αυτ�, κατ�στη δυνατ� η χορ�γηση απαλλα-
γ�� αφο� η Visa προσεφ�ρθη να επιφ�ρει ση-
µαντικ�� µεταρρυθµ	σει� στο εν λ�γω σ�-
στηµα Π∆Π.

Αυστριακ	
 τρ�πεζε
 (1)

190. Στι� 11 Ιουν	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα συνολικο� �ψου� 124,26 εκατ. ευρ�
σε οκτ� αυστριακ�� τρ�πεζε� για τη συµµε-
τοχ� του� σε σ�µπραξη µε αντικε	µενο τι�
τιµ��. �πειτα απ� αναφορ�� που δηµοσιε�-
τηκαν στον αυστριακ� τ�πο, η Επιτροπ� διε-
ξ�γαγε, τον Ιο�νιο του 1998, αιφνιδιαστικο��
επιτ�πιου� ελ�γχου� στα γραφε	α αρκετ�ν
αυστριακ�ν τραπεζ�ν. Τα �γγραφα που βρ�-
θηκαν κατ� του� ελ�γχου� αυτο�� αποκ�λυ-
ψαν την �παρξη εν�� σε µεγ�λο βαθµ� θε-
σµοποιηµ�νου συστ�µατο� καθορισµο� των
τιµ�ν, το οπο	ο κ�λυπτε ολ�κληρη την Αυ-
στρ	α και το σ�νολο των τραπεζικ�ν προϊ�-
ντων και υπηρεσι�ν, καθ�� επ	ση� και τον
τοµ�α τη� διαφ�µιση�, � µ�λλον την ανυ-
παρξ	α διαφ�µιση�. Οι διοικητ�� των τραπε-
ζ�ν πραγµατοποιο�σαν συναντ�σει� µ	α φορ�
το µ�να, εκτ�� του Αυγο�στου, στο πλα	σιο
του «Lombard Club». Επιπλ�ον, για κ�θε τρα-
πεζικ� προϊ�ν υπ�ρχε χωριστ� επιτροπ� στην
οπο	α συµµετε	χαν οι αρµ�διοι υπ�λληλοι
απ� τη δε�τερη � τρ	τη βαθµ	δα τη� διο	κη-
ση� των τραπεζ�ν.

191. Η σ�µπραξη �ρχισε πολ� πριν απ� την
�νταξη τη� Αυστρ	α� στον Ευρωπαϊκ� Οι-
κονοµικ� Χ�ρο το 1994. Στην παρο�σα πε-
ρ	πτωση, �µω�, η Επιτροπ� επ�βαλε πρ�-
στιµα µ�νον για την περ	οδο που µεσολ�-
βησε απ� την προσχ�ρηση τη� Αυστρ	α�
στην ΕΕ (το 1995) µ�χρι τον Ιο�νιο του 1998,
οπ�τε πραγµατοποι�θηκαν οι αιφνιδιαστι-
κο	 επιτ�πιοι �λεγχοι που �θεσαν τ�λο� στη
σ�µπραξη.

192. Η Επιτροπ� �κρινε �τι η συµπεριφορ�
των αυστριακ�ν τραπεζ�ν συνιστο�σε σοβα-
ρ�τατη παραβ	αση των καν�νων ανταγωνι-
σµο� που προβλ�πονται στο �ρθρο 81 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ.

Σχ	διο κανονισµο� σχετικ� µε την απαλλαγ&
κατ� κατηγορ�α για τον ασφαλιστικ! κλ�δο (2)

193. Στι� 9 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε σχ�-
διο αναθεωρηµ�νου κανονισµο� σχετικ� µε
την απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α για τον ασφα-
λιστικ� κλ�δο, καλ�ντα� του� ενδιαφερ�µε-
νου� να υποβ�λουν τι� τυχ�ν παρατηρ�σει�
του�. Ο κανονισµ�� αυτ�� προοριζ�ταν, εν-
δεχοµ�νω�, να αντικαταστ�σει τον υφιστ�-
µενο κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 3932/92 τη� Επι-
τροπ�� κατ� τη λ�ξη τη� ισχ�ο� του στι� 30
Μαρτ	ου 2003. Η προθεσµ	α για την υποβολ�
παρατηρ�σεων �ληγε στι� 30 Σεπτεµβρ	ου
2002. Υποβλ�θηκαν 23 υποµν�µατα απ� εν-
διαφερ�µενου� τρ	του�, στου� οπο	ου� συ-
γκαταλ�γονταν φορε	� του ασφαλιστικο� κλ�-
δου, εν�σει� πελατ�ν των ασφαλιστικ�ν εται-
ρει�ν και δηµ�σιε� αρχ��. Στη συν�χεια, η
Επιτροπ� εξ�τασε ε�ν �ταν σκ�πιµο να επι-
φ�ρει πρ�σθετε� αλλαγ�� στο σχ�διο κανο-
νισµο� που ε	χε καταρτ	σει, µε γν�µονα τι�
παρατηρ�σει� που υποβλ�θηκαν, εν�ψει τη�
�κδοση� ν�ου κανονισµο� στι� αρχ�� του 2003.

8. ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

194. Η Επιτροπ� συν�χισε το �ργο τη� µε
σκοπ� τη δηµιουργ	α εν�� ανοικτο� και αντα-
γωνιστικο� περιβ�λλοντο� για την αν�πτυξη
του ∆ιαδικτ�ου και του ηλεκτρονικο� εµπο-
ρ	ου. Το πρ�γραµµα δρ�ση� «eEurope 2005»,
το οπο	ο εγκρ	θηκε απ� το Ευρωπαϊκ� Συµ-
βο�λιο τη� Σεβ	λλη� τον Ιο�νιο του 2002, πρ�-
κειται να προωθ�σει ακ�µη περισσ�τερο τη
δι�δοση και χρ�ση του ∆ιαδικτ�ου στην Ευ-
ρ�πη, �τσι �στε, ειδικ�τερα, να ενθαρρυνθο�ν
οι ασφαλε	� υπηρεσ	ε�, εφαρµογ�� και περιε-
χ�µενο, χ�ρη στη µεγ�λη διαθεσιµ�τητα
ευρυζωνικ�ν υποδοµ�ν. Η πρωτοβουλ	α
«eEurope» εντ�σσεται στη στρατηγικ� τη� Λισ-
σαβ�να�, η οπο	α αποσκοπε	 στο να καταστε	
η Ευρωπαϊκ� �νωση µ�χρι το 2010 η πλ�ον
ανταγωνιστικ� και δυναµικ� γνωσιοκεντρικ�
οικονοµ	α, µε ταυτ�χρονη βελτ	ωση τη� απα-
σχ�ληση� και τη� κοινωνικ�� συνοχ��.

195. Απ� την �ποψη τη� πολιτικ�� ανταγω-
νισµο�, εξακολουθο�ν να υπ�ρχουν ορισµ�να
προβλ�µατα σε σχ�ση µε τι� υποδοµ�� τηλε-
πικοινωνι�ν που χρησιµοποιο�νται για την
κυκλοφορ	α µ�σω του ∆ιαδικτ�ου. Τα προ-
βλ�µατα αυτ� αφορο�ν, ειδικ�τερα, τι� αγο-
ρ�� πρ�σβαση� στο ∆ιαδ	κτυο, τ�σο ευρυζω-
νικ�� (υψηλ�� χωρητικ�τητα�) �σο και στε-
νοζωνικ�� (χαµηλ�� χωρητικ�τητα�).
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(1) Υπ�θεση COMP/D-1/36.571, µη εισ�τι δηµοσιευθε	σα στην ΕΕ. (2) ΕΕ C 163 τη� 9.7.2002.
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196. Και π�λι, ορισµ�νε� ανησυχ	ε� σε σχ�ση
µε τον ανταγωνισµ� εκδηλ�θηκαν µε σαφ�-
νεια στον τοµ�α τη� διαχε	ριση� του ∆ιαδι-
κτ�ου. Η Επιτροπ� εξακολουθε	 να ασχολε	-
ται µε καταγγελ	ε� ει� β�ρο� επιχειρ�σεων
που ασχολο�νται µε την καταχ�ρηση ονοµ�-
των περιοχ�� αν�τατου επιπ�δου, επ	 τη β�-
σει του �ρθρου 82. Η Επιτροπ� ε	ναι βεβα	α
�τι το «σ�στηµα ονοµ�των περιοχ��» υπ�γε-
ται στη νοµοθεσ	α ανταγωνισµο� τη� ΕΕ.
Gπω� συµβα	νει και µε �λλα, πιο παραδο-
σιακ�, προϊ�ντα, τα ον�µατα περιοχ�� απο-
τελο�ν αντικε	µενο συναλλαγ�ν στι� αγορ��.
Οι πελ�τε� πληρ�νουν για να �χουν το δι-
κα	ωµα να εκµεταλλευθο�ν ον�µατα περιο-
χ�� για του� δικο�� του� σκοπο��, µε αποτ�-
λεσµα να προκ�πτουν κ�ρδη για τα µητρ�α
και για τι� επιχειρ�σει� που τηρο�ν µητρ�α.

9. ∂ÏÂ‡ıÂÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

9.1. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂÏÂ‡ıÂÚ·
Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

197. Τα ελε�θερα επαγγ�λµατα ε	ναι επαγ-
γ�λµατα που απαιτο�ν ειδικ� κατ�ρτιση στα
ελε�θερα επιτηδε�µατα � τι� επιστ�µε� (π.χ.
δικηγ�ροι, συµβολαιογρ�φοι, µηχανικο	, αρ-
χιτ�κτονε�, ιατρο	 και λογιστ��). Ο τοµ�α�
αυτ�� συν�θω� χαρακτηρ	ζεται απ� εκτετα-
µ�νο ρυθµιστικ� πλα	σιο, το οπο	ο ε	τε επι-
β�λλεται απ� τι� εθνικ�� κυβερν�σει� ε	τε
�χει χαρακτ�ρα αυτορρ�θµιση� και θεσπ	ζε-
ται απ� τι� οικε	ε� επαγγελµατικ�� οργαν�-
σει�. Το ρυθµιστικ� πλα	σιο ενδ�χεται να επη-
ρε�ζει, µεταξ� �λλων, τα εξ��: τον αριθµ� των
νεοεισερχ�µενων στο επ�γγελµα· τι� τιµ��
που οι επαγγελµατ	ε� µπορο�ν να χρε�νουν·
τα επιτρεπ�µενα συστ�µατα χρ�ωση�
(π.χ. αµοιβ�� υπ� α	ρεση)· την οργανωτικ�
δοµ� των επιχειρ�σεων που παρ�χουν επαγ-
γελµατικ�� υπηρεσ	ε�· τα αποκλειστικ� δι-
και�µατα που το εκ�στοτε ελε�θερο επ�γ-
γελµα απολα�ει· και τη δυνατ�τητα διαφ�µι-
ση�. Ε	ναι προφαν�� �τι �να τ�τοιο ρυθµιστικ�
πλα	σιο ενδ�χεται να �χει συν�πειε� για τον
ανταγωνισµ�. Συνεπ��, �ταν αποφασ	ζεται
απ� εν�σει� επιχειρ�σεων, ε	ναι πιθαν� να
εµπ	πτει στο πεδ	ο εφαρµογ�� του �ρθρου 81
παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

198. Η πολιτικ� τη� Επιτροπ�� σε σχ�ση µε
τα ελε�θερα επαγγ�λµατα ε	ναι να εφαρµ�ζει
µε πληρ�τητα στον συγκεκριµ�νο τοµ�α τη
νοµοθεσ	α ανταγωνισµο�, χωρ	� ωστ�σο να
παραγνωρ	ζει τι� ιδιαιτερ�τητ�� του, �πω� ε	-
ναι η ασυµµετρ	α τη� πληροφ�ρηση� µεταξ�

του πελ�τη και του παρ�χου τη� υπηρεσ	α�.
Η πολιτικ� αυτ� δεν θ�τει εν αµφιβ�λω αυτ�
το�τη την �παρξη των επαγγελµατικ�ν ορ-
γαν�σεων, αλλ� αξι�νει, επ	 παραδε	γµατι,
απ� τι� επαγγελµατικ�� οργαν�σει� να κ�-
νουν χρ�ση των εξουσι�ν αυτορρ�θµιση� που
διαθ�τουν προ� �φελο� των καταναλωτ�ν και
�χι προ� αποκλειστικ� �φελο� των µελ�ν τη�
εκ�στοτε οργ�νωση�. Συνολικ�� στ�χο� ε	ναι
η βελτ	ωση του επιπ�δου διαβ	ωση� �σων κ�-
νουν χρ�ση επαγγελµατικ�ν υπηρεσι�ν.

9.1.1. Συν	πειε
 των αποφ�σεων
του ∆ικαστηρ�ου των Ευρωπαϊκ'ν
Κοινοτ�των (∆ΕΚ)

199. Το 1998 το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν
Κοινοτ�των (∆ΕΚ) κατ�στησε σαφ�� �τι οι
επαγγελµατικ�� υπηρεσ	ε� υπ�κεινται στην
εφαρµογ� των σχετικ�ν µε τον ανταγωνισµ�
διατ�ξεων τη� συνθ�κη� ΕΚ. Στην υπ�θεση
CNSD (1), το ∆ΕΚ απεφ�νθη �τι ο ν�µο� που
υποχρ�ωνε του� ιταλο�� εκτελωνιστ�� να εκ-
δ	δουν απ�φαση για τον καθορισµ� π�για�
αµοιβ�� για �λου� του� εκτελωνιστ�� �ταν
αντ	θετο� προ� το �ρθρο 81 (πρ�ην �ρθρο 85),
λογιζ�µενο σε συνδυασµ� µε το �ρθρο 10
(πρ�ην �ρθρο 5). Η Επιτροπ� ε	χε �δη κρ	νει
�τι η συµµετοχ� τη� οικε	α� επαγγελµατικ��
οργ�νωση� στον καθορισµ� αυτ�� τη� αµοι-
β�� αντ�βαινε οµο	ω� στο �ρθρο 81, συµπ�-
ρασµα που επιβεβαι�θηκε µεταγεν�στερα απ�
το Πρωτοδικε	ο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�-
των (ΠΕΚ) (2). Το 2001, το ΠΕΚ επικ�ρωσε
επ	ση� κατ� µεγ�λο µ�ρο� απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� σ�µφωνα µε την οπο	α ο «Σ�λλογο
 ει-
δικ�ν πληρεξουσ�ων του Ευρωπαϊκο� Γραφε�ου
∆ιπλωµ�των Ευρεσιτεχν�α
» (3) ε	χε παραβε	
το �ρθρο 81, ιδ	ω� λ�γω του καν�να που ε	χε
θεσπ	σει και µε τον οπο	ον απαγ�ρευε στα
µ�λη του να πραγµατοποιο�ν συγκριτικ� δια-
φ�µιση.

200. Τον Φεβρου�ριο του 2002, δ�ο ν�ε� απο-
φ�σει� του ∆ΕΚ συν�βαλαν στην αποσαφ�-
νιση του πεδ	ου δρ�ση� β�σει τη� νοµοθεσ	α�
ανταγωνισµο� στον τοµ�α των ελε�θερων
επαγγελµ�των. Το ∆ικαστ�ριο εκλ�θη να απο-
φανθε	 σχετικ� µε τον καθορισµ� των αµοι-
β�ν απ� του� δικηγ�ρου� στην Ιταλ	α, καθ��
και µε την απαγ�ρευση των επαγγελµατικ�ν

51

(1) Υπ�θεση C-35/96, Επιτροπ� κατ� Ιταλ	α�, απ�φαση τη�
18η� Ιουν	ου 1998 (Συλλογ� 1998, σ. I-3851).

(2) Υπ�θεση T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali κατ� Επιτροπ��, απ�φαση τη� 30�� Μαρτ	ου 2000
(Συλλογ� 2000, σ. II-1807).

(3) Υπ�θεση T-144/99, γνωστ� ω� «υπ�θεση IMA» (στα γαλ-
λικ�) � «υπ�θεση EPI» (στα αγγλικ�), απ�φαση τη� 28η� Μαρ-
τ	ου 2001 (Συλλογ� 2001, σ. II-1087).



συνεταιρισµ�ν µεταξ� δικηγ�ρων και ορκω-
τ�ν λογιστ�ν στι� Κ�τω Χ�ρε�, η οπο	α ε	χε
επιβληθε	 στο πλα	σιο αυτορρ�θµιση�. Στην
υπ�θεση Arduino (1), το ∆ΕΚ �κρινε �τι �να
κρ�το� µ�λο� δ�ναται να θεσπ	ζει δεσµευτι-
κο�� π	νακε� αµοιβ�ν, υπ� την προϋπ�θεση
�τι το�το ε	ναι αναγκα	ο προκειµ�νου να προ-
στατευθε	 το δηµ�σιο συµφ�ρον, και επ	ση� �τι
οι κρατικ�� αρχ�� �χουν την τελευτα	α λ�ξη
και τον �λεγχο επ	 τη� πρ�ταση� που του� υπο-
β�λλει η οικε	α επαγγελµατικ� οργ�νωση.
Στην υπ�θεση Wouters (2), το ∆ΕΚ απεφ�νθη
�τι µ	α επαγγελµατικ� οργ�νωση στην οπο	α
�χει ανατεθε	 η ευθ�νη τη� προστασ	α� του
δηµ�σιου συµφ�ροντο� δ�ναται να απαγορε�ει
του� συνεταιρισµο�� µεταξ� διαφορετικ�ν
επαγγελµ�των �ταν κρ	νει �τι αυτο	 θα οδη-
γο�σαν σε σοβαρ�� συγκρο�σει� συµφερ�-
ντων. Το ∆ΕΚ διατ�πωσε εν προκειµ�νω �ναν
καν�να, που θα µπορο�σε να θεωρηθε	 ω� γε-
νικ�� ισχ�ο�, σ�µφωνα µε τον οπο	ο πρ�πει
να εξετ�ζεται κατ� π�σον η περιστολ� του
ανταγωνισµο� την οπο	α συνεπ�γεται για τα
µ�λη µια� επαγγελµατικ�� οργ�νωση� �να µ�-
τρο το οπο	ο �χει επιβληθε	 στο πλα	σιο αυ-
τορρ�θµιση� υπερβα	νει τα �ρια που ε	ναι
ευλ�γω� αναγκα	α για τη διασφ�λιση τη� προ-
σ�κουσα� �σκηση� του εκ�στοτε επαγγ�λ-
µατο� στο οικε	ο κρ�το� µ�λο�.

201. Σε �,τι αφορ� του� π	νακε� π�γιων αµοι-
β�ν, η Επιτροπ� θεωρε	 �τι ε	ναι δυνατ� πα-
ρ�µβαση �ταν το κοιν� τιµολ�γιο δεν θεσπ	-
ζεται απ� το κρ�το�. Πιο συγκεκριµ�να, ε	-
ναι δυνατ� να αµφισβητηθε	 η νοµιµ�τητα των
ακ�λουθων πρακτικ�ν:

— «αυτ�µατε� εγκρ	σει�», �πω� ε	ναι οι
απλ�� επικυρ�σει� και οι σιωπηρ��
εγκρ	σει� που χορηγο�νται απ� τα κρ�τη
µ�λη για συµφων	ε� � αποφ�σει�, οσ�-
κι� οι ισχ�ουσε� νοµοθετικ�� διαδικα-
σ	ε� δεν προβλ�πουν ασφαλιστικ�� δι-
κλε	δε�, ο�τε την εξουσ	α διεξαγωγ��
διαβουλε�σεων·

— πρακτικ�� β�σει των οπο	ων οι αρχ��
εν�� κρ�του� µ�λου� δ�νανται µον�χα
ε	τε να απορρ	ψουν ε	τε να εγκρ	νουν τι�
προτ�σει� των επαγγελµατικ�ν οργαν�-
σεων, χωρ	� να �χουν την ευχ�ρεια να
τροποποιο�ν το περιεχ�µεν� του� ο�τε
να αντικαθιστο�ν τι� προτ�σει� αυτ�� µε
δικ�� του� αποφ�σει�·

— προτ�σει� οι οπο	ε� υποβ�λλονται απ�
οικονοµικο�� παρ�γοντε� µε δικ� του�
πρωτοβουλ	α, δεν προβλ�πονται ρητ��
απ� τη νοµοθεσ	α και για τι� οπο	ε� δεν
προβλ�πεται κ�ποια ειδικ� διαδικασ	α,
�τσι �στε να ε	ναι δυνατ� η ενεργ�� αξιο-
λ�γησ� του�, η ενδεχ�µενη τροποπο	ηση
� απ�ρριψη και η ρητ� υιοθ�τησ� του�·

— προτ�σει� οι οπο	ε� �χουν δεσµευτικ� �
συντονιστικ� χαρακτ�ρα για του� επαγ-
γελµατ	ε� πριν απ� τη θ�σπισ� του� απ�
την αρµ�δια κρατικ� αρχ�.

202. Προκειµ�νου για του� διεπαγγελµατι-
κο�� συνεταιρισµο��, τα συµπερ�σµατα ε	ναι
λιγ�τερο σαφ�. Τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να
απαγορε�ουν τ�τοιου� συνεταιρισµο�� µεταξ�
συγκεκριµ�νων επαγγελµ�των, αν�λογα µε
τα αντ	στοιχα νοµικ� καθεστ�τα τα οπο	α δι�-
πουν την �σκηση των επαγγελµ�των αυτ�ν
και αν�λογα µε την αναγκαι�τητα τη� απα-
γ�ρευση� για τη διασφ�λιση του δηµ�σιου
συµφ�ροντο� που διακυβε�εται κατ� την αντ	-
ληψη του οικε	ου κρ�του� µ�λου�. Κατ’ ουσ	α,
κ�θε περ	πτωση πρ�πει να εξετ�ζεται µε β�ση
τα ατοµικ� τη� χαρακτηριστικ�.

203. Ε	ναι, π�ντω�, γεγον�� �τι η δικαστικ�
απ�φαση επ	 τη� υπ�θεση� Wouters παρ�χει
επ	ση� ορισµ�νε� οδηγ	ε� για την εξ�ταση κα-
ν�νων οι οπο	οι ε	ναι αµιγ�� «δεοντολογικο	»,
δηλαδ� �πτονται τη� επαγγελµατικ�� ηθικ��.
Για κ�θε εξ�ταση τ�τοιου ε	δου� καν�νων απ�
τη σκοπι� του ανταγωνισµο� θα πρ�πει να λαµ-
β�νεται υπ�ψη το συµπ�ρασµα του ∆ικαστη-
ρ	ου �τι οι καν�νε� δεοντολογ	α� δεν τ	θενται
εν αµφιβ�λω, στο µ�τρο που ε	ναι ευλ�γω�
αναγκα	οι για τη διασφ�λιση τη� προσ�κου-
σα� �σκηση� του οικε	ου επαγγ�λµατο�· κατ’
αυτ� την �ννοια, δεν εµπ	πτουν στο �ρθρο 81
παρ�γραφο� 1. Οσ�κι� πρ�κειται για καν�νε�
που δεν ε	ναι ευλ�γω� αναγκα	οι για τη δια-
σφ�λιση του υπ�ψη στ�χου, επιβ�λλεται η
αξιολ�γησ� του�, για να διαπιστωθε	 κατ� π�-
σον ε	ναι επιλ�ξιµοι για απαλλαγ� σ�µφωνα
µε το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 3. Εποµ�νω�, η
απ�φαση Wouters πρ�κειται να επηρε�σει τη
στ�ση τη� Επιτροπ�� απ�ναντι σε �λλα ε	δη
περιοριστικ�ν καν�νων και πρακτικ�ν στον
συγκεκριµ�νο τοµ�α, �πω� ε	ναι οι περιορι-
σµο	 που αφορο�ν τη διαφ�µιση, τι� προσπ�-
θειε� προσ�λκυση� πελατε	α� και την πρ�-
σβαση στο επ�γγελµα.

9.1.2. Η µελ	τη για τι
 οικονοµικ	

επιπτ'σει
 του ρυθµιστικο� πλαισ�ου

204. Οι καταναλωτ�� και οι επιχειρ�σει� εξα-
κολουθο�ν να συναντο�ν σοβαρ�� δυσκολ	ε�52

(1) Υπ�θεση C-35/99, απ�φαση τη� 19η� Φεβρουαρ	ου 2002 (Συλ-
λογ� 2002, σ. I-1529).

(2) Υπ�θεση C-309/99, απ�φαση τη� 19η� Φεβρουαρ	ου 2002
(Συλλογ� 2002, σ. I-1577).
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στην προσπ�θει� του� να δρ�ψουν τα οφ�λη
τη� εσωτερικ�� αγορ�� στον τοµ�α τη� πα-
ροχ�� υπηρεσι�ν απ� ελε�θερου� επαγγελ-
µατ	ε�. Εκτιµ�ται �τι το�το οφε	λεται µ�χρι
εν�� σηµε	ου στο γεγον�� �τι οι κρατικ�� κα-
νονιστικ�� ρυθµ	σει� αλλ� και η αυτορρ�θ-
µιση των σχετικ�ν επαγγελµ�των �χουν συ-
ν�πειε� για τι� συνθ�κε� ανταγωνισµο�. Μο-
λον�τι θα µπορο�σε να υποτεθε	 �τι πρ�τιστο�
στ�χο� των εν λ�γω κανονισµ�ν ε	ναι η κα-
τοχ�ρωση τη� ποι�τητα� των παρεχ�µενων
υπηρεσι�ν, ε	ναι δυνατ� να υποστηριχθε	 �τι
µερικο	 απ� του� τρ�χοντε� κανονισµο�� κατ�
π�σα πιθαν�τητα συνεπ�γονται �ξοδα τα
οπο	α υπερβα	νουν τα οφ�λη του�. Ε	ναι, π�-
ντω�, β�βαιο �τι µερικο	 καν�νε� που υποτ	-
θεται �τι �χουν δεοντολογικ� χαρακτ�ρα δια-
τηρο�νται σε ισχ� χωρ	� να εξηγε	ται µε σα-
φ�νεια ο τρ�πο� µε τον οπο	ον ωφελο�ν του�
καταναλωτ��. Ε�ν εντοπ	ζονταν και καταρ-
γο�νταν οι µη δικαιολογηµ�νοι περιορισµο	,
θα προ�κυπταν οφ�λη για του� καταναλωτ��
απ� την �ποψη τη� διε�ρυνση� των περιθω-
ρ	ων επιλογ�� και τη� καλ�τερη� εξυπηρ�-
τηση�· συγχρ�νω�, οι π�ροχοι των υπηρεσι�ν
θα ε	χαν ευρ�τερο πεδ	ο για την αν�πτυξη τη�
δηµιουργικ�τητ�� του� και για καινοτοµ	ε�,
καθ�� και για την προσαρµογ� τη� δραστη-
ρι�τητ�� του� στη ζ�τηση.

205. Αναλογιζ�µενη τα προεκτεθ�ντα, η Γ∆
Ανταγωνισµ�� δροµολ�γησε τον Απρ	λιο την
εκπ�νηση µελ�τη� σχετικ� µε τι� κανονιστι-
κ�� ρυθµ	σει� που δι�πουν την �σκηση των
ελευθ�ρων επαγγελµ�των. Τα πορ	σµατα τη�
µελ�τη� προβλ�πεται να καταστο�ν γνωστ�
το πρ�το εξ�µηνο του 2003 (1). Η µελ�τη ανα-
µ�νεται να προσπορ	σει, κατ� πρ�τον, στη
Γ∆ Ανταγωνισµ�� χρ�σιµα και επικαιροποι-
ηµ�να αντικειµενικ� στοιχε	α σχετικ� µε τι�
κανονιστικ�� ρυθµ	σει� που ισχ�ουν για του�
δικηγ�ρου� και του� συµβολαιογρ�φου�, του�
αρχιτ�κτονε� και του� µηχανικο��, του� ελε-
γκτ�� και του� λογιστ��, τα ιατρικ� επαγγ�λ-
µατα και του� φαρµακοποιο��. Για κ�θε το-
µ�α, η σ�γκριση των πραγµατικ�ν δεδοµ�νων
θα καλ�ψει το σ�νολο των κρατ�ν µελ�ν. Στην
παρο�σα φ�ση ε	ναι �δη σαφ�� �τι η �κταση
του ρυθµιστικο� πλαισ	ου ποικ	λλει σηµα-
ντικ� απ� το �να κρ�το� µ�λο� τη� ΕΕ στο
�λλο, πρ�γµα που υποδηλ�νει �τι σε ορισµ�να
κρ�τη µ�λη θεωρε	ται �τι ε	ναι αναγκα	α ει-
δικ� νοµοθεσ	α για την επ	τευξη συγκεκρι-
µ�νων στ�χων δηµ�σιου συµφ�ροντο�, εν�

σε �λλα κρ�τη µ�λη οι 	διοι στ�χοι αντιµε-
τωπ	ζονται διαφορετικ�.

206. Κατ� δε�τερον, οι σ�µβουλοι που θα εκ-
πον�σουν τη µελ�τη αναµ�νεται να διεξαγ�-
γουν αν�λυση κ�στου�-οφ�λου� µε αντικε	-
µενο το ρυθµιστικ� πλα	σιο που δι�πει την
�σκηση ορισµ�νων επαγγελµ�των σε µια αρ-
κο�ντω� αντιπροσωπευτικ� υποοµ�δα κρα-
τ�ν µελ�ν. Η αν�λυση αυτ� αποσκοπε	 στο να
καταδειχθο�ν οι οικονοµικ�� συν�πειε� των
διαφ�ρων εναλλακτικ�ν δυνατοτ�των ρ�θµι-
ση�. Το ιδανικ� θα �ταν να βοηθ�σουν τα πο-
ρ	σµατα τη� µελ�τη� την Επιτροπ� να κα-
ταρτ	σει µια κατ�ταξη των κρατ�ν µελ�ν µε
κριτ�ριο την «ποιοτικ� στ�θµη» του κανονι-
στικο� του� πλαισ	ου στον συγκεκριµ�νο το-
µ�α, καθ�� επ	ση� να προκ�ψουν επαρκ� οι-
κονοµικ� στοιχε	α τα οπο	α, αν µη τι �λλο,
να πιστοποιο�ν �τι �να� βαθµ�� απελευθ�-
ρωση�, που θα καθορισθε	 στη συν�χεια, θα
�ταν ευεργετικ�� για το σ�νολο τη� ευρω-
παϊκ�� οικονοµ	α� και, ειδικ�τερα, για του�
καταναλωτ��. Εκ προοιµ	ου, τα δυνητικ�
οφ�λη για τι� συναλλαγ�� µεταξ� επιχειρ�-
σεων αναµ�νεται να ε	ναι µεγαλ�τερα απ� τα
οφ�λη για του� ιδι�τε� καταναλωτ��, κυρ	ω�
λ�γω του �τι η ζ�τηση απ� πλευρ�� επιχει-
ρ�σεων για ν�α ε	δη υπηρεσι�ν και για πε-
ρισσ�τερη ευελιξ	α εµφαν	ζεται εντον�τερη,
αλλ� και επειδ� ο τοµ�α� τη� παροχ�� υπη-
ρεσι�ν µεταξ� επιχειρ�σεων ε	ναι σηµαντι-
κ�τερο� απ� πλευρ�� µεγ�θου�.

9.1.3. Εν	ργειε
 αναληφθε�σε

σε συνενν�ηση µε τι
 εθνικ	
 αρχ	

ανταγωνισµο�

207. Υπ� τι� συνθ�κε� που περιγρ�φονται πιο
π�νω, η Γ∆ Ανταγωνισµ�� επιζητε	 να δρο-
µολογ�σει µια συζ�τηση για τα ζητ�µατα
ανταγωνισµο� που σχετ	ζονται µε τα ελε�-
θερα επαγγ�λµατα. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�� �χει
πραγµατοποι�σει επαφ�� µε τι� εθνικ�� αρ-
χ�� ανταγωνισµο� (στο εξ��: «ΕΑΑ»), προ-
κειµ�νου να συγκεντρ�σει πληροφορ	ε� για
υποθ�σει� που τι� �χουν απασχολ�σει κατ� το
παρελθ�ν � εκκρεµο�ν σ�µερα εν�πι�ν του�
και αφορο�ν τον συγκεκριµ�νο κλ�δο. Μια
πρ�τη σ�σκεψη για το σκοπ� αυτ� πραγµα-
τοποι�θηκε στι� 26 Ιουν	ου 2002 µεταξ� των
γενικ�ν διευθυντ�ν των ΕΑΑ, εν� ακολο�-
θησε, στι� 28 Οκτωβρ	ου 2002, συν�ντηση
εµπειρογνωµ�νων απ� τα κρ�τη µ�λη.

208. Η σ�σκεψη των γενικ�ν διευθυντ�ν στη-
ρ	χτηκε στι� απαντ�σει� που ε	χαν δοθε	 σε
µια σειρ� ερωτ�σεων οι οπο	ε� ε	χαν σταλε	
προηγουµ�νω� στι� ΕΑΑ σχετικ� µε την πε	ρα
του� απ� την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ	α� αντα- 53

(1) Η εκπ�νηση τη� µελ�τη� ανατ�θηκε µ�σω ανοικτο� διαγω-
νισµο� στη µη κερδοσκοπικ� οργ�νωση «Institute for
Advanced Studies», που εδρε�ει στη Βι�ννη.



γωνισµο� στον συγκεκριµ�νο κλ�δο. Απ� τι�
απαντ�σει� που ελ�φθησαν προ�κυπτε µε σα-
φ�νεια �τι, µολον�τι οι εθνικ�� νοµοθεσ	ε�
ανταγωνισµο� καλ�πτουν τον κλ�δο των ελε�-
θερων επαγγελµ�των σε �λα σχεδ�ν τα κρ�τη
µ�λη, στην πρ�ξη η εφαρµογ� τη� νοµοθε-
σ	α� ανταγωνισµο� περιορ	ζεται απ� εθνικ��
νοµοθετικ�� διατ�ξει� οι οπο	ε� επιβ�λλουν
περιορισµο�� στον ανταγωνισµ�. Κατ� κα-
ν�να, οι ΕΑΑ δεν �χουν την εξουσ	α να προ-
βα	νουν σε εν�ργειε� �ταν υπ�ρχουν τ�τοιε�
νοµοθετικ�� διατ�ξει�. Στον συγκεκριµ�νο
τοµ�α, εποµ�νω�, οι ΕΑΑ απλ�� γνωµοδοτο�ν
επ	 των σχεδ	ων νοµοθεσ	α�. Οι συνηθ�στε-
ρε� υποθ�σει� στρ�φονταν κατ� του καθορι-
σµο� των τιµ�ν απ� επαγγελµατικ�� εν�σει�,
κατ� τη� διακριτικ�� µεταχε	ριση� �σον
αφορ� τι� προϋποθ�σει� πρ�σβαση� στο επ�γ-
γελµα και κατ� περιορισµ�ν που 	σχυαν για
τη διαφ�µιση. Μερικ�� ΕΑΑ �χουν �δη θ�σει
σε εφαρµογ� � ασχολο�νται µε την εφαρµογ�
γενικο� προγρ�µµατο� δρ�ση� για την απε-
λευθ�ρωση του κλ�δου.

209. Στι� 28 Οκτωβρ	ου, ειδικ� συµβουλευ-
τικ� επιτροπ�, απαρτιζ�µενη απ� εµπειρο-
γν�µονε� των κρατ�ν µελ�ν, συνεδρ	ασε στι�
Βρυξ�λλε� και ασχολ�θηκε µε την ερµηνε	α
των δικαστικ�ν αποφ�σεων επ	 των υποθ�-
σεων Arduino και Wouters, καθ�� και µε το
ερ�τηµα τι ε	δου� παρεµβ�σει� στον τοµ�α
του ανταγωνισµο� ε	ναι δυνατ�� µε β�ση τι�
αποφ�σει� αυτ��. Οι εµπειρογν�µονε� των
κρατ�ν µελ�ν εξ�φρασαν ικανοπο	ηση για
τη δυνατ�τητα ανταλλαγ�� απ�ψεων και
εµπειρι�ν επ	 του συγκεκριµ�νου θ�µατο� και
συµφ�νησαν µε την προεκτεθε	σα ερµηνε	α
των δ�ο δικαστικ�ν αποφ�σεων απ� την Επι-
τροπ�. �να �λλο συµπ�ρασµα τη� συνεδρ	α-
ση� �ταν �τι, επειδ� πολλο	 απ� του� περιο-
ρισµο�� απορρ�ουν κατ� τα φαιν�µενα απ�
την εθνικ� νοµοθεσ	α, θα �ταν ενδεχοµ�νω�
επωφελ�� �να� δι�λογο� µε του� εθνικο�� φο-
ρε	� που ε	ναι υπε�θυνοι για τη σχετικ� νο-
µοθεσ	α (π.χ. Υπουργε	α ∆ικαιοσ�νη�), κα-
θ�� και µε τα Υπουργε	α των Οικονοµικ�ν.
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

210. Ταυτ�χρονα µε την κ�µψη των χρηµα-
τιστηρ	ων διεθν��, ο αριθµ�� των συγχωνε�-
σεων και των εξαγορ�ν που κοινοποι�θηκαν

στην Επιτροπ� κατ� το 2002 µει�θηκε σε επ	-
πεδο αν�λογο µε του� αριθµο�� που κατα-
γρ�φτηκαν στα τ�λη τη� δεκαετ	α� του 1990.
Το 2001, κοινοποι�θηκαν 335 συγκεντρ�σει�
κοινοτικο� χαρακτ�ρα, αριθµ�� που �δη ισο-
δυναµο�σε µε µικρ� µε	ωση σε σ�γκριση µε
το �το� 2000 (345 τ�τοιε� συγκεντρ�σει�), εν�
το 2002 πραγµατοποι�θηκαν µ�νο 277 κοινο-
ποι�σει� (βλ�πε π	νακα).

211. Εκτ�� απ� τη µε	ωση του αριθµο� των
υποθ�σεων, το ποσοστ� των συγκεντρ�σεων
που �θεσαν προβλ�µατα απ� την �ποψη του
ανταγωνισµο� και, συνεπ��, απα	τησαν
�ρευνα ει� β�θο� (στ�διο II τη� διαδικασ	α�),
µε κατ�ληξη την �κδοση απ�φαση� δυν�µει
του �ρθρου 8, ελαττ�θηκε επ	ση� κατ� τα δ�ο
τρ	τα και πλ�ον, απ� 20 υποθ�σει� το 2001 σε
7 το 2002. Οι εν λ�γω επτ� πρ�ξει� εγκρ	θη-
καν τελικ�� �λε�, ε	τε επειδ� οι εµπλεκ�µε-
νε� επιχειρ�σει� υπ�βαλαν αναλ�ψει� υπο-
χρε�σεων µε τι� οπο	ε� �ρθησαν οι αρχικ��
επιφυλ�ξει� για την κατ�σταση του ανταγω-
νισµο� (π�ντε υποθ�σει�) ε	τε επειδ� οι αρ-
χικ�� ανησυχ	ε� για τον ανταγωνισµ� δεν επι-
βεβαι�θηκαν απ� την �ρευνα ει� β�θο� (δ�ο
υποθ�σει�). Επιπλ�ον, η Επιτροπ� εξ�δωσε
δ�ο αποφ�σει� κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 8
παρ�γραφο� 4 σχετικ� µε πρ�ξει� για τι�
οπο	ε� ε	χε επιβληθε	 απαγ�ρευση µε απ�-
φαση του 2001. Τ�σο στην υπ�θεση Tetra
Laval/Sidel (1) �σο και στην υπ�θεση
Schneider/Legrand (2), τα µ�ρη ε	χαν υποβ�-
λει προσφορ�� �νευ �ρων σ�µφωνα µε τη γαλ-
λικ� χρηµατιστηριακ� νοµοθεσ	α και ε	χαν
�δη αποκτ�σει ποσοστ� µεγαλ�τερο απ� το
90% του µετοχικο� κεφαλα	ου τη� αντ	στοι-
χη� επιχε	ρηση�-στ�χου κατ� το χρ�νο �κ-
δοση� τη� απ�φαση� περ	 απαγ�ρευση�. Για
την περ	πτωση των δηµ�σιων προσφορ�ν, ο
κοινοτικ�� κανονισµ�� περ	 συγκεντρ�σεων
επιτρ�πει κατ’ εξα	ρεση τ�τοιου ε	δου� εξα-
γορ�� ακ�µη και πριν απ� την �κδοση τη� τε-
λικ�� απ�φαση� τη� Επιτροπ��. Β�σει του
�ρθρου 8 παρ�γραφο� 4 του κοινοτικο� κα-
νονισµο� περ	 συγκεντρ�σεων, η Επιτροπ�
�ταν υποχρεωµ�νη να διατ�ξει τι� εµπλεκ�-

µενε� εταιρε	ε� να διασπασθο�ν σ�µφωνα µε
�να χρονοδι�γραµµα και µε ρυθµ	σει� που θα
επ�τρεπαν την αποκατ�σταση συνθηκ�ν ου-
σιαστικο� ανταγωνισµο�, διασφαλ	ζοντα� συγ-
χρ�νω� κατ� τον καλ�τερο τρ�πο τα συµφ�-
ροντα των δ�ο εταιρει�ν.

212. Εποµ�νω�, κατ� το 2002 δεν εκδ�θηκε
καµ	α απαγορευτικ� απ�φαση, εν� την προη-
γο�µενη χρονι� ε	χαν εκδοθε	 π�ντε τ�τοιε�
αποφ�σει�. Η αυξοµε	ωση του αριθµο� των
απαγορε�σεων αποδεικν�ει π�σο µικρ� ε	ναι
το ποσοστ� των κοινοποιο�µενων συγκε-
ντρ�σεων για τι� οπο	ε� επιβ�λλεται εν τ�λει
το µ�τρο τη� απαγ�ρευση�. Ακ�µη και ο �νευ
προηγουµ�νου µεγ�λο� αριθµ�� απαγορε�-
σεων το 2001 (π�ντε) ισοδυναµο�σε µε το 1,7%
µον�χα των συγκεντρ�σεων που, τη συγκε-
κριµ�νη χρονι�, �ταν απ� πλευρ�� µεγεθ�ν
τ�σο σηµαντικ�� �στε να υπερβα	νουν τα κα-
τ�τατα �ρια που προβλ�πει ο κοινοτικ�� κα-
νονισµ�� περ	 συγκεντρ�σεων. Στα επ	πεδα
αυτ�, η επ	δραση τυχα	ων παραγ�ντων ε	ναι
ε�κολο να αποκτ�σει µεγαλ�τερη βαρ�τητα
απ� την οιαδ�ποτε συστηµατικ� τ�ση που θα
επιχειρο�σε ενδεχοµ�νω� να συναγ�γει κα-
νε	� απ� τα σχετικ� αριθµητικ� δεδοµ�να.

213. Συνολικ� το 2002 η Επιτροπ� εξ�δωσε
275 τελικ�� αποφ�σει�, οι επτ� εκ των οπο	ων
απα	τησαν �ρευνα ει� β�θο� (καµ	α απαγ�-
ρευση, δ�ο εγκρ	σει� �νευ �ρων και π�ντε
εγκριτικ�� αποφ�σει� υπ� �ρου�)· �λλε� δ�κα
απ� τι� αποφ�σει� αυτ�� �ταν εγκρ	σει� υπ�
�ρου� οι οπο	ε� εκδ�θηκαν κατ� το π�ρα�
προκαταρκτικ�� �ρευνα� («Στ�διο 1» τη� δια-
δικασ	α�). Η Επιτροπ� εν�κρινε 252 υποθ�-
σει� κατ� το πρ�το στ�διο. Εξ αυτ�ν, οι
111 αποφ�σει� (44%) µεταξ� των εγκριτικ�ν
αποφ�σεων του πρ�του σταδ	ου εκδ�θηκαν
σ�µφωνα µε τι� απλουστευµ�νε� διαδικασ	ε�
που θεσπ	στηκαν τον Σεπτ�µβριο του 2000. Η
Επιτροπ� εξ�δωσε µ	α απ�φαση β�σει του 57

(1) Υπ�θεση COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, τη� 30�� Ια-
νουαρ	ου 2002.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2283, Schneider/Legrand, τη� 30�� Ια-
νουαρ	ου 2002.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Σ�νολο

Αριθµ�� 12 63 60 58 95 110 131 172 235 292 345 335 277 2 185
κοινοποιηθεισ�ν 
υποθ�σεων



�ρθρου 66 τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ. Εξ�λλου, η
Επιτροπ� εξ�δωσε 13 παραπεµπτικ�� αποφ�-
σει� κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 9 του κανονι-
σµο� περ	 συγκεντρ�σεων και κ	νησε �ρευνα
ει� β�θο� για επτ� υποθ�σει�.

214. Στι� 17 Απριλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να εγκρ	νει, επ	 τη β�σει αναλ�ψεων
υποχρε�σεων, την εξαγορ� απ� την Bayer τη�
Aventis Crop Science (ACS) (1). Ο �µιλο� τη�
Bayer, ο οπο	ο� δραστηριοποιε	ται στον τοµ�α
τη� υγε	α� των ζ�ων, παρ�γει ευρ� φ�σµα κτη-
νιατρικ�ν φαρµ�κων και εµβολ	ων για την
προστασ	α τη� υγε	α� του ζωικο� κεφαλα	ου
και των ζ�ων συντροφι��· επ	ση� παρ�γει µε-
γ�λη ποικιλ	α προϊ�ντων περιπο	ηση� ζ�ων.
Η Aventis Crop Science συνεστ�θη το 1999 µε
το συνδυασµ� τη� AgrEvo (δηλαδ� τη� πρ�ην
κοιν�� επιχε	ρηση� Hoechst/Schering) µε το
γεωργικ� τµ�µα τη� Rhône-Poulenc. �πειτα
απ� προκαταρκτικ� �ρευνα δι�ρκεια� εν��
µ�να, η Επιτροπ� αποφ�σισε, στι� 4 ∆εκεµ-
βρ	ου 2001, �τι επιβ�λλετο να διερευν�σει
διεξοδικ�τερα τι� επιπτ�σει� τη� πρ�ξη� για
την κατ�σταση του ανταγωνισµο� σε µια σειρ�
αγορ�ν προστασ	α� των καλλιεργει�ν και
υγε	α� των ζ�ων. Απ� την �ρευνα ει� β�θο�
που διεξ�χθη σε στεν� συνεργασ	α µε την
Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου (Federal
Trade Commission) των ΗΠΑ προ�κυψε �τι η
πρ�ξη, ω� ε	χε κοινοποιηθε	, θα ε	χε προκα-
λ�σει πλει�δα προβληµ�των απ� την �ποψη
του ανταγωνισµο� στου� τοµε	� των γεωργι-
κ�ν εντοµοκτ�νων, των ζιζανιοκτ�νων, των
µυκητοκτ�νων, καθ�� και στου� τοµε	� τη�
επεξεργασ	α� σπ�ρων, των µαλακοστρακο-
κτ�νων, των προϊ�ντων επαγγελµατικ�� κα-
ταπολ�µηση� των παρασ	των και ορισµ�νων
κτηνιατρικ�ν προϊ�ντων (προϊ�ντα κατ� των
ψ�λλων για γ�τε� και σκ�λου�). Η Επιτροπ�
αποφ�σισε να εγκρ	νει την πρ�ξη, υπ� τον
�ρο τη� εκπο	ηση� σηµαντικ�ν δραστηριο-
τ�των. Υπ� τη µορφ� µε την οπο	α ε	χε κοι-
νοποιηθε	 αρχικ�, η πρ�ξη θα ε	χε οδηγ�σει
στη δηµιουργ	α � την εν	σχυση δεσποζουσ�ν
θ�σεων σε 130 περ	που αγορ��, οι οπο	ε� σχε-
τ	ζονται µε την προστασ	α των καλλιεργει�ν,
την επαγγελµατικ� καταπολ�µηση των πα-
ρασ	των και τα προϊ�ντα υγε	α� των ζ�ων.
Πλην �µω�, η Bayer προσεφ�ρθη να αναλ�βει
µια πλ�ρη δ�σµη αναλ�ψεων υποχρε�σεων,
περιλαµβανοµ�νη� τη� π�ληση�, και µ�λι-
στα συλλ�βδην, του εντοµοκτ�νου µε τι� µε-
γαλ�τερε� πωλ�σει� Fipronil και µια� σειρ��
µυκητοκτ�νων, που συνιστο�ν απ� κοινο� το
σ�νολο των εργασι�ν τη� ACS στον τοµ�α
τη� επεξεργασ	α� σπ�ρων στην Ευρ�πη. Οι

εν λ�γω αναλ�ψει� υποχρε�σεων διευθετο�ν
πλ�ρω� τι� επιφυλ�ξει� τη� Επιτροπ�� για
την κατ�σταση του ανταγωνισµο�, µε αποτ�-
λεσµα να ε	ναι δυνατ� η �κδοση εγκριτικ��
απ�φαση� β�σει του �ρθρου 8 παρ�γραφο� 2.

215. Η Επιτροπ� εν�κρινε τρει� υποθ�σει� οι
οπο	ε� αφορο�σαν τη γερµανικ� εταιρε	α
Haniel Baustoff-Industrie Zuschlagstoffe GmbH
(«Haniel»), η οπο	α δραστηριοποιε	ται στον
κλ�δο οικοδοµικ�ν υλικ�ν. Πρ�κειται για τι�
υποθ�σει� Haniel/Fels (2), Haniel/Ytong (3) και
Haniel/Cementbouw/JV (CVK) (4), που εγκρ	-
θηκαν �λε� �πειτα απ� �ρευνα ει� β�θο�, κα-
θ�� και, σε δ�ο περιπτ�σει�, �πειτα απ� την
υποβολ� σηµαντικ�ν αναλ�ψεων υποχρε�-
σεων.

216. Η πρ�τη υπ�θεση αφορο�σε την εξα-
γορ� τη� Fels-Werke GmbH («Fels»), που και
αυτ� ε	ναι γερµανικ� εταιρε	α η οπο	α δρα-
στηριοποιε	ται στον κλ�δο οικοδοµικ�ν υλι-
κ�ν. Η Επιτροπ� εξ�τασε προσεκτικ� τον
αντ	κτυπο τη� συµφων	α� στην ολλανδικ�
αγορ� υλικ�ν τοιχοποι	α�. Στη συγκεκριµ�νη
αγορ�, οι δραστηρι�τητε� τη� Haniel συν	-
σταντο σε �µµεση συµµετοχ� 50% στην CVK,
η οπο	α ε	ναι �να� συνεταιρισµ�� που περι-
λαµβ�νει το σ�νολο των υφιστ�µενων µον�δων
παραγωγ�� πυριτοασβεστολιθικ�ν προϊ�ντων
στην εν λ�γω χ�ρα. Το υπ�λοιπο 50 % τη�
CVK αν�κει εµµ�σω� στη Cementbouw, που
ε	ναι ολλανδικ�� �µιλο� οικοδοµικ�ν υλικ�ν.
Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η
Haniel, µ�σω τη� CVK, κατε	χε �δη δεσπ�-
ζουσα θ�ση στην αγορ� των υλικ�ν που χρη-
σιµοποιο�νται για την κατασκευ� φερ�ντων
το	χων, µε µερ	διο αγορ�� �νω του 50%. Εντο�-
τοι�, κρ	θηκε �τι η εξαγορ� τη� Fels δεν επρ�-
κειτο να ενισχ�σει περαιτ�ρω τη συγκεκρι-
µ�νη δεσπ�ζουσα θ�ση, δι�τι η α�ξηση του
µεριδ	ου αγορ�� τη� Haniel θα �ταν µηδαµιν�.
Κατ� συν�πεια, χορηγ�θηκε κανονιστικ�
�γκριση για τη συγκεκριµ�νη εξαγορ� (5).

217. Η δε�τερη πρ�ξη την οπο	α εξ�τασε η
Επιτροπ� αφορο�σε πρ�ταση για την εξαγορ�

58
(1) Υπ�θεση M.2547.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2495, Haniel/Fels, τη� 21η� Φεβρουα-
ρ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2568, Haniel/Ytong, τη� 9η� Απριλ	ου
2002.

(4) Υπ�θεση COMP/M.2650, Haniel/Cementbouw/JV (CVK),
τη� 26η� Ιουν	ου 2002.

(5) Τον Οκτ�βριο του 2001, ταυτ�χρονα µε την �ναρξη απ� την
Επιτροπ� �ρευνα� ει� β�θο� µε αντικε	µενο την ολλανδικ�
αγορ� οικοδοµικ�ν υλικ�ν, η Επιτροπ� παρ�πεµψε στη γερ-
µανικ� αρχ� ανταγωνισµο� (Bundeskartellamt) τη διερε�-
νηση των επιπτ�σεων τη� συγκεκριµ�νη� πρ�ξη� στι� οι-
κε	ε� γερµανικ�� αγορ��. Στη συν�χεια, η Επιτροπ� παρ�-
πεµψε επ	ση� στην 	δια αρχ� τι� γερµανικ�� πτυχ�� τη�
εξαγορ�� τη� Ytong απ� τη Haniel. Τελικ� εγκρ	θηκαν και οι
δ�ο συµφων	ε�, επ	 τη β�σει αναλ�ψεων υποχρε�σεων.



II — ∂§∂°Ã√™ ∆ø¡ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø¡

απ� τη Haniel τη� Ytong Holding AG
(«Ytong»), που και αυτ� ε	ναι γερµανικ� εται-
ρε	α η οπο	α δραστηριοποιε	ται στον κλ�δο
οικοδοµικ�ν υλικ�ν. Η εξαγορ� τη� Ytong
θα οδηγο�σε σε εν	σχυση τη� δεσπ�ζουσα�
θ�ση� τη� Haniel στην αγορ� υλικ�ν τοιχο-
ποι	α�. Η Haniel �ταν �δη ο µοναδικ�� προ-
µηθευτ�� πυριτοασβεστολιθικ�ν προϊ�ντων
στι� Κ�τω Χ�ρε� και, µε την εξαγορ� τη�
Ytong, θα µετατρεπ�ταν επ	ση� στον µεγα-
λ�τερο προµηθευτ� κυψελοειδο�� σκυροδ�-
µατο�. Το�το σηµα	νει �τι τ�σο οι �µποροι
οικοδοµικ�ν υλικ�ν �σο και οι κατασκευα-
στικ�� εταιρε	ε� θα εξαρτι�ντουσαν σε ακ�µη
µεγαλ�τερο βαθµ� απ� τα προϊ�ντα τα οπο	α
διαθ�τει προ� π�ληση η Haniel, γεγον�� που
θα επα�ξανε την ευχ�ρεια τη� Haniel να αυ-
ξ�σει τι� τιµ�� π�νω απ� το επ	πεδο που αντι-
στοιχε	 σε συνθ�κε� ανταγωνισµο�, επ	 ζη-
µ	α των πελατ�ν τη�. Η Επιτροπ� δ�χτηκε να
εγκρ	νει την πρ�ξη µε το σκεπτικ� �τι η προ-
ταθε	σα εκπο	ηση τη� δραστηρι�τητα� τη�
Ytong στι� Κ�τω Χ�ρε� θα οδηγο�σε στην
εξ�λειψη τη� αλληλεπικ�λυψη� δραστηριο-
τ�των στι� Κ�τω Χ�ρε�.

218. Η τρ	τη υπ�θεση �ταν, στην πραγµατι-
κ�τητα, αναδροµικ� �γκριση τη� εξαγορ��,
το �το� 1999, τη� ολλανδικ�� κοιν�� επιχε	-
ρηση� πυριτοασβεστολιθικ�ν προϊ�ντων
CVK απ� τον γερµανικ� �µιλο Haniel και την
ολλανδικ� εταιρε	α Cementbouw. Η συµφω-
ν	α περι�λθε σε γν�ση τη� Επιτροπ�� µ�λι�
κατ� τη δι�ρκεια των ερευν�ν σχετικ� µε την
εξαγορ� απ� τη Haniel των εταιρει�ν Fels και
Ytong. Η Haniel και η Cementbouw απ�κτη-
σαν τον �λεγχο επ	 τη� CVK και, εµµ�σω�,
επ	 των µελ�ν τη� το 1999, µ�σω µια� σειρ��
συµφωνι�ν, τι� οπο	ε� �µω� παρ�λειψαν να
κοινοποι�σουν στην Επιτροπ�. �πειτα απ�
προσεκτικ� αν�λυση τη� συµφων	α� του 1999
µε αντικε	µενο τη CVK, η οπο	α κοινοποι�-
θηκε τον Ιανου�ριο του 2002, η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η συγκ�ντρωση
θα ε	χε ω� αποτ�λεσµα να καταλ�βει η οντ�-
τητα που θα προ�κυπτε απ� αυτ�ν δεσπ�ζουσα
θ�ση στην ολλανδικ� αγορ� των υλικ�ν που
χρησιµοποιο�νται για την κατασκευ� φερ�-
ντων το	χων, δι�τι το µερ	διο αγορ�� τη� θα
υπερ�βαινε σηµαντικ� το 50 %. Η CVK θα
�ταν, µαζ	 µε µ	α απ� τι� µητρικ�� εταιρε	ε�
τη� (τη Cementbouw), ο µοναδικ�� προµη-
θευτ�� πυριτοασβεστολιθικ�ν προϊ�ντων, δη-
λαδ� των υλικ�ν τοιχοποι	α� για τα οπο	α
υπ�ρχει η µεγαλ�τερη ζ�τηση απ� πλευρ��
ολλανδικ�ν κατασκευαστικ�ν εταιρει�ν.
Κ�τι τ�τοιο θα ε	χε ω� αποτ�λεσµα να εξαρ-
τ�νται απ� την CVK οι �µποροι οικοδοµικ�ν
υλικ�ν και οι κατασκευαστικ�� εταιρε	ε� των

Κ�τω Χωρ�ν, που αποτελο�ν �ναν σηµαντικ�
κλ�δο τη� οικονοµ	α�.

219. Προκειµ�νου να αρθο�ν οι ανησυχ	ε�
τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�,
οι Haniel και Cementbouw δεσµε�τηκαν να
θ�σουν τ�λο� στον �λεγχο που ασκο�σαν απ�
κοινο� επ	 τη� CVK και των µελ�ν τη�. Επ	-
ση� θα τερµατ	σουν τι� κοιν�� του� δραστη-
ρι�τητε� στου� τοµε	� των πωλ�σεων και του
µ�ρκετινγκ, τι� οπο	ε� αναπτ�σσουν µ�σω τη�
CVK. Συνεπε	α τη� ανωτ�ρω αν�ληψη� υπο-
χρ�ωση�, στον ολλανδικ� κλ�δο οικοδοµι-
κ�ν υλικ�ν θα διεξ�γεται ανταγωνισµ�� µε-
ταξ� δ�ο οµ	λων εταιρει�ν πυριτοασβεστο-
λιθικ�ν προϊ�ντων, εν� η συγκ�ντρωση δεν
θα οδηγ�σει στη δηµιουργ	α (ο�τε στην εν	-
σχυση) δεσπ�ζουσα� θ�ση� στην οικε	α
αγορ�.

220. Τον Μ�ιο, εγκρ	θηκε �νευ �ρων �πειτα
απ� �ρευνα ει� β�θο� η προσφορ� τη� Carnival
Corporation για την εξαγορ� τη� P&O
Cruises (1). Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου 2001, η Carnival
Corporation, µια εταιρε	α που αναπτ�σσει
δραστηρι�τητα παγκοσµ	ω� στον τοµ�α των
κρουαζιερ�ν, υπ�βαλε προσφορ� για την εξα-
γορ� του συν�λου των µετοχ�ν τη� P&O
Princess Plc, η οπο	α εδρε�ει στο Ηνωµ�νο
Βασ	λειο και αναπτ�σσει οµο	ω� δραστηρι�-
τητα παγκοσµ	ω� στον τοµ�α των κρουαζιε-
ρ�ν. Οι βρετανικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� ζ�-
τησαν την παραποµπ� τη� υπ�θεση� κατ� τα
προβλεπ�µενα στο �ρθρο 9 του κοινοτικο�
κανονισµο� περ	 συγκεντρ�σεων. Πλην �µω�,
η Επιτροπ� δεν παρ�πεµψε την υπ�θεση, δι�τι
αρχικ� �δινε λαβ� για ανησυχ	ε� σε σχ�ση
και µε �λλα κρ�τη µ�λη (ιδ	ω� σε σχ�ση µε
τη Γερµαν	α).

221. Οι εταιρε	ε� Carnival και P&O Princess
αντιπροσ�πευαν κατ� το �το� 2000 το �να τρ	το
περ	που των επιβατ�ν κρουαζιερ�πλοιων στον
ΕΟΧ. Η αλληλεπικ�λυψη των δραστηριοτ�-
των του� εντοπιζ�ταν κυρ	ω� στο Ηνωµ�νο Βα-
σ	λειο και τη Γερµαν	α. Τα µερ	δια αγορ��
�ταν επ	ση� υψηλ� στην Ιταλ	α και την Ισπα-
ν	α, αλλ� στι� χ�ρε� αυτ�� η προσθ�κη των ερ-
γασι�ν τη� P&O στον τοµ�α των κρουαζιερ�ν
�ταν µηδαµιν�. Κιν�θηκε �ρευνα σε β�θο�
λ�γω των αρχικ�ν επιφυλ�ξεων για την ισχυρ�
θ�ση των µερ�ν στην αγορ� κρουαζιερ�ν του
Ηνωµ�νου Βασιλε	ου και τη� Γερµαν	α�. Πλην
�µω�, �πειτα απ� διεξοδικ� αν�λυση εξ�χθη
το συµπ�ρασµα �τι η Carnival επρ�κειτο να
δεχθε	 ικαν�� ανταγωνιστικ�� πι�σει� λ�γω

59(1) Υπ�θεση COMP/M.2706, Carnival Corporation/P&O Cruises,
τη� 24η� Ιουλ	ου 2002.



τη� ισχυρ�� αν�πτυξη� που παρατηρε	ται στην
αγορ�, τη� απουσ	α� σοβαρ�ν εµποδ	ων που
να φρ�σσουν την ε	σοδο σε αυτ�ν και τη� ικα-
ν�τητα� των ανταγωνιστ�ν στην αγορ� να µε-
τατοπ	ζουν ικαν�τητα εκτ�λεση� κρουαζιε-
ρ�ν, π.χ. απ� τι� ΗΠΑ στο Ηνωµ�νο Βασ	-
λειο. Τελικ��, η συµφων	α εγκρ	θηκε. Κατ�
τη δι�ρκεια τη� �ρευνα�, η Επιτροπ� �λθε σε
συνενν�ηση µε τη βρετανικ� επιτροπ� αντα-
γωνισµο� (Competition Commission), η οπο	α
εξ�τασε και εν�κρινε ανταγωνιστικ� προ-
σφορ� για την εξαγορ� τη� P&O Princess την
οπο	α ε	χε υποβ�λει η Royal Caribbean. Η
Επιτροπ� ε	χε επ	ση� επαφ� µε την Οµο-
σπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ, η
οπο	α εξ�τασε και εν�κρινε τι� δ�ο συµφω-
ν	ε�.

222. Τον ∆εκ�µβριο, η Επιτροπ� εν�κρινε
υπ� �ρου� την απ� κοινο� εξαγορ� τη�
γερµανικ�� εταιρε	α� Gas Versorgung
Süddeutschland (GVS), η οπο	α ασχολε	ται
µε το περιφερειακ� χονδρεµπ�ριο φυσικο�
αερ	ου, απ� τη γερµανικ� εταιρε	α ηλεκτρι-
σµο� Energie Baden-W�rttemberg AG (EnBW,
η οπο	α ελ�γχεται απ� την Electricité de
France) και την ιταλικ� εταιρε	α φυσικο� αε-
ρ	ου και πετρελα	ου ENI SpA (1). Η πρ�ξη,
�πω� ε	χε κοινοποιηθε	 αρχικ�� στην Επι-
τροπ�, θα ε	χε ενισχ�σει τη δεσπ�ζουσα θ�ση
τη� GVS στην αγορ� χονδρικ�� π�ληση� φυ-
σικο� αερ	ου στη Β�δη-Βυρτεµβ�ργη, στη νο-
τιοδυτικ� Γερµαν	α, π.χ. µε την εδρα	ωση του
ελ�γχου τη� GVS επ	 των τοπικ�ν διανοµ�ων
τη� EnBW. Προκειµ�νου να παραµερ	σουν
τι� ανησυχ	ε� αυτ�� για τον ανταγωνισµ�, τα
µ�ρη πρ�τειναν, σε πρ�ιµο στ�διο τη� �ρευ-
να� ει� β�θο�, να παραχωρ�σουν δικαι�µατα
πρ�ωρη� καταγγελ	α� σε �λου� του� τοπικο��
διανοµε	� φυσικο� αερ	ου οι οπο	οι θα συν�-
πταν µακροχρ�νιε� συµβ�σει� εφοδιασµο�
ε	τε µε τη GVS ε	τε µε τι� υφιστ�µενε� θυγα-
τρικ�� τη� EnBW, δηλαδ� τι� Neckarwerke
Stuttgart AG (NWS) και EnBW Gas GmbH. Οι
υποχρε�σει� που αν�λαβαν τα µ�ρη θα απε-
λευθερ�σουν δυνητικ�� σηµαντικ� ζ�τηση,
καθ�� οι τοπικ�� εταιρε	ε� διανοµ�� θα µπο-
ρο�ν να µεταστρ�φονται σε �λλου� χονδρε-
µπ�ρου� φυσικο� αερ	ου. Οι χρονικ�� παρ�-
µετροι των αναλ�ψεων υποχρε�σεων συµπ	-
πτουν µε την �φιξη αυξηµ�νου ανταγωνισµο�
στη Β�δη-Βυρτεµβ�ργη, χ�ρη στην αποπε-
ρ�τωση του ν�ου αγωγο� τη� Wingas, η οπο	α
�χει προγραµµατισθε	 για τα τ�λη του 2004. Η
Wingas διαθ�τει και εκµεταλλε�εται δικ� τη�
δ	κτυο αγωγ�ν φυσικο� αερ	ου στη Γερµα-

ν	α, και ο ν�ο� αγωγ�� θα διασχ	ζει τη Β�δη-
Βυρτεµβ�ργη απ� Ανατολ�� προ� ∆υσµ��, πα-
ρ�χοντα� πρ�σβαση στην περιοχ� τη� Στουτ-
γ�ρδη�, �που η καταν�λωση ε	ναι υψηλ�.

2. ¢ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙÔ 2002

223. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002, το Πρωτοδι-
κε	ο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των εξ�δωσε
τρει� αποφ�σει� σε υποθ�σει� απαγ�ρευση�
συγκεντρ�σεων. Χ�ρη στην εφαρµογ� µια�
ν�α� συνοπτικ�� διαδικασ	α� που καθιερ�-
θηκε το 2000, κατ�στη δυνατ� η ταχε	α �κ-
δοση των δ�ο απ� τι� εν λ�γω δικαστικ�� απο-
φ�σει�, µε αποτ�λεσµα να βελτιωθε	 σηµα-
ντικ� η αποτελεσµατικ�τητα του δικαστικο�
ελ�γχου που ασκε	ται στη διαδικασ	α εξ�τα-
ση� των συγκεντρ�σεων απ� την Επιτροπ�.
Στα τ�λη του 2002 εκκρεµο�σαν εν�πιον του
Πρωτοδικε	ου και του ∆ικαστηρ	ου των ΕΚ
16 προσφυγ�� κατ� αποφ�σεων τη� Επιτρο-
π��. Για ορισµ�νε� αποφ�σει� �χουν ασκηθε	
περισσ�τερε� τη� µια� προσφυγ��.

2.1. Airtours Î·Ù¿ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (2)

224. Στι� 6 Ιουν	ου το Πρωτοδικε	ο ακ�ρωσε
την απ�φαση µε την οπο	α η Επιτροπ� απα-
γ�ρευσε τη συγκ�ντρωση µεταξ� τη� Airtours
και τη� First Choice, δ�ο επιχειρ�σεων ορ-
γ�νωση� ταξιδι�ν µε �δρα το Ηνωµ�νο Βα-
σ	λειο. Η Airtours ε	χε κοινοποι�σει στην
Επιτροπ� την προσφορ� τη� για εξαγορ� τη�
First Choice στι� 29 Απριλ	ου 1999. Μετ� απ�
εµπεριστατωµ�νη �ρευνα (φ�ση ΙΙ τη� διαδι-
κασ	α�), η Επιτροπ� αποφ�σισε στι� 22 Σε-
πτεµβρ	ου 1999 να απαγορε�σει τη συγκ�-
ντρωση µε β�ση την εκτ	µηση �τι θα
δηµιουργο�σε κατ�σταση συλλογικ�� δε-
σπ�ζουσα� θ�ση� στη βρετανικ� αγορ� ορ-
γανωµ�νων διακοπ�ν στο εξωτερικ� προ� κο-
ντινο�� προορισµο�� (3).

225. Μετ� τη συγκ�ντρωση θα απ�µεναν στην
αγορ� τρει� µεγ�λε� επιχειρ�σει� οργ�νω-
ση� ταξιδι�ν: η οντ�τητα που θα προ�κυπτε
απ� τη συγχ�νευση (µε µερ	διο αγορ��
19,4 + 15,0 = 34,4%), η Thomas Cook (20,4%)
και η Thomson (30,7 %). Gλε� οι �λλε� επι-
χειρ�σει� του κλ�δου θα ε	χαν µερ	διο µι-
κρ�τερο απ� 3 %. Κατ� την �ποψη τη� Επι-
τροπ�� οι τρει� εναποµ�νουσε� µεγ�λε� επι-

60 (1) Υπ�θεση COMP/M.2822, ENBW/ENI/GVS, τη� 17η� ∆ε-
κεµβρ	ου 2002.

(2) Απ�φαση του Πρωτοδικε	ου τη� 6η� Ιουν	ου 2002 στην υπ�-
θεση T-342/99, Airtours plc κατ� Επιτροπ��.

(3) Υπ�θεση IV/M.1524, Airtours/First Choice.
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χειρ�σει� θα �ταν σε θ�ση να συντον	σουν
τη συµπεριφορ� του� περιορ	ζοντα� την προ-
σφορ� των πωλο�µενων πακ�των διακοπ�ν
και αυξ�νοντα� �τσι τι� τιµ�� για του� βρετα-
νο�� καταναλωτ��.

226. Η προσφε�γουσα ισχυρ	στηκε �τι η Επι-
τροπ� χρησιµοπο	ησε �ναν ν�ο και εσφαλ-
µ�νο ορισµ� τη� συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�-
ση�. Η Επιτροπ� ε	χε αναφ�ρει στην απ�-
φασ� τη� �τι για τη διαπ	στωση τη� �παρξη�
δεσπ�ζουσα� θ�ση� δεν αποτελε	 αναγκα	α
προϋπ�θεση η σιωπηρ� συµπεριφορ� των ολι-
γοπωλ	ων ω� ε�ν �ταν µ�λη καρτ�λ. Συλλο-
γικ� δεσπ�ζουσα θ�ση στο πλα	σιο του κα-
νονισµο� συγκεντρ�σεων µπορε	 επ	ση� να
υπ�ρχει σε περ	πτωση που «η συγχ�νευση ωθε�
τα µ	λη του ολιγοπωλ�ου να προσαρµοστο�ν στι

συνθ&κε
 τη
 αγορ�
, να συµπεριφ	ρονται κατ�
τρ!πο που µει�νει σηµαντικ� τον ανταγωνισµ!
αν�µεσ� του
 και ω
 αποτ	λεσµα αυτο� να ενερ-
γο�ν σε σηµαντικ! βαθµ! ανεξ�ρτητα απ! του

ανταγωνιστ	
, του
 πελ�τε
 και του
 καταναλω-
τ	
» (1). Η εκτ	µηση αυτ� δεν ε	χε �µεση
σχ�ση µε τη συγκεκριµ�νη συγκ�ντρωση, δε-
δοµ�νου �τι η Επιτροπ� διαπ	στωσε πρ�γµατι
�τι συν�τρεχαν οι προϋποθ�σει� σιωπηρο�
συντονισµο� και ω� εκ το�του το Πρωτοδι-
κε	ο δεν εξ�φρασε γν�µη για το κατ� π�σον
η �ννοια τη� συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�
µπορε	 να περιλαµβ�νει και �λλε� καταστ�-
σει� εκτ�� απ� τον σιωπηρ� συντονισµ�. Το
Πρωτοδικε	ο κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι
«δεδοµ	νου !τι η απ!φαση συνιστ� πρ�ξη εφαρ-
µογ&
 του �ρθρου 2 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 σε συγκεκριµ	νη πρ�ξη συγκεντρ�σεω
,
το Πρωτοδικε�ο, κατ� τον 	λεγχο τη
 νοµιµ!τη-
τα
 µια
 τ	τοια
 απ!φαση
, οφε�λει να περιορι-
στε� στη θ	ση που 	λαβε η Επιτροπ& σε σχ	ση µε
την κοινοποιηθε�σα πρ�ξη» (2).

227. Ορισµ�να χαρακτηριστικ� τη� συγκε-
κριµ�νη� αγορ�� ε	χαν οδηγ�σει την Επι-
τροπ� στο συµπ�ρασµα �τι οι µεγ�λε� επι-
χειρ�σει� ε	χαν κ	νητρο να συντον	σουν σιω-
πηρ� τη συµπεριφορ� του�. Απ� την �ρευνα
προ�κυψε �τι οι εν λ�γω επιχειρ�σει� ε	ναι
αλληλοεξαρτ�µενε�, �τι οι χρηµατοπιστωτι-
κ�� αγορ�� ε	ναι εχθρικ�� στι� επιθετικ��
στρατηγικ�� που βασ	ζονται στην α�ξηση του
µεριδ	ου αγορ�� και �τι οι θεσµικο	 επενδυ-
τ�� κατ�χουν σηµαντικ� µερ	δια σε αρκετ��
απ� τι� επιχειρ�σει�.

228. Το Πρωτοδικε	ο διαπ	στωσε, ωστ�σο,
�τι η Επιτροπ� δεν ε	χε συγκεντρ�σει αρκε-

τ�� αποδε	ξει� για τον ισχυρισµ� τη� αυτ�.
Το 1997, η Επιτροπ� Μονοπωλ	ων και Συ-
γκεντρ�σεων του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου
(MMC) ε	χε δηµοσιε�σει µια λεπτοµερ� µε-
λ�τη σχετικ� µε τι� επιχειρ�σει� οργανωµ�-
νων διακοπ�ν στο εξωτερικ�. Η �κθεση αυτ�
κατ�ληγε στο συµπ�ρασµα �τι το 1997 η αγορ�
�ταν σε µεγ�λο βαθµ� ανταγωνιστικ�. Το
Πρωτοδικε	ο �δωσε µεγ�λη �µφαση σε ορι-
σµ�να απ� τα πορ	σµατα τη� �κθεση� αυτ��
και δεν πε	σθηκε τελικ� �τι η κατ�σταση κατ�
το χρ�νο τη� συγκ�ντρωση� δι�φερε σηµα-
ντικ� απ� εκε	νη που αναλυ�ταν στην �κθεση
τη� MMC για να δικαιολογ�σει τι� επιφυλ�-
ξει� τη� Επιτροπ��.

229. Το Πρωτοδικε	ο διαπ	στωσε �τι η Επι-
τροπ� δι�πραξε σφ�λµα στην εκτ	µησ� τη�
�τι, σε περ	πτωση πραγµατοπο	ηση� τη� συ-
γκ�ντρωση�, οι τρει� µεγαλ�τερε� επιχειρ�-
σει� θα ε	χαν κ	νητρο να πα�σουν να αντα-
γων	ζονται µεταξ� του�. �κρινε �τι η Επι-
τροπ� δεν ε	χε προσκοµ	σει επαρκε	�
αποδε	ξει� για να στηρ	ξει τον ισχυρισµ� τη�
σχετικ� µε την �παρξη �δη µια� τ�ση� για
δηµιουργ	α συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�
στον κλ�δο και �τι δεν ε	χε λ�βει δε�ντω�
υπ�ψη τη� τη διακ�µανση των µεριδ	ων στην
αγορ� (3). ∆ιαπ	στωσε επ	ση� �τι η Επιτροπ�
ε	χε ερµηνε�σει εσφαλµ�να τα δεδοµ�να που
δι�θετε σχετικ� µε την α�ξηση τη� ζ�τηση� (4).

230. Gσον αφορ� τη γενικ�τερη αν�λυση του
σιωπηρο� συντονισµο�, το Πρωτοδικε	ο αν�-
φερε ποιε� ε	ναι οι τρει� αναγκα	ε� προϋπο-
θ�σει� για την �παρξη συλλογικ�� δεσπ�-
ζουσα� θ�ση�, �πω� ορ	ζεται στην υπ�θεση
αυτ�: διαφ�νεια, µηχανισµο	 αποτροπ�� και
µη �παρξη πιθαν�τητα� αντ	δραση� εκ µ�-
ρου� των ανταγωνιστ�ν και των καταναλω-
τ�ν (5).

∆ιαφ�νεια

231. Για να ε	ναι αξι�πιστο� ο σιωπηρ�� συ-
ντονισµ��, κ�θε µ�λο� του ολιγοπωλ	ου πρ�-
πει να ε	ναι σε θ�ση να γνωρ	ζει τον τρ�πο
συµπεριφορ�� των �λλων µελ�ν προκειµ�-
νου να ελ�γξει κατ� π�σον υιοθετο�ν την
κοιν� συµπαιγνιακ� πολιτικ�. Η Επιτροπ�
ε	χε συν�γει στην εκτ	µησ� τη� �τι η αγορ�
�ταν αρκετ� διαφαν��, εν µ�ρει λ�γω των συ-
χν�ν συναλλαγ�ν µεταξ� των ολιγοπωλ	ων
και εν µ�ρει λ�γω τη� δηµοσ	ευση� φυλλα-
δ	ων που επιτρ�πουν σε κ�θε επιχε	ρηση να

61(1) Απ�φαση, σκ�ψη 54.
(2) Απ�φαση, σκ�ψη 53.

(3) Απ�φαση, σκ�ψη 120.
(4) Απ�φαση, σκ�ψη 133.
(5) Απ�φαση, σκ�ψη 62.



παρακολουθε	 εκ του σ�νεγγυ� την προσφορ�
των �λλων. Το Πρωτοδικε	ο διαφ�νησε µε
την εκτ	µηση αυτ� (1).

Αποτρεπτικο� µηχανισµο�

232. Για να µπορε	 να διατηρηθε	 µια κατ�-
σταση σιωπηρο� συντονισµο� πρ�πει να υπ�ρ-
χουν µηχανισµο	 κυρ�σεων � αντιπο	νων σε
περ	πτωση που τα ολιγοπ�λια αποστο�ν απ�
την κοιν� πολιτικ�. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε
�τι υπ�ρχαν δι�φοροι µηχανισµο	 κυρ�σεων.
Η α�ξηση στην προσφορ� εκ µ�ρου� µια� επι-
χε	ρηση� θα µπορο�σε να βλ�ψει σοβαρ� τι�
υπ�λοιπε� και, δεδοµ�νου �τι κ�θε επιχε	-
ρηση πωλε	 τα προϊ�ντα των �λλων επιχει-
ρ�σεων στην αλυσ	δα λιανικ�� π�λησ�� τη�,
θα µπορο�σε να «παραµερ	σει» τα προϊ�ντα
εν�� «εκτραπ�ντο�» ανταγωνιστ�. Το Πρω-
τοδικε	ο απ�ρριψε τον ισχυρισµ� τη� �παρξη�
αυτ�ν των αποτρεπτικ�ν µηχανισµ�ν, καθ��
ε	ναι ε	τε αναξι�πιστοι ε	τε δαπανηρο	 στην
εφαρµογ� του� (2).

Αντ�δραση εκ µ	ρου
 των ανταγωνιστ'ν 
και των πελατ'ν

233. Ο σιωπηρ�� συντονισµ�� ε	ναι σταθε-
ρ�� µ�νον ε�ν οι σηµερινο	 και οι µελλοντι-
κο	 ανταγωνιστ�� καθ�� και οι καταναλωτ��
δεν ε	ναι σε θ�ση να αναιρ�σουν τα αποτε-
λ�σµατα που αναµ�νονται απ� την κοιν�
γραµµ� δρ�σεω�. Η Επιτροπ� δεν π	στευε �τι
η µειον�τητα των µικρ�ν προµηθευτ�ν θα πε-
ρι�ριζε τι� κιν�σει� των ολιγοπωλ	ων, δεδο-
µ�νου �τι η κ�θετη ολοκλ�ρωση των µεγ�-
λων επιχειρ�σεων ε	χε οδηγ�σει τη µειον�-
τητα αυτ� σε µια θ�ση εξ�ρτηση� �ναντι των
µελ�ν του ολιγοπωλ	ου. Το Πρωτοδικε	ο συ-
ν�γαγε �τι η εκτ	µηση τη� Επιτροπ�� �ταν
εσφαλµ�νη και �τι υποτ	µησε τη δυνατ�τητ�
του� να δρ�σουν σαν αντ	βαρο ικαν� να µα-
ται�σει τη δηµιουργ	α συλλογικ�� δεσπ�-
ζουσα� θ�ση� (3).

234. Παρ� το αρνητικ� τη� π�ρισµα, η απ�-
φαση θα πρ�πει να θεωρηθε	 �τι αποτελε	 ση-
µαντικ� πρ�οδο, καθ�σον διευκριν	ζει ποια
ε	ναι τα αναγκα	α επ	πεδα αποδε	ξεω� που
απαιτο�νται σε περ	πτωση δηµιουργ	α� συλ-
λογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�.

2.2. Schneider Î·Ù¿ ∂ÈÙÚÔ‹˜

235. Στι� 22 Οκτωβρ	ου, το Πρωτοδικε	ο, εφαρ-
µ�ζοντα� για πρ�τη φορ� την ταχε	α διαδικασ	α
σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων, ακ�ρωσε την
απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 10η� Οκτωβρ	ου
2001 µε την οπο	α ε	χε κηρυχθε	 ασυµβ	βαστη
µε την κοιν� αγορ� η συγκ�ντρωση µεταξ� των
γαλλικ�ν εταιρει�ν κατασκευ�� ηλεκτρικο�
εξοπλισµο� Schneider και Legrand (4).

236. Η ακ�ρωση τη� απ�φαση� τη� Επιτρο-
π�� βασ	ζεται σε δ�ο σειρ�� στοιχε	ων: σφ�λ-
µατα αν�λυση� και εκτιµ�σεων, αφεν��, και
παραβ	αση των δικαιωµ�των �µυνα�, αφετ�-
ρου.

237. Gσον αφορ� την οικονοµικ� αν�λυση
των επιπτ�σεων τη� πρ�ξη� συγκ�ντρωση�
απ� την Επιτροπ�, το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι
περιε	χε σφ�λµατα αν�λυση� και εκτ	µηση�
που τη στερο�ν απ� την αποδεικτικ� τη� ισχ�.

238. Πρ�τον, το Πρωτοδικε	ο τ�νισε �τι η
Επιτροπ� ε	χε λ�βει υπ�ψη τη� δε	κτε� οι-
κονοµικ�� ισχ�ο�, �πω� το φ�σµα των προϊ-
�ντων και τα πολλ� σ�µατα που θα δι�θετε η
προκ�πτουσα απ� τη συγκ�ντρωση οντ�τητα
στο σ�νολο του ΕΟΧ, για να εκτιµ�σει την
οικονοµικ� τη� ισχ� σε κ�θε µ	α απ� τι� δι�-
φορε� επηρεαζ�µενε� εθνικ�� αγορ��. Χωρ	�
να αποκλε	εται εκ των προτ�ρων η δυνατ�-
τητα να λαµβ�νονται υπ�ψη, συµπληρωµα-
τικ�, υπερεθνικο	 παρ�γοντε� για την αν�-
λυση των συνεπει�ν µια� συγκ�ντρωση� στι�
αγορ�� εθνικ�ν διαστ�σεων, το Πρωτοδικε	ο
�κρινε �τι στη συγκεκριµ�νη περ	πτωση η
Επιτροπ� δεν ε	χε αποδε	ξει την �παρξη τ�-
τοιων συνεπει�ν σε κ�θε µ	α απ� τι� επηρε-
αζ�µενε� εθνικ�� αγορ��.

239. ∆ε�τερον, το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι η
Επιτροπ� εσφαλµ�να ε	χε αρνηθε	 να λ�βει
υπ�ψη τι� εσωτερικ�� πωλ�σει� ορισµ�νων
κ�θετα ολοκληρωµ�νων ανταγωνιστ�ν,
πρ�γµα που την οδ�γησε σε υπερτ	µηση τη�
ισχ�ο� τη� οντ�τητα� που θα προ�κυπτε απ�
τη συγκ�ντρωση. Το Πρωτοδικε	ο �κρινε
πρ�γµατι �τι οι τιµ�� των µη ενοποιηµ�νων
επιχειρ�σεων, �πω� η Schneider και η
Legrand, υφ	σταντο απευθε	α� ανταγωνιστικ�
π	εση απ� τι� ενοποιηµ�νε� επιχειρ�σει�, στο
πλα	σιο τη� υλοπο	ηση� µεγ�λων κατασκευ-
αστικ�ν σχεδ	ων µ�σω προσκλ�σεων υπο-
βολ�� προσφορ�ν.

240. Στο στ�διο αυτ�, το Πρωτοδικε	ο διατ�-
πωσε µια σηµαντικ� αρχ� σ�µφωνα µε την
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(1) Απ�φαση, σκ�ψη 180.
(2) Απ�φαση, σκ�ψη 207.
(3) Απ�φαση, σκ�ψη 277. (4) Υπ�θεση T-310/01, Schneider Electric SA κατ� Επιτροπ��.
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οπο	α, ανεξ�ρτητα απ� το µ�γεθ�� του�, τα
κεν� που µπορε	 να παρουσι�ζει µια απ�φαση
τη� Επιτροπ�� µε την οπο	α διαπιστ�νεται το
ασυµβ	βαστο µια� συγκ�ντρωση� µε την κοιν�
αγορ� δεν µπορο�ν να οδηγ�σουν σε ακ�ρωσ�
τη�, αν απ� �λλα στοιχε	α που περι�χει η εν
λ�γω απ�φαση προκ�πτει �τι η πραγµατο-
πο	ηση τη� πρ�ξη� θα οδηγ�σει σε δηµιουρ-
γ	α � εν	σχυση δεσπ�ζουσα� θ�ση�, µε απο-
τ�λεσµα τη σηµαντικ� παρακ�λυση του απο-
τελεσµατικο� ανταγωνισµο�. Το Πρωτοδικε	ο
διαπ	στωσε �τι η συγκ�ντρωση µεταξ� τη�
Schneider και τη� Legrand οδηγο�σε σε τ�-
τοιο αποτ�λεσµα στι� γαλλικ�� αγορ��.

241. Ωστ�σο, �σον αφορ� τι� αγορ�� αυτ��,
το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι η Επιτροπ� δεν
ε	χε σεβασθε	 τα δικαι�µατα �µυνα� τη�
Schneider, δεδοµ�νου �τι µια απ� τι� αιτι�-
σει� που περιλαµβ�νονταν στην απ�φασ� τη�
δεν υπ�ρχε στην κοινοπο	ηση των αιτι�σεων.
Η εν λ�γω αιτ	αση ε	χε προκ�ψει απ� τη θ�ση
ισχ�ο� την οπο	α θα ε	χε η προκ�πτουσα απ�
τη συγκ�ντρωση οντ�τητα �ναντι των χον-
δρεµπ�ρων. Το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι η εν
λ�γω παραβ	αση των δικαιωµ�των �µυνα� τη�
Schneider ε	χε επηρε�σει την �κβαση τη� δια-
δικασ	α� µε δ�ο τρ�που�. Πρ�τον, η Schneider
δεν ε	χε την ευκαιρ	α να υποβ�λει δε�ντω�
τι� παρατηρ�σει� τη� επ	 τη� αιτι�σεω� αυτ��
τ�σο στην απ�ντησ� τη� στην κοινοπο	ηση
αιτι�σεων �σο και κατ� την επ’ ακροατηρ	ω
διαδικασ	α. ∆ε�τερον, η Schneider δεν ε	χε
την ευκαιρ	α να υποβ�λει εγκα	ρω� προτ�-
σει� για µεταβ	βαση αρκετ�ν στοιχε	ων του
ενεργητικο� �στε να επιλυθο�ν τα προβλ�-
µατα ανταγωνισµο� που διαπ	στωσε η Επι-
τροπ� στι� γαλλικ�� αγορ��.

242. Εξ�λλου, το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι,
λαµβ�νοντα� υπ�ψη την απα	τηση για ταχε	α
διεξαγωγ� τη� διαδικασ	α� που προκ�πτει απ�
τη γενικ� οικονοµ	α του κανονισµο� (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89, η προθεσµ	α των δ�δεκα ηµε-
ρ�ν —που αντιστοιχε	 σε π�ντε εργ�σιµε�
ηµ�ρε�— την οπο	α �θεσε η Επιτροπ� στα
µ�ρη για να απαντ�σουν στην α	τηση υποβο-
λ�� πληροφορι�ν β�σει του �ρθρου 11 παρ�-
γραφο� 5 του εν λ�γω κανονισµο� �ταν ε�-
λογη, παρ� τον µεγ�λο αριθµ� των ερωτηµ�-
των που ετ�θησαν (322).

243. Σε µια �λλη απ�φαση (1) που εκδ�θηκε
την 	δια µ�ρα, το Πρωτοδικε	ο, ακολουθ�-
ντα� επ	ση� την ταχε	α διαδικασ	α, ακ�ρωσε
την απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 30�� Ιανου-
αρ	ου 2002 µε την οπο	α διατ�σσεται ο δια-

χωρισµ�� τη� Schneider απ� τη Legrand. Κατ�
το Πρωτοδικε	ο, δεδοµ�νου �τι η απ�φαση
για την κ�ρυξη τη� συγκ�ντρωση� ω� ασυµ-
β	βαστη� µε την κοιν� αγορ� ε	χε ακυρωθε	,
η απ�φαση µε την οπο	α διατ�σσεται ο δια-
χωρισµ�� εστερε	το νοµικ�� β�σεω�.

244. Και στι� δ�ο αυτ�� υποθ�σει�, το Πρω-
τοδικε	ο εξ�δωσε απ�φαση δ�κα µ�νε� περ	-
που µετ� την κατ�θεση τη� σχετικ�� προ-
σφυγ�� και δ�δεκα µ�νε� µετ� την �κδοση
τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ��. Επιπλ�ον, το
Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε πριν απ� την εκ-
πνο� τη� προθεσµ	α� που ε	χε τεθε	 στη
Schneider για το διαχωρισµ� τη� απ� τη
Legrand.

245. Μετ� απ� προσεκτικ� εξ�ταση του θ�-
µατο�, η Επιτροπ� αποφ�σισε να µην ασκ�-
σει ανα	ρεση κατ� τη� απ�φαση� στην εν
λ�γω υπ�θεση.

2.3. Tetra Laval Î·Ù¿ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (2)

246. Στι� 25 Οκτωβρ	ου το Πρωτοδικε	ο ακ�-
ρωσε την απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
30�� Οκτωβρ	ου 2001 µε την οπο	α κηρ�χθηκε
ασυµβ	βαστη µε την κοιν� αγορ� η συγκ�-
ντρωση µεταξ� τη� Tetra Laval, µια� ελβετι-
κ�� εταιρε	α� που δραστηριοποιε	ται κυρ	ω�
στι� συσκευασ	ε� απ� χαρτ�νι, µε τη Sidel,
µια γαλλικ� εταιρε	α που δραστηριοποιε	ται
κυρ	ω� στον εξοπλισµ� συσκευασ	α� απ� πλα-
στικ� PEΤ.

247. Η υπ�θεση �χει γενικ�τερη σηµασ	α.
Ε	ναι η πρ�τη υπ�θεση στην οπο	α το Πρω-
τοδικε	ο αποφ�νθηκε ρητ� για µια συγκ�-
ντρωση που εµπερι�χει διαγ�νια στοιχε	α και
δηµιουργε	 µια ν�α, δυν�µενη να αµφισβητη-
θε	, νοµολογ	α στο πεδ	ο αυτ�, καθ�� θ	γει
�µεσα ζητ�µατα �πω� η αξιολ�γηση διαγ�-
νιων συγκεντρ�σεων β�σει του κοινοτικο�
κανονισµο� συγκεντρ�σεων, η σχ�ση µεταξ�
του �ρθρου 82 και του κοινοτικο� κανονισµο�
συγκεντρ�σεων και ο ρ�λο� των επανορθω-
τικ�ν µ�τρων που αναφ�ρονται στη συµπερι-
φορ� των επιχειρ�σεων. Η υπ�θεση εκδικ�-
στηκε µε την ταχε	α διαδικασ	α του Πρωτο-
δικε	ου.

Η απ�φαση τη
 Επιτροπ�


248. Η απ�φαση τη� Επιτροπ�� εστιαζ�ταν
κυρ	ω� στι� πιθαν�� αντιανταγωνιστικ�� επι-
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(1) Υπ�θεση T-77/02.

(2) Απ�φαση του Πρωτοδικε	ου τη� 25η� Οκτωβρ	ου 2002 στην
υπ�θεση T-05/02, Tetra Laval κατ� Επιτροπ��.



πτ�σει� τη� διαγ�νια� συγκ�ντωση�. Η Επι-
τροπ� διαπ	στωσε �τι οι δ�ο εταιρε	ε� δρα-
στηριοποιο�νται σε διαφορετικ�� αγορ��
προϊ�ντων, τι� συσκευασ	ε� απ� χαρτ�νι και
τον εξοπλισµ� συσκευασ	α� PET αντ	στοιχα,
οι οπο	ε� ωστ�σο ε	ναι πολ� γειτονικ�� αγο-
ρ��, δεδοµ�νου �τι το PET ε	ναι �να τεχνικ�
υποκατ�στατο για τα λεγ�µενα ευα	σθητα
προϊ�ντα, που κατ� παρ�δοση συσκευ�ζονται
σε χαρτ�νι (υγρ� γαλακτοκοµικ� προϊ�ντα,
χυµο	, µη αεριο�χα ποτ� µε γε�ση φρο�των
και ποτ� µε β�ση το τσ�ι/καφ�), και �τι η δι-
ε	σδυσ� του σ’ αυτ� τα τµ�µατα τη� αγορ��
αναµ�νεται να αυξηθε	 σηµαντικ� κατ� το
προσεχ�� µ�λλον σε β�ρο� του χαρτονιο�. Η
δι�ρθρωση τη� αγορ�� που θα δηµιουργο�σε
η συγκ�ντρωση θα �ταν τ�τοια �στε η οντ�-
τητα που θα προ�κυπτε απ’ αυτ�ν θα εκµε-
ταλλευ�ταν τη δεσπ�ζουσα θ�ση τη� στον το-
µ�α του χαρτονιο� για να µετατρ�ψει την ηγε-
τικ� τη� θ�ση στον εξοπλισµ� συσκευασ	α�
PET σε δεσπ�ζουσα θ�ση. Η συγκ�ντρωση
θα εν	σχυε επ	ση� την υπ�ρχουσα δεσπ�-
ζουσα θ�ση τη� Tetra στον τοµ�α του χαρτο-
νιο�, καταργ�ντα� τον πραγµατικ� και δυνη-
τικ� ανταγωνισµ� εκ µ�ρου� τη� Sidel ω� εται-
ρε	α� µε ηγετικ� θ�ση σε µια γειτονικ�
ανταγωνιστικ� αγορ�. Η Επιτροπ� απ�ρριψε
τα επανορθωτικ� µ�τρα που πρ�τεινε η Tetra
και τα οπο	α συν	σταντο κυρ	ω� στην υπ�-
σχεση να µην ασκε	 καταχρηστικ�� πρακτι-
κ��, να παραµε	νει η Sidel ω� χωριστ� επι-
χε	ρηση και να προσφερθε	 �δεια εκµετ�λ-
λευση� για τα µηχαν�µατα SBM τη� Sidel σε
τρ	το ανεξ�ρτητο µ�ρο�. Η Επιτροπ� διαπ	-
στωσε �τι τα µ�τρα αυτ� δεν �ταν βι�σιµα, �τι
δεν �ταν δυνατ�ν να ελεγχθο�ν και �τι δεν
αρκο�σαν για την αντιµετ�πιση των σοβα-
ρ�ν αντιανταγωνιστικ�ν επιπτ�σεων τη� συ-
γκ�ντρωση�.

Η απ�φαση του Πρωτοδικε�ου

249. Η ακ�ρωση τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ��
απ� το Πρωτοδικε	ο ζητ�θηκε για διαδικα-
στικο�� και ουσιαστικο�� λ�γου�. Gσον αφορ�
τη διαδικασ	α, η προσφε�γουσα ισχυρ	στηκε
�τι παρ�νοµα δεν τη� επετρ�πη η πρ�σβαση
στο φ�κελο �σον αφορ� την �κθεση εν��
εµπειρογν�µονα και τα αποτελ�σµατα µια�
�ρευνα� αγορ�� σχετικ� µε τι� δεσµε�σει�
που πρ�τεινε. Επ	 τη� ουσ	α�, η Tetra ισχυ-
ρ	στηκε �τι η Επιτροπ� δεν απ�δειξε �τι η
συγκ�ντρωση θα οδηγο�σε στη δηµιουργ	α �
την εν	σχυση δεσπ�ζουσα� θ�ση�, δεδοµ�νου
�τι δεν �ταν δυνατ� η εκµετ�λλευση τη� δε-
σπ�ζουσα� θ�ση� τη� στην �λλη αγορ� για το
σκοπ� αυτ�, �τι δεν υπ�ρχε ενδεχ�µενο απο-
κλεισµο� τη� αγορ�� και �τι η εξουδετ�ρωση

εν�� δυνητικο� ανταγωνιστ� δεν θα επηρ�-
αζε τα κ	νητρα τη� Tetra �σον αφορ� την και-
νοτοµ	α και τη µε	ωση των τιµ�ν στην αγορ�
χαρτονιο�.

250. Το ∆ικαστ�ριο απ�ρριψε του� διαδικα-
στικο�� ισχυρισµο�� τη� προσφε�γουσα�. ∆ια-
π	στωσε �τι η προσφε�γουσα ε	χε επαρκ�
πρ�σβαση στην �κθεση του εµπειρογν�µονα
και �ταν σε θ�ση να την κατανο�σει και να
υποβ�λει παρατηρ�σει� επ’ αυτ��. Gσον
αφορ� την �ρευνα αγορ�� σχετικ� µε τι� δε-
σµε�σει�, το Πρωτοδικε	ο διαπ	στωσε �τι η
Επιτροπ� ε	χε δικα	ωµα να επιτρ�ψει την πρ�-
σβαση στα σχετικ� αποτελ�σµατα υπ� µορφ�
περιλ�ψεων �στε να προστατευθε	 το απ�ρ-
ρητο τη� ταυτ�τητα� ορισµ�νων απ’ �σου�
απ�ντησαν, οι οπο	οι εφοβο�ντο την επιβολ�
αντιπο	νων. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε επ	-
ση� του� ισχυρισµο�� τη� Tetra �τι τα ερω-
τηµατολ�για �ταν ανακριβ� � παραπλανη-
τικ� και κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι δεν
φαιν�ταν να υπ�ρχει παραπλ�νηση � σ�γ-
χυση �σων απ�ντησαν, και ω� εκ το�του δεν
εθ	γησαν τα δικαι�µατα �µυνα� µε τη χρ�ση
των περιλ�ψεων.

251. Επ	 τη� ουσ	α�, το ∆ικαστ�ριο επιβε-
βα	ωσε �τι η Επιτροπ� ε	χε δικα	ωµα να αξιο-
λογ�σει τι� ενδεχ�µενε� αντιανταγωνιστι-
κ�� επιπτ�σει� τη� διαγ�νια� συγκ�ντρωση�,
παρ�λο που κατ� την �ποψ� του οι συγκε-
ντρ�σει� µεταξ� επιχειρ�σεων που δραστη-
ριοποιο�νται σε διαφορετικ�� αγορ��
συν�θω� δεν δηµιουργο�ν προβλ�µατα αντα-
γωνισµο� (σκ�ψη 150). Το Πρωτοδικε	ο πα-
ρατ�ρησε �τι, υπ� ορισµ�νε� συνθ�κε�, η συ-
γκ�ντρωση µ�σων και παραγωγικ�ν ικανο-
τ�των µε µια διαγ�νια συγκ�ντρωση µπορε	
να δηµιουργ�σει αµ�σω� συνθ�κε� που επι-
τρ�πουν στην προκ�πτουσα απ� τη συγχ�-
νευση οντ�τητα να εκµεταλλευθε	 τη θ�ση
τη� σε µια αγορ� �στε να αποκτ�σει, σε σχε-
τικ� σ�ντοµο χρονικ� δι�στηµα, δεσπ�ζουσα
θ�ση σε µια γειτονικ� αγορ� (µ�χλευση)
(σκ�ψη 151). Πρ�γµατι, το ∆ικαστ�ριο ανα-
γν�ρισε �τι στην περ	πτωση αυτ� η Επιτροπ�
απ�δειξε, µε β�ση τεκµηριωµ�να και αντι-
κειµενικ� στοιχε	α, �τι οι δ�ο εν λ�γω αγο-
ρ�� ε	χαν στεν� συν�φεια και �τι η οντ�τητα
που θα προ�κυπτε απ� τη συγκ�ντρωση θα
�ταν σε θ�ση να ασκ�σει πρακτικ�� µ�χλευ-
ση� (leveraging) (σκ�ψη 199).

Μ!χλευση

252. Ωστ�σο, επισηµα	νοντα� �τι απαιτε	ται
κ�ποιο χρονικ� δι�στηµα πριν απ� την απ�-
κτηση τη� προβλεπ�µενη� δεσπ�ζουσα� θ�-
ση� και για το λ�γο αυτ� η Επιτροπ�, αν και64
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�χει κ�ποια διακριτικ� ευχ�ρεια, πρ�πει να
προβε	 σε «ιδια	τερα πειστικ�» αν�λυση τη�
µελλοντικ�� αυτ�� θ�ση� (σκ�ψη 162), το ∆ι-
καστ�ριο �κρινε �τι, υπ� τι� συγκεκριµ�νε�
συνθ�κε� τη� υπ�θεση�, η οντ�τητα που θα
προκ�ψει απ� τη συγκ�ντρωση δεν ε	ναι πι-
θαν� να ασκ�σει πρακτικ�� µ�χλευση� για
την αναβ�θµιση τη� θ�ση� τη� µε σηµαντι-
κ�� περιοριστικ�� του ανταγωνισµο� επι-
πτ�σει�.

253. Το σκεπτικ� του Πρωτοδικε	ου βασ	ζε-
ται σε τρ	α στοιχε	α: πρ�τον, η Επιτροπ� θα
�πρεπε να ε	χε εξετ�σει κατ� π�σον θα πε-
ριοριστο�ν � ακ�µα και θα εξαλειφθο�ν τα
κ	νητρα τη� οντ�τητα� που προκ�πτει απ� τη
συγχ�νευση για �σκηση µ�χλευση�, λ�γω
του παρ�νοµου χαρακτ�ρα τη� εν λ�γω συ-
µπεριφορ��, τη� πιθαν�τητα� να ανακαλυ-
φθε	 και να ληφθο�ν µ�τρα απ� τι� αρµ�διε�
αρχ��, τ�σο σε κοινοτικ� �σο και σε εθνικ�
επ	πεδο, καθ�� και λ�γω των οικονοµικ�ν
κυρ�σεων που µπορε	 να επισ�ρει (σκ�ψη
159). Επιπλ�ον, η Επιτροπ� θα �πρεπε, αξιο-
λογ�ντα� την πιθαν�τητα �σκηση� µ�χλευ-
ση� απ� την οντ�τητα που προκ�πτει απ� τη
συγκ�ντρωση, να ε	χε λ�βει υπ�ψη τη� τι�
δεσµε�σει� που πρ�τεινε η προσφε�γουσα
�σον αφορ� τη συµπεριφορ� τη� επιχε	ρη-
ση� (σηµε	ο 161). Ελλε	ψει µια τ�τοια� αξιο-
λ�γηση�, η αν�λυση του ∆ικαστηρ	ου �σον
αφορ� τη µ�χλευση βασ	σθηκε αποκλειστικ�
και µ�νο σε συµπεριφορ�� «που δεν θα �ταν,
τουλ�χιστον φαινοµενικ�, παρ�νοµε�»
(σκ�ψη 162)· δε�τερον, το Πρωτοδικε	ο δια-
φ�νησε µε την Επιτροπ� �σον αφορ� τι� προ-
οπτικ�� αν�πτυξη� του υλικο� PET για τη συ-
σκευασ	α γαλακτοκοµικ�ν προϊ�ντων και χυ-
µ�ν και �κρινε �τι δεν βασ	ζονται σε πειστικ�
αποδεικτικ� στοιχε	α (σκ�ψει� 203 �ω� 214)·
τρ	τον, το Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι η απ�φαση
δεν περι�χει αρκετ� αποδεικτικ� στοιχε	α
που δικαιολογο�ν τον ορισµ� των επιµ�ρου�
αγορ�ν για τα µηχαν�µατα SBM µε β�ση την
τελικ� του� χρ�ση (σκ�ψη 269) και �τι δεν
υπ�ρχει διακριτ� αγορ� �σον αφορ� τα µη-
χαν�µατα SBM για ευα	σθητα προϊ�ντα. Τ�-
λο�, το Πρωτοδικε	ο διαπ	στωσε �τι η Επι-
τροπ� υποτ	µησε τη σηµασ	α των ανταγωνι-
στ�ν τη� οντ�τητα� που προκ�πτει απ� τη
συγκ�ντρωση στι� αγορ�� συσκευασ	α� απ�
χαρτ�νι και PET, καθ�� και την αλληλεπ	-
δραση µεταξ� των προϊ�ντων αυτ�ν και των
�λλων υλικ�ν συσκευασ	α�, �πω� το γυαλ	, τα
µεταλλικ� δοχε	α και το πολυαιθυλ�νιο
(HDPE), �που δεν θα δραστηριοποιε	ται η
επιχε	ρηση αυτ� � θα �χει περιορισµ�νο µε-
ρ	διο αγορ��. Στη β�ση αυτ�, το Πρωτοδι-
κε	ο διαπ	στωσε �τι η Επιτροπ� δι�πραξε
προφαν�� σφ�λµα εκτ	µηση� καταλ�γοντα�

στο συµπ�ρασµα �τι θα δηµιουργηθε	 δε-
σπ�ζουσα θ�ση στι� αγορ�� εξοπλισµο� PET,
και ιδ	ω� �σον αφορ� τα µηχαν�µατα SBM
µικρ�� και υψηλ�� παραγωγικ�� ικαν�τητα�
(σκ�ψη 308).

Περιορισµ!
 του δυνητικο� ανταγωνισµο�
στην αγορ� συσκευασι�ν απ! χαρτ!νι

254. Επ	ση� το Πρωτοδικε	ο αναγν�ρισε
στην Επιτροπ� το δικα	ωµα να εξετ�ζει τι�
ενδεχ�µενε� αρνητικ�� για τον ανταγωνισµ�
διαγ�νιε� επιπτ�σει�, και συγκεκριµ�να τη
σηµασ	α που θα �χει ο περιορισµ�� του δυ-
νητικο� ανταγωνισµο� στι� αγορ�� χ�ρτινων
συσκευασι�ν απ� τι� γειτονικ�� αγορ�� εξο-
πλισµο� συσκευασι�ν PET (σκ�ψη 323).
Ωστ�σο, το Πρωτοδικε	ο θε�ρησε �τι η συ-
µπεριφορ� τη� Tetra �σον αφορ� την τιµο-
λ�γηση και την καινοτοµ	α στην αγορ� των
χ�ρτινων συσκευασι�ν δεν θα µεταβληθε	
µετ� τη συγκ�ντρωση, δεδοµ�νου �τι το επ	-
πεδο ανταγωνισµο� ε	ναι επαρκ�� �στε η
Tetra να εξακολουθ�σει να ανταγων	ζεται µε
τι� �λλε� επιχειρ�σει� του κλ�δου και να ει-
σ�γει καινοτοµ	ε�. Ω� εκ το�του, το Πρωτο-
δικε	ο κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι δεν απο-
δε	χθηκε �τι η θ�ση τη� επιχε	ρηση� που θα
προκ�ψει απ� τη συγκ�ντρωση θα ενισχυθε	
�ναντι των ανταγωνιστ�ν τη� στι� αγορ�� χαρ-
τονιο�.

255. Η Επιτροπ� κατ�θεσε α	τηση ανα	ρε-
ση� κατ� τη� απ�φαση� του Πρωτοδικε	ου.

3. ¢ÈÔÚıˆÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·

256. ∆�κα υποθ�σει� εγκρ	θηκαν το 2002
�στερα απ� εκτεταµ�νη �ρευνα (�ξι εβδοµ�-
δων) του πρ�του σταδ	ου και �στερα απ� υπο-
βολ� δεσµε�σεων εκ µ�ρου� των συγχωνευ-
�µενων µερ�ν, οι οπο	ε� παρε	χαν σαφ� λ�ση
σε �να εντοπισθ�ν πρ�βληµα ανταγωνισµο�
(που κατ�ληξε σε �κδοση απ�φαση� σ�µφωνα
µε το �ρθρο 6 παρ�γραφο� 2 του κανονισµο�
για τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων). Σε πολ-
λ�� απ� τι� υποθ�σει� που περιγρ�φονται πα-
ρακ�τω, προηγ�θηκαν εκτενε	� συζητ�σει�
µεταξ� τη� Επιτροπ�� και των συγχωνευ�µε-
νων µερ�ν πριν απ� την κοινοπο	ηση, στη
δι�ρκεια των οπο	ων επισηµ�νθηκαν πιθαν�
προβλ�µατα ανταγωνισµο�. �σω� πρ�κειται
για �ναν αποτελεσµατικ� τρ�πο να λαµβ�-
νουν οι εταιρε	ε� �γκριση κοινοποιηθε	σα�
συγκ�ντρωση�, ιδ	ω� �ταν τελο�ν εν γν�σει
πιθαν�ν ανταγωνιστικ�ν προβληµ�των και
�χουν �δη εξετ�σει ενδεχ�µενε� εκχωρ�σει�. 65



SEB/Moulinex (1)

257. Η απ�φαση για τη SEB/Moulinex �ταν
η πρ�τη σχετικ� απ�φαση που εκδ�θηκε το
2002. Αφορ� τη SEΒ, γαλλικ� εταιρε	α κατα-
σκευ�� µικρ�ν ηλεκτρικ�ν οικιακ�ν συ-
σκευ�ν (π.χ. φριτ�ζε�, φρυγανι�ρε�, καφε-
τι�ρε�, βραστ�ρε�, πολυµ	ξερ, ηλεκτρικ� σ	-
δερα) µε εµπορικ� σ�µατα �πω� τα Tefal,
Rowenta Calor και SEB. Η Moulinex, επ	ση�
γαλλικ� εταιρε	α, ε	ναι �µεσο� ανταγωνιστ��
τη� SEB, και κατ�χει παγκ�σµια σ�µατα �πω�
το Moulinex και τα Krups και Swan στο Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο. Η εξαγορ� τη� Moulinex απ�
τη SEB αναµεν�ταν �τι θα ε	χε σηµαντικ��
επιπτ�σει� επ	 του ανταγωνισµο� στη Γαλ-
λ	α, �που η SEB κατ�χει ηγετικ� θ�ση στην
αγορ� ορισµ�νων προϊ�ντων και η Moulinex
στην αγορ� �λλων. Αυτ�� οι πτυχ�� του προ-
βλ�µατο� αναφ�ρθηκαν στι� γαλλικ�� αρχ��
στο �ρθρο 9 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο α), κατ�-
πιν αιτ�µατ�� του� τη� 7η� ∆εκεµβρ	ου 2001.
Η εξαγορ� θα �γειρε επ	ση� προβλ�µατα
ανταγωνισµο� στην Πορτογαλ	α, την Ελλ�δα,
το Β�λγιο και τι� Κ�τω Χ�ρε�, �που µ	α απ�
τι� δ�ο εταιρε	ε� ε	χε µεγ�λα µερ	δια αγορ��
πριν απ� την πραγµατοπο	ηση τη� συναλλα-
γ��. Στη Γερµαν	α, την Αυστρ	α, τη ∆αν	α,
τη Σουηδ	α και τη Νορβηγ	α η συναλλαγ� θα
µετ�βαλε αισθητ� του� �ρου� ανταγωνισµο�
σε δι�φορε� αγορ�� προϊ�ντο�, ιδ	ω� �σον
αφορ� τι� φριτ�ζε�. Τα σηµε	α τη� συναλλα-
γ�� που δεν αφορο�σαν τη Γαλλ	α εγκρ	θηκαν
µετ� τη διατ�πωση πρ�ταση� εκ µ�ρου� τη�
SEB να χορηγ�σει αποκλειστικ�� �δειε� πε-
νταετο�� δι�ρκεια� για χρ�ση του σ�µατο�
Moulinex �σον αφορ� την π�ληση µικρ�ν οι-
κιακ�ν συσκευ�ν σε ενν�α χ�ρε� (Πορτογα-
λ	α, Ελλ�δα, Β�λγιο, Κ�τω Χ�ρε�, Γερµαν	α,
Αυστρ	α, ∆αν	α, Σουηδ	α και Νορβηγ	α). Η
SEB δεν θα κυκλοφορ�σει το σ�µα Moulinex
στι� χ�ρε� αυτ�� επ	 µ	α τριετ	α µετ� τη λ�ξη
τη� �δεια� αποκλειστικ�� εκµετ�λλευση�,
�στε να δοθε	 στον αδειο�χο η δυνατ�τητα
να εισαγ�γει σταδιακ� δικ� του εµπορικ�
επωνυµ	α.

Masterfoods/Royal Canin (2)

258. Η Masterfoods, γαλλικ� θυγατρικ� τη�
αµερικανικ�� εταιρε	α� Mars Inc., κοινοπο	-
ησε την προγραµµατιζ�µενη εξαγορ� τη� γαλ-
λικ�� εταιρε	α� τροφ�ν για µικρ� κατοικ	δια
ζ�α Royal Canin SA τον Ιανου�ριο του 2002.

Η Mars κατασκευ�ζει πρ�χειρα φαγητ�, πα-
γωτ�, τροφ�� για κατοικ	δια ζ�α, µεταξ� των
οπο	ων τα σ�µατα Pedigree, Advance, Cesar,
Whiskas και Sheba, παγκ�σµια� εµβ�λεια�,
καθ�� και σ�µατα που περιορ	ζονται σε εθνικ�
� περιφερειακ� επ	πεδο, �πω� τα Canigou και
Brekkies. Η Royal Canin ε	ναι επικεφαλ��
προµηθευτ�� ξηρ�ν �τοιµων τροφ�ν για κα-
τοικ	δια ζ�α και �χει αναπτ�ξει τι� δραστη-
ρι�τητ�� τη� κυρ	ω� µε πωλ�σει� σε εξειδι-
κευµ�να καταστ�µατα σε ολ�κληρη την Ευ-
ρωπαϊκ� �νωση. Στη δι�ρκεια� �ξι εβδοµ�δων
εξ�ταση τη� συναλλαγ�� επισηµ�νθηκε η
�παρξη προβληµ�των ανταγωνισµο� στι� αγο-
ρ�� ξηρ�ν �τοιµων τροφ�ν για κατοικ	δια στη
Γαλλ	α και τη Γερµαν	α. Για την αντιµετ�-
πιση των προβληµ�των αυτ�ν, η Mars αν�-
λαβε τη δ�σµευση να εκχωρ�σει τι� δραστη-
ρι�τητ�� τη� σε ολ�κληρη την Ευρ�πη που
αφορο�ν π�ντε απ� τα σ�µατα τροφ�ν για κα-
τοικ	δια του συγχωνευθ�ντο� οµ	λου, �τοι τα
σ�µατα Advance, Premium, Royal Chien,
Playdog και Brekkies, µαζ	 µε δ�ο σηµαντικ�
εργοστ�σια κατασκευ�� καθ�� και �λα τα
υπ�λοιπα στοιχε	α του ενεργητικο� που συν-
δ�ονται µε τι� εκποιηθε	σε� δραστηρι�τητε�.
Η συγκ�ντρωση θα γ	νει δυνατ� µ�νον αφο�
εκπληρωθο�ν οι �ροι αυτο	. Η Επιτροπ� εξ�-
τασε τον αντ	κτυπο τη� εξαγορ�� µ�νο για
την Ευρωπαϊκ� �νωση, δεδοµ�νου �τι οι τρο-
φ�� για κατοικ	δια δεν περιλαµβ�νονται στην
εφαρµογ� τη� συµφων	α� ΕΟΧ.

Solvay/Montedison/Ausimont (3)

259. Τον Φεβρου�ριο, η Solvay, βελγικ�� �µι-
λο� χηµικ�ν και φαρµακευτικ�ν προϊ�ντων,
κοινοπο	ησε στην Επιτροπ� την προγραµµα-
τιζ�µενη εξαγορ� τη� Ausimont, µια� ιταλικ��
εταιρε	α� χηµικ�ν ουσι�ν µε δραστηρι�τητε�
στην Ιταλ	α, τη Γερµαν	α, την Ιαπων	α και τι�
Ηνωµ�νε� Πολιτε	ε�. Η πρ�ξη οδ�γησε σε
σοβαρ�� ανησυχ	ε� σε δ�ο αγορ��: στην αγορ�
υπεροξεικ�ν αλ�των (persalts), µια� πρ�τη�
�λη� µε λευκαντικ� ουσ	α που χρησιµοποι-
ε	ται στην παραγωγ� απορρυπαντικ�ν και σε
ποικ	λε� χρ�σει� —πλην επ	στρωση�— του
διφθοριο�χου πολυβινυλιδεν	ου (PVDF), εν��
φθοριο�χου πολυµερο�� υψηλ�� απ�δοση�.
Στι� αγορ�� υπεροξεικ�ν αλ�των, η συναλ-
λαγ� θα δηµιουργο�σε �µεσο σ�νδεσµο µε-
ταξ� τη� Solvay —του σηµαντικ�τερου παρα-
γωγο� στην Ευρ�πη— και τη� Degussa, του µε-
γαλ�τερου ανταγωνιστ� τη�, µ�σω τη�
MedAvox, µια� κοιν�� επιχε	ρηση� που 	δρυ-
σαν η Degussa και η Ausimont. Η Solvay, η
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(1) Υπ�θεση COMP/M.2621, SEB/Moulinex, τη� 8η� Ιανουα-
ρ	ου 2002.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2544, Masterfoods/Royal Canin, τη�
15η� Φεβρουαρ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2690, Solvay/Montedison/Ausimont,
τη� 9η� Απριλ	ου 2002.
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Degussa και η MedAvox κατ�χουν �νω του
75 % τη� αγορ�� ΕΟΧ. Για την επ	λυση του
προβλ�µατο� αυτο�, η Solvay προσφ�ρθηκε να
εκχωρ�σει το 50% των µετοχ�ν τη� Ausimont
στη MedAvox, αποσυνδ�οντα� αποτελεσµα-
τικ� τη Solvay απ� την Degussa. Η αγορ�
PVDF εµφ�νιζε �δη υψηλ� βαθµ� συγκ�-
ντρωση�, αφο� µ�νον τ�σσερι� επιχειρ�σει�
δραστηριοποιο�νταν σε αυτ�ν: η Solvay, η
Ausimont, η Atofina και η Kureha. Η Solvay
και η Atofina ε	ναι µακρ�ν οι σηµαντικ�τερε�
επιχειρ�σει�, αφο� κατ�χουν �νω του 90 %
τη� αγορ��. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �γειρε
ανησυχ	ε� �τι, λ�γω των ιδια	τερων χαρα-
κτηριστικ�ν τη� αγορ��, η συγκ�ντρωση θα
µπορο�σε να οδηγ�σει σε κατ�σταση κοιν��
δεσπ�ζουσα� θ�ση� για τη Solvay και την
Atofina. Για την αντιµετ�πιση των προβλη-
µ�των αυτ�ν, η Solvay αν�λαβε τη δ�σµευση
να εκποι�σει το εργοστ�σι� τη� παραγωγ��
PVDF µε �δρα το Decatur των Ηνωµ�νων Πο-
λιτει�ν. Πρ�κειται για µ	α απ� τι� �ξι εγκα-
ταστ�σει� παραγωγ�� PVDF και αντιστοιχε	
στο 20 % τη� παγκ�σµια� παραγωγικ�� ικα-
ν�τητα�. Η εκπο	ηση περιλ�µβανε επ	ση� τα
µερ	δια τη� Solvay στην Alventia, κοιν� επι-
χε	ρηση παραγωγ��, η οπο	α παρ�γει διφθο-
ριο�χο βινυλιδ�νιο (VF2) στο Decatur. Το VF2
αποτελε	 τη βασικ� πρ�τη �λη του PVDF.
Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε µε την Οµοσπον-
διακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ κατ� την
εξ�ταση τη� εξαγορ�� τη� Ausimont απ� τη
Solvay.

Imperial Tobacco/Reemtsma
Cigarettenfabriken (1)

260. Η υπ�θεση αφορ� δ�ο απ� τι� µεγαλ�-
τερε� παγκ�σµιε� καπνοβιοµηχαν	ε�. Η
Imperial Tobacco κατασκευ�ζει και πωλε	 �να
ευρ� φ�σµα προϊ�ντων καπνο�, µεταξ� των
οπο	ων τα σ�µατα των τσιγ�ρων Superkings,
Lambert and Butler, Embassy, John Player
Special, Regal και Richmond, ο καπν�� Drum
για «στριφτ� τσιγ�ρα» και τα χαρτι� τσιγ�-
ρων Rizla. Η Reemtsma, η εταιρε	α που απο-
τελε	 στ�χο τη� εξαγορ��, ε	ναι η π�µπτη µε-
γαλ�τερη καπνοβιοµηχαν	α στον κ�σµο, και
κατασκευ�ζει τα σ�µατα των τσιγ�ρων West
και Davidoff. Οι δραστηρι�τητε� των µερ�ν
ε	ναι στον µεγαλ�τερο βαθµ� συµπληρωµα-
τικ�� και η �ρευνα αποκ�λυψε ουσιαστικ�
προβλ�µατα �σον αφορ� τον ανταγωνισµ�
στην αγορ� τσιγ�ρων του Ηνωµ�νου Βασι-
λε	ου. Η Imperial Tobacco και η Gallaher ηγο�-

νται σαφ�� τη� οικε	α� αγορ��. Η Gallaher
ε	ναι ισχυρ�τερη στα προϊ�ντα αν�τερη� κα-
τηγορ	α�, εν� η Imperial Tobacco υπερισχ�ει
στα προϊ�ντα που διατ	θενται σε χαµηλ�τερε�
τιµ��. Παρ�τι το µερ	διο αγορ�� τη� Reemtsma
ε	ναι σχετικ� µικρ�, κατ�χει µοναδικ� θ�ση
στην προµ�θεια τσιγ�ρων ιδιωτικο� σ�µα-
το�, για τα οπο	α ε	ναι ο µοναδικ�� σηµαντι-
κ�� προµηθευτ��. Παραδ�ξω�, η Reemtsma
κατ�χει πολλ� απ� τα σ�µατα τσιγ�ρων ιδιω-
τικ�� σ�µανση� �πω� τα Red Band στο Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο, παρ�τι η αποκλειστικ�τητα
χορηγε	ται στου� διανοµε	�. Συνεπ��, η εξα-
γορ� τη� Reemtsma, π�ραν του �τι θα προ-
σφ�ρει στην Imperial Tobacco ισχυρ� θ�ση
στον τοµ�α των φθην�ν τσιγ�ρων, θα την κα-
θιερ�σει ω� τον µοναδικ� προµηθευτ� τσι-
γ�ρων ιδιωτικο� σ�µατο�. Η κατ�σταση αυτ�
�γειρε σοβαρ�� ανησυχ	ε� �σον αφορ� τον
ανταγωνισµ� δεδοµ�νου �τι τα τσιγ�ρα ιδιω-
τικο� σ�µατο� αποτελο�ν σηµαντικ� πηγ�
ανταγωνισµο� στην αγορ� του Ηνωµ�νου Βα-
σιλε	ου, ιδ	ω� στον τοµ�α των φτην�τερων
προϊ�ντων καπνο�.

261. Για να διασκεδ�σει τι� ανησυχ	ε� αυτ��,
η Imperial Tobacco αν�λαβε τη δ�σµευση να
µην αναπτ�ξει τα σ�µατα για δικ� τη� λογα-
ριασµ� και να διατηρ�σει την αποκλειστικ�-
τητα που απολαµβ�νουν σ�µερα οι διανοµε	�.
Αν�λαβε επ	ση� τη δ�σµευση �τι, σε περ	-
πτωση που οι διανοµε	� προϊ�ντων ιδιωτικο�
σ�µατο� αλλ�ξουν στο µ�λλον προµηθευτ��,
θα διατηρ�σουν τα διακυβευ�µενα εµπορικ�
σ�µατα. Οι δεσµε�σει� αυτ�� θα εξαλε	ψουν
κ�θε εξ�ρτηση των διανοµ�ων απ� την
Imperial Tobacco, εξασφαλ	ζοντα� �τι τα τσι-
γ�ρα «ιδιωτικο� σ�µατο�» θα εξακολουθ�-
σουν να αποτελο�ν αποτελεσµατικ� πηγ�
ανταγωνισµο� στην αγορ� του Ηνωµ�νου Βα-
σιλε	ου.

Barilla/BPL/Kamps (2)

262. Η Barilla και η ιταλικ� τρ�πεζα Banca
Popolare di Lodi Scarl (BPL) πραγµατοπο	η-
σαν δηµ�σια προσφορ� εξαγορ�� �λων των
εισηγµ�νων µετοχ�ν τη� Kamps, πρ�γµα που
θα εξασφαλ	σει στην Barilla και την BPL τον
κοιν� �λεγχο τη� Kamps. Η Barilla παρ�γει
και πωλε	 ζυµαρικ� και σ�λτσε� ζυµαρικ�ν,
αρτοσκευ�σµατα (ψωµ	, υποκατ�στατα ψω-
µιο� και κ�ικ), καθ�� και παγωτ�. Παρ�τι οι
περισσ�τερε� δραστηρι�τητε� τη� επιχε	ρη-
ση� στον τοµ�α τη� αρτοποι	α� �χουν �δρα
την Ιταλ	α, η θυγατρικ� τη� Barilla, Wasa, ε	-

67(1) Υπ�θεση COMP/M.2779, Imperial Tobacco/Reemtsma
Cigarettenfabriken, τη� 8η� ΜαKου 2002.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2817, Barilla/BPL/Kamps, τη� 25η� Ιου-
ν	ου 2002.



ναι απ� του� σηµαντικ�τερου� κατασκευαστ��
ψωµιο� τ�που φρυγανι�� σε δι�φορε� ευρω-
παϊκ�� χ�ρε�, ιδ	ω� στη Γερµαν	α. Η Kamps
παρ�γει και πωλε	 αρτοσκευ�σµατα σε ολ�-
κληρη την Ευρ�πη. Μεταξ� των σηµ�των που
διαθ�τει ε	ναι τα Lieken Urkorn και Golden
Toast. Η συναλλαγ� θα ενισχ�σει την ιδιω-
τικ� θ�ση τη� Barilla στη Γερµαν	α �σον
αφορ� το ψωµ	 τ�που φρυγανι��. Η Barilla κα-
τε	χε �δη το σ�µα Wasa, τη� σηµαντικ�τερη�
επιχε	ρηση� στη Γερµαν	α, και η προσθ�κη
του σ�µατο� Lieken Urkorn τη� Kamps θα ενι-
σχ�σει τη θ�ση τη�. Για την αντιµετ�πιση των
προβληµ�των αυτ�ν, η Barilla αν�λαβε τη δ�-
σµευση να εκχωρ�σει τι� δραστηρι�τητε� τη�
Lieken Urkorn �σον αφορ� το ψωµ	 τ�που φρυ-
γανι�� σε βι�σιµο ανταγωνιστ� µε πε	ρα στον
τοµ�α των τροφ	µων.

BP/VEBA OEL (1)

263. Η υπ�θεση αφορ� την εξαγορ� απ� την
BP Plc του ελ�γχου ολ�κληρη� τη� Veba Oel,
µια� κοιν�� επιχε	ρηση� µεταξ� τη� ΒΡ και
τη� E.ON, την οπο	α ε	χε εγκρ	νει η Επιτροπ�
τον ∆εκ�µβριο του 2001 (2), �πω� και η Γερ-
µανικ� Υπηρεσ	α Συµπρ�ξεων (Bundes-
kartellamt). Η δηµιουργ	α τη� κοιν�� επιχε	-
ρηση� Veba Oel ε	χε εγκριθε	 µε τη θ�σπιση
�ρων για την αντιµετ�πιση των προβληµ�των
ανταγωνισµο� που αν�κυπταν απ� το συνδυα-
σµ� των πετρελαϊκ�ν δραστηριοτ�των τη� ΒΡ
και τη� Veba Oel. Η εξαγορ� απ� την ΒΡ του
πλ�ρου� ελ�γχου τη� Veba Oel δεν �γειρε ν�α
προβλ�µατα ανταγωνισµο�. ∆εδοµ�νου,
ωστ�σο, �τι ορισµ�νοι απ� του� �ρου� που επι-
βλ�θηκαν στην κοιν� επιχε	ρηση BP/E.ON
απ� την Επιτροπ� και το Bundeskartellamt δεν
�χουν ακ�µη εκπληρωθε	, δεν �χουν εξαλει-
φθε	 πλ�ρω� οι αρχικ�� ανησυχ	ε�. Για την
αντιµετ�πιση των ανησυχι�ν αυτ�ν, η ΒΡ αν�-
λαβε την υποχρ�ωση να συµµορφωθε	 πλ�-
ρω� µε τι� δεσµε�σει� που ε	χε υποβ�λει προ-
γεν�στερα στην Επιτροπ� και τη Γερµανικ�
Υπηρεσ	α Συµπρ�ξεων στην υπ�θεση
BP/E.ON. Η Επιτροπ� εν�κρινε συνεπ�� τη
συναλλαγ�, µε την προϋπ�θεση τη� πλ�ρου�
τ�ρηση� τη� εν λ�γω δ�σµευση�.

Telia/Sonera (3)

264. Η εξαγορ� του τηλεπικοινωνιακο� οµ	-
λου Sonera Corp. που εδρε�ει στη Φινλανδ	α
απ� τη σουηδικ� Telia AB εγκρ	θηκε επ	ση�
κατ�πιν �ρευνα� του πρ�του σταδ	ου. Η Telia

και η Sonera κατ�χουν η κ�θε µ	α στη χ�ρα
τη� ηγετικ� θ�ση στον τοµ�α των τηλεπι-
κοινωνι�ν. Η συναλλαγ� θα οδηγο�σε σε
�µεσε� επικαλ�ψει� των δραστηριοτ�των των
µερ�ν στη Φινλανδ	α, �σον αφορ� τι� υπη-
ρεσ	ε� κινητ�� τηλεπικοινων	α� σε πελ�τε�
λιανικ��, χονδρικ�� υπηρεσ	ε� διεθνο�� πε-
ριαγωγ�� και υπηρεσ	ε� ασ�ρµατων τοπικ�ν
δικτ�ων (WLAN). Οι ανησυχ	ε� που �γειραν
οι επικαλ�ψει� αυτ�� αντιµετωπ	στηκαν µε
τη δ�σµευση των µερ�ν να εκχωρ�σουν τι�
δραστηρι�τητε� κινητ�� τηλεπικοινων	α�
τη� Telia στη Φινλανδ	α, περιλαµβανοµ�νων
των δραστηριοτ�των ασ�ρµατων τοπικ�ν δι-
κτ�ων (WLAN). Εκδηλ�θηκαν επ	ση� ορι-
σµ�νε� ανησυχ	ε� λ�γω των ισχυρ�ν θ�σεων
των µερ�ν σε ορισµ�νε� κ�θετα συνδε�µε-
νε� αγορ��, ιδ	ω� σε ορισµ�νε� λιανικ�� αγο-
ρ��, στον τοµ�α των χονδρικ�ν υπηρεσι�ν
τερµατισµο� κλ�σεων στα δ	κτυα σταθερ��
και κινητ�� τηλεφων	α� Telia/Sonera (�που
οι εταιρε	ε� κατ�χουν µονοπωλιακ� θ�ση)
και την παροχ� χονδρικ�ν υπηρεσι�ν διε-
θνο�� περιαγωγ�� στη Σουηδ	α και τη Φιν-
λανδ	α. Η κ�θετη ολοκλ�ρωση στο πλα	σιο
αυτ� θα �δινε στη ν�α οντ�τητα τα κ	νητρα και
την ικαν�τητα να αποκλε	σει �λλου� αντα-
γωνιστ�� απ� τι� αγορ�� λιανικ�ν υπηρεσι�ν
και στι� δ�ο χ�ρε�. Αυτ� θα ε	χε ω� πιθαν�
αποτ�λεσµα την εν	σχυση των �δη ισχυρ�ν
θ�σεων στι� αγορ�� υπηρεσι�ν κινητ�� τη-
λεφων	α� και δεσµοποιηµ�νων υπηρεσι�ν
φων�� και δεδοµ�νων. Για να αρθο�ν οι επι-
φυλ�ξει� �σον αφορ� τη δυνατ�τητα απο-
κλεισµο� τη� αγορ��, οι δ�ο επιχειρ�σει�
προσφ�ρθηκαν να διαχωρ	σουν απ� νοµικ�
�ποψη µεταξ� του� τ�σο τα δ	κτυα σταθερ��
και κινητ�� τηλεπικοινων	α� �σο και τι� πα-
ρεχ�µενε� υπηρεσ	ε� στη Φινλανδ	α και τη
Σουηδ	α. Αν�λαβαν επ	ση� τη δ�σµευση να
χορηγο�ν �νευ διακρ	σεων πρ�σβαση στα δ	-
κτυ� του�. Τ�λο�, τα µ�ρη προσφ�ρθηκαν να
εκχωρ�σουν τι� δραστηρι�τητε� καλωδια-
κ�� τηλε�ραση� τη� Telia στη Σουηδ	α. Τα
δ	κτυα καλωδιακ�� τηλε�ραση� θεωρο�νται
το πλ�ον αξι�πιστο υποκατ�στατο τη� υπο-
δοµ�� των πρ�ην µονοπωλιακ�ν επιχειρ�-
σεων τηλεπικοινωνι�ν.

RAG/Degussa (4)

265. Η εξαγορ� τη� γερµανικ�� εταιρε	α� ειδι-
κ�ν χηµικ�ν ουσι�ν Degussa AG απ� τον µε-
ταλλευτικ� και τεχνολογικ� γερµανικ� �µιλο
RAG �γειρε αρχικ� ανησυχ	ε� στον τοµ�α των
δοµικ�ν υλικ�ν. Η RAG Aktiengesellschaft ε	-

68
(1) Υπ�θεση COMP/M.2761, BP/VEBA OEL, τη� 1η� Ιουλ	ου 2002.
(2) Υπ�θεση COMP/M.2533, BP/E.ON, τη� 20�� ∆εκεµβρ	ου 2001.
(3) Υπ�θεση COMP/M.2803, Telia/Sonera, τη� 10η� Ιουλ	ου 2002.

(4) Υπ�θεση COMP/M.2854, RAG/Degussa, τη� 18η� Νοεµ-
βρ	ου 2002.
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ναι �να� διεθν�� µεταλλευτικ�� και τεχνολογι-
κ�� �µιλο� µε �δρα τη Γερµαν	α. Στι� επιχειρη-
µατικ�� τη� δραστηρι�τητε� περιλαµβ�νονται
η εξ�ρυξη �νθρακα, η παραγωγ� εν�ργεια�, η πε-
ριβαλλοντικ� τεχνολογ	α, καθ�� και η παρα-
γωγ� χηµικ�ν ουσι�ν και πλαστικ�ν. Η Degussa
AG ε	ναι διεθν�� εταιρε	α µε �δρα τη Γερµαν	α
και κατασκευ�ζει ειδικ�� χηµικ�� ουσ	ε�. Οι
δραστηρι�τητ�� τη� εκτε	νονται απ� τα προ-
σθετικ� τροφ	µων µ�χρι χηµικ�� ουσ	ε� για οι-
κοδοµικ�� εργασ	ε�, επικαλ�ψει� και ειδικ� πο-
λυµερ�. Η Degussa αποτελε	 σ�µερα κατ� το
64% ιδιοκτησ	α του γερµανικο� οµ	λου Ε.ΟΝ.
Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� κατ�δειξε �τι ο συν-
δυασµ�� των δραστηριοτ�των τη� RAG και τη�
Degussa θα µπορο�σε να οδηγ�σει στη δηµι-
ουργ	α δεσπ�ζουσα� θ�ση� των µ�σων παραγω-
γ�� για προσµε	ξει� σκυροδ�µατο�. Τα προϊ�ντα
αυτ� σκοπ� �χουν να επηρε�σουν το ιξ�δε� του
σκυροδ�µατο� καθ�� και την περιεκτικ�τητ�
του σε νερ� �στε να διευκολ�νουν τη δυνατ�τητα
επεξεργασ	α� του. Για την �ρση των ανησυχι�ν
αυτ�ν, η RAG προσφ�ρθηκε να εκχωρ�σει τι�
δραστηρι�τητ�� τη� στην ΕΕ �σον αφορ� το
σουλφονικ� ναφθαλ	νιο (NSF), σηµαντικ� στοι-
χε	ο χρησιµοποιο�µενο στη σ�νθεση προϊ�ντων
προσθ�κη� σκυροδ�µατο�, καθ�� και εργοστ�-
σια στην Ιταλ	α, την Ισπαν	α και τη Γερµαν	α.
Οι δεσµε�σει� αυτ�� εξ�λειψαν την επικ�λυψη
των δραστηριοτ�των τη� RAG και τη� Degussa
και επ�τρεψαν τη δηµιουργ	α εν�� βι�σιµου
ν�ου ανταγωνιστ� �στε να αντιµετωπιστε	 η
απ�συρση τη� Degussa ω� ανεξ�ρτητου προµη-
θευτ�.
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4.1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

266. Το 2002 σηµατοδοτε	ται απ� αξιοσηµε	-
ωτη α�ξηση υποθ�σεων που παραπ�µφθηκαν
β�σει του �ρθρου 9 του κανονισµο� (ΕΚ) για
τι� συγκεντ�σει� (ΚΣΕΚ) (επτ� το 2001, �ντεκα
το 2002) (1), �που, για πρ�τη φορ� απ� την
�ναρξη ισχ�ο� του κανονισµο� για τον �λεγχο

των συγκεντρ�σεων στι� 21 Σεπτεµβρ	ου 1990,
σε δ�ο περιπτ�σει� κρ�τη µ�λη ε	χαν προβε	
σε κοιν� παραποµπ� στην Επιτροπ� σ�µφωνα
µε το �ρθρο 22 παρ�γραφο� 3 του ΚΣΕΚ (2).
Ε	ναι αξιοσηµε	ωτο �τι οι µισ�� υποθ�σει� του
�ρθρου 9 παραπ�µφθηκαν στι� αρµ�διε� εθνι-
κ�� αρχ�� τον Ιανου�ριο και τον Φεβρου�ριο
του 	διου �του�. Μ	α απ� τι� υποθ�σει� αυτ�� (3)
αφορο�σε παραποµπ� στη νορβηγικ� κυβ�ρ-
νηση σ�µφωνα µε το �ρθρο 6 του πρωτοκ�λλου
24 τη� συµφων	α� ΕΟΧ. Στην υπ�θεση Leroy
Merlin/Brico, για πρ�τη φορ� µια υπ�θεση πα-
ραπ�µφθηκε σε τρ	α διαφορετικ� κρ�τη µ�λη.
Η Επιτροπ� χαιρετ	ζει την εξ�λιξη αυτ�, δι�τι
εναρµον	ζεται µε το πλα	σιο τη� διαδικασ	α�
αναθε�ρηση� των συγκεντρ�σεων, �να� απ�
του� βασικο�� στ�χου� τη� οπο	α� ε	ναι, �πω�
προαναφ�ρθηκε, η βελτιστοπο	ηση τη� κατα-
νοµ�� των υποθ�σεων µεταξ� τη� Επιτροπ��
και των κρατ�ν µελ�ν. Εξ�λλου, η χρ�ση του
�ρθρου 22 παρ�γραφο� 3 ΚΣΕΚ απ� τα κρ�τη
µ�λη αποδεικν�ει την επιτυχ� συνεργασ	α µε-
ταξ� τη� Επιτροπ�� και των εθνικ�ν αρχ�ν
ανταγωνισµο� (ΕΑΑ) προ� �φελο� των ευρω-
παϊκ�ν επιχειρ�σεων.

267. Μια �λλη εντυπωσιακ� εξ�λιξη που πα-
ρατηρε	ται φ�το� ε	ναι ο αριθµ�� των ενστ�-
σεων κατ� των αποφ�σεων του �ρθρου 9. Αν�-
λογε� ενστ�σει� κατ�θεσαν αµφ�τεροι οι αντα-
γωνιστ�� καθ�� και µ�ρη τη� συναλλαγ��. Η
πρ�τη σχετικ� απ�φαση ελ�φθη στην υπ�θεση
SEB/Moulinex. Η προσφυγ� στην απ�φαση
παραποµπ�� για την υπ�θεση BAM
NBM/Hollandsche Beton Groep ασκ�θηκε τον
Σεπτ�µβριο. Η αγωγ� αποσ�ρθηκε, ωστ�σο,
�στερα απ� την �κδοση απ�φαση� �γκριση� εκ
µ�ρου� των ολλανδικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�.
Και στην υπ�θεση Sogecable/ Canalsatélite/Via
Digital, πρ�σφατα ασκ�θηκαν δ�ο προσφυγ��
κατ� τη� απ�φαση� παραποµπ��.

268. Στη συν�χεια παρ�χονται λεπτοµερ�-
στερε� πληροφορ	ε� για τι� προαναφερθε	-
σε� υποθ�σει� παραποµπ�� β�σει του �ρθρου
9 και του �ρθρου 22.

4.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ·Ú·ÂÌÊıÂ›ÛÂ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ
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SEB/Moulinex

269. Στι� 8 Ιανουαρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε την απ�κτηση απ� τη SEΒ του απο-
κλειστικο� ελ�γχου τη� Moulinex, εφ�σον θα
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(1) Υποθ�σει� M.2621, SEB/Moulinex, τη� 8η� Ιανουαρ	ου 2002·
M.2502, Cargill/Cerestar, τη� 18η� Ιανουαρ	ου 2002· M.2683,
Aker Maritime/Kvaerner (II), τη� 23η� Ιανουαρ	ου 2002·
M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, τη� 14η� Φεβρουα-
ρ	ου 2002· M.2639, Compass/Restorama/Rail Gourmet, τη�
26η� Φεβρουαρ	ου 2002· M.2730, Connex/DNVBVG/JV, τη�
24η� Απριλ	ου 2002· M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/
Bremerhaven, τη� 30�� ΜαKου 2002· M.2845, Sogecable/
Canalsatélite/Via Digital, τη� 14η� Αυγο�στου 2002· M.2881,
Koninklijke BAM NBM/HBG, τη� 3η� Σεπτεµβρ	ου 2002·
M.2898, Leroy Merlin/Brico, τη� 13η� ∆εκεµβρ	ου 2002, και
M.2857, Electrabel Customer Solutions/Intercommunale
d’Electricité du Hainaut, τη� 23η� ∆εκεµβρ	ου 2002.

(2) Υποθ�σει� M.2698, Promatech/Sulzer, τη� 17η� Απρι- 
λ	ου 2002· M.2738, GEES/Unison, τη� 17η� Απριλ	ου 2002.

(3) Aker Maritime/Kvaerner II.



τηρο�νταν οι δεσµε�σει�. Την 	δια ηµεροµη-
ν	α, η Επιτροπ� παρ�πεµψε το ζ�τηµα τη� επ	-
πτωση� τη� συγκ�ντρωση� στη Γαλλ	α. Οι
SEΒ και Moulinex (1) ε	ναι αµφ�τερε� γαλλι-
κ�� εταιρε	ε� κατασκευ�� µικρ�ν οικιακ�ν
συσκευ�ν, �πω� π.χ. φριτ�ζε�, φρυγανι�ρε�,
καφετι�ρε�, και µηχαν�� εσπρ�σο, βραστ�-
ρε�, φουρν�κια, τοστι�ρε�, συσκευ�� για β�-
φλε�, ψηστι�ρε�, πολυµ	ξερ και ηλεκτρικ�
σ	δερα. Εκτεταµ�νη �ρευνα τη� αγορ�� κα-
τ�δειξε την εθνικ� δι�σταση των αγορ�ν για
τι� µικρ�� ηλεκτρικ�� οικιακ�� συσκευ��.
Gσον αφορ� τη γαλλικ� αγορ�, η �ρευνα τη�
αγορ�� κατ�δειξε ακ�µη �τι υφ	στατο απειλ�
να οδηγ�σει η συναλλαγ� στην ουσιαστικ�
εν	σχυση του σηµερινο� επικεφαλ�� τη� αγο-
ρ�� και στην εξ�λειψη εν�� ανταγωνιστ�.

270. Στι� 15 Ιουλ	ου 2002, ο γ�λλο� υπουργ��
οικονοµικ�ν, οικονοµ	α� και βιοµηχαν	α�
εν�κρινε το εγχ�ριο τµ�µα τη� συναλλαγ��,
επικαλο�µενο� το επιχε	ρηµα τη� προβλη-
µατικ�� επιχε	ρηση�. Η Επιτροπ� δεν χρη-
σιµοπο	ησε το επιχε	ρηµα αυτ� κατ� την αξιο-
λ�γηση των �λλων εθνικ�ν αγορ�ν τη� ΕΕ.
Οι ανταγων	στριε� εταιρε	ε� Babyliss και
Philips �σκησαν προσφυγ� στο Πρωτοδικε	ο
για την απ�φαση προσφυγ��, καθ�� και για
την απ�φαση �γκριση� του πρ�του σταδ	ου.

Cargill/Cerestar (2)

271. Η υπ�θεση αφορο�σε την εξαγορ� τη�
γαλλικ�� επιχε	ρηση� Cerestar απ� την αµε-
ρικανικ� εταιρε	α Cargill Inc. Η Cargill ε	ναι
διεθν�� επιχε	ρηση, η οπο	α κατ�χει ηγετικ�
θ�ση και δραστηριοποιε	ται σε ποικ	λε� αγρο-
τικ�� δραστηρι�τητε�, �πω� η εµπορ	α αγρο-
τικ�ν προϊ�ντων και η επεξεργασ	α δηµη-
τριακ�ν. Η Cerestar ε	ναι ο σηµαντικ�τερο�
ευρωπα	ο� παραγωγ�� αµ�λου και παραγ�-
γων αµ�λου. Το Ηνωµ�νο Βασ	λειο ζ�τησε
παραποµπ� τη� προτειν�µενη� συγκ�ντρω-
ση� �σον αφορ� τον αντ	κτυπο στην αγορ�
σιροπι�ν και µειγµ�των γλυκ�ζη� στο Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο. Η Επιτροπ� εν�κρινε τη συ-
ναλλαγ� σε ολ�κληρο τον Ευρωπαϊκ� Οικο-
νοµικ� Χ�ρο µε εξα	ρεση την αγορ� σιρο-
πι�ν και µειγµ�των γλυκ�ζη� του Ηνωµ�νου
Βασιλε	ου. Η εξ�ταση των τελευτα	ων αυτ�ν
σηµε	ων παραπ�µφθηκε στην υπηρεσ	α αντα-
γωνισµο� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου στι� 21
Ιανουαρ	ου 2002. �στερα απ� ενδελεχ�
�ρευνα, οι αρχ�� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου
εν�κριναν την υπ�θεση.

Aker Maritime/Kvaerner (II) (3)

272. Τον Ιανου�ριο η Επιτροπ� παρ�πεµψε
στη νορβηγικ� αρχ� ανταγωνισµο� την εξ�-
ταση τη� επ	πτωση� στι� αγορ�� εγκαταστ�-
σεων πετρελα	ου και αερ	ου τη� προγραµµα-
τιζ�µενη� εξαγορ�� τη� αγγλονορβηγικ�� επι-
χε	ρηση� Kvaerner απ� την Aker Maritime.
�ταν η πρ�τη περ	πτωση που η Επιτροπ� πα-
ρ�πεµψε υπ�θεση σε χ�ρα ΕΖΕΣ. Gσον αφορ�
τον ναυπηγικ� τοµ�α, η Επιτροπ� χορ�γησε
�γκριση. Η νορβηγικ� κυβ�ρνηση ε	χε ζη-
τ�σει απ� την Επιτροπ� να παραπ�µψει την
υπ�θεση, επειδ� θεωρο�σε �τι ο προγραµµα-
τιζ�µενο� συνδυασµ�� των δραστηριοτ�των
πετρελα	ου και αερ	ου των µερ�ν θα προκα-
λο�σε κυρ	ω� ανησυχ	ε� σε θ�µατα ανταγω-
νισµο� που αφορο�ν τη νορβηγικ� αγορ�,
ιδ	ω� την αγορ� ν�ων εγκαταστ�σεων πετρε-
λα	ου και αερ	ου (συµβ�σει� EPC) και την
αγορ� συντ�ρηση� και τροποποι�σεων για
πλατφ�ρµε� (ΜΜΟ). Το �ρθρο 6 του πρωτο-
κ�λλου 24 τη� συµφων	α� ΕΟΧ επιτρ�πει στην
Επιτροπ� να παραπ�µπει µια υπ�θεση στι�
αρµ�διε� αρχ�� χ�ρα� ΕΖΕΣ, εφ�σον ο κυ-
ρι�τερο� αντ	κτυπο� τη� συναλλαγ�� αφορ�
χ�ρα ΕΖΕΣ. Η Επιτροπ� χορ�γησε την α	-
τηση παραποµπ�� θεωρ�ντα� �τι οι νορβη-
γικ�� αρµ�διε� αρχ�� �ταν σε θ�ση να εκτι-
µ�σουν καλ�τερα τον αντ	κτυπο τη� συναλ-
λαγ�� στι� αγορ�� πετρελα	ου και αερ	ου τη�
Νορβηγ	α�. Ακολο�θω�, οι νορβηγικ�� αρ-
χ�� εν�κριναν τη συναλλαγ� χωρ	� την επι-
βολ� δεσµε�σεων.

Danish Crown/Steff-Houlberg (4)

273. Στην υπ�θεση Danish Crown/Steff-
Houlberg, η οπο	α αφορ� τη συγχ�νευση των
δ�ο µεγαλ�τερων σφαγε	ων τη� ∆αν	α�, οι
ανησυχ	ε� περιορ	στηκαν στη δανικ� αγορ�.
Στι� 28 ∆εκεµβρ	ου 2001, οι δανικ�� αρχ��
υπ�βαλαν α	τηση παραποµπ�� τη� υπ�θεση�
µε το σκεπτικ� �τι η συγχ�νευση απειλο�σε
να προκαλ�σει σοβαρ� προβλ�µατα ανταγω-
νισµο� σε π�ντε αγορ��: την αγορ� προµ�-
θεια� ζ�ντων χο	ρων, την π�ληση νωπο� χοι-
ρινο� κρ�ατο� για �µεση καταν�λωση, την
προµ�θεια νωπο� χοιρινο� κρ�ατο� για πε-
ραιτ�ρω επεξεργασ	α, την προµ�θεια επε-
ξεργασµ�νων χοιριν�ν προϊ�ντων και τη συλ-
λογ� υποπροϊ�ντων σφαγε	ου στη ∆αν	α. Στι�
14 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
δεχθε	 το α	τηµα τη� ∆αν	α� και να παραπ�µ-
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(1) Βλ�πε ανωτ�ρω.
(2) Υπ�θεση COMP/M.2502, Cargill/Cerestar, τη� 18η� Ιανου-

αρ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2683, Aker Maritime/Kvaerner (II), τη�
23η� Ιανουαρ	ου 2002.

(4) Υπ�θεση COMP/M.2662, Danish Crown/Steff-Houlberg, τη�
14η� Φεβρουαρ	ου 2002.
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ψει στι� δανικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� την εξ�-
ταση τη� επ	πτωση� τη� συναλλαγ�� στην
αγορ� τη� χ�ρα�. �ταν η πρ�τη φορ� που η
∆αν	α υπ�βαλε α	τηση παραποµπ��. Η ∆αν	α
θ�σπισε δικ� τη� νοµοθεσ	α σχετικ� µε τι�
συγκεντρ�σει� τον Οκτ�βριο του 2000. Οι δα-
νικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� εν�κριναν εν συ-
νεχε	α την υπ�θεση, υπ� τον �ρο τη� τ�ρηση�
δεσµε�σεων, κατ� το δε�τερο στ�διο τη� δια-
δικασ	α�.

Compass/Restorama/Rail
Gourmet/Gourmet Nova (1)

274. Η συναλλαγ� αφορο�σε την προγραµ-
µατιζ�µενη εξαγορ� εκ µ�ρου� τη� Compass
Group Plc, µια� απ� τι� µεγαλ�τερε� βρετα-
νικ�� εταιρε	ε� εστ	αση�, των επιχειρ�σεων
εστ	αση� Rail Gourmet, Restorama και
Gourmet Nova, οι οπο	ε� αν�κουν στην ελ-
βετικ� εταιρε	α Sairlines. Η επανεξ�ταση τη�
υπ�θεση� απ� την Επιτροπ� ε	χε αποκαλ�-
ψει �τι τα προβλ�µατα περιορ	ζονταν στην
αγορ� εστ	αση� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου
�που, µετ� την πρ�ξη, το συνδυασµ�νο µερ	-
διο των µερ�ν θα ανερχ�ταν σε 85-95%. Κα-
τ�πιν αιτ�µατο� των βρετανικ�ν αρχ�ν, η Ευ-
ρωπαϊκ� Επιτροπ� παρ�πεµψε την προτειν�-
µενη εξαγορ� τη� Rail Gourmet UK απ� την
Compass στη βρετανικ� υπηρεσ	α ανταγωνι-
σµο�. Η Επιτροπ� εν�κρινε την υπ�λοιπη εξα-
γορ� απ� τη SairLines, που περιλ�µβανε τη
Rail Gourmet εκτ�� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου,
µ�ρο� τη� δραστηρι�τητα� τη� Gourmet Nova
και το Restorama. Ακολο�θω�, οι βρετανικ��
αρχ�� εν�κριναν την υπ�θεση κατ�πιν ενδε-
λεχο�� �ρευνα�.

Connex/DNVBVG/JV (2)

275. Στι� 19 Μαρτ	ου 2002, η Επιτροπ� πα-
ρ�πεµψε στη Γερµανικ� Υπηρεσ	α Συµπρ�-
ξεων (Bundeskartellamt) κοιν� επιχε	ρηση
µεταξ� τη� Connex Verkehr GmbH, θυγατρι-
κ�� του γαλλικο� οµ	λου Vivendi, και τη�
Deutsche Nahverkehrsgesellschaft mbH σχε-
τικ� µε την παροχ� τοπικ�ν δηµ�σιων υπη-
ρεσι�ν µεταφορ�ν στην περιοχ� Riesa (Σα-
ξον	α, Γερµαν	α). Η παραποµπ� τη� υπ�θε-
ση� �γινε δι�τι ο ανταγωνιστικ�� αντ	κτυπο�
τη� συναλλαγ�� περιοριζ�ταν στι� τοπικ��
αγορ�� τη� Γερµαν	α�. Συγκεκριµ�να, η κοιν�
επιχε	ρηση θα δηµιουργο�σε διαρθρωτικο��
δεσµο�� µεταξ� του φορ�α δηµοσ	ων µετα-

φορ�ν στο Ανν�βερο και τη� Connex, η οπο	α
απ� την εδραιωµ�νη β�ση τη� στην προσκε	-
µενη αγορ� του Schaumburg θα ε	χε µεγαλ�-
τερη ευχ�ρεια να ασκ�σει ανταγωνισµ� στο
Ανν�βερο. Λ�γω του χαρακτ�ρα τη� αυτο�, η
προγραµµατιζ�µενη συγκ�ντρωση θα συν�-
δεε µερικο�� απ� του� σηµαντικ�τερου� επι-
χειρηµατ	ε� σε µια αγορ� που µ�λι� πρ�σφατα
�νοιξε στον ανταγωνισµ� ιδιωτικ�ν φορ�ων.
Παρ�τι, θεωρητικ�, προσφορ�� για �δειε�
λειτουργ	α� τοπικ�ν δηµ�σιων µεταφορ�ν
στη Γερµαν	α µπορο�ν να υποβ�λουν επιχει-
ρ�σει� απ� ολ�κληρη την Ευρ�πη, µ�χρι σ�-
µερα �χουν κατορθ�σει να διεισδ�σουν σε
πρ�ην µονοπωλιακ�� αγορ�� µ�νο ανταγωνι-
στ�� που δραστηριοποιο�νται �δη σε προ-
σκε	µενε� γεωγραφικ� περιοχ��. Η
Bundeskartellamt εν�κρινε εν συνεχε	α την
υπ�θεση κατ�πιν �ρευνα� του δε�τερου στα-
δ	ου.

Nehlsen/Rethmann/SWB/Bremerhavener
Entsorgungsgesellschaft (3)

276. Με απ�φαση τη� 24η� Απριλ	ου 2002, η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� παρ�πεµψε στη γερµα-
νικ� αρχ� ανταγωνισµο� (Οµοσπονδιακ� Υπη-
ρεσ	α Συµπρ�ξεων) την προτειν�µενη εξαγορ�
του κοινο� ελ�γχου τη� Bremerhavener
Entsorgungsgesellschaft mbH απ� την Karl
Nehlsen GmbH & Co KG, τη Rethmann
Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG και τη
SWB AG. Η Οµοσπονδιακ� Υπηρεσ	α Συ-
µπρ�ξεων ε	χε ζητ�σει την παραποµπ� δι�τι η
συγχ�νευση απειλο�σε να δηµιουργ�σει δε-
σπ�ζουσε� θ�σει� στι� περιφερειακ�� αγορ��
κα�ση� δηµοτικ�ν και εµπορικ�ν αποβλ�των
στην Κ�τω Σαξον	α, τη Βρ�µη και το Αµ-
βο�ργο. Στι� 17 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Οµο-
σπονδιακ� Υπηρεσ	α Συµπρ�ξεων απαγ�ρευσε
τη συναλλαγ� µε το σκεπτικ� �τι θα οδηγο�σε
στη δηµιουργ	α � την εν	σχυση δεσπ�ζουσα�
θ�ση� σε ορισµ�νε� αγορ�� που αφορο�ν την
αποκοµιδ�, τη µεταφορ� και τη δι�θεση οι-
κιακ�ν και βιοµηχανικ�ν αποβλ�των.

Sogecable/Canalsatélite Digital/
Vía Digital (4)

277. Στι� 3 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� �λαβε κοι-
νοπο	ηση στο πλα	σιο του κανονισµο� για
τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων, η οπο	α ζη-
το�σε �γκριση προτειν�µενη� εξαγορ�� εκ
µ�ρου� τη� Sogecable, τη� σηµαντικ�τερη�
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(1) Υπ�θεση COMP/M.2639, Compass/Restorama/Rail
Gourmet/Gourmet Nova, τη� 26η� Φεβρουαρ	ου 2002.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2730, Connex/DNVBVG/JV, τη�
24η� Απριλ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2760, Nehlsen/Rethmann/SWB/Bre-
merhavener Entsorgungsgesellschaft, τη� 30�� ΜαKου 2002.

(4) Υπ�θεση COMP/M.2845, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía
Digital, τη� 14η� Αυγο�στου 2002.



επιχε	ρηση� συνδροµητικ�� τηλε�ραση�
στην Ισπαν	α, τη� DTS Distribuidora de
Televisión Digital (Vía Digital), τη� δε�τερη�
µεγαλ�τερη� επιχε	ρηση� συνδροµητικ�� τη-
λε�ραση� στην Ισπαν	α. Η DTS τελε	 υπ� τον
�λεγχο τη� ισπανικ�� επιχε	ρηση� Grupo
Admira Media, η οπο	α αν�κει στον �µιλο
Telefónica. Η Sogecable ελ�γχεται απ� κοινο�
απ� τον ισπανικ� �µιλο µ�σων ενηµ�ρωση�
Promotora de Informaciones (Prisa) και τον
�µιλο Canal +, ο οπο	ο� αν�κει στη Vivendi
Universal. Η ισπανικ� κυβ�ρνηση ζ�τησε απ�
την Επιτροπ� να παραπ�µψει την υπ�θεση µε
το σκεπτικ� �τι η συγκ�ντρωση απειλο�σε
να δηµιουργ�σει δεσπ�ζουσα θ�ση που θα πα-
ρεµπ�διζε τον ανταγωνισµ� σε δι�φορε� αγο-
ρ�� εντ�� τη� Ισπαν	α�. Η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να συναιν�σει στην παραποµπ�, δεδο-
µ�νου �τι η επανεξ�ταση εκ µ�ρου� τη� τη�
υπ�θεση� ε	χε επιβεβαι�σει το γεγον�� �τι η
συγκ�ντρωση θα απειλο�σε να δηµιουργ�σει
� να ενισχ�σει δεσπ�ζουσα θ�ση στι� ακ�-
λουθε� αγορ�� που περιορ	ζονται γεωγραφικ�
στην Ισπαν	α: συνδροµητικ� τηλε�ραση, εξα-
γορ� αποκλειστικ�ν δικαιωµ�των ταινι�ν µε-
γ�λη� ζ�τηση� και εξαγορ� και εκµετ�λλευση
ποδοσφαιρικ�ν αγ�νων και �λλων αθληµ�-
των, καθ�� και π�ληση τηλεοπτικ�ν κανα-
λι�ν. Ακ�µη, η Επιτροπ� ερε�νησε τι� επι-
πτ�σει� τη� συναλλαγ�� σε δι�φορε� αγορ��
τηλεπικοινωνι�ν. Η �ρευνα κατ�δειξε �τι η
δηµιουργ	α σχ�ση� µεταξ� των µεγαλ�τερων
εταιρει�ν συνδροµητικ�� τηλε�ραση� και τη-
λεπικοινωνι�ν τη� Ισπαν	α� εµπεριε	χε τον
κ	νδυνο να ενισχυθε	 η δεσπ�ζουσα θ�ση τη�
Telef�nica σε ορισµ�νε� αγορ�� τηλεπικοι-
νωνι�ν. Στι� 29 Νοεµβρ	ου 2002, οι ισπανι-
κ�� αρχ�� εν�κριναν την υπ�θεση, µε την προ-
ϋπ�θεση τη� τ�ρηση� των δεσµε�σεων. ∆�ο
ανταγωνιστικο	 �µιλοι που δραστηριοποιο�-
νται ω� παροχε	� υπηρεσι�ν καλωδιακ�� συν-
δροµητικ�� τηλε�ραση� �σκησαν στο Πρω-
τοδικε	ο προσφυγ�� κατ� τη� απ�φαση� πα-
ραποµπ��.

Hollandsche Beton Groep/
Koninklijke BAM NBM (1)

278. Η πρ�ξη αφορο�σε την εξαγορ� τη�
ολλανδικ�� κατασκευαστικ�� εταιρε	α�
Hollandsche Beton Groep απ� την ανταγωνι-
στικ� επιχε	ρηση Koninklijke BAM NBM. Η
αρχ� ανταγωνισµο� των Κ�τω Χωρ�ν
(Nederlandse Mededingingsautoriteit) ζ�τησε
παραποµπ� των σηµε	ων τη� προτειν�µενη�

εξαγορ�� που αφορο�σαν τι� Κ�τω Χ�ρε�,
θεωρ�ντα� �τι η προτειν�µενη συγκ�ντρωση
απειλο�σε να δηµιουργ�σει � να ενισχ�σει
δεσπ�ζουσα θ�ση σε σειρ� αγορ�ν του οικο-
δοµικο� τοµ�α καθ�� και σε ορισµ�νε� αγο-
ρ�� σχετικ�� µε την παραγωγ� ασφ�λτου στι�
Κ�τω Χ�ρε�. Τα πορ	σµατα τη� Επιτροπ��
κατ� την �ρευνα του πρ�του σταδ	ου ε	χαν
αποκαλ�ψει �τι ενδεχοµ�νω� υφ	σταται σχε-
τικ� απειλ� �σον αφορ� πιθαν� αγορ� µεγ�-
λων οικοδοµικ�ν σχεδ	ων, στην οπο	α η ΒΑΜ
και η ΗΒG �ταν ιδια	τερα ισχυρ��, καθ�� και
σε δι�φορε� περιφερειακ�� αγορ�� ασφ�λ-
του. ∆εδοµ�νου �τι τα προβλ�µατα ανταγω-
νισµο� περιορ	ζονταν στην αγορ� των Κ�τω
Χωρ�ν, η Επιτροπ� �κρινε �τι η αρχ� αντα-
γωνισµο� τη� χ�ρα� �ταν σε θ�ση να
αξιολογ�σει καλ�τερα τον αντ	κτυπο τη� υπ�-
θεση� επ	 του ανταγωνισµο�. Η υπ�θεση πα-
ραπ�µφθηκε στην ολλανδικ� αρχ� ανταγω-
νισµο� µε απ�φαση τη� 3η� Σεπτεµβρ	ου 2002.
Την 	δια ηµεροµην	α, η Επιτροπ� εν�κρινε
τη συναλλαγ� �σον αφορ� τη βελγικ� αγορ�.
Στι� 27 Σεπτεµβρ	ου, τα µ�ρη �σκησαν προ-
σφυγ� κατ� τη� απ�φαση� παραποµπ�� η
οπο	α, ωστ�σο, αποσ�ρθηκε κατ�πιν περαι-
τ�ρω �ρευνα� και κατ�πιν τη� �κδοση� απ�-
φαση� �γκριση� εκ µ�ρου� τη� αρχ�� αντα-
γωνισµο� των Κ�τω Χωρ�ν, στι� 24 Οκτω-
βρ	ου 2002.

Leroy Merlin/Brico (2)

279. Η πρ�ξη αφορο�σε την εξαγορ� εκ µ�-
ρου� τη� γαλλικ�� εταιρε	α� Leroy Merlin των
καταστηµ�των που βρ	σκονται στη Γαλλ	α,
την Ισπαν	α και την Πορτογαλ	α και αν�κουν
στον βελγικ� �µιλο Brico. Αµφ�τερε� οι Brico
και Leroy Merlin ειδικε�ονται στη διανοµ�
προϊ�ντων Do It Yourself � DIY («κ�ν’ το µ�-
νο� σου») σε καταστ�µατα µεγ�λη� επιφ�-
νεια�. Η συναλλαγ� θα επ�φερε σηµαντικ��
οριζ�ντιε� επικαλ�ψει� σε ορισµ�νε� τοπικ��
αγορ�� των τρι�ν αυτ�ν χωρ�ν. Γι’ αυτ�, η
γαλλικ�, η ισπανικ� και η πορτογαλικ� αρχ�
ζ�τησαν παραποµπ� τη� υπ�θεση� �σον αφορ�
την αγορ� διανοµ��, θεωρ�ντα� �τι η προ-
τειν�µενη συγκ�ντρωση απειλο�σε να δηµι-
ουργ�σει � να ενισχ�σει δεσπ�ζουσα θ�ση
στο επ	πεδο τη� διανοµ��. Οι διαπιστ�σει�
τη� Επιτροπ�� κατ� την �ρευνα του πρ�του
σταδ	ου ε	χαν αποκαλ�ψει �τι πιθαν�ν να υφ	-
σταται σχετικ� απειλ� σε σχ�ση µε ενδεχ�-
µενο ορισµ� αγορ�� για τα µεγ�λα υπερκα-
ταστ�µατα προϊ�ντων DIY, τα επονοµαζ�µενα
GSB («µεγ�λα καταστ�µατα µαστορ�µατο�»).

72 (1) Υπ�θεση COMP/M.2881, Hollandsche Beton Groep/
Koninklijk BAM NBM, τη� 3η� Σεπτεµβρ	ου 2002. (2) Υπ�θεση COMP/M.2898.
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∆εδοµ�νου �τι θα �πρεπε να διενεργηθε	 αν�-
λυση των συνθηκ�ν ανταγωνισµο� για κ�θε
τοπικ� αγορ� στην οπο	α θα εκδηλ�νονταν
ενδεχοµ�νω� προβλ�µατα, η Επιτροπ� �κρινε
�τι οι εθνικ�� αρχ�� �ταν οι πλ�ον αρµ�διε�
να εκτιµ�σουν τον ανταγωνιστικ� αντ	κτυπο
τη� υπ�θεση�. Η υπ�θεση παραπ�µφθηκε στα
τρ	α κρ�τη µ�λη στι� 13 ∆εκεµβρ	ου 2002.
Gσον αφορ� την αγορ� προµ�θεια� προϊ�-
ντων «κ�ν’ το µ�νο� σου», η Επιτροπ� εν�-
κρινε τη συναλλαγ� κατ� την 	δια ηµεροµη-
ν	α δεδοµ�νου �τι δεν εντοπ	στηκαν προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο�.

Electrabel Customer Solutions/
Intercommunale d’Electricité du Hainaut (1)

280. Πιο πρ�σφατα η Επιτροπ� παρ�πεµψε
στι� βελγικ�� αρχ�� την προτειν�µενη συναλ-
λαγ� µ�σω τη� οπο	α� η Electrabel Customer
Solutions («ECS») εξαγορ�ζει απ� την Inter-
communale d’Electricité du Hainaut («IEH») τι�
δραστηρι�τητε� που αφορο�ν την προµ�θεια
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� σε επιλ�ξιµου� πελ�τε�.
Ε	χε ζητηθε	 παραποµπ� δι�τι η πρ�ξη απει-
λο�σε να δηµιουργ�σει � να ενισχ�σει δεσπ�-
ζουσα θ�ση στην αγορ� προµ�θεια� ηλεκτρι-
σµο� σε επιλ�ξιµου� πελ�τε� στο Β�λγιο. Εξ�λ-
λου, οι βελγικ�� αρχ�� αν�φεραν �τι η
παραποµπ� τη� υπ�θεση� θα συντελο�σε στη
συνεκτικ� λ�ψη απ�φαση�, δεδοµ�νου �τι στι�
αρχ�� του �του� ε	χαν χειριστε	 π�ντε παρ�-
µοιε� συγκεντρ�σει� στην 	δια αγορ�. Σ�µ-
φωνα µε τη βελγικ� νοµοθεσ	α απελευθ�ρω-
ση� τη� παροχ�� υπηρεσι�ν η οπο	α δι�πει και
την αγορ� ηλεκτρισµο�, οι υπηρεσ	ε� κοιν��
ωφ�λεια�, οι intercommunales, δεν �χουν το δι-
κα	ωµα να ασχολο�νται µε την παροχ� ηλε-
κτρισµο� σε επιλ�ξιµου� πελ�τε� και να δια-
χειρ	ζονται συγχρ�νω� το δ	κτυο διανοµ��. Η
σχετικ� νοµοθεσ	α προβλ�πει �τι οι υπηρε-
σ	ε� κοιν�� ωφ�λεια� πρ�πει να υποδε	ξουν
�ναν προµηθευτ� ο οπο	ο� θα εγγυ�ται τον εφο-
διασµ�, �στε να διαχωρ	ζονται οι δ�ο αυτ�� λει-
τουργ	ε� και να εξασφαλ	ζεται η συνεχ�� προ-
µ�θεια ηλεκτρισµο� σε επιλ�ξιµου� πελ�τε�
οι οπο	οι δεν �χουν επιλ�ξει προµηθευτ�. Gλε�
οι intercommunales στι� οπο	ε� συµµετ�χει η
Electrabel («µεικτ�� intercommunales»), µεταξ�
των οπο	ων η ΙΕΗ, υπ�δειξαν την ECS ω� τον
κατ�λληλο προµηθευτ�. Συνεπε	α το�του η συ-
ναλλαγ� θα οδηγο�σε σε µεταβ	βαση πελατ�ν
απ� την ΙΕΗ στην ECS· για να αποζηµι�σουν
τι� intercommunales για την απ�λεια εσ�δων,
τα µ�ρη υποχρε�θηκαν να εξισορροπ�σουν εκ

ν�ου τι� συµµετοχ�� του�. Συνεπ��, η υπ�θεση
�πρεπε να κοινοποιηθε	 β�σει του ΚΣΕΚ (κα-
νονισµ�� για τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων).
Κατ�πιν εκτεταµ�νη� �ρευνα� τη� αγορ��, η
οπο	α επιβεβα	ωσε �τι η συναλλαγ� απειλο�σε
να ενισχ�σει τη δεσπ�ζουσα θ�ση τη� Electrabel
στην αγορ� προµ�θεια� ηλεκτρισµο� σε επι-
λ�ξιµου� πελ�τε� στο Β�λγιο, και αφο� κατ�-
ληξε στο συµπ�ρασµα �τι οι δεσµε�σει� που
προσ�φεραν τα µ�ρη δεν αρκο�σαν για την
αντιµετ�πιση των εντοπισθ�ντων προβληµ�-
των ανταγωνισµο�, στι� 23 ∆εκεµβρ	ου η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να παραπ�µψει την υπ�θεση
στι� βελγικ�� αρχ��. Στο σκεπτικ� τη� απ�φα-
ση� παραποµπ�� πρυτ�νευσαν οι στ�χοι διοι-
κητικ�� αποτελεσµατικ�τητα� και συνοχ��
κατ� τη λ�ψη των αποφ�σεων.

Παραπεµφθε�σε
 υποθ	σει
 δυν�µει 
του �ρθρου 22 παρ�γραφο
 3 του κανονισµο�
για τον 	λεγχο των συγκεντρ�σεων

Promatech/Sulzer Textil (2)

281. Μετ� την κοιν� παραποµπ� τη� υπ�θε-
ση� απ� τι� αρχ�� ανταγωνισµο� τη� Αυστρ	α�,
τη� Γαλλ	α�, τη� Γερµαν	α�, τη� Ιταλ	α�, τη�
Πορτογαλ	α�, τη� Ισπαν	α� και του Ηνωµ�νου
Βασιλε	ου σ�µφωνα µε το �ρθρο 22 παρ�γρα-
φο� 3 του ΚΣΕΚ, η Επιτροπ� εν�κρινε την εξα-
γορ� τη� Sulzer Textil, του τµ�µατο� µηχαν�ν
υφαντουργ	α� τη� ελβετικ�� εταιρε	α� Sulzer
Ltd, απ� την ιταλικ� επιχε	ρηση Promatech
SpA, που κατασκευ�ζει επ	ση� εξοπλισµ� κλω-
στοϋφαντουργ	α�. Ενδελεχ�� �ρευνα κατ�-
δειξε �τι η συναλλαγ� θα οδηγο�σε σε δε-
σπ�ζουσα θ�ση στη δυτικοευρωπαϊκ� αγορ�
µηχανηµ�των υφαντικ��. Για την αντιµετ�-
πιση των ανησυχι�ν τη� Επιτροπ��, η
Promatech προσφ�ρθηκε να εκχωρ�σει τι� µο-
ν�δε� παραγωγ�� των µηχανηµ�των υφαντι-
κ�� τη� Sulzer Textil που βρ	σκονται στο Schio,
κοντ� στη Βερ�να (Ιταλ	α), και στο Zuchwil, κο-
ντ� στο Solothurn (Ελβετ	α). Οι δεσµε�σει�
αυτ�� εξ�λειψαν την επικ�λυψη που θα προ�-
κυπτε απ� την εξαγορ�, καθ�� και τι� αντιρ-
ρ�σει� τη� Επιτροπ�� για τη συµφων	α.

GEES/Unison (3)

282. Η υπ�θεση GEES/Unison αφορ� την
προτειν�µενη εξαγορ� τη� Unison Industries,
κορυφα	ου αµερικανο� προµηθευτ� εξαρτη-

73(1) Υπ�θεση COMP/M.2857, ECS/IEH, τη� 23η� ∆εκεµ- 
βρ	ου 2002.

(2) Υπ�θεση COMP/M.2698, Promatech/Sulzer Textil, τη�
16η� Απριλ	ου 2002.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2738, GEES/Unison, τη� 17η� Απρι-
λ	ου 2002.



µ�των και συστηµ�των ελ�γχου κινητ�ρων
αεροσκαφ�ν, απ� την GE Engine Services Inc.,
θυγατρικ� πλ�ρου� ιδιοκτησ	α� τη� εταιρε	α�
General Electric. Η συναλλαγ� κοινοποι�-
θηκε αρχικ� σε δι�φορα κρ�τη µ�λη (Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο, Γερµαν	α, Γαλλ	α, Ιταλ	α,
Ισπαν	α, Αυστρ	α και Ελλ�δα) επειδ� δεν
πληρο�σε τι� προδιαγραφ�� του οριζ�µενου
κατωφλ	ου για τον κ�κλο εργασι�ν που θε-
σπ	ζει το �ρθρο 1 του κανονισµο� για τον
�λεγχο των συγκεντρ�σεων. Κατ�πιν κοιν��
παραποµπ�� τη� υπ�θεση� απ� τα ανωτ�ρω
κρ�τη µ�λη, κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 22
παρ�γραφο� 3 του ΚΕΣΚ, η �ρευνα τη� Επι-
τροπ�� κατ�δειξε �τι δεν υφ	σταντο οριζ�-
ντιε� επικαλ�ψει� µεταξ� των δραστηριοτ�-
των τη� GEES και τη� Unison. Η εκτ	µηση
περιορ	στηκε συνεπ�� στην κ�θετη ενοπο	-
ηση των δραστηριοτ�των τη� GΕ και των δρα-
στηριοτ�των τη� Unison. Η Επιτροπ� κατ�-
ληξε, ωστ�σο, στο συµπ�ρασµα �τι δεν υφ	-
στατο κ	νδυνο� παρεµπ�διση� τη� εισ�δου
στι� αγορ�� εξαρτηµ�των κινητ�ρων που πα-
ρ�γαγε η Unison ο�τε στι� αγορ�� κινητ�-
ρων αεροσκαφ�ν. Στι� 17 Απριλ	ου χορηγ�-
θηκε �γκριση.

5. ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘
ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

283. Στι� 11 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ�
εν�κρινε διεξοδικ�� προτ�σει� για τη µεταρ-
ρ�θµιση του συστ�µατο� ελ�γχου των συ-
γκεντρ�σεων στην ΕΕ. Οι προτ�σει� αυτ��
διατυπ�θηκαν µετ� απ� �να χρ�νο διαβου-
λε�σεων και συζητ�σεων µε β�ση το Πρ�-
σινο Βιβλ	ο (1) για την αναθε�ρηση του κα-
νονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβου-
λ	ου, του λεγ�µενου κανονισµο� περ	
συγκεντρ�σεων (2). Το Πρ�σινο Βιβλ	ο κα-
λο�σε του� ενδιαφερ�µενου� να διατυπ�σουν
τι� απ�ψει� του� σχετικ� µε τι� δυνατ�τητε�
για βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� του
νοµικο� πλαισ	ου ελ�γχου των συγκεντρ�-
σεων στην ΕΕ, προσαρµ�ζοντ�� το καλ�τερα
στην πραγµατικ�τητα τη� παγκοσµιοποιηµ�-
νη� οικονοµ	α�, µε σκηνικ� µια διευρυν�µενη
και ολο�να περισσ�τερο ενοποιο�µενη Κοι-
ν�τητα. Ο κανονισµ�� συγκεντρ�σεων προ-
βλ�πει τακτικ� επανεξ�ταση ορισµ�νων απ�
τι� διατ�ξει� του, και ιδ	ω� εκε	νων που αφο-
ρο�ν το πεδ	ο των αρµοδιοτ�των τη� Επιτρο-
π�� �σον αφορ� τον �λεγχο των συγκεντρ�-

σεων (3). Απ� την �κδοσ� του το 1989, ο κα-
νονισµ�� συγκεντρ�σεων �χει τροποποιηθε	
ουσιωδ�� µ	α φορ�, το 1997 (4). Η τρ�χουσα,
ωστ�σο, αναθε�ρηση περι�χει προτ�σει� που
δεν περιορ	ζονται σε θ�µατα δικαιοδοσ	α� και
περιλαµβ�νει µια διεξοδικ�τερη και µε πιο
µακρ�πνοη προοπτικ� εξ�ταση τη� εφαρµο-
γ�� του κανονισµο� συγκεντρ�σεων στο σ�-
νολ� του. Οι µεταρρυθµ	σει� αυτ�� περιλαµ-
β�νουν: µια πρ�ταση για τροποποι�σει� του
ισχ�οντο� κανονισµο� συγκεντρ�σεων· �να
σχ�διο ανακο	νωση� τη� Επιτροπ�� σχετικ�
µε την αξιολ�γηση των οριζ�ντιων συγκε-
ντρ�σεων, για την οπο	α διεξ�γονται δηµ�-
σιε� διαβουλε�σει� µ�χρι τα τ�λη Μαρτ	ου
2003· ορισµ�νε� συστ�σει� ορθ�ν πρακτικ�ν
και �λλα διοικητικ� µ�τρα για τη βελτ	ωση
τη� διαφ�νεια�, καθ�� και των εσωτερικ�ν
διαδικασι�ν και συστηµ�των που εφαρµ�ζει
η Γ∆ Ανταγωνισµ��.

5.1. ™Ùfi¯ÔÈ ÙË˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜

284. Οι προτ�σει� αναθε�ρηση� βασ	ζονται
στην εµπειρ	α τη� Επιτροπ�� απ� τη δωδε-
καετ� και πλ�ον εφαρµογ� του κανονισµο�
συγκεντρ�σεων. Αποσκοπο�ν στη βελτ	ωση
τη� αποτελεσµατικ�τητα� του κανονισµο�,
λαµβ�νοντα� υπ�ψη τι� αλλαγ�� που επ�λθαν
στο δι�στηµα αυτ� �σον αφορ� τ�σο την α�-
ξηση του αριθµο� των υποθ�σεων και τη� πε-
ριπλοκ�τητ�� του� απ� οικονοµικ� �ποψη
�σο και τα υψηλ�τερα επ	πεδα συγκ�ντρω-
ση� των επιχειρ�σεων· αυτ� τα στοιχε	α δη-
µιουργο�ν µεγαλ�τερε� απαιτ�σει� ω� προ� τι�
οικονοµικ�� αναλ�σει� που περι�χουν οι αι-
τιολογηµ�νε� αποφ�σει� τη� Επιτροπ��. Η
προτειν�µενη µεταρρ�θµιση προσπαθε	 επ	-
ση� να καλ�ψει τι� διαπιστωθε	σε� ελλε	ψει�
που προ�κυψαν µε την π�ροδο των χρ�νων.
Ω� προ� αυτ�, �χουν ληφθε	 ιδια	τερα υπ�ψη
τρει� πρ�σφατε� αποφ�σει� του Πρωτοδικε	ου
µε τι� οπο	ε� ακυρ�θηκαν κατ�πιν προσφυ-
γ�� οι αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� για απαγ�-
ρευση συγκεντρ�σεων στι� υποθ�σει�
Airtours/First Choice, Schneider/Legrand και
Tetra Laval/Sidel.

74
(1) COM(2001) 745 τελικ�.
(2) ΕΕ L 395 τη� 30.12.1989, σ. 1, διορθωτικ� στην ΕΕ L 257 τη�

21.9.1990, σ. 13.

(3) Στην �κθεσ� τη� τη� 28η� Ιουν	ου 2000 προ� το Συµβο�λιο σχε-
τικ� µε την εφαρµογ� των ανωτ�των ορ	ων του κανονισµο�
συγκεντρ�σεων, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι
υπ�ρχουν σοβαρ�� ενδε	ξει� �τι τα υπ�ρχοντα αν�τατα �ρια
θα πρ�πει να αναθεωρηθο�ν, �στε να καλ�πτουν �λε� τι� συ-
γκεντρ�σει� που παρουσι�ζουν κοινοτικ� ενδιαφ�ρον. Αν�-
φερε επ	ση� δι�φορα �λλα δικαιοδοτικ�, ουσιαστικ� και δια-
δικαστικ� θ�µατα που χρ�ζουν περισσ�τερο διεξοδικ�� συ-
ζ�τηση� [βλ�πε COM(2000) 399 τελικ� τη� 28η� Ιουν	ου 2000].

(4) Κανονισµ�� (EΚ) αριθ. 1310/97, ΕΕ L 180 τη� 9.7.1997, σ. 1,
διορθωτικ� στην ΕΕ L 40 τη� 13.2.1998, σ. 17.
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285. Η µεταρρ�θµιση επιδι�κει �ναν διττ�
στ�χο: αφεν��, να παγιωθο�ν τα επιτυχ� στοι-
χε	α του κοινοτικο� συστ�µατο� ελ�γχου των
συγκεντρ�σεων και, αφετ�ρου, να συνεχ	σει
ο κανονισµ�� να ε	ναι �να αποτελεσµατικ�
µ�σο ελ�γχου, αντιµετωπ	ζοντα� τι� ν�ε� προ-
κλ�σει� για την οικονοµ	α τη� Ευρωπαϊκ��
�νωση�, ιδ	ω� εν�ψει τη� αναµεν�µενη� δι-
ε�ρυνσ�� τη�.

Απαντ�σει
 στο Πρ�σινο Βιβλ�ο

286. Το Πρ�σινο Βιβλ	ο αποτ�λεσε το �ναυ-
σµα µια� ευρε	α� δηµ�σια� συζ�τηση� σχε-
τικ� µε µια σειρ� συγκεκριµ�νων προτ�σεων
για µεταρρ�θµιση του καθεστ�το� ελ�γχου
των συγκεντρ�σεων στην ΕΕ. Οι συζητ�σει�
εστι�στηκαν σε ζητ�µατα δικαιοδοσ	α�, ου-
σιαστικ�� αναθε�ρηση� και διαδικασ	α� του
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων. Ωστ�σο, το
Πρ�σινο Βιβλ	ο περιελ�µβανε και µια αν�-
λυση συστηµικ�ν ζητηµ�των, και ζητο�σε τη
διατ�πωση απ�ψεων σχετικ� µε την αποτε-
λεσµατικ�τητα του διοικητικο� συστ�µατο�
γενικ�τερα, �πω� οι διαδικαστικ�� εγγυ�σει�
και οι �λεγχοι που �χουν ενσωµατωθε	 σ’ αυτ�.
Ζητ�θηκαν επ	ση� σχ�λια �σον αφορ� την
αποτελεσµατικ�τητα του δικαστικο� ελ�γχου,
διασαφην	ζοντα� �τι η Επιτροπ� δεν µπορε	
να προτε	νει αλλαγ�� στον τοµ�α αυτ�.

287. Η ανταπ�κριση στο Πρ�σινο Βιβλ	ο
�ταν πολ� µεγ�λη. Λ�φθηκαν π�νω απ�
120 απαντ�σει�. Σχεδ�ν οι µισ�� απ’ αυτ��
προ�ρχονταν απ� επιχειρ�σει� (εν�σει� και
µεµονωµ�νε� επιχειρ�σει�) και π�νω απ� το
�να τ�ταρτο απ� δικηγορικ�� εταιρε	ε�. Επι-
πλ�ον, σχ�λια υπ�βαλαν συνδικαλιστικ�� εν�-
σει�, οργαν�σει� καταναλωτ�ν και πανεπι-
στηµιακο	. Πολλ� κρ�τη µ�λη επ	ση� υπ�-
βαλαν γραπτ�� παρατηρ�σει�, �πω� και
ορισµ�νε� υποψ�φιε� χ�ρε�. Οι περισσ�τε-
ροι απ’ �σου� απ�ντησαν εξ�φρασαν την ικα-
νοπο	ησ� του� για την ευρ�τητα πνε�µατο�
µε την οπο	α αντιµετ�πισε η Επιτροπ� τι� εν-
δεχ�µενε� µεταρρυθµ	σει� του κανονισµο�
συγκεντρ�σεων, εν� στη συντριπτικ� του�
πλειοψηφ	α υποστ�ριξαν του� γενικ�τερου�
στ�χου� του Πρ�σινου Βιβλ	ου. Μια συνο-
πτικ� παρουσ	αση των παρατηρ�σεων που
υποβλ�θηκαν σε σχ�ση µε το Πρ�σινο Βι-
βλ	ο διατ	θεται στον δικτυακ� τ�πο τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� (1).

288. Gσον αφορ� τα συστηµικ� ζητ�µατα, οι
περισσ�τεροι απ’ �σου� απ�ντησαν στο Πρ�-

σινο Βιβλ	ο τη� Επιτροπ�� διατ�πωσαν πολ�
ευνοϊκ� σχ�λια για το κοινοτικ� σ�στηµα
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων, και ιδ	ω� για
τη δηµοσ	ευση αιτιολογηµ�νων αποφ�σεων
µ�σα σε σ�ντοµε� καθορισµ�νε� προθεσµ	ε�.
Ελ�χιστοι απ’ αυτο�� υποστ�ριξαν την εγκα-
τ�λειψη � τη ριζικ� αναµ�ρφωση του ισχ�ο-
ντο� συστ�µατο�, � πρ�τειναν, για παρ�-
δειγµα, µια µετ�βαση στο αµερικανικο� τ�που
σ�στηµα δ	ωξη�. Ταυτ�χρονα εκφρ�στηκε
απ� ορισµ�νου� �να� προβληµατισµ�� σχε-
τικ� µε την αποτελεσµατικ�τητα των διαδι-
καστικ�ν εγγυ�σεων και τι� δυνατ�τητε�
αποτελεσµατικο� δικαστικο� ελ�γχου των
αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� σε υποθ�σει� συ-
γκεντρ�σεων.

5.2. ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË

5.2.1. Ζητ�µατα ουσ�α


Τροποπο�ηση του ουσιαστικο� κριτηρ�ου 
που προβλ	πει ο κανονισµ!
 συγκεντρ�σεων

289. Με το Πρ�σινο Βιβλ	ο τη� Επιτροπ��
ξεκ	νησε �να� προβληµατισµ�� σχετικ� µε
τα πλεονεκτ�µατα του ουσιαστικο� κριτηρ	ου
που διατυπ�νεται στο �ρθρο 2 του κανονισµο�
συγκεντρ�σεων (κριτ�ριο τη� δεσπ�ζουσα�
θ�ση�). Συγκεκριµ�να, ζητ�θηκε υποβολ� πα-
ρατηρ�σεων σχετικ� µε την αποτελεσµατι-
κ�τητα του κριτηρ	ου αυτο� σε σ�γκριση µε
το κριτ�ριο του «ουσι�δου� περιορισµο� του
ανταγωνισµο�» (ΟΠΑ), που χρησιµοποιε	ται
σε ορισµ�νε� �λλε� νοµοθεσ	ε� (και ιδ	ω�
στι� ΗΠΑ). Απ� τι� συζητ�σει� προ�κυψε �να
ευρ� φ�σµα απ�ψεων που συνηγορο�ν τ�σο
υπ�ρ �σο και κατ� τη� αλλαγ�� του. Gσοι υπο-
στηρ	ζουν την υιοθ�τηση του κριτηρ	ου του
ΟΠΑ τον	ζουν κυρ	ω� �τι το εν λ�γω κριτ�-
ριο θα ε	ναι απ� τη φ�ση του περισσ�τερο
πρ�σφορο για την αντιµετ�πιση �λου του φ�-
σµατο� των περ	πλοκων προβληµ�των αντα-
γωνισµο� που µπορε	 να προκ�ψουν απ� τι�
συγκεντρ�σει� και �τι το πεδ	ο που καλ�πτει
το ισχ�ον κριτ�ριο ενδ�χεται να παρουσι�-
ζει «κεν�» � κεν�.

290. Η Επιτροπ� κατ�ληξε ωστ�σο στο συ-
µπ�ρασµα, µε β�ση τη µ�χρι σ�µερα εµπειρ	α
τη�, �τι �χουν υπερτονισθε	 τα ενδεχ�µενα
µειονεκτ�µατα του κριτηρ	ου τη� δεσπ�ζου-
σα� θ�ση� και �τι στην πρ�ξη τα κριτ�ρια τη�
δεσπ�ζουσα� θ�ση� και του ΟΠΑ �χουν οδη-
γ�σει σε συµπερ�σµατα που συγκλ	νουν σε
µεγ�λο βαθµ�, ιδ	ω� στην ΕΕ και στι� ΗΠΑ,
κατ� τα τελευτα	α χρ�νια. Η διατ�ρηση του
κριτηρ	ου τη� δεσπ�ζουσα� θ�ση� θα ευθυ- 75(1) http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/

comments.html



γραµµιζ�ταν επ	ση� περισσ�τερο και µε τη
νοµολογ	α �σον αφορ� την ερµηνε	α του, �πω�
διαµορφ�θηκε συν τω χρ�νω απ� το ∆ικα-
στ�ριο και το Πρωτοδικε	ο, πρ�γµα που εγ-
γυ�ται υψηλ� βαθµ� ασφ�λεια� δικα	ου.
Ωστ�σο, για λ�γου� ασφ�λεια� δικα	ου και
διαφ�νεια� �σον αφορ� το πεδ	ο εφαρµογ��
του ισχ�οντο� κριτηρ	ου, η Επιτροπ� πρ�-
τεινε να διατυπωθε	 µια διευκρ	νιση στο κε	-
µενο του �ρθρου 2 (µε προσθ�κη µια� παρα-
γρ�φου στο εν λ�γω �ρθρο και σχετικ�ν αι-
τιολογικ�ν σκ�ψεων στον κανονισµ�) σχετικ�
µε την �ννοια τη� δεσπ�ζουσα� θ�ση� που πε-
ριλαµβ�νεται στα ισχ�οντα ουσιαστικ� κρι-
τ�ρια, �στε να καθ	σταται σαφ�� �τι το κρι-
τ�ριο αυτ� εφαρµ�ζεται και στι� περιπτ�σει�
που µια συγκ�ντρωση �χει τι� λεγ�µενε� «µο-
νοµερε	� επιπτ�σει�» σε καταστ�σει� ολιγο-
πωλ	ων, για τι� οπο	ε� επισηµ�νθηκε το εν-
δεχ�µενο �παρξη� «κενο�» σε ορισµ�να
σχ�λια. Η προτειν�µενη διευκρ	νιση ευθυ-
γραµµ	ζεται και µε τον τρ�πο µε τον οπο	ο το
∆ικαστ�ριο ορ	ζει τη δεσπ�ζουσα θ�ση στι�
υποθ�σει� συγκεντρ�σεων (1), αλλ� αποσκο-
πε	 να εστι�σει περισσ�τερο την προσοχ�
στι� οικονοµικ�� επιπτ�σει� των συγκε-
ντρ�σεων.

Σχ	διο ανακο�νωση
 σχετικ� µε την
αξιολ!γηση των οριζ!ντιων συγκεντρ�σεων

291. Εκτ�� απ� αυτ� τη διευκρ	νιση του πε-
δ	ου εφαρµογ�� του �ρθρου 2 του κανονισµο�
συγκεντρ�σεων, η Επιτροπ� εν�κρινε �να σχ�-
διο ανακο	νωση� για την αξιολ�γηση των «ορι-
ζ�ντιων» συγκεντρ�σεων, µε την οπο	α εξα-
σφαλ	ζεται διαφ�νεια και προβλεψιµ�τητα
�σον αφορ� τι� αναλ�σει� στι� υποθ�σει� συ-
γκεντρ�σεων, και κατ� συν�πεια µεγαλ�τερη
ασφ�λεια δικα	ου για �λου� του� ενδιαφερ�-
µενου�. Η Επιτροπ� ανακο	νωσε επ	ση� �τι
προτ	θεται να εκπον�σει αργ�τερα περαιτ�ρω
οδηγ	ε� σχετικ� µε την προσ�γγιση που ακο-
λουθε	 για την αξιολ�γηση των «κ�θετων» και
των «διαγ�νιων» συγκεντρ�σεων.

292. Το πρ�το σχ�διο µια� σειρ�� κατευθυ-
ντ�ριων γραµµ�ν εκπον�θηκε µε σκοπ� τη
δηµιουργ	α εν�� ορθο� οικονοµικο� πλαισ	ου
για την αξιολ�γηση των συγκεντρ�σεων, εφ�-
σον οι συµµετ�χουσε� επιχειρ�σει� δραστη-
ριοποιο�νται στην π�ληση προϊ�ντων στην
	δια σχετικ� αγορ� � ε	ναι δυνητικο	 αντα-
γωνιστ�� στην αγορ� αυτ� (οριζ�ντιε� συ-
γκεντρ�σει�). Η Επιτροπ� εξετ�ζει π�� πρ�-
πει να αναλυθο�ν οι επιπτ�σει� µια� συγκ�-

ντρωση� στον ανταγωνισµ� σε µια συγκεκρι-
µ�νη αγορ�, διασαφην	ζοντα�, µεταξ� �λλων,
τον τρ�πο µε τον οπο	ο θα εφαρµ�σει την �ν-
νοια τη� συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Το
σχ�διο κατευθυντ�ριων γραµµ�ν πραγµα-
τε�εται επ	ση� του� συγκεκριµ�νου� παρ�-
γοντε� που µπορε	 να αµβλ�νουν την αρχικ�
διαπ	στωση �τι υπ�ρχει ενδεχ�µενο αρνητι-
κο� επηρεασµο� του ανταγωνισµο�. Τ�τοιοι
παρ�γοντε� ε	ναι η αγοραστικ� ισχ��, η ευ-
χ�ρεια εισ�δου στην αγορ�, το γεγον�� �τι η
συγκ�ντρωση µπορε	 να ε	ναι η µ�νη εναλ-
λακτικ� λ�ση στην πα�ση των δραστηριοτ�-
των τη� εξαγοραζ�µενη� εταιρε	α�, καθ�� και
η βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα�.

Η αντιµετ�πιση τη
 βελτ�ωση

τη
 αποτελεσµατικ!τητα


293. Gσον αφορ� τη βελτ	ωση τη� αποτελε-
σµατικ�τητα�, αναφ�ρεται �τι η Επιτροπ�
προτ	θεται να εξετ�σει προσεκτικ� κ�θε ισχυ-
ρισµ� περ	 βελτ	ωση� τη� αποτελεσµατικ�-
τητα� στο πλα	σιο τη� συνολικ�τερη� αξιο-
λ�γηση� µια� συγκ�ντρωση�, και µπορε	 εντ�-
λει να κρ	νει �τι, λ�γω τη� βελτ	ωση� τη�
αποτελεσµατικ�τητα� που προκ�πτει απ� τη
συγκ�ντρωση, η τελευτα	α δεν δηµιουργε	
ο�τε ενισχ�ει δεσπ�ζουσα θ�ση που θα ε	χε
σαν αποτ�λεσµα τη σηµαντικ� παρεµπ�διση
του αποτελεσµατικο� ανταγωνισµο�.

294. Αυτ� ε	ναι σ�µφωνο και µε τι� απαντ�-
σει� που δ�θηκαν στο Πρ�σινο Βιβλ	ο, �που
τον	στηκε �τι ε	ναι δυνατ�ν να αναγνωριστε	
η βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� σε συ-
γκεκριµ�νε� περιπτ�σει� συγκεντρ�σεων,
χωρ	� να µεταβληθε	 η διατ�πωση του ουσια-
στικο� κριτηρ	ου στον κανονισµ� συγκε-
ντρ�σεων. Το �ρθρο 2 παρ�γραφο� 1 στοι-
χε	ο β) του κανονισµο� συγκεντρ�σεων απο-
τελε	 µια σαφ� νοµικ� β�ση απ� την �ποψη
αυτ�, καθ�σον ορ	ζει �τι η Επιτροπ� λαµβ�-
νει υπ�ψη, µεταξ� �λλων, «την εξ�λιξη τη� τε-
χνικ�� και οικονοµικ�� προ�δου εφ�σον η
εξ�λιξη αυτ� ε	ναι προ� το συµφ�ρον των κα-
ταναλωτ�ν και δεν αποτελε	 εµπ�διο για τον
ανταγωνισµ�».

295. Το σχ�διο ανακο	νωση� αναφ�ρει �τι οι
ισχυρισµο	 σχετικ� µε τη βελτ	ωση τη� απο-
τελεσµατικ�τητα� θα γ	νονται δεκτο	 µ�νο
�ταν η Επιτροπ� ε	ναι σε θ�ση να συµπερ�-
νει µε επαρκ� βαθµ� βεβαι�τητα� �τι τα οφ�λη
απ� την �ποψη τη� αποτελεσµατικ�τητα� που
προσπορ	ζει η συγκ�ντρωση θα ενισχ�σουν τα
κ	νητρα τη� οντ�τητα� που προκ�πτει απ� τη
συγκ�ντρωση να ενεργε	 κατ� τρ�πο ο οπο	ο�
προ�γει τον ανταγωνισµ� προ� �φελο� των
καταναλωτ�ν, δεδοµ�νου �τι η βελτ	ωση τη�76 (1) Υπ�θεση T-102/96, Gencor κατ� Επιτροπ��, Συλλογ� 1999,

σ. II-753, σηµε	ο 200.
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αποτελεσµατικ�τητα� που προκ�πτει απ� τη
συγκ�ντρωση ε	τε εξουδετερ�νει τι� αρνη-
τικ�� επιπτ�σει� για του� καταναλωτ�� ε	τε
αποκλε	ει το ενδεχ�µεν� του�. Για να κατα-
λ�ξει η Επιτροπ� σε �να τ�τοιο συµπ�ρασµα,
οι βελτι�σει� θα πρ�πει να προσπορ	ζουν
�µεσο �φελο� στου� καταναλωτ��, καθ�� και
να εξαρτ�νται απ� τη συγκεκριµ�νη συγκ�-
ντρωση, να ε	ναι σηµαντικ�� και επαληθε�-
σιµε� και να επ�ρχονται σε σ�ντοµο χρονικ�
δι�στηµα. Το β�ρο� τη� αποδε	ξεω� θα �χουν
τα µ�ρη που συµµετ�χουν στη συγκ�ντρωση,
και ιδ	ω� το β�ρο� τη� αποδε	ξεω� �τι η βελ-
τ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� ε	ναι τ�σο
µεγ�λη �στε εξουδετερ�νει τι� αρνητικ��
επιπτ�σει� που θα ε	χε διαφορετικ� η συ-
γκ�ντρωση στον ανταγωνισµ�. Το σχ�διο ανα-
κο	νωση� αναφ�ρει επ	ση� �τι η βελτ	ωση
τη� αποτελεσµατικ�τητα� ε	ναι απ	θανο να
γ	νει δεκτ� ω� επαρκ�� για να επιτραπε	 µια
συγκ�ντρωση που οδηγε	 σε κατ�σταση µο-
νοπωλ	ου � οιονε	 µονοπωλ	ου.

5.3. ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

296. Gπω� προαναφ�ρθηκε, η µεταρρ�θµιση
θα απαιτ�σει κ�ποιε� αλλαγ�� στον 	διο τον
κανονισµ� συγκεντρ�σεων, αλλ� και µ�τρα
µη νοµοθετικο� χαρακτ�ρα. Σκοπ�� των µ�-
τρων αυτ�ν ε	ναι να εξασφαλιστε	 η εκ µ�-
ρου� τη� Επιτροπ�� διεν�ργεια των ερευν�ν
σε θ�µατα συγκεντρ�σεων κατ� τρ�πο πε-
ρισσ�τερο διεξοδικ� και συγκεκριµ�νο, βα-
σιζ�µενη περισσ�τερο στην οικονοµικ� αν�-
λυση. Κατ� συν�πεια, θα πρ�πει να δοθο�ν
περισσ�τερε� δυνατ�τητε� στην Επιτροπ�
για �κδοση ορθ�ν αποφ�σεων στι� υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων.

5.3.1. Νοµοθετικ� µ	τρα

Προθεσµ�ε


297. Η Επιτροπ� προτε	νει µια σειρ� σηµα-
ντικ�ν τροποποι�σεων �σον αφορ� τι� δια-
τ�ξει� του κανονισµο� περ	 προθεσµι�ν. Πρ�-
τον, η προθεσµ	α εντ�� τη� οπο	α� µπορο�ν
να προτε	νουν δεσµε�σει� τα συµµετ�χοντα
στη συγκ�ντρωση µ�ρη κατ� τη φ�ση I θα πα-
ραταθε	 απ� τρει� σε τ�σσερι� εβδοµ�δε� (1).
Με την τροποπο	ηση αυτ� εξασφαλ	ζεται �τσι

µια επιπλ�ον εβδοµ�δα για την εξε�ρεση λ�-
ση� στα προβλ�µατα ανταγωνισµο�. ∆ε�τε-
ρον, µε την πρ�ταση επανορθωτικ�ν µ�τρων
κατ� τη φ�ση 2, εφ�σον αυτ� δεν �χει �δη
υποβληθε	 νωρ	τερα κατ� τη διαδικασ	α (πριν
απ� την π�ροδο 55 εργ�σιµων ηµερ�ν), θα
προστεθο�ν τρει� επιπλ�ον εβδοµ�δε�, �στε
να υπ�ρχει περισσ�τερο� χρ�νο� για τη δ�-
ουσα µελ�τη των µ�τρων, καθ�� και για να ζη-
τηθε	 η γν�µη των κρατ�ν µελ�ν. Τρ	τον, στο
σχ�διο κανονισµο� προτε	νεται να δοθε	 η δυ-
νατ�τητα προσθ�κη� �ω� τεσσ�ρων εβδοµ�-
δων κατ� τη φ�ση 2 για να εξασφαλισθε	 µια
διεξοδικ� �ρευνα σε περ	πλοκε� υποθ�σει�.
Τα µ�ρη θα �χουν αρχικ� δικα	ωµα για την εν
λ�γω παρ�ταση. Ωστ�σο, η παρ�ταση αυτ�
µπορε	 να γ	νει και κατ’ α	τηση τη� Επιτροπ��
(αλλ� µε τη συγκατ�θεση των µερ�ν), εφ�σον
ε	ναι πεπεισµ�νη �τι δικαιολογε	ται να δοθε	
επιπλ�ον χρ�νο� για την �ρευνα. Τ�λο�, το
σχ�διο κανονισµο� προβλ�πει την καθι�ρωση,
µε σχετικ� ανακο	νωση τη� Επιτροπ��, γενι-
κευµ�νων απαλλαγ�ν απ� την απαγ�ρευση
πραγµατοπο	ηση� τη� συγκ�ντρωση� πριν απ�
τη σχετικ� �γκριση, για περιπτ�σει� που δεν
παρουσι�ζουν προβλ�µατα.

Χρ!νο
 υποβολ&
 των κοινοποι&σεων

298. �να �λλο σηµε	ο τη� πρ�ταση� αφορ�
την αν�γκη για περισσ�τερη ευελιξ	α σχετικ�
µε το χρ�νο υποβολ�� των κοινοποι�σεων στην
Επιτροπ�. Σ�µφωνα µε την προτειν�µενη τρο-
ποπο	ηση θα υπ�ρχει η δυνατ�τητα κοινοπο	-
ηση� πριν απ� την ολοκλ�ρωση τη� δεσµευ-
τικ�� συµφων	α�. Προτε	νεται επ	ση� να
καταργηθε	 η ισχ�ουσα προθεσµ	α µια� εβδο-
µ�δα� για την κοινοπο	ηση τη� εν λ�γω συµ-
φων	α� µετ� τη σ�ναψ� τη�, υπ� την προϋπ�-
θεση �τι δεν γ	νονται περαιτ�ρω εν�ργειε� για
την εφαρµογ� τη�. Χ�ρη σ’ αυτο�� του� πε-
ρισσ�τερο ευ�λικτου� καν�νε� οι επιχειρ�-
σει� θα �χουν τη δυνατ�τητα να οργαν�νουν κα-
λ�τερα τι� συναλλαγ�� του� χωρ	� να ε	ναι
υποχρεωµ�νε� να προσαρµ�ζουν τον προ-
γραµµατισµ� του� σε περιττο�� �καµπτου� κα-
ν�νε�, εν� παρ�λληλα διευκολ�νεται η διε-
θν�� συνεργασ	α σε υποθ�σει� συγκεντρ�-
σεων, ιδια	τερα �σον αφορ� το συγχρονισµ�
των ερευν�ν απ� διαφορετικο�� φορε	�.

Εν�σχυση των ελεγκτικ�ν εξουσι�ν

299. Gσον αφορ� τι� διατ�ξει� του κανονι-
σµο� συγκεντρ�σεων σχετικ� µε του� ελ�γ-
χου�, η Επιτροπ� προτε	νει, µε ορισµ�νε�
εξαιρ�σει�, να ευθυγραµµιστο�ν οι ελεγκτι-
κ�� τη� εξουσ	ε�, καθ�� και οι διατ�ξει� περ	
επιβολ�� προστ	µων, µε τι� προταθε	σε� στον 77

(1) Ο υπολογισµ�� των προθεσµι�ν που προβλ�πει ο κανονισµ��
συγκεντρ�σεων και ο εκτελεστικ�� κανονισµ�� θα απλου-
στευθε	 και θα γ	νει περισσ�τερο διαφαν��, καθ�� �λε� οι προ-
θεσµ	ε� θα εκφρ�ζονται σε εργ�σιµε� ηµ�ρε� (ΕΗ), µε κ�θε
εβδοµ�δα να �χει κατ� καν�να π�ντε εργ�σιµε� ηµ�ρε�, εκτ��
αν περιλαµβ�νει επ	σηµη αργ	α τη� Επιτροπ��.



ν�ο εκτελεστικ� κανονισµ� για τα �ρθρα 81
και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Με τον τρ�πο αυτ�,
η Επιτροπ� θα �χει τη δυνατ�τητα να συγκε-
ντρ�νει ευκολ�τερα πληροφορ	ε� στο πλα	-
σιο τη� �ρευνα� και να επιβ�λει υψηλ�τερα
πρ�στιµα λ�γω µη συµµ�ρφωση� µε τι� αιτ�-
σει� παροχ�� των σχετικ�ν πληροφορι�ν.

300. Τα µ�τρα αυτ� ε	ναι σηµαντικ�, λαµβ�-
νοντα� ιδ	ω� υπ�ψη το µεγ�λο β�ρο� αποδε	-
ξεω� που φ�ρει η Επιτροπ� και που γ	νεται
ιδια	τερα εµφαν�� στι� περιπτ�σει� που προ-
τ	θεται να παρ�µβει. Παρ’ �λα αυτ�, ορισµ�-
νε� εξουσ	ε� που προβλ�πονται στο πλα	σιο
των �ρθρων 81 και 82, ιδ	ω� �σον αφορ� τι�
κατ’ ο	κον �ρευνε� και τι� �ρευνε� σε κλ�-
δου� τη� οικονοµ	α�, δεν προτε	νεται να πε-
ριληφθο�ν στον κανονισµ� συγκεντρ�σεων.

Απλο�στερη και περισσ!τερο ευ	λικτη
κατανοµ& των υποθ	σεων

301. �να� �λλο� απ� του� βασικο�� στ�χου�
τη� µεταρρ�θµιση� �ταν να βελτιστοποιηθε	
η κατανοµ� των υποθ�σεων µεταξ� τη� Επι-
τροπ�� και των εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο�
µε β�ση την αρχ� τη� επικουρικ�τητα�, αντι-
µετωπ	ζοντα� ταυτ�χρονα και το µ�νιµο φαι-
ν�µενο των «πολλαπλ�ν κοινοποι�σεων» (πα-
ρ�λληλη κοινοπο	ηση σε δι�φορε� αρχ��
ανταγωνισµο� εντ�� τη� ΕΕ).

302. Στο Πρ�σινο Βιβλ	ο, η Επιτροπ� �θεσε
προ� συζ�τηση τη δυνατ�τητα να τη� δοθε	
αποκλειστικ� αρµοδι�τητα για �λε� τι� υπο-
θ�σει� συγκεντρ�σεων που αποτελο�ν αντι-
κε	µενο κοινοπο	ηση� σε τουλ�χιστον τρ	α
κρ�τη µ�λη (η λεγ�µενη «πρ�ταση 3+»). Η δυ-
νατ�τητα αυτ� θεωρ�θηκε σαν απλ� και απο-
τελεσµατικ� µ�σο για τον περιορισµ� του αριθ-
µο� των συγκεντρ�σεων που θα �χρηζαν πολ-
λαπλ�� κοινοπο	ηση�. Ο στ�χο� τη� εν	σχυση�
τη� εφαρµογ�� τη� αρχ�� τη� επικουρικ�τητα�
κατ� την κατανοµ� των υποθ�σεων υποστηρ	-
χθηκε ευρ�ω� στο πλα	σιο των παρατηρ�σεων
που υποβλ�θηκαν για το Πρ�σινο Βιβλ	ο.
Ωστ�σο, απ� τη δηµ�σια αυτ� διαβο�λευση
αναδε	χθηκαν µια σειρ� απ� ενδεχ�µενα µει-
ονεκτ�µατα τη� αρχικ�� πρ�ταση�, ιδ	ω� η νο-
µικ� αβεβαι�τητα που µπορε	 να προκ�ψει.

303. Υπ� το φω� των παρατηρ�σεων αυτ�ν, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να µην προωθ�σει την
«πρ�ταση 3+», αλλ� πρ�τεινε την απλο�-
στευση του µηχανισµο� παραποµπ��, καθι-
στ�ντα� τον ταυτ�χρονα περισσ�τερο ευ�λι-
κτο. Η Επιτροπ� προτε	νει, πρ�τον, να απλου-
στευθο�ν τα κριτ�ρια τη� εν λ�γω παραποµπ��
και να ευθυγραµµισθο�ν περισσ�τερο και απ�
τι� δ�ο πλευρ�� και, δε�τερον, να επιτρ�πεται

η παραποµπ� κατ� το προ τη� κοινοπο	ηση�
στ�διο. Τα κοινοποιο�ντα µ�ρη θα �χουν το
αποκλειστικ� δικα	ωµα πρωτοβουλ	α� σ’ αυτ�
το αρχικ� στ�διο και, στι� περιπτ�σει� που θε-
ωρο�ν �τι η παραποµπ� θα αυξ�σει την απο-
τελεσµατικ�τητα τη� διαδικασ	α� ελ�γχου τη�
συγκ�ντρωση�, θα µπορο�ν να υποβ�λουν αι-
τιολογηµ�νη α	τηση για προ τη� κοινοπο	η-
ση� παραποµπ� τη� υπ�θεση� σε µια απ� τι� δ�ο
πλευρ��. Η α	τηση αυτ� θα πρ�πει να γ	νει δε-
κτ� τ�σο απ� την Επιτροπ� �σο και απ� τι�
εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� τι� οπο	ε� αφορ�,
εντ�� σ�ντοµη� προθεσµ	α�, αποκλε	οντα� �τσι
τη δηµιουργ	α αδιεξ�δου. Τρ	τον, η Επιτροπ�
προτε	νει, εφ�σον συµφωνο�ν τουλ�χιστον
τρ	α κρ�τη µ�λη να παραπεµφθε	 µια υπ�θεση
στην Επιτροπ�, η υπ�θεση να θεωρε	ται �τι
εµπ	πτει στην αποκλειστικ� αρµοδι�τητα τη�
τελευτα	α�. Οι τροποποι�σει� αυτ�� του κα-
νονισµο� συγκεντρ�σεων θα συµπληρωθο�ν
µε µια σειρ� κατευθυντ�ριων αρχ�ν σχετικ�
µε τα κριτ�ρια επ	 των οπο	ων θα πρ�πει να
λαµβ�νονται οι αποφ�σει� παραποµπ��, και
οι οπο	ε� θα υποβληθο�ν εν καιρ� προ�
�γκριση στην Επιτροπ�.

5.3.2. Μ	τρα µη νοµοθετικο� χαρακτ�ρα

Εν�σχυση του οικονοµικο� επιτελε�ου 
τη
 Γ∆ Ανταγωνισµ!


304. Η Επιτροπ� σχεδι�ζει τη δηµιουργ	α
µια� ν�α� θ�ση� οικονοµικο� προϊσταµ�νου
ανταγωνισµο� στη Γενικ� ∆ιε�θυνση Αντα-
γωνισµο�, µε το αναγκα	ο προσωπικ� που θα
παρ�χει µια ανεξ�ρτητη οικονοµικ� γν�µη
στου� φορε	� λ�ψη� αποφ�σεων σε �λα τα
επ	πεδα, καθ�� και οδηγ	ε� κατ� την εξ�λιξη
τη� ερευνητικ�� διαδικασ	α�. Το πρ�σωπο
αυτ� θα ε	ναι εξ�χων οικονοµολ�γο�, σε προ-
σωριν� απ�σπαση στην Επιτροπ�, �στε ο
εκ�στοτε κ�τοχο� αυτ�� τη� θ�ση� να βρ	-
σκεται σε στεν� επαφ� µε τι� τελευτα	ε� οι-
κονοµικ�� θεωρ	ε�. Ο ρ�λο� του οικονοµικο�
προϊσταµ�νου δεν θα περιορ	ζεται στι� υπο-
θ�σει� ελ�γχου συγκεντρ�σεων, αλλ� θα κα-
λ�πτει την εφαρµογ� των καν�νων ανταγω-
νισµο� γενικ�τερα, περιλαµβανοµ�νου και
του ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ�σεων.

305. Επ	ση� θα επιταχυνθε	 η πρ�σληψη οι-
κονοµολ�γων ειδικ�ν σε θ�µατα επιχειρ�-
σεων και η προσφυγ� σε εξωτερικο�� οικο-
νοµικο�� εµπειρογν�µονε�. Συγκεκριµ�να,
σχεδι�ζεται να γ	νεται συχν�τερα παραγγε-
λ	α ανεξ�ρτητων οικονοµετρικ�ν µελετ�ν
κατ� τη φ�ση 2 των ερευν�ν για υποθ�σει�
συγκεντρ�σεων.78
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Προ�θηση τη
 εξ	ταση
 
απ! ειδικο�
 εµπειρογν�µονε


306. Μια ακ�µα αλλαγ� ε	ναι η προ�θηση
και συστηµατικ�τερη εφαρµογ� εν�� συστ�-
µατο� εξ�ταση� απ� οµ�δα ειδικ�ν εµπειρο-
γνωµ�νων κατ� τη φ�ση 2 των υποθ�σεων συ-
γκ�ντρωση�. Για �λε� τι� εµπεριστατωµ�νε�
�ρευνε� θα ορ	ζεται �να «π�νελ» απ� �µπει-
ρου� υπαλλ�λου�, �ργο του οπο	ου θα ε	ναι
να εξετ�ζει µε �να «ν�ο βλ�µµα» τα συµπε-
ρ�σµατα τη� οµ�δα� εισηγητ�ν που ε	ναι επι-
φορτισµ�νη µε την �ρευνα, σε ορισµ�να κρ	-
σιµα σηµε	α τη� τελευτα	α�. Τα µ�λη του «π�-
νελ» θα επιλ�γονται απ� �λη τη γενικ�
διε�θυνση, εν� παρ�λληλα θα καλο�νται και
υπ�λληλοι απ� �λλε� υπηρεσ	ε� τη� Επιτρο-
π�� για να συµµετ�σχουν στι� συζητ�σει�.
Για το σκοπ� αυτ� πρ�κειται να δηµιουργη-
θε	 µια ν�α διοικητικ� µον�δα για την παροχ�
τη� αναγκα	α� υποστ�ριξη� και πλαισ	ωση�,
που θα επιτρ�ψει στα «π�νελ» αυτ� να προ-
βα	νουν σε πραγµατικ� και αποτελεσµατικ�
εσωτερικ� �λεγχο σχετικ� µε την ορθ�τητα
των προκαταρκτικ�ν συµπερασµ�των στα
οπο	α κατ�ληξαν οι εισηγητ��. Το σ�στηµα
αυτ�, επιπλ�ον, θα επεκταθε	 σε ολ�κληρη
τη γενικ� διε�θυνση �στε να καλ�πτεται η
λ�ψη αποφ�σεων εκ µ�ρου� τη� Επιτροπ��
και στου� τοµε	� των συµπρ�ξεων και των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων.

Ν	ο
 κ�δικα
 ορθ&
 πρακτικ&
 — Εν�σχυση
των διαδικαστικ�ν εγγυ&σεων γενικ!τερα

307. Η Επιτροπ� ανακο	νωσε επ	ση� την πρ�-
θεσ� τη� να τροποποι�σει του� εσωτερικο��
τη� καν�νε� �στε τα µ�ρη να �χουν νωρ	τερα
πρ�σβαση στου� φακ�λου� τη� απ’ �τι σ�-
µερα. Πρ�τον, θα του� παρ�χεται πλ�ρη� πρ�-
σβαση στο φ�κελο αµ�σω� µετ� την �ναρξη
εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα� [δηλαδ� µετ� την
�κδοση απ�φαση� β�σει του �ρθρου 6 παρ�-
γραφο� 1 στοιχε	ο γ) του κανονισµο�]. ∆ε�-
τερον, θα εξασφαλ	ζεται στα συµµετ�χοντα
µ�ρη ad hoc πρ�σβαση καθ’ �λη τη δι�ρκεια
τη� �ρευνα� στι� κυρι�τερε� παρατηρ�σει�
τρ	των που ε	ναι αντ	θετε� προ� τι� απ�ψει�
των µερ�ν — µε σεβασµ�, οπωσδ�ποτε, των
θεµιτ�ν αξι�σεων για προστασ	α των εµπι-
στευτικ�ν πληροφορι�ν. Με τον τρ�πο αυτ�
θα ενισχυθε	 ακ�µη περισσ�τερο η διαφ�νεια
των διαδικασι�ν και θα δ	νεται στα µ�ρη η
δυνατ�τητα να απαντο�ν σ’ αυτ�� τι� παρατη-
ρ�σει� κατ� τα αρχικ� στ�δια τη� �ρευνα� και
�χι, �πω� σ�µερα, µετ� τη διατ�πωση των αι-
τι�σεων.

308. Προτε	νεται επ	ση� να δ	νεται περαι-
τ�ρω δυνατ�τητα για ειδικ� συν�ντηση των

συµµετεχ�ντων µερ�ν µε του� τρ	του� «κα-
ταγγ�λλοντε�», η οπο	α θα πρ�πει θεωρη-
τικ� να πραγµατοποιε	ται πριν απ� τη δια-
τ�πωση των αιτι�σεων. Με τον τρ�πο αυτ�
θα καθ	σταται δυνατ� η αντιπαρ�θεση των
ισχυρισµ�ν που επικαλο�νται τα µ�ρη και
οι τρ	τοι �σον αφορ� τι� πιθαν�� επιπτ�σει�
τη� σχεδιαζ�µενη� συγκ�ντρωση�, πρ�γµα
που θα συµβ�λλει στην εκπ�νηση µια� πε-
ρισσ�τερο εµπεριστατωµ�νη� κοινοπο	ηση�
αιτι�σεων.

309. Σχεδι�ζεται επ	ση� να επιβληθε	 περισ-
σ�τερη πειθαρχ	α και διαφ�νεια κατ� τη διε-
ξαγωγ� των ερευν�ν, προσφ�ροντα� στι� συµ-
µετ�χουσε� επιχειρ�σει� τη δυνατ�τητα να
παρακολουθο�ν τι� συνεδρι�σει� για την εξ�-
ταση τη� πορε	α� τη� υπ�θεση� µε την Επι-
τροπ� σε ορισµ�να αποφασιστικ� σηµε	α τη�
διαδικασ	α�. Με τον τρ�πο αυτ� τα συµµετ�-
χοντα µ�ρη θα �χουν µια εγγ�ηση �τι θα τη-
ρο�νται συνεχ�� εν�µερα για την πρ�οδο τη�
�ρευνα�, και �τι θα του� παρ�χεται αν� π�σα
στιγµ� η δυνατ�τητα να συζητο�ν την υπ�-
θεσ� του� µε αν�τερου� υπαλλ�λου� τη� Επι-
τροπ��.

310. Ορισµ�να απ� αυτ� τα µη νοµοθετικο�
χαρακτ�ρα µ�τρα περι�χονται σε �να σχ�διο
κ�δικα ορθ�� πρακτικ�� για τη διεξαγωγ�
των ερευν�ν σε υποθ�σει� συγκ�ντρωση�,
που θα συζητηθο�ν µε τη νοµικ� και επιχει-
ρηµατικ� κοιν�τητα προτο� οριστικοποιη-
θο�ν. Οι ορθ�� αυτ�� πρακτικ�� θα αφορο�ν
τ�σο την καθηµεριν� διαχε	ριση των υποθ�-
σεων συγκ�ντρωση� απ� τη Γ∆ Ανταγωνι-
σµ�� �σο και τι� σχ�σει� τη� Επιτροπ�� µε
τα συµµετ�χοντα µ�ρη και του� ενδιαφερ�-
µενου� τρ	του�, και ειδικ�τερα το χρονοδι�-
γραµµα των συσκ�ψεων, τη διαφ�νεια, τι� προ
τη� κοινοπο	ηση� επαφ�� και τι� διαδικαστι-
κ�� εγγυ�σει� στι� διαδικασ	ε� ελ�γχου των
συγκεντρ�σεων. Το σχ�διο του κ�δικα ορ-
θ�� πρακτικ�� �χει δηµοσιευθε	 στον δι-
κτυακ� τ�πο τη� Γ∆ Ανταγωνισµ�� προκει-
µ�νου να υποβληθο�ν σχετικ�� παρατηρ�-
σει�.

Εν�σχυση του υπε�θυνου ακρο�σεων

311. Στο πλα	σιο των σχεδιαζ�µενων µεταρ-
ρυθµ	σεων θα ενισχυθε	 περαιτ�ρω και ο ρ�λο�
του υπε�θυνου ακρο�σεων, στον οπο	ο πρ�-
κειται να δοθο�ν οι σχετικο	 π�ροι, µεταξ� �λ-
λων υπ�λληλοι κατηγορ	α� Α, που θα του επι-
τρ�ψουν να φ�ρει πλ�ρω� σε π�ρα� το �ργο
του. Στι� παρατηρ�σει� που υποβλ�θηκαν για
το Πρ�σινο Βιβλ	ο ζητ�θηκε ευρ�ω� η εν	-
σχυση του ρ�λου του υπε�θυνου ακρο�σεων. 79



Συµµετοχ& των καταναλωτ�ν και �λλων
ενδιαφεροµ	νων τρ�των

312. Hλλε� µεταρρυθµ	σει� περιλαµβ�νουν
τη δηµιουργ	α εν�� υπε�θυνου για τι� σχ�σει�
µε του� καταναλωτ�� στη Γ∆ Ανταγωνισµ��,
για να ενθαρρ�νει και να διευκολ�νει τη συ-
νεργασ	α µε τι� εν�σει� καταναλωτ�ν, που
συν�θω� διαθ�τουν ελ�χιστου� π�ρου�. Σκο-
π�� ε	ναι να προωθηθε	 η συµµετοχ� των κα-
ταναλωτ�ν στι� διαδικασ	ε� ανταγωνισµο�.
Παρ� το γεγον�� �τι απ�τερο� στ�χο� του
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων ε	ναι η προ-
στασ	α τη� ευηµερ	α� των καταναλωτ�ν, οι
τελευτα	οι και οι οργαν�σει� του� σπ�νια εκ-
φρ�ζουν τι� απ�ψει� του� στην Επιτροπ� σχε-
τικ� µε τι� ενδεχ�µενε� επιπτ�σει� συγκε-
κριµ�νων συγκεντρ�σεων.

313. Η Επιτροπ� προτ	θεται επ	ση� να τρο-
ποποι�σει το �ντυπο τη� κοινοπο	ηση� των
συγκεντρ�σεων ο�τω� �στε να περιλαµβ�νει
µια υπενθ�µιση στι� επιχειρ�σει� σχετικ� µε
την αν�γκη τ�ρηση� των υποχρε�σε�ν του�
σ�µφωνα µε το εθνικ� και το κοινοτικ� δ	καιο
�σον αφορ� τι� διαβουλε�σει� µε του� εκ-
προσ�που� των εργαζοµ�νων.

Εν�σχυση τη
 συµβουλευτικ&
 επιτροπ&


314. Προβλ�πεται περαιτ�ρω η εν	σχυση τη�
συµµετοχ�� τη� συµβουλευτικ�� επιτροπ��
συγκεντρ�σεων (που απαρτ	ζεται απ� εµπει-
ρογν�µονε� των κρατ�ν µελ�ν σε θ�µατα
ανταγωνισµο�). Το �ργανο αυτ� διαδραµατ	-
ζει κεντρικ� ρ�λο προβα	νοντα� σε «�ξωθεν»
εξ�ταση των ερευν�ν τη� Επιτροπ��, ιδ	ω�
κατ� την ολοκλ�ρωση µια� εµπεριστατωµ�-
νη� �ρευνα�. Αν και οποιαδ�ποτε σχετικ�
αλλαγ� αποτελε	 τελικ� ζ�τηµα εσωτερικ��
οργ�νωση� τη� 	δια� τη� συµβουλευτικ�� επι-
τροπ��, η Επιτροπ� πρ�τεινε το κρ�το� µ�-
λο� «εισηγητ��» να �χει τη δυνατ�τητα να
συνεργ�ζεται στεν�τερα στην παρακολο�-
θηση τη� πορε	α� τη� �ρευνα� απ� την �ναρξη
τη� φ�ση� 2. Η συµβουλευτικ� επιτροπ� µπο-
ρε	 επ	ση� να εξετ�σει τη δυνατ�τητα ορι-
σµο� «συζητητ�ν» για να στηρ	ξουν τον ει-
σηγητ� στο �ργο του, για παρ�δειγµα, εξε-
τ�ζοντα� σε β�θο� ορισµ�νε� συγκεκριµ�νε�
πτυχ�� τη� �ρευνα�. Η Επιτροπ� θα µπορο�σε
να διευκολ�νει µια τ�τοια εξ�λιξη ανο	γο-
ντα� γραµµ�� επικοινων	α� µε τον εισηγητ�
και του� συζητητ�� στα αρχικ� στ�δια τη�
�ρευνα�, και εξασφαλ	ζοντα� την ταχε	α δια-
β	βαση σ’ αυτο�� των σχετικ�ν πληροφο-
ρι�ν. Η προτειν�µενη παρ�ταση τη� δι�ρ-
κεια� των ερευν�ν κατ� τη φ�ση 2 για τη δ�-
ουσα µελ�τη των προτ�σεων λ�ψη�
επανορθωτικ�ν µ�τρων (βλ�πε ανωτ�ρω) θα

διευκολ�νει επ	ση� αυτ� την αναβ�θµιση του
ρ�λου τη� συµβουλευτικ�� επιτροπ��.

Βελτ�ωση τη
 διαχε�ριση
 και διερε�νηση

των υποθ	σεων

315. Τ�λο�, η Επιτροπ� προτ	θεται επ	ση�
να λ�βει πρακτικ� µ�τρα για τη βελτ	ωση του
τρ�που µε τον οπο	ο πραγµατοποιο�νται οι
�ρευνε�, λαµβ�νοντα� ιδ	ω� υπ�ψη το µεγ�λο
β�ρο� αποδε	ξεω� που φ�ρει η Επιτροπ� σε
�λε� τι� περιπτ�σει�. Εφ�σον προτ	θεται να
παρ�µβει, ιδια	τερα, θα πρ�πει να εξασφαλ	-
σει αρκετο�� π�ρου� για τη διεκπερα	ωση
�λων των υποθ�σεων συγκ�ντρωση� που εξε-
τ�ζει και την �παρξη αρκετ� µεγ�λων οµ�-
δων για τη διαχε	ριση των υποθ�σεων µε τι�
αναγκα	ε� γν�σει� και πε	ρα για να αντεπε-
ξ�λθουν στι� εµπεριστατωµ�νε� �ρευνε�.
Πρ�πει επ	ση� να δοθε	 η αναγκα	α προσοχ�
στην ποι�τητα των αποδεικτικ�ν στοιχε	ων
στα οπο	α βασ	ζονται οι αποφ�σει�.

∆ικαστικ!
 	λεγχο


316. Η Επιτροπ� ανακο	νωσε επ	ση� �τι προ-
τ	θεται να συνεχ	σει την �σκηση π	εση� για
ταχ� �λεγχο των αποφ�σε�ν τη� απ� τα ∆ικα-
στ�ρια των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των. Η κα-
θι�ρωση µια� ταχ�ρυθµη� διαδικασ	α� απ� το
Πρωτοδικε	ο αποτελε	 �να σηµαντικ� β�µα
προ� την κατε�θυνση αυτ�, αποδεικν�οντα� �τι
ο δικαστικ�� �λεγχο� µπορε	 να πραγµατοποι-
ε	ται σε σχετικ� σ�ντοµο χρονικ� δι�στηµα:
η αποτελεσµατικ�τητα µε την οπο	α εκδικ�-
στηκαν απ� το Πρωτοδικε	ο οι προσφυγ�� στι�
υποθ�σει� Schneider/Legrand και Tetra
Laval/Sidel αποτελε	 πραγµατικ� πρ�οδο.

317. Η Επιτροπ�, παρ�λληλα µε τι� συζητ�-
σει� στο Συµβο�λιο Υπουργ�ν για την αναθε-
�ρηση του κανονισµο� συγκεντρ�σεων, �χει
ανακοιν�σει την πρ�θεσ� τη� να εξετ�σει µαζ	
µε τα κρ�τη µ�λη τι� δι�φορε� εναλλακτικ��
δυνατ�τητε� για την εξασφ�λιση ταχ�τερου
δικαστικο� ελ�γχου στι� υποθ�σει� συγκε-
ντρ�σεων. Η Επιτροπ� θα εξακολουθ�σει επ	-
ση� να �χει επαφ�� µε το ∆ικαστ�ριο και το
Πρωτοδικε	ο σχετικ� µε το θ�µα αυτ�.

6. ¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

6.1. ¢ÈÂıÓ¤˜ ‰›ÎÙ˘Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (¢¢∞)

318. Η Επιτροπ� συµµετε	χε ενεργ� στην
οµ�δα εργασ	α� του ∆∆Α για τον �λεγχο των
συγκεντρ�σεων πολλαπλ�� δικαιοδοσ	α� απ�
τη σ�στασ� τη� στα τ�λη του 2001. Οι δρα-80
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στηρι�τητε� τη� οµ�δα� εργασ	α� κατανεµ�-
θηκαν σε τρει� διαφορετικ�� επιµ�ρου� οµ�-
δε�: µ	α για τι� τεχνικ�� �ρευνα� στι� υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων, µ	α για το αναλυτικ�
πλα	σιο του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων και
µ	α για τι� κοινοποι�σει� και τι� διαδικασ	ε�
που ακολουθο�νται στα δι�φορα συστ�µατα
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων. Στο �ργο αυ-
τ�ν των επιµ�ρου� οµ�δων συµβ�λλουν και
δι�φοροι ιδιωτικο	 οργανισµο	 και ιδι�τε�. Η
Επιτροπ� συµµετ�χει ενεργ� και στι� τρει�
οµ�δε�.

Οµ�δα κοινοποι�σεων και διαδικασι'ν

319. Ο σκοπ�� τη� οµ�δα� αυτ�� �χει τρει�
πτυχ��: να βελτιωθε	 η αποτελεσµατικ�τητα
κ�θε δικαιοδοτικ�� αρχ��, να διευκολυνθε	 η
σ�γκλιση και να περιοριστε	 το κ�στο� σε δη-
µ�σιου� και ιδιωτικο�� π�ρου� που συνεπ�-
γεται ο �λεγχο� των συγκεντρ�σεων πολλα-
πλ�� δικαιοδοσ	α�. Για το σκοπ� αυτ�, η
οµ�δα, σε συνεργασ	α µε συµβο�λου� απ� τον
ιδιωτικ� τοµ�α, �χει καταγρ�ψει τι� νοµοθε-
σ	ε� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων και συγκε-
ντρ�νει πληροφορ	ε� σχετικ� µε τα �ξοδα και
τι� �λλε� επιβαρ�νσει� που συνεπ�γεται ο
�λεγχο� των συγκεντρ�σεων. Η οµ�δα �χει
επιπλ�ον εκπον�σει µια σειρ� κατευθυντ�-
ριων αρχ�ν για την κοινοπο	ηση συγκεντρ�-
σεων και τι� διαδικασ	ε� εξ�τασ�� του�, που
εγκρ	θηκαν στην πρ�τη ετ�σια συνδι�σκεψη
του ∆∆Α στη Ν�πολη τον Οκτ�βριο του 2002.

320. Υπ�ρχει περαιτ�ρω πρ�θεση οι κατευ-
θυντ�ριε� αυτ�� αρχ�� να λ�βουν τη µορφ�
διεξοδικο� συν�λου συστ�σεων ορθ�� πρα-
κτικ�� («συνιστ�µενε� πρακτικ��»). Οι σχε-
τικ�� εργασ	ε� �χουν �δη αρχ	σει και οι συ-
νιστ�µενε� πρακτικ�� που εστι�ζονται σε τρ	α
θ�µατα [α) επαρκ�� σ�νδεση µεταξ� των επι-
πτ�σεων τη� πρ�ξη� και τη� αρµ�δια� αρχ��
ελ�γχου· β) σαφ� και αντικειµενικ� αν�τατα
�ρια για την υποβολ� κοινοπο	ηση�· και γ)
χρ�νο� υποβολ�� τη� κοινοπο	ηση�] εγκρ	-
θηκαν απ� τα µ�λη του ∆∆Α, εν� εκπονο�-
νται και �λλε� συνιστ�µενε� πρακτικ�� εν�-
ψει τη� δε�τερη� ετ�σια� συνδι�σκεψη� του
∆∆Α (το 2003).

Οµ�δα τεχνικ'ν 	ρευνα


321. Η οµ�δα αυτ� ασχολε	ται κυρ	ω� µε την
εκπ�νηση των ορθ�ν πρακτικ�ν για τι� υπο-
θ�σει� συγκ�ντρωση�, και ιδ	ω� α) για τι� µε-
θ�δου� συγκ�ντρωση� αξι�πιστων αποδει-
κτικ�ν στοιχε	ων· β) τον αποτελεσµατικ� σχε-
διασµ� τη� �ρευνα�· και γ) τη χρ�ση
οικονοµολ�γων/την αξιολ�γηση των οικο-
νοµικ�ν στοιχε	ων. Το πρ�γραµµα εργασι�ν

για τον επ�µενο χρ�νο προβλ�πει την εκπ�-
νηση µια� «σ�νοψη� τεχνικ�ν �ρευνα�» �που
θα καταγρ�φονται δι�φορα παραδε	γµατα για
τα µ�σα �ρευνα� που χρησιµοποιο�ν οι δι�-
φορε� αρχ��.

322. Η οµ�δα οργ�νωσε µια δι�µερη διεθν�
συνδι�σκεψη για τι� συγκεντρ�σει� στην Ου�-
σινγκτον DC στι� 21 και 22 Νοεµβρ	ου 2002 για
νοµικο�� και οικονοµολ�γου�. Στη συνδι�σκεψη
πραγµατοποι�θηκαν δι�φορε� συζητ�σει�
στρογγυλ�� τραπ�ζη�/εργαστ�ρια σχετικ� µε
τα µ�σα �ρευνα� που χρησιµοποιο�ν οι δι�φο-
ρε� αρχ��, την εµπειρ	α που προ�κυψε απ� τα
µ�σα αυτ�, καθ�� και το ρ�λο των οικονοµο-
λ�γων στη διερε�νηση των υποθ�σεων συγκ�-
ντρωση� και τι� δυνατ�τητε� εν	σχυση� τη� διε-
θνο�� συνεργασ	α� στι� υποθ�σει� αυτ��.

Η οµ�δα αναλυτικo� πλαισ�ου

323. Η οµ�δα αυτ� ασχολε	ται µε το γενικ�
αναλυτικ� πλα	σιο για τον �λεγχο των συ-
γκεντρ�σεων, και ιδ	ω� µε του� ουσιαστικο��
καν�νε� για την αν�λυση των υποθ�σεων και
τα κριτ�ρια για την εφαρµογ� αυτ�ν των κα-
ν�νων. Συγκεντρ�νει στοιχε	α σχετικ� µε
του� ουσιαστικο�� καν�νε� που χρησιµοποι-
ο�νται απ� την αρµ�δια αρχ� κ�θε µ�λου�,
�πω� πληροφορ	ε� σχετικ� µε τη γραµµ� που
ακολουθε	ται κατ� την εφαρµογ� � την ερ-
µηνε	α των εν λ�γω καν�νων. Πραγµατοποι-
�θηκε µια πιο εµπεριστατωµ�νη µελ�τη για τι�
επιπτ�σει� που �χουν οι δι�φοροι αυτο	 κα-
ν�νε� σε τ�σσερι� διαφορετικ�� αρµ�διε� αρ-
χ�� (Αυστραλ	α, Ν�τια Αφρικ�, Γερµαν	α και
ΗΠΑ).

324. Μ�χρι στιγµ��, η οµ�δα �χει εκπον�-
σει �να γενικ� �γγραφο συζ�τηση� για τον
καθορισµ� των κυρι�τερων στ�χων �σον
αφορ� την πολιτικ� ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων. Επιπλ�ον, η οµ�δα ακολουθε	 �να
λεπτοµερ�� πρ�γραµµα εργασ	α� για το �το�
µετ� την πρ�τη ετ�σια συνδι�σκεψη. Το πρ�-
γραµµα εργασ	α� περιλαµβ�νει τ�σσερα σχ�-
δια: α) αν�λυση των κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν που ακολουθο�νται κατ� την αν�λυση
των συγκεντρ�σεων σε �λον τον κ�σµο· β)
αν�λυση τη� προσ�γγιση� που ακολουθε	ται
σε παγκ�σµιο επ	πεδο �σον αφορ� τη βελ-
τ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� που προκ�-
πτει απ� τι� συγκεντρ�σει�· γ) σ�γκριση του
κριτηρ	ου τη� δεσπ�ζουσα� θ�ση� µε το κρι-
τ�ριο του σηµαντικο� περιορισµο� του αντα-
γωνισµο� και δ) αν�λυση θεµ�των εκτ�� αντα-
γωνισµο� κατ� την αξιολ�γηση των συγκε-
ντρ�σεων. Προτεραι�τητα �χουν τα δ�ο
πρ�τα σχ�δια. 81



6.2. √Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ E∂-∏¶∞ 
ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

325. Κατ�πιν συµφων	α� µεταξ� του ανα-
πληρωτ� υπουργο� δικαιοσ�νη� των ΗΠΑ κ.
James, του προ�δρου τη� Οµοσπονδιακ�� Επι-
τροπ�� Εµπορ	ου κ. Muris και του επιτρ�που
κ. Monti, κατ� τη διµερ� σ�σκεψη ΕΕ-ΗΠΑ
στην Ου�σινγκτον στι� 24 Σεπτεµβρ	ου 2001,
�τι οι δραστηρι�τητε� τη� οµ�δα� εργασ	α�
EΕ-ΗΠΑ για τι� συγκεντρ�σει� θα πρ�πει να
επεκταθο�ν και να ενταθο�ν, η Γ∆ Ανταγω-
νισµ�� συµφ�νησε µε του� οµολ�γου� τη�
στι� ΗΠΑ �τι η οµ�δα εργασ	α� θα πρ�πει να
περιλαµβ�νει ορισµ�νε� επιµ�ρου� οµ�δε� (1).
Μ	α απ� τι� οµ�δε� αυτ�� ασχολ�θηκε µε δια-
δικαστικ� θ�µατα εν� οι �λλε� δ�ο µε ουσια-
στικ� (η µια µε τα ζητ�µατα διαγ�νιων συ-
γκεντρ�σεων και η �λλη µε το ρ�λο τη� βελ-
τ	ωση� τη� αποτελεσµατικ�τητα� κατ� την
αν�λυση υποθ�σεων συγκ�ντρωση�).

326. Μ�χρι σ�µερα, �χουν ολοκληρωθε	 οι
εργασ	ε� στι� επιµ�ρου� αυτ�� οµ�δε� σχε-
τικ� µε τα διαδικαστικ� ζητ�µατα και τι� δια-
γ�νιε� πτυχ�� συγκεντρ�σεων. Κ�θε µ	α απ�
αυτ�� πραγµατοπο	ησε σειρ� τηλεδιασκ�-
ψεων µε παρουσ	αση και συζ�τηση τη� πολι-
τικ�� που ακολουθο�ν και των διδαγµ�των
που προ�κυψαν απ� την εξ�ταση υποθ�σεων
συγκ�ντρωση�. Οι υπ�λληλοι που συµµετε	-
χαν επισκ�φθηκαν του� οµολ�γου� του� τον
Απρ	λιο (στι� Βρυξ�λλε� για την οµ�δα δια-
δικαστικ�ν θεµ�των) και τον Μ�ιο (στην
Ου�σιγκτον για την οµ�δα διαγ�νιων συγκε-
ντρ�σεων). Τον Ιο�λιο του 2002, η οµ�δα δια-
γ�νιων συγκεντρ�σεων υπ�βαλε το π�ρισµ�
τη� στη διµερ� σ�σκεψη ΕΕ-ΗΠΑ µεταξ� του
αναπληρωτ� υπουργο� δικαιοσ�νη� των ΗΠΑ
κ. James, του προ�δρου τη� Οµοσπονδιακ��
Επιτροπ�� Εµπορ	ου κ. Muris και του επι-
τρ�που κ. Monti στι� Βρυξ�λλε�. Παρ�λο που
εξακολουθο�ν να υπ�ρχουν ορισµ�νε� δια-
φορ�� στι� απ�ψει� και στην �µφαση που δ	-
νεται �σον αφορ� το ζ�τηµα των διαγ�νιων
συγκεντρ�σεων, ε	ναι σαφ�� �τι οι συζητ�-
σει� συν�βαλαν σε µια πολ� καλ�τερη αµοι-
βα	α καταν�ηση των απ�ψεων που �χει κ�θε
πλευρ� για τα ζητ�µατα αυτ�. Οι εργασ	ε� τη�
οµ�δα� που ασχολε	ται µε τη βελτ	ωση τη�
αποτελεσµατικ�τητα� στο πλα	σιο του ελ�γ-
χου των συγκεντρ�σεων συνεχ	ζονται.

Ορθ	
 πρακτικ	
 κατ� τη συνεργασ�α 
ΕΕ-ΗΠΑ σε υποθ	σει
 συγκ	ντρωση


327. Στι� 30 Οκτωβρ	ου, ο επ	τροπο� Monti µε
του� αµερικανο�� οµολ�γου� του Timothy
Muris, πρ�εδρο τη� Οµοσπονδιακ�� Επιτρο-
π�� Εµπορ	ου, και Charles James, αναπληρωτ�
υπουργ� δικαιοσ�νη� για θ�µατα ανταγωνισµο�,
εξ�δωσαν �ναν κ�δικα ορθ�ν πρακτικ�ν για
τη συνεργασ	α κατ� την εξ�ταση υποθ�σεων
συγκ�ντρωση� που απαιτο�ν �γκριση και απ�
τι� δ�ο πλευρ�� του Ατλαντικο�, προκειµ�νου
να περιοριστε	 στο ελ�χιστο ο κ	νδυνο� απο-
κλιν�ντων συµπερασµ�των και να ενισχυθο�ν
οι καλ�� σχ�σει� που αναπτ�χθηκαν κατ� την
τελευτα	α δεκαετ	α (2). Οι εν λ�γω καν�νε� προ-
�κυψαν απ� τι� συζητ�σει� που �γιναν στο πλα	-
σιο τη� οµ�δα� διαδικασι�ν —που αποτελε	
µ�ρο� τη� οµ�δα� εργασ	α� ΕΕ-ΗΠΑ για τι�
συγκεντρ�σει�— µεταξ� �µπειρων υπαλλ�λων
και απ� του� τρει� αυτο�� φορε	�, που µελ�τη-
σαν τρ�που� για περαιτ�ρω βελτ	ωση τη� απο-
τελεσµατικ�τητα� κατ� τη συνεργασ	α ΕΕ-
ΗΠΑ σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων.

328. Με τον κ�δικα ορθ�ν πρακτικ�ν δηµι-
ουργε	ται µια πιο στ�ρεη β�ση για τη συνερ-
γασ	α κατ� την εξ�ταση των µεµονωµ�νων
υποθ�σεων συγκ�ντρωση�. Σ�µφωνα µε τον
κ�δικα αυτ� αναγνωρ	ζεται �τι η συνεργασ	α
ε	ναι περισσ�τερο αποτελεσµατικ� �ταν υπ�ρ-
χει σε κ�ποιο βαθµ� συντονισµ�� των χρονο-
διαγραµµ�των πραγµατοπο	ηση� ερευν�ν απ�
τι� αρχ�� ελ�γχου. Οι συγχωνευ�µενε� επι-
χειρ�σει� θα �χουν ω� εκ το�του τη δυνατ�τητα
να συναντο�ν κατ� τα αρχικ� στ�δια τι� αρ-
χ�� αυτ�� για να συζητ�σουν το σχετικ� χρο-
νοδι�γραµµα. Επ	ση� οι επιχειρ�σει� ενθαρ-
ρ�νονται να επιτρ�πουν στι� αρµ�διε� αρχ��
να ανταλλ�σσουν τι� πληροφορ	ε� που �χουν
υποβ�λει κατ� τη δι�ρκεια τη� �ρευνα� και,
κατ� περ	πτωση, να πραγµατοποιο�ν απ� κοι-
νο� συνεντε�ξει� των ενδιαφερ�µενων επι-
χειρ�σεων. Καθορ	ζονται επ	ση� τα κα	ρια
σηµε	α των αντ	στοιχων ερευν�ν στην ΕΕ και
στι� ΗΠΑ, οπ�τε µπορε	 να ε	ναι σκ�πιµη η
πραγµατοπο	ηση �µεσων επαφ�ν µεταξ� ανω-
τ�ρων υπαλλ�λων και των δ�ο πλευρ�ν.

82

(1) Η οµ�δα εργασ	α� ΕΕ/ΗΠΑ συστ�θηκε αρχικ� το 1999 και
η βασικ� τη� δραστηρι�τητα πριν απ� τον Σεπτ�µβριο 2001
�ταν να συζητο�νται οι απ�ψει� τη� ΕΕ και των ΗΠΑ �σον
αφορ� τα προτειν�µενα επανορθωτικ� µ�τρα σε υποθ�σει�
συγκεντρ�σεων, που αποδε	χθηκε πολ� εποικοδοµητικ�
εµπειρ	α και για του� τρει� φορε	�.

(2) Μετ� την �ναρξη ισχ�ο� του κοινοτικο� κανονισµο� περ	 συ-
γκεντρ�σεων το 1990, η Επιτροπ� συνεργ�ζεται στεν� µε τι�
οµ�λογε� αρχ�� των ΗΠΑ, το τµ�µα ανταγωνισµο� του Υπουρ-
γε	ου ∆ικαιοσ�νη� και την Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπο-
ρ	ου. Η συνεργασ	α αυτ� παγι�θηκε µε τη σ�ναψη τη� συµ-
φων	α� ΕΕ-ΗΠΑ για την εφαρµογ� των σχετικ�ν νοµοθεσι�ν
του� περ	 ανταγωνισµο� το 1991. Η συνεργασ	α ΕΕ-ΗΠΑ �ταν
ιδια	τερα στεν� κατ� τη διερε�νηση πολλ�ν απ� τι� µεγ�λε�
υποθ�σει� διασυνοριακ�ν συγκεντρ�σεων που εµπ	πτουν στη
δικαιοδοσ	α των αρχ�ν και των δ�ο πλευρ�ν. Χ�ρη στι� δι-
µερε	� επαφ�� ελαχιστοποι�θηκε ο κ	νδυνο� αποκλιν�ντων συ-
µπερασµ�των και τ�θηκαν οι β�σει� για µια διαδικασ	α ου-
σιαστικ�� σ�γκλιση� των αναλυτικ�ν προσεγγ	σεων.
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329. Ο �λεγχο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων
εστι�ζεται στι� συν�πειε� που �χει στον αντα-
γωνισµ� η χορ�γηση ενισχ�σεων στι� επι-
χειρ�σει� απ� τα κρ�τη µ�λη. Ο επιδιωκ�µε-
νο� στ�χο� ε	ναι να διασφαλιστε	 �τι οι κρα-
τικ�� παρεµβ�σει� δεν βλ�πτουν την ε�ρυθµη
λειτουργ	α τη� εσωτερικ�� αγορ�� � την αντα-
γωνιστικ�τητα των κοινοτικ�ν επιχειρ�σεων,
αλλ� και να προωθηθε	 η διαρθρωτικ� µε-
ταρρ�θµιση. Ιδια	τερη µ�ριµνα λαµβ�νεται
προκειµ�νου να διασφαλιστε	 �τι οι επωφελε	�
συν�πειε� τη� απελευθ�ρωση� δεν υποσκ�-
πτονται απ� µ�τρα κρατικ�� εν	σχυση�. Σ�µ-
φωνα µε του� στ�χου� πολιτικ�� του Ευρω-
παϊκο� Συµβουλ	ου, τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να
συνεχ	σουν τι� προσπ�θει�� του� για τη µε	-
ωση των επιπ�δων των ενισχ�σεων ω� ποσο-
στο� του ΑΕγχΠ και για την ανακατανοµ�
των ενισχ�σεων ευνο�ντα� οριζ�ντιου� στ�-
χου� κοινοτικο� ενδιαφ�ροντο�, �πω� η εν	-
σχυση τη� οικονοµικ�� και κοινωνικ�� συ-
νοχ��, η απασχ�ληση, η προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο�, η προ�θηση τη� Ε & Α και η
αν�πτυξη των ΜΜΕ. Το ποσ� των χορηγο�-
µενων ενισχ�σεων πρ�πει να ε	ναι αν�λογο
των στ�χων του�.

330. Ο �λεγχο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων
ασκε	ται µε την εφαρµογ� κανονιστικ�ν µ�-
σων. Τα µ�σα αυτ� µπορε	 να ε	ναι ε	τε νο-
µικ� κε	µενα δεσµευτικ� τ�σο για την Επι-
τροπ� �σο και για τα κρ�τη µ�λη ε	τε πρ�-
ξει� µη αναγκαστικο� χαρακτ�ρα που
δεσµε�ουν µ�νο την Επιτροπ�, �πω� κατευ-
θυντ�ριε� γραµµ��, πλα	σια καν�νων � ανα-
κοιν�σει�. Υπ�ρχουν κανονισµο	 οι οπο	οι
δι�πουν τι� διαδικασ	ε� κοινοπο	ηση� και
εκτ	µηση� των ενισχ�σεων, και απαλλ�σσουν
ορισµ�νε� µη προβληµατικ�� κατηγορ	ε� εν	-
σχυση� απ� την υποχρ�ωση κοινοπο	ηση�.
Ορισµ�να ειδικ� κε	µενα καθορ	ζουν επ	ση�
του� καν�νε� που εφαρµ�ζονται στι� κρατι-
κ�� ενισχ�σει� προ� συγκεκριµ�νου� τοµε	�
(π.χ. ναυπηγικ� βιοµηχαν	α). Οι πρ�ξει� µη
αναγκαστικο� χαρακτ�ρα παρ�χουν διευκρι-
ν	σει� σχετικ� µε το νοµικ� πλα	σιο στον το-
µ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων και αποσαφη-
ν	ζουν τα κριτ�ρια β�σει των οπο	ων εκτιµ�
η Επιτροπ� τι� επιµ�ρου� υποθ�σει�.

331. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� παρακολουθε	 την
αν�κτηση των παρ�νοµων ενισχ�σεων απ�
τα κρ�τη µ�λη, καθ�� και τι� ενισχ�σει� που
απαλλ�σσονται απ� την υποχρ�ωση κοινο-
πο	ηση�. Η παρακολο�θηση αυτ� θα επεκτα-
θε	 σταδιακ� σε �λε� τι� αποφ�σει� στον το-
µ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων που περι�χουν

προϋποθ�σει� µε τι� οπο	ε� πρ�πει να συµ-
µορφωθο�ν τα κρ�τη µ�λη.

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

1.1. °ÂÓÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

332. Η σηµαντικ� προσπ�θεια µεταρρ�θµι-
ση� των καν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�,
τ�σο σε διαδικαστικ� �σο και σε ουσιαστικ�
επ	πεδο, �χει σηµει�σει µεγ�λη πρ�οδο και
αναµ�νεται να �χει ολοκληρωθε	 πριν απ� τη
διε�ρυνση, �τσι �στε να εφαρµοστο�ν οι ν�οι
καν�νε� και στι� 25 χ�ρε�, το αργ�τερο απ�
την ηµεροµην	α τη� πρ�τη� διε�ρυνση�.

333. �να� απ� του� βασικο�� στ�χου� τη� µε-
ταρρ�θµιση� ε	ναι να απλοποιηθο�ν οι δια-
δικασ	ε� και να απαλλαγε	 η διαδικασ	α εξ�-
ταση� των κρατικ�ν ενισχ�σεων απ� περιττ��
γραφειοκρατικ�� επιβαρ�νσει�, διευκολ�νο-
ντα� �τσι την ταχ�τερη �κδοση αποφ�σεων
στι� περισσ�τερε� υποθ�σει� και διαφυλ�σ-
σοντα� του� π�ρου� για τα πιο αµφισβητο�-
µενα θ�µατα στον τοµ�α των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων. Στ�χο� τη� µεταρρ�θµιση� ε	ναι
επ	ση� να επ�λθουν σηµαντικ�� βελτι�σει�
στι� σχ�σει� µε τα κρ�τη µ�λη ευαισθητο-
ποι�ντα� τι� περιφερειακ��, τοπικ�� και εθνι-
κ�� αρχ��, καθ�� και του� δικαστικο�� λει-
τουργο�� των κρατ�ν µελ�ν σε θ�µατα κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων.

334. Ταυτ�χρονα, θα καταβληθο�ν προ-
σπ�θειε� προκειµ�νου να υπαχθε	 ο �λεγ-
χο� των κρατικ�ν ενισχ�σεων σε �να ευρ�-
τερο πλα	σιο, µε στ�χο την προ�θηση τη�
υλοπο	ηση� µια� γν�σια� εσωτερικ�� αγο-
ρ�� και τον εκσυγχρονισµ� τη� ευρωπαϊκ��
βιοµηχαν	α�, προκειµ�νου να αυξηθε	 η µα-
κροπρ�θεσµη ανταγωνιστικ�τητ� τη�. Η µε-
ταρρ�θµιση αναµ�νεται να οδηγ�σει σε ευ-
�λικτε�, προβλ�ψιµε� και διαφανε	� διαδι-
κασ	ε�, καθ�� και σε ασφαλ� οικονοµικ�
κριτ�ρια για την εφαρµογ� µ�τρων κρατι-
κ�� εν	σχυση�.

1.2. ¢È·Ê¿ÓÂÈ·

335. Σε µια αγορ� στην οπο	α επικρατο�ν
σχ�σει� αλληλεξ�ρτηση�, �πω� η εσωτερικ�
αγορ�, ε	ναι φανερ� �τι ο αµοιβα	ω� συµφω-
νηθε	� στ�χο� του εκσυγχρονισµο� τη� οι-
κονοµ	α� µπορε	 να επιτευχθε	 µ�νο µ�σω συ-
ντονισµ�νη� δρ�ση� και ανταλλαγ�� πληρο-
φορι�ν σχετικ� µε τι� β�λτιστε� πρακτικ��. 85



Τα βασικ� εργαλε	α για την ανταλλαγ� πλη-
ροφορι�ν ε	ναι το µητρ�ο κρατικ�ν ενισχ�-
σεων και ο π	νακα� επιδ�σεων για τι� κρατι-
κ�� ενισχ�σει�. Τα δ�ο αυτ� µ�σα �χουν εξε-
λιχθε	 µετ� τη δηµιουργ	α του� το 2001.

1.3. ∞Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ

336. Τα κρ�τη µ�λη επ	 του παρ�ντο� υπο-
β�λλουν λεπτοµερ� πληροφοριακ� στοιχε	α
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� µ�σω σειρ�� ετ�-
σιων εκθ�σεων και στατιστικ�ν σχετικ� µε
τα καθεστ�τα κρατικ�ν ενισχ�σεων. Οι κα-
ν�νε� που δι�πουν την υποχρ�ωση αυτ� (επι-
στολ� τη� Επιτροπ�� στα κρ�τη µ�λη) τελο�ν
υπ� αναθε�ρηση. Μετ� απ� διαβο�λευση µε
τα κρ�τη µ�λη θα εγκριθε	 µια απλοποιηµ�νη
αναθεωρηµ�νη διαδικασ	α υποβολ�� εκθ�-
σεων.

337. Τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να ενθαρρυνθο�ν
να συµµορφωθο�ν πλ�ρω� µε την υποχρ�ωση
υποβολ�� εκθ�σεων, προκειµ�νου να γ	νουν
πιο διαφανε	� οι κρατικ�� ενισχ�σει� και να
καταστε	 σαφ�� σε ποια σηµε	α απαιτε	ται �
ε	ναι επιθυµητ� η βελτ	ωση του ελ�γχου των
κρατικ�ν ενισχ�σεων.

1.4. ¶›Ó·Î·˜ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

338. �να� απ� του� βασικο�� στ�χου� του
π�νακα επιδ�σεων για τι
 κρατικ	
 ενισχ�σει

ε	ναι να παρακολουθε	ται η πρ�οδο� των κρα-
τ�ν µελ�ν σε σχ�ση µε τι� δεσµε�σει� που
αν�λαβαν στα Ευρωπαϊκ� Συµβο�λια τη�
Στοκχ�λµη� και τη� Βαρκελ�νη�, δηλαδ� να
µειωθε	 το συνολικ� επ	πεδο των κρατικ�ν
ενισχ�σεων και να ευνοηθο�ν οι οριζ�ντιοι
στ�χοι κοινο� ενδιαφ�ροντο�, �πω� η �ρευνα
και αν�πτυξη και οι µικροµεσα	ε� επιχειρ�-
σει�.

339. Η ποι�τητα του π	νακα επιδ�σεων για
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� βασ	ζεται και π�λι
σε µεγ�λο βαθµ� στα πληροφοριακ� στοιχε	α
που λαµβ�νουν οι υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ��
απ� τα κρ�τη µ�λη. Τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να
ενθαρρυνθο�ν να χρησιµοποιο�ν τον π	νακα
επιδ�σεων και ω� �να φ�ρουµ συζ�τηση� των
διαφ�ρων πρακτικ�ν στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων, προκειµ�νου να εξευρεθο�ν οι
β�λτιστε� πρακτικ��. Η Επιτροπ� επιφυλ�σ-
σει για τον εαυτ� τη� στη διαδικασ	α αυτ� το
ρ�λο του µεσολαβητ� που διευκολ�νει τι� κα-
ταστ�σει� και �χι του ελεγκτ�. Στο πλα	σιο
αυτ� αξ	ζει 	σω� να σηµειωθε	 �τι το 80% πε-
ρ	που των κοινοποιο�µενων ενισχ�σεων
εγκρ	νεται χωρ	� να κινηθε	 η επ	σηµη δια-

δικασ	α, το 5% περ	που υποβ�λλεται σε επ	-
σηµη �ρευνα και το 15 % περ	που αποσ�ρε-
ται απ� τα κρ�τη µ�λη. Η παροχ� πιο εκτε-
ταµ�νων πληροφορι�ν απ� τα κρ�τη µ�λη θα
συν�βαλλε στην ακ�µη µεγαλ�τερη βελτ	ωση
αυτο� του αποτελ�σµατο�.

340. Μεγ�λο µ�ρο� του υλικο� που δηµοσι-
ευ�ταν στο παρελθ�ν στην �κθεση για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� �χει πλ�ον ενσωµατωθε	
στον π	νακα επιδ�σεων, ο οπο	ο� δηµοσιε�-
εται την �νοιξη και το φθιν�πωρο. Στην ανοι-
ξι�τικη �κδοση περιλαµβ�νονται τα στοιχε	α
που ελ�φθησαν απ� τα κρ�τη µ�λη για το
προηγο�µενο �το�, εν� στη φθινοπωριν� �κ-
δοση αναλ�ονται λεπτοµερ�στερα τα στοι-
χε	α αυτ� σε σχ�ση µε του� στ�χου� που
απορρ�ουν απ� τα συµπερ�σµατα των Ευρω-
παϊκ�ν Συµβουλ	ων στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων. Σε ειδικ� �κδοση του π	νακα επι-
δ�σεων, που δηµοσιε�θηκε στον δικτυακ�
τ�πο τη� Επιτροπ�� στι� 28 Νοεµβρ	ου 2002,
εξετ�ζεται η κατ�σταση στι� υποψ�φιε� χ�-
ρε� εν�ψει τη� προσχ�ρησ�� του� στην ΕΕ.

1.5. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ
Î·È Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ

1.5.1. Πολυτοµεακ� πλα�σιο

341. Μετ� την ολοκλ�ρωση των διαβουλε�-
σεων µε τα κρ�τη µ�λη, το 2002 εγκρ	θηκε το
ν�ο πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� προ� µεγ�λα περιφερειακ� σχ�δια (1).
Ωστ�σο, η �ναρξη ισχ�ο� του βασικο� µ�ρου�
του πλαισ	ου αναβλ�θηκε για την 1η Ιανουα-
ρ	ου 2004. Το ν�ο πλα	σιο περι�χει πολ� σα-
φ�στερου� καν�νε� για την αξιολ�γηση των
κρατικ�ν ενισχ�σεων προ� µεγ�λα περιφε-
ρειακ� επενδυτικ� σχ�δια και ταυτ�χρονα α	-
ρει την υποχρ�ωση προηγο�µενη� κοινοπο	-
ηση� για πολλ�� σχεδιαζ�µενε� ενισχ�σει�,
εφ�σον η εν	σχυση χορηγε	ται στο πλα	σιο
εγκεκριµ�νου καθεστ�το� περιφερειακ�ν ενι-
σχ�σεων. Ταυτ�χρονα, το πλα	σιο κωδικο-
ποιε	 σε �να ενια	ο κε	µενο τα δι�φορα τοµε-
ακ� κε	µενα που 	σχυαν προηγουµ�νω� στου�
τοµε	� του χ�λυβα, των συνθετικ�ν ιν�ν και
τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α�. Gπω� προαναγ-
γ�λλεται στο πλα	σιο, �χουν ξεκιν�σει εργα-
σ	ε� για να προσδιοριστο�ν οι τοµε	� που πλ�τ-
τονται απ� διαρθρωτικ� προβλ�µατα, στου�
οπο	ου� πρ�πει να ισχ�σουν αυστηρ�τεροι κα-
ν�νε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.

86
(1) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι�

περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια»,
ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 8.
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1.5.2. Ε & Α

342. Πρ�σφατα η Επιτροπ� προ�βη επ	ση�
σε αναθε�ρηση των κοινοτικ�ν κατευθυντη-
ρ	ων γραµµ�ν για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
στην �ρευνα και αν�πτυξη (1). Προηγουµ�νω�
η Επιτροπ� ε	χε δηµοσιε�σει ανοικτ� πρ�-
σκληση στα κρ�τη µ�λη και του� ενδιαφερο-
µ�νου� για να υποβ�λουν τι� παρατηρ�σει�
του� σχετικ� µε την εµπειρ	α του� απ� την
εφαρµογ� του ισχ�οντο� πλαισ	ου και την
αν�γκη αλλαγ�� του. Αφο� εξ�τασε αυτ�� τι�
παρατηρ�σει�, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι οι ισχ�οντε� καν�νε� δεν εµπο-
δ	ζουν την επ	τευξη του στ�χου που τ�θηκε
απ� το Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο τη� Βαρκελ�-
νη�, κατ� τον οπο	ο οι συνολικ�� δαπ�νε� τη�
�νωση� για την Ε & Α και την καινοτοµ	α
πρ�πει να αυξηθο�ν προσεγγ	ζοντα� το 3 %
του ΑΕγχΠ µ�χρι το 2010 και τα δ�ο τρ	τα αυ-
τ�� τη� επ�νδυση� πρ�πει να προ�ρχονται απ�
τον ιδιωτικ� τοµ�α. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ�
αποφ�σισε να παρατε	νει το ισχ�ον πλα	σιο
µ�χρι το τ�λο� του 2005, οπ�τε και θα το ανα-
θεωρ�σει λαµβ�νοντα� υπ�ψη την επιτευ-
χθε	σα πρ�οδο σε σχ�ση µε το στ�χο τη Βαρ-
κελ�νη�, καθ�� και µε β�ση την αξιολ�γηση
τη� αποτελεσµατικ�τητα� διαφ�ρων µορφ�ν
κρατικ�� στ�ριξη� στην Ε & Α και των εθνι-
κ�ν πολιτικ�ν στον τοµ�α τη� Ε & Α.

1.5.3. Ενισχ�σει
 στην απασχ�ληση

343. Στι� 6 Νοεµβρ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε
κανονισµ� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� για την
απασχ�ληση (2), προκειµ�νου να διευκολυν-
θο�ν οι πρωτοβουλ	ε� των κρατ�ν µελ�ν για
τη δηµιουργ	α θ�σεων εργασ	α�. Ο ν�ο� κα-
νονισµ�� παρ�χει στα κρ�τη µ�λη τη δυνα-
τ�τητα να χορηγο�ν ενισχ�σει� για τη δηµι-
ουργ	α ν�ων θ�σεων εργασ	α� και για την πρ�-
σληψη εργαζοµ�νων σε µειονεκτικ� θ�ση και
εργαζοµ�νων µε ειδικ�� αν�γκε�, χωρ	� να
πρ�πει να ζητ�σουν προηγουµ�νω� την
�γκριση τη� Επιτροπ��. Για του� µακροχρ�-
νιου� αν�ργου� και �λλου� εργαζοµ�νου� σε
µειονεκτικ� θ�ση, τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να
αναλ�βουν για �να �το� µ�χρι και το 50% του
µισθολογικο� κ�στου� και των υποχρεωτικ�ν
εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�λιση�. Στην πε-
ρ	πτωση των ατ�µων µε ειδικ�� αν�γκε�, τα
κρ�τη µ�λη µπορο�ν να αναλ�βουν µ�χρι και
το 60% των ανωτ�ρω εξ�δων.

344. Ο κανονισµ�� αποσκοπε	 στο να διευ-
κολ�νει την ταχ�τερη εφαρµογ� των µ�τρων

των κρατ�ν µελ�ν για την εν	σχυση τη� απα-
σχ�ληση� α	ροντα� την υποχρ�ωση κοινο-
πο	ηση� στην Επιτροπ� �λων των λαµβαν�-
µενων µ�τρων που πληρο�ν του� �ρου� και τι�
προϋποθ�σει� του κανονισµο�. Καλ�πτει δ�ο
πολ� συν�θει� µορφ�� εν	σχυση� για την απα-
σχ�ληση, δηλαδ� τι� ενισχ�σει� για τη δη-
µιουργ	α ν�ων θ�σεων εργασ	α� και για την
προ�θηση τη� πρ�σληψη� ατ�µων σε µειο-
νεκτικ� θ�ση και εργαζοµ�νων µε ειδικ�� αν�-
γκε�. Οι �λλε� µορφ�� εν	σχυση� δεν απαγο-
ρε�ονται, αλλ� πρ�πει να κοινοποιο�νται.

345. Η πρωτοβουλ	α ε	ναι σ�µφωνη µε τα συ-
µπερ�σµατα διαφ�ρων Ευρωπαϊκ�ν Συµβου-
λ	ων, που ζητο�ν να µετατοπιστε	 το κ�ντρο β�-
ρο� απ� τη στ�ριξη µεµονωµ�νων εταιρει�ν �
τοµ�ων στην επιδ	ωξη οριζ�ντιων στ�χων κοι-
νο� ενδιαφ�ροντο�. Παρ�χει στα κρ�τη µ�λη
µεγαλ�τερη ευελιξ	α για το σχεδιασµ� και την
εφαρµογ� µ�τρων στ�ριξη� τη� απασχ�ληση�,
διευκολ�νοντα� �τσι την επ	τευξη των στ�χων
που τ�θηκαν σχετικ� µε την απασχ�ληση στο
Ευρωπαϊκ� Συµβο�λιο τη� Λισσαβ�να� το 2000.

346. Οι καν�νε� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει�
για την απασχ�ληση �χουν ευθυγραµµιστε	
σε µεγ�λο βαθµ� µε του� καν�νε� που ισχ�-
ουν σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� προ� ΜΜΕ/πε-
ριφερειακ�� ενισχ�σει� (3), εκτ�� απ� τη χρο-
νικ� περ	οδο κατ� την οπο	α απαιτε	ται η δια-
τ�ρηση των θ�σεων εργασ	α�. Οι καν�νε�
περιορ	ζουν την υποχρ�ωση διατ�ρηση� των
θ�σεων εργασ	α� σε τρ	α χρ�νια και σε δ�ο
χρ�νια στην περ	πτωση ΜΜΕ. Ο κανονισµ��
διαφ�ρει ω� προ� το�το απ� τον κανονισµ�
σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� προ� ΜΜΕ/περι-
φερειακ�� ενισχ�σει�, δι�τι θεωρ�θηκε �τι
η υποχρ�ωση διατ�ρηση� των θ�σεων εργα-
σ	α� επ	 π�ντε χρ�νια �ταν πολ� αυστηρ�,
ιδ	ω� για τι� ΜΜΕ, �που χρει�ζεται µεγαλ�-
τερη ευελιξ	α στην αγορ� εργασ	α�.

1.5.4. Oνθρακα
 και χ�λυβα
 
(συνθ�κη ΕΚΑΧ)

347. Gσον αφορ� του� τοµε	� του �νθρακα
και του χ�λυβα, η Επιτροπ� εξ�δωσε ανα-
κο	νωση διευκριν	ζοντα� ορισµ�να θ�µατα
που αφορο�ν τη διευθ�τηση υποθ�σεων αντα-
γωνισµο�, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� εφαρ-
µογ�� των διαδικασι�ν που δι�πουν τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει�, κατ�πιν τη� λ�ξη� ισχ�ο�
τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ στι� 23 Ιουλ	ου 2002 (4).

87(1) EE C 111 τη� 8.5.2002.
(2) EE L 337 τη� 13.12.2002, σ. 3.

(3) ΕΕ L 10 τη� 13.1.2001, σσ. 33-42.
(4) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε ορισµ�να θ�µατα που

αφορο�ν τη διευθ�τηση υποθ�σεων ανταγωνισµο� συνεπε	α
τη� λ�ξη� ισχ�ο� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, σηµε	α 18 �ω� 21 (EE
C 152 τη� 26.6.2002, σ. 5).



348. Gσον αφορ� τον τοµ�α του χ�λυβα, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να εξακολουθ�σει να
αντιµετωπ	ζει µε την 	δια αυστηρ�τητα τι�
ενισχ�σει� στον εν λ�γω τοµ�α διατηρ�ντα�
την απαγ�ρευση των περιφερειακ�ν επενδυ-
τικ�ν ενισχ�σεων (1) και των ενισχ�σεων δι�-
σωση� και αναδι�ρθρωση� (2).

349. Το Συµβο�λιο εξ�δωσε στι� 23 Ιουλ	ου
τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 (3) σχε-
τικ� µε την αντιµετ�πιση των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων στον τοµ�α του �νθρακα µετ� τη
λ�ξη τη� ισχ�ο� τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, εν-
θαρρ�νοντα� ταυτ�χρονα τη συν�χιση των
προσπαθει�ν αναδι�ρθρωση� και εκσυγχρο-
νισµο� τη� ευρωπαϊκ�� παραγωγ�� �νθρακα,
προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 ο εφοδιασµ��
απ� µια βασικ� ενεργειακ� πηγ� στην Ευ-
ρωπαϊκ� �νωση.

1.5.5. ΜΜΕ

350. Μετ� την ολοκλ�ρωση τη� αναθε�ρη-
ση� του ορισµο� των «µικροµεσα	ων επιχει-
ρ�σεων» (4) που χρησιµοποιε	 η Επιτροπ� σε
δι�φορε� περιπτ�σει�, η Επιτροπ� θα προ-
τε	νει να τροποποιηθο�ν οι ισχ�ουσε� απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ	α των ενισχ�σεων για τι�
ΜΜΕ και των ενισχ�σεων στην κατ�ρτιση,
προκειµ�νου να ενσωµατ�σουν τον ν�ο ορι-
σµ�. Ταυτ�χρονα η Επιτροπ� θα εξετ�σει την
πιθαν� επ�κταση του πεδ	ου εφαρµογ�� τη�
απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α υπ�ρ των ΜΜΕ,
προκειµ�νου να συµπεριληφθο�ν οι ενισχ�-
σει� για Ε & Α. Η αναθε�ρηση αυτ� θα περι-
ληφθε	 στον προγραµµατισµ� των εργασι�ν
για το �το� 2003.

1.5.6. Κρατικ	
 ενισχ�σει
 και φορολογικ�
πολιτικ�

351. Μετ� την �γκριση απ� το Συµβο�λιο
Ecofin του κ�δικα συµπεριφορ�� σχετικ� µε
τη φορολογικ� µεταχε	ριση των επιχειρ�-
σεων, κατ� τη δι�ρκεια του �του� αντιµετω-
π	στηκαν µε ιδια	τερη προσοχ� οι υποθ�σει�
που σχετ	ζονται µε τη χορ�γηση κρατικ��
εν	σχυση� µ�σω διαφ�ρων φορολογικ�ν µ�-
τρων. Η Επιτροπ� εφ�ρµοσε την ανακο	νωσ�
τη� σχετικ� µε την εφαρµογ� των καν�νων
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στα µ�τρα που

σχετ	ζονται µε την �µεση φορολογ	α των επι-
χειρ�σεων (5) και στι� 11 Ιουλ	ου 2001 ξεκ	-
νησε µια �ρευνα µεγ�λη� κλ	µακα� σχετικ�
µε δι�φορα φορολογικ� µ�τρα των κρατ�ν µε-
λ�ν (6). Ορισµ�νε� υποθ�σει� ε	χαν κλε	σει µ�-
χρι το τ�λο� του 2002 και τα µ�τρα ε	τε τρο-
ποποιο�νται ε	τε καταργο�νται απ� τα κρ�τη
µ�λη. Επιπλ�ον, η Επιτροπ�, στο πλα	σιο των
συζητ�σεων σχετικ� µε την προτειν�µενη
οδηγ	α περ	 εν�ργεια�, διευκρ	νισε π�� εφαρ-
µ�ζονται οι καν�νε� περ	 κρατικ�ν ενισχ�-
σεων στα φορολογικ� µ�τρα για τα ενεργει-
ακ� προϊ�ντα και την ηλεκτρικ� εν�ργεια.

1.5.7. Υποβαθµισµ	νε
 αστικ	
 περιοχ	


352. Οι «κατευθυντ�ριε� γραµµ�� τη� Επι-
τροπ�� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
για τι� επιχειρ�σει� στι� υποβαθµισµ�νε�
αστικ�� περιοχ��» καταργ�θηκαν. Περιπτ�-
σει� ενισχ�σεων που συνδ�ονται µε το εν λ�γω
πρ�βληµα, �πω� και µε τα προβλ�µατα αν�-
πλαση� �λλων περιοχ�ν, εξετ�ζονται πλ�ον
αυτοτελ��, προκειµ�νου να εγκριθο�ν πιθα-
ν�� β�σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοι-
χε	ο γ) τη� Συνθ�κη�, χωρ	� να διακυβε�ο-
νται �λλοι καν�νε� στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων, �πω� οι καν�νε� για τι� περιφε-
ρειακ�� ενισχ�σει�. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο η
Επιτροπ� θα µπορ�σει να αναπτ�ξει την απα-
ρα	τητη εµπειρ	α για να διαπιστ�σει ε�ν χρει-
�ζονται ν�οι καν�νε�.

2. ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË (7)

353. Οι διαπραγµατε�σει� ολοκληρ�θηκαν
επιτυχ�� και τα κεφ�λαια του ανταγωνισµο�
�κλεισαν µε δ�κα υποψ�φιε� χ�ρε�. Οι δια-
πραγµατε�σει� συνεχ	ζονται µε τι� �λλε� δ�ο
υποψ�φιε� χ�ρε�. Στην περ	πτωση τη� Τουρ-
κ	α�, ξεκ	νησε η αναλυτικ� εξ�ταση τη� τουρ-
κικ�� νοµοθεσ	α� στον τοµ�α του ανταγωνι-
σµο�.

354. Gσον αφορ� τι� κρατικ�� ενισχ�σει�,
πρ�πει να σηµειωθε	 �τι υπ� το παλαι� οικο-
νοµικ� σ�στηµα οι υποψ�φιε� χ�ρε� αντιµε-
τ�πιζαν µ�λλον γενναι�δωρα τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει�. Με τι� ευρωπαϊκ�� συµφων	ε� το��
�χει ζητηθε	 �δη να προσαρµ�σουν τη νοµο-
θεσ	α του� στου� υφιστ�µενου� καν�νε� των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των. Μολον�τι οι πε-
ρισσ�τερε� χ�ρε� �λαβαν κ�ποια νοµοθετικ�

88

(1) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια»,
σηµε	ο 27 (ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 8).

(2) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Ενισχ�σει� δι�σωση� και ανα-
δι�ρθρωση� και ενισχ�σει� για το κλε	σιµο επιχειρ�σεων
στον χαλυβουργικ� τοµ�α» (ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 21).

(3) EE L 205 τη� 2.8.2002, σ. 1.
(4) EE L 107 τη� 30.4.1996, σσ. 4-9.

(5) EE C 384 τη� 10.12.1998, σ. 3.
(6) Ανακοινωθ�ν τ�που IP/01/982.
(7) Βλ�πε χωριστ� κεφ�λαιο κατωτ�ρω.
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µ�τρα, ταυτ�χρονα προσπ�θησαν να προ-
σελκ�σουν ξ�νε� επενδ�σει� µ�σω διαφ�ρων
κιν�τρων που θα χαρακτηρ	ζονταν σαφ�� ω�
κρατικ�� ενισχ�σει� β�σει των �ρθρων 86 και
87 τη� Συνθ�κη�.

355. �να� απ� του� βασικο�� στ�χου� των
διαπραγµατε�σεων �ταν να καταστο�ν τα ανω-
τ�ρω κ	νητρα συµβιβ�σιµα µε του� υφιστ�-
µενου� καν�νε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
απ� τη στιγµ� τη� προσχ�ρηση� και στο εξ��,
προκειµ�νου να αποφευχθε	 η πρ�κληση σο-
βαρ�ν στρεβλ�σεων του ανταγωνισµο�.

B — ŒÓÓÔÈ· ÙË˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜
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356. Στην υπ�θεση Stardust, το ∆ικαστ�ριο (1)
επιβεβα	ωσε για �λλη µ	α φορ� �τι για να
αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση η οικονοµικ�
στ�ριξη πρ�πει να προ�ρχεται απ� κρατικο��
π�ρου�. Το γεγον�� και µ�νο �τι η εταιρε	α
που χορηγε	 τα κεφ�λαια ε	ναι κρατικ� δεν αρ-
κε	. Καθοριστικ� σηµασ	α �χει το κατ� π�σον
το κρ�το� �χει και πρ�γµατι ασκε	 τον �λεγχο
τη� επιχε	ρηση� που χορηγε	 του� π�ρου�.
Ε�ν δεν αποδειχθε	 το�το, η οικονοµικ� στ�-
ριξη δεν µπορε	 να αποδοθε	 στο κρ�το� και
συνεπ�� δεν αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση.

357. Κατ�πιν καταγγελι�ν, η Επιτροπ� εξ�-
τασε ορισµ�να σηµε	α του συστ�µατο� που
�θεσε σε εφαρµογ� η γερµανικ& κυβ�ρνηση,
για να παρ�σχει κ	νητρα σε επιχειρ�σει� να
παρ�γουν ηλεκτρισµ� απ� ανανε�σιµε� πη-
γ�� εν�ργεια� (2). Το εν λ�γω σ�στηµα προ-
βλ�πει �τι οι διανοµε	� ηλεκτρισµο� υπο-
χρεο�νται να συνδ�σουν στα δ	κτυ� του� τι�
εγκαταστ�σει� παραγωγ�� πρ�σινου ηλε-
κτρισµο�. Εκτ�� απ� την υποχρ�ωση σ�νδε-
ση� που του� επιβ�λλεται, προβλ�πεται επ	-
ση� �τι η ελ�χιστη τιµ� αγορ�� αυτο� του
ηλεκτρισµο� πρ�πει να ε	ναι αν�τερη απ�
την τιµ� που επικρατε	 στην αγορ�.

358. Η Επιτροπ� �κρινε �τι, σε αντ	θεση µε
του� ισχυρισµο�� των καταγγελλ�ντων, το εν
λ�γω σ�στηµα δεν περιε	χε καν�να στοιχε	ο
κρατικ�� εν	σχυση�. Παρ�χει ασφαλ�� �να
οικονοµικ� πλεον�κτηµα στι� επιχειρ�σει�
που παρ�γουν ηλεκτρισµ� απ� ανανε�σιµε�
πηγ��, αλλ� το πλεον�κτηµα αυτ� δεν χρηµα-

τοδοτε�ται απ! κρατικο�
 π!ρου
. ∆εν �χει ση-
µασ	α το γεγον�� �τι οι τιµ�� αγορ�� που
�χουν ρυθµιστε	 απ� το κρ�το� επιβ�λλονται
στου� διανοµε	�, εκ των οπο	ων ορισµ�νοι ε	-
ναι δηµ�σιε� επιχειρ�σει�, εφ�σον �λοι οι
διανοµε	� υπ�κεινται στι� 	διε� υποχρε�σει�,
ανεξαρτ�τω� του νοµικο� του� καθεστ�το�.
Η εν λ�γω υπ�θεση αποτελε	 την πρ�τη πε-
ρ	πτωση εφαρµογ�� τη� νοµολογ	α� Preussen
Elektra (3) σε οµ�δα δηµ�σιων επιχειρ�σεων.

359. Στην περ	πτωση τη� πρ!σθετη
 επιβ�-
ρυνση
 (competitive transition charge) (4), η βρε-
τανικ& κυβ�ρνηση επ�βαλε φ�ρο στον τελικ�
καταναλωτ� ηλεκτρισµο�. Ο εν λ�γω φ�ρο�
καταβαλλ�ταν �µεσα στην επιχε	ρηση ηλε-
κτρισµο�, χωρ	� δηλαδ� τη µεσολ�βηση εν��
οργανισµο� για την κεντρικ� ε	σπραξη των
φ�ρων και την αναδιανοµ� των εσ�δων. Οι
φ�ροι αντιστ�θµιζαν το πρ�σθετο κ�στο� που
συνεπ�γονταν οι µακροπρ�θεσµε� συµβ�σει�
προµ�θεια� σε τιµ�� πραγµατικ� � δυνητικ�
υψηλ�τερε� απ� τι� τιµ�� αγορ��. Η Επιτροπ�
ακολουθ�ντα� και π�λι τη νοµολογ	α Preussen
Electra (3) θε�ρησε �τι οι εν λ�γω φ�ροι δεν
αποτελο�ν κρατικο�� π�ρου� και, ω� εκ το�-
του, συµπ�ρανε �τι δεν υφ	στατο κρατικ� εν	-
σχυση.

2. ∆Ô ÚÔÛÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÔÈÎÂ›·
ÂÈ¯Â›ÚËÛË ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·

360. To 2002 η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� κ	νησε
την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σε �ξι υπο-
θ�σει� µεταβ	βαση� κεφαλα	ου και περιου-
σιακ�ν στοιχε	ων σε Landesbanken τη� Γερ-
µαν	α� (Landesbank Berlin, Landesbank
Schleswig-Holstein, Hamburgische Landesbank,
Norddeutsche Landesbank, Landesbank Hessen-
Thüringen και Bayerische Landesbank). Λ�γω
των πιθαν�ν επιπτ�σεων τη� διαδικασ	α� σχε-
τικ� µε τη Landesbank Berlin στην �ρευνα για
την εν	σχυση αναδι�ρθρωση� υπ�ρ τη�
Bankgesellschaft Berlin, στην οπο	α αν�κει η
Landesbank Berlin, η εν λ�γω διαδικασ	α επι-
σπε�σθηκε και κιν�θηκε τον Ιο�λιο του 2002.
Οι διαδικασ	ε� στι� �λλε� π�ντε υποθ�σει�
κιν�θηκαν τον Νο�µβριο του 2002.

361. Κατ� τη δι�ρκεια τη� δεκαετ	α� του 1990
οι Landesbanken ε	χαν λ�βει κεφ�λαια απ�
του� µετ�χου� του�, τα αντ	στοιχα γερµανικ�
οµ�σπονδα κρ�τη, µ�σω µεταβ	βαση� περι-
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(1) Υπ�θεση C-482/99, Γαλλ	α κατ� Επιτροπ��, Συλλογ� 2002,

σ. I-4397.
(2) Υπ�θεση NN 27/2000 τη� 22α� ΜαKου 2002.

(3) Απ�φαση τη� 13η� Μαρτ	ου 2001 στην υπ�θεση C-379/98,
Preussen Elektra AG κατ� Schleswag AG, Συλλογ� 2001, 
σ. I-2099.

(4) Υπ�θεση N 661/99 τη� 1η� Μαρτ	ου 2002.



ουσιακ�ν στοιχε	ων των οµ�σπονδων κρα-
τ�ν, �πω� οργανισµ�ν ενυπ�θηκη� π	στη�.
Με τι� µεταβιβ�σει� αυτ�� αυξ�θηκαν τα 	δια
κεφ�λαια των Landesbankens, το �ψο� των
οπο	ων ε	ναι καθοριστικ� για τη δανειοδο-
τικ� του� ικαν�τητα, και �τσι µπ�ρεσαν να
επεκτε	νουν σηµαντικ� τι� δραστηρι�τητ��
του�. Ιδιωτικ�� τρ�πεζε� ε	χαν καταγγε	λει
�τι τα οικε	α οµ�σπονδα κρ�τη χορηγο�σαν
κεφ�λαια υπ� ευνοϊκο�� �ρου�, παρ�χοντα�
�τσι �να σηµαντικ� ανταγωνιστικ� πλεον�-
κτηµα στι� σχετικ�� Landesbanken. Β�σει τη�
προκαταρκτικ�� εκτ	µηση�, η Επιτροπ� εξ�-
φρασε αµφιβολ	ε� ω� προ� το κατ� π�σον τα
οµ�σπονδα κρ�τη ε	χαν λ�βει επαρκ�� αντ�λ-
λαγµα για τα κεφ�λαια που µεταβ	βασαν, δη-
λαδ� για το κατ� π�σον η απ�δοση πρ�πει να
θεωρηθε	 «κανονικ�» για το ε	δο� των κεφα-
λα	ων κατ� τη συγκεκριµ�νη χρονικ� περ	οδο.
Αν οι αποδ�σει� �ταν πρ�γµατι χαµηλ�τερε�
απ� τι� τιµ�� τη� αγορ��, η διαφορ� θα πρ�-
πει να θεωρηθε	 ω� εν	σχυση.

362. Οι υποθ�σει� ε	ναι παρ�µοιε� µε την υπ�-
θεση µεταβ	βαση� τη� Wohnungsbau-
förderanstalt στη WestLB, στο πλα	σιο τη�
οπο	α� η Επιτροπ� ε	χε διατ�ξει το 1999 να
ανακτηθε	 εν	σχυση που ανερχ�ταν εκε	νη
την περ	οδο σε 800 εκατ. ευρ� περ	που. Η Επι-
τροπ� ε	χε ανακοιν�σει �τι θα εξ�ταζε και �λ-
λε� περιπτ�σει� µεταβιβ�σεων σε τρ�πεζε�
των οµ�σπονδων κρατ�ν υπ� το πρ	σµα τη�
απ�φαση� WestLB, η οπο	α εκκρεµε	 εν�πιον
του Πρωτοδικε	ου. Οι αποφ�σει� για την κ	-
νηση τη� διαδικασ	α� δεν προδικ�ζουν τα απο-
τελ�σµατα των ερευν�ν. Φυσικ�, τα συµπε-
ρ�σµατα του Πρωτοδικε	ου στην υπ�θεση
WestLB θα ληφθο�ν υπ�ψη στι� �ρευνε� αυτ��.

363. Κατ�πιν τη� συµφων	α� τη� 17η� Ιου-
λ	ου 2001 σχετικ� µε τι� κρατικ�� εγγυ�σει�
υπ�ρ γερµανικ�ν Landesbanken και τραπε-
ζ�ν καταθ�σεων ταµιευτηρ	ου, �γιναν επα-
νειληµµ�να συζητ�σει� µεταξ� τη� Επιτρο-
π�� και των γερµανικ�ν αρχ�ν σχετικ� µε τη
µεταφορ� τη� συµφων	α� στο γερµανικ� δ	-
καιο. ∆�ο θ�µατα δεν ε	χαν λυθε	 ακ�µη µ�-
χρι το τ�λο� του 2001: πρ�τον, τα ακριβ� στοι-
χε	α που επρ�κειτο να ενσωµατωθο�ν στα νο-
µοθετικ� κε	µενα, τι� αιτιολογικ�� σκ�ψει�
� τι� χωριστ�� δεσµε�σει� των γερµανικ�ν
αρχ�ν για να εξασφαλιστε	 η πραγµατικ� αντι-
κατ�σταση τη� Anstaltslast, και, δε�τερον, το
ακριβ�� περιεχ�µενο τη� ρ�τρα� κεκτηµ�νων
δικαιωµ�των τη� Gewährträgerhaftung σχε-
τικ� µε τι� υποχρε�σει� που δηµιουργ�θη-
καν κατ� τη µεταβατικ� περ	οδο (απ� τι�
19 Ιουλ	ου 2001 �ω� τι� 18 Ιουλ	ου 2005).

364. Στι� 28 Φεβρουαρ	ου 2002, ο επ	τροπο�
Mario Monti, εκπρ�σωποι του οµοσπονδια-
κο� κρ�του�, των οµ�σπονδων κρατ�ν και των
τραπεζ�ν καταθ�σεων ταµιευτηρ	ου κατ�λη-
ξαν σε συµπερ�σµατα σχετικ� µε τα δ�ο ανω-
τ�ρω θ�µατα και �λλα δ�ο ν�α θ�µατα, τα οπο	α
αποκαλ�φθηκαν µετ� τη σ�ναψη τη� συµφω-
ν	α� τη� 17η� Ιουλ	ου 2001. Τα δ�ο ν�α αυτ�
θ�µατα αφορο�ν, πρ�τον, µια επικουρικ� υπο-
χρ�ωση (Nachschusspflicht) που υπ�ρχει σε
ορισµ�να οµ�σπονδα κρ�τη, σ�µφωνα µε την
οπο	α οι ιδιοκτ�τε� των τραπεζ�ν καταθ�σεων
ταµιευτηρ	ου πρ�πει να παρ�χουν θεσµικ�
εγγυοδοτικ� ταµε	α (Institutssi-cherungsfonds)
µε χρηµατοοικονοµικ� µ�σα, και, δε�τερον,
τι� κρατικ�� εγγυ�σει� προ� τι� λεγ�µενε�
ελε�θερε� τρ�πεζε� καταθ�σεων ταµιευτη-
ρ	ου. Τα συµπερ�σµατα αποτελο�ν συµφων	α
σχετικ� µε τα στοιχε	α των νοµοθετικ�ν κει-
µ�νων, των αιτιολογικ�ν σκ�ψεων και των
χωριστ�ν δεσµε�σεων που θα αναλ�βουν οι
γερµανικ�� αρχ��.

365. Η συµφων	α τη� 17η� Ιουλ	ου 2001 και τα
συµπερ�σµατα τη� 28η� Φεβρουαρ	ου 2002
σχετικ� µε τι� Landesbanken και τι� τρ�πε-
ζε� καταθ�σεων ταµιευτηρ	ου, καθ�� και η
συµφων	α τη� 1η� Μαρτ	ου 2002 σχετικ� µε
τα ειδικ� πιστωτικ� ιδρ�µατα, µετατρ�πηκαν
σε απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Μαρτ	ου
2002, µε την οπο	α τροποποι�θηκε η σ�σταση
τη� Επιτροπ�� τη� 8η� ΜαKου 2001 µε ηµε-
ροµην	α θ�ση� σε ισχ� την 31η Μαρτ	ου 2002.
Η τροποπο	ηση αυτ� �γινε δεκτ� απ� τη γερ-
µανικ� κυβ�ρνηση στι� 11 Απριλ	ου 2002. Κα-
τ�πιν πρ�σθετων συζητ�σεων, �λε� οι απα-
ρα	τητε� αλλαγ�� των ν�µων για τι�
Landesbanks και τι� τρ�πεζε� καταθ�σεων τα-
µιευτηρ	ου εγκρ	θηκαν απ� τι� γερµανικ��
αρχ�� εµπρ�θεσµα και κατ� τα δ�οντα µ�χρι
το τ�λο� του 2002.

366. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� αποφ�σισε στι�
22 Αυγο�στου 2002 �τι ορισµ�να ιταλικ� φορο-
λογικ� µ�τρα που θεσπ	στηκαν το 1998 και το
1999 υπ�ρ τραπεζικ�ν ιδρυµ�των δεν υπ�κει-
νται στου� καν�νε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση� (1). Η Επιτροπ� θεω-
ρε	 �τι η δραστηρι�τητα που συν	σταται στη
διαχε	ριση ιδι�κτητων περιουσιακ�ν στοιχε	ων
και στη χρησιµοπο	ηση των σχετικ�ν εσ�δων
για την παροχ� δωρε�ν εν	σχυση� σε µη κερ-
δοσκοπικο�� οργανισµο�� δεν αποτελε	 οικο-
νοµικ� δραστηρι�τητα. Κατ� συν�πεια, τα τρα-
πεζικ� ιδρ�µατα δεν πρ�πει να θεωρο�νται επι-
χειρ�σει� κατ� την �ννοια των σχετικ�ν
κοινοτικ�ν καν�νων.
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(1) Υπ�θεση C 54/00.
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367. Τα φορολογικ� µ�τρα που αποτ�λεσαν
αντικε	µενο τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� θε-
σπ	στηκαν µ�σω του ν�µου αριθ. 461 τη� 23η�
∆εκεµβρ	ου 1998 και του σχετικο� νοµοθε-
τικο� διατ�γµατο� αριθ. 153 τη� 17η� ΜαKου
1999, και αφορο�σαν την απ�δοση του νοµι-
κο� καθεστ�το� των «µη εµπορικ�ν φορ�ων»
στα τραπεζικ� ιδρ�µατα. Αυτ� το νοµικ� κα-
θεστ�� συνεπ�γεται µε	ωση κατ� 50 % του
κανονικο� συντελεστ� του φ�ρου εισοδ�µα-
το� των εταιρει�ν (IRPEG) στην Ιταλ	α. Hλλα
πλεονεκτ�µατα αφορο�ν τη φορολογικ�
απαλλαγ� για την π�ληση συµµετοχ�ν που
κατ�χουν τα τραπεζικ� ιδρ�µατα στο κεφ�-
λαιο τραπεζ�ν � για την απ�κτηση βασικ�ν
αγαθ�ν.

368. Η Επιτροπ� εξ�φρασε την �ποψη �τι,
εφ�σον η δωρε� κεφαλα	ων δεν αποτελε	 οι-
κονοµικ� δραστηρι�τητα, τα ιδρ�µατα που
δεν εκτελο�ν �λλε� εργασ	ε� δεν αποκοµ	-
ζουν απ� τα νοµοθετικ� µ�τρα καν�να αντα-
γωνιστικ� πλεον�κτηµα σε καµ	α συγκεκρι-
µ�νη «αγορ�». Συνεπ��, τα µ�τρα δεν αποτε-
λο�ν κρατικ� εν	σχυση. Η Επιτροπ� µπ�ρεσε
να εκδ�σει την εν λ�γω απ�φαση µ�νον αφο�
η ιταλικ� κυβ�ρνηση κατ�στησε σαφ�στερο
το διαχωρισµ� µεταξ� τραπεζ�ν και ιδρυµ�-
των στο �ρθρο 11 του ν�µου αριθ. 448 τη�
28η� ∆εκεµβρ	ου 2001. Τα ν�α νοµοθετικ� µ�-
τρα δεν επιτρ�πουν τον απ� κοινο� �λεγχο
τραπεζικ�ν επιχειρ�σεων απ� περισσ�τερα
του εν�� ιδρ�µατα και εισ�γουν αυστηρ�τε-
ρου� καν�νε� σχετικ� µε το συµβιβ�σιµο µε-
ταξ� διευθυντικ�ν θ�σεων. Εξαιρε	ται η
�σκηση τραπεζικ�� δραστηρι�τητα� απ� τα
ιδρ�µατα (µ�σω ελεγχ�µενων τραπεζ�ν).

369. Ωστ�σο, στην απ�φαση αναφ�ρεται �τι,
σε περ	πτωση �σκηση� οικονοµικ�ν δρα-
στηριοτ�των απ� τα ιδρ�µατα και κατ� το µ�-
τρο που οι δραστηρι�τητε� αυτ�� θα επηρ�α-
ζαν τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µελ�ν,
οποιοδ�ποτε φορολογικ� πλεον�κτηµα θα
µπορο�σε να αποτελ�σει κρατικ� εν	σχυση
και θα �πρεπε να κοινοποιηθε	 στην Επιτροπ�.

370. Μετ� απ� δε�τερη �ρευνα, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� επαναβεβα	ωσε στι� 30 Οκτωβρ	ου
2002 την αρχικ� τη� �γκριση εν	σχυση� �ψου�
647 εκατ. ευρ� για την κατασκευ� του διυλι-
στηρ	ου Leuna 2000 στη Σαξον	α-Hνχαλτ τη�
Γερµαν�α
 (1). Η Επιτροπ� επανεξ�τασε το κ�-
στο� του �ργου και κατ�ληξε στο συµπ�ρα-
σµα �τι οι ισχυρισµο	 που τη� ε	χαν διατυ-
πωθε	 περ	 υπερδι�γκωση� του επενδυτικο�

κ�στου� για τη λ�ψη µεγαλ�τερη� επιχορ�-
γηση� �ταν αβ�σιµοι.

371. Αποδ�κτη� τη� εν	σχυση� ε	ναι η
Mitteldeutsche Erdöl Raffinerie GmbH
(MIDER), ιδιοκτ�τρια του διυλιστηρ	ου
Leuna στη Leuna/Spergau τη� Σαξον	α�-
Hνχαλτ, και θυγατρικ� η 	δια τη� TotalFina Elf
SA. Το 1993 και το 1994 η Επιτροπ� εν�κρινε
δ�σµη ενισχ�σεων που επρ�κειτο να χορη-
γ�σει η Treuhandanstalt, η παλαι� υπηρεσ	α
ιδιωτικοποι�σεων τη� Ανατολικ�� Γερµα-
ν	α�, για την κατασκευ� εν�� ν�ου διυλιστη-
ρ	ου στι� παλαι�� χηµικ�� εγκαταστ�σει� στη
Leuna. Τα περισσ�τερα µ�τρα εν	σχυση� χο-
ρηγ�θηκαν στο πλα	σιο περιφερειακ�ν προ-
γραµµ�των εγκεκριµ�νων απ� την Επιτροπ�.

372. Το 1996 η Επιτροπ� �λαβε πληροφορ	ε�
σ�µφωνα µε τι� οπο	ε� τα �ξοδα που αν�φερε
η ELF, η οπο	α �χει συγχωνευθε	 απ� τ�τε µε
την TotalFina, υπερ�βαιναν σαφ�� τα συν�θη
�ξοδα κατασκευ�� µια� παρ�µοια� µον�δα�.
Οι αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� του 1993 και του
1994 ε	χαν βασιστε	 στην εκτ	µηση του κ�-
στου� απ� την ELF. Μετ� απ� προκαταρκτικ�
εξ�ταση των ισχυρισµ�ν, η Επιτροπ� κ	νησε
επ	σηµη �ρευνα τον Ιο�λιο του 1997, λ�γω
αµφιβολι�ν ω� προ� την εφαρµογ� των αρχι-
κ�ν τη� αποφ�σεων και ω� προ� την εκτ	µηση
του κ�στου� του �ργου στην οπο	α ε	χαν βα-
σιστε	 οι αποφ�σει� τη�. Ε�ν το επιλ�ξιµο
επενδυτικ� κ�στο� ε	χε διογκωθε	 τεχνητ�,
τ�τε το ποσ� τη� εν	σχυση� θα �ταν υψηλ�-
τερο απ� το ελ�χιστο ποσ� εν	σχυση� που
�ταν απαρα	τητο για την εκτ�λεση του �ργου
και η �νταση τη� εν	σχυση� θα υπερ�βαινε
την αν�τατη επιτρεπ�µενη �νταση για την
περιοχ�.

373. Ωστ�σο, η �ρευνα δεν αποκ�λυψε απο-
δεικτικ� στοιχε	α περ	 τεχνητ�� δι�γκωση�
του κ�στου� και κατ�χρηση� τη� εν	σχυση�,
και επαναβεβα	ωσε �τι το επιλ�ξιµο κ�στο�
του συνολικο� επενδυτικο� σχεδ	ου ανερχ�-
ταν σε 2 403,1 εκατ. ευρ�. Η Επιτροπ� επι-
βεβα	ωσε επ	ση� �τι οι πληρωµ�� για την
κατασκευ� του διυλιστηρ	ου �γιναν και δι-
καιολογ�θηκαν κανονικ�. Επιπλ�ον, η ακα-
θ�ριστη �νταση τη� εν	σχυση� για το επιλ�-
ξιµο επενδυτικ� κ�στο� αν�ρχεται σε 26,9%,
ποσοστ� που ε	ναι πολ� χαµηλ�τερο απ� το
αν�τατο �ριο για τη Σαξον	α-Hνχαλτ (35 %).
Συνεπ��, η εν	σχυση �ταν ν�µιµη και η δια-
δικασ	α �ρευνα� µπ�ρεσε να περατωθε	. Η
εν	σχυση που ε	χε καταβληθε	 µ�χρι τον
Οκτ�βριο του 2002 ανερχ�ταν σε 585,7 εκατ.
ευρ�. Το τελικ� ποσ� τη� εν	σχυση� θα αν�λ-
θει συνολικ� σε 647 εκατ. ευρ� και περι-
λαµβ�νει υπ�λοιπο �ψου� 61,4 εκατ. ευρ�, 91

(1) Υπ�θεση C 47/97.



ποσ� που παρ�µενε σε δεσµευµ�νο λογαρια-
σµ�. Η Επιτροπ� �ρε την αντ	θεσ� τη� στην
καταβολ� του ποσο� αυτο�.

374. Η Επιτροπ� �λαβε δι�φορε� καταγγε-
λ	ε� σχετικ� µε τη χρηµατοδ�τηση τη� κα-
τασκευ�� στο Mainz-Lerchenfeld (1) τη
 Γερ-
µαν�α
 εν�� π�ρκου πολυµ�σων, του οπο	ου
οι υπηρεσ	ε� θα παρ�χονται απ� τον δηµ�σιο
γερµανικ� ραδιοτηλεοπτικ� σταθµ� ZDF.
Προκειµ�νου να διαπιστ�σει αν η προσβαλ-
λ�µενη χρηµατοδ�τηση του �ργου �χει τα χα-
ρακτηριστικ� κρατικ�� εν	σχυση� κατ� την
�ννοια τη� Συνθ�κη�, η Επιτροπ� εξ�τασε αν
ο φορ�α� εκµετ�λλευση� του π�ρκου θα απο-
κ�µιζε οικονοµικ� πλεον�κτηµα απ� τη χρη-
σιµοπο	ηση των υπηρεσι�ν που παρ�χει η
ZDF. ∆εδοµ�νου �τι ο φορ�α� διαχε	ριση�
του π�ρκου αγορ�ζει στην τιµ� αγορ�� τα δι-
και�µατα µετ�δοση� των προγραµµ�των απ�
την εµπορικ� θυγατρικ� τη� ZDF και, κατ�
συν�πεια, δεν �χει καν�να πλεον�κτηµα �να-
ντι των ανταγωνιστ�ν τη�, συν�γεται �τι η εν
λ�γω χρηµατοδ�τηση δεν αποτελε	 κρατικ�
εν	σχυση.

375. Στην υπ�θεση του βελγικο� φορολογικο�
καθεστ�το� που εφαρµ�ζεται στα κ	ντρα συ-
ντονισµο�, η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει
τη διαδικασ	α σε σχ�ση µε το φορολογικ� κα-
θεστ�� των εν λ�γω κ�ντρων συντονισµο�,
�ταν οι βελγικ�� αρχ�� δεν δ�χθηκαν να λ�-
βουν τα προταθ�ντα κατ�λληλα µ�τρα. Η Επι-
τροπ� θεωρε	 �τι το καθεστ�� πρ�πει να προ-
σαρµοστε	 στην εξ�λιξη των κοινοτικ�ν κα-
ν�νων και ιδ	ω� στην ανακο	νωσ� τη� σχετικ�
µε τα µ�τρα που αφορο�ν την �µεση φορολο-
γ	α των επιχειρ�σεων σε σχ�ση µε τι� κρατι-
κ�� ενισχ�σει� (2).

376. Η επιλεκτικ�τητα του καθεστ�το� ε	ναι
αναµφισβ�τητη λαµβ�νοντα� υπ�ψη τα κρι-
τ�ρια επιλεξιµ�τητα� για τη διοικητικ�
�γκριση. Οι αµφιβολ	ε� που εξ�φρασε η Επι-
τροπ� αφορο�σαν αντ	θετα την απαλλαγ� απ�
το φ�ρο ακ	νητη� περιουσ	α�, απ� το αναλο-
γικ� δικα	ωµα στι� εισφορ��, καθ�� και την
εξα	ρεση των χρηµατοοικονοµικ�ν εξ�δων
απ� τη β�ση υπολογισµο� του φορολογητ�ου
εισοδ�µατο� των κ�ντρων συντονισµο�. Η
Επιτροπ� θεωρε	 �τι η µ�θοδο� φορολ�γη-
ση� τ�που «cost plus» (κ�στο� προσαυξηµ�νο
µε περιθ�ριο κ�ρδου�) που εφαρµ�στηκε εν
προκειµ�νω ε	ναι µεν αποδεκτ� κατ’ αρχ�ν,
υπ� τον �ρο �µω� �τι δεν παρ�χει οικονοµικ�
πλεον�κτηµα στι� εταιρε	ε� που επιτρ�πεται
να επωφελο�νται απ� αυτ�ν.

377. �τσι, στο παρ�ν στ�διο δεν µπορε	 να
αποκλειστε	 �τι η ελ�φρυνση των χρηµατο-
οικονοµικ�ν επιβαρ�νσεων απ� την οπο	α
επωφελο�νται τα βελγικ� κ�ντρα συντονι-
σµο� αποτελε	 εν	σχυση λειτουργ	α�, κατ’
αρχ�ν ασυµβ	βαστη µε τη Συνθ�κη, εν� ο
προϋπολογισµ�� των εταιρει�ν που δεν ε	ναι
σε θ�ση να ιδρ�σουν κ�ντρα συντονισµο� επι-
βαρ�νεται απ� �λου� του� φ�ρου� που ισχ�-
ουν στο οικε	ο κρ�το� µ�λο� (3).

378. Η Επιτροπ� εξ�δωσε οριστικ� απ�φαση
σχετικ� µε τι� προϋποθ�σει� απαλλαγ�� απ�
τον βρετανικ! περιβαλλοντικ� φ�ρο (4), χα-
ρακτηρ	ζοντα� ω� γενικ� µ�τρο και �χι ω�
κρατικ� εν	σχυση την απαλλαγ� τη� διττ��
χρ�ση� (δηλαδ� τη� ταυτ�χρονη� χρ�ση�
εν�� προϊ�ντο� ω� καυσ	µου και για �λλου�
σκοπο��), που προβλ�πεται στο κρατικ� πρ�-
γραµµα µε στ�χο τη µε	ωση των εκποµπ�ν
διοξειδ	ου του �νθρακα.

379. Η Επιτροπ� υπενθυµ	ζει καταρχ�� την
π�για αρχ� κατ� την οπο	α ο φ�ρο� επ	 τη� κα-
ταν�λωση� ενεργειακ�ν προϊ�ντων δεν απο-
τελε	 καθαυτ�� κρατικ� εν	σχυση. ∆ιευκρι-
ν	ζει �τι δεν ισχ�ει το 	διο για τι� απαλλαγ��
που προβλ�πει �να καθεστ��, �ταν αυτ��
�χουν ω� αποτ�λεσµα την ευνοϊκ� µεταχε	-
ριση ορισµ�νων επιχειρ�σεων � ορισµ�νων
κλ�δων παραγωγ��, εκτ�� ε�ν οι εν λ�γω
απαλλαγ�� δικαιολογο�νται απ� τη φ�ση �
απ� τη γενικ� λογικ� του καθεστ�το�. Στην
προκειµ�νη περ	πτωση, η Επιτροπ� θε�ρησε
�τι η απαλλαγ� διττ�� χρ�ση� µπορε	 να χο-
ρηγηθε	 µ�νο στι� επιχειρ�σει� που χρησι-
µοποιο�ν συγκεκριµ�νε� διαδικασ	ε� παρα-
γωγ�� εν�ργεια�, οι οπο	ε� απαριθµο�νται πε-
ριοριστικ� στι� βρετανικ�� κανονιστικ��
διατ�ξει�. �τσι, αποδεικν�εται η επιλεκτι-
κ�τητα τη� εν	σχυση�.

380. Ωστ�σο, επειδ� η κατανοµ� µεταξ� τη�
χρ�ση� του 	διου προϊ�ντο� ω� καυσ	µου και
τη� χρ�ση� για �λλου� σκοπο�� δεν µπορε	,
σ�µφωνα µε του� ειδικο��, να χρησιµοποιη-
θε	 για φορολογικο�� σκοπο�� σαν εναλλα-
κτικ� λ�ση για την απαλλαγ� των προϊ�ντων
διττ�� χρ�ση�, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι το
µ�τρο δικαιολογε	ται απ� τη λογικ� και τη
φ�ση του συνολικο� φορολογικο� καθεστ�-
το� που θεσπ	στηκε για την προ�θηση τη� πο-
λιτικ�� σχετικ� µε την αλλαγ� του κλ	µατο�.

381. Η Επιτροπ� περ�τωσε τη διαδικασ	α που
ε	χε κινηθε	 το 2002 σχετικ� µε την κρατικ�

92 (1) Υπ�θεση NN 2/2002 τη� 4η� Ιουν	ου 2002.
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στ�ριξη που, σ�µφωνα µε καταγγελ	α, ε	χε
λ�βει το θεµατικ� π�ρκο «Terra Mitica» στην
επαρχ	α Αλικ�ντε (1). Η θετικ� απ�φαση τη�
Επιτροπ�� βασ	ζεται εν µ�ρει στο χαρακτη-
ρισµ� τη� χρηµατοδ�τηση� των απαρα	τητων
υποδοµ�ν για τη λειτουργ	α του π�ρκου.

382. Το π�ρκο «Terra Mitica» κ�λυψε τα
�ξοδα των εργασι�ν σ�νδεση� στι� γενικ��
υποδοµ��· οι υποδοµ�� αυτ�� ε	ναι στη δι�-
θεση του κοινωνικο� συν�λου, και η χρηµα-
τοδ�τησ� του�, για την οπο	α ε	ναι υπε�θυ-
νε� οι δηµ�σιε� αρχ��, δεν συνιστ� εντο�τοι�
εν	σχυση. Ειδικ�τερα, �ταν η Επιτροπ� εξε-
τ�ζει ενισχ�σει�, δεν ενδιαφ�ρεται για τα κ	-
νητρα τη� δηµ�σια� χρηµατοδ�τηση�· τη� αρ-
κε	 να διαπιστ�σει �τι το υπ� εξ�ταση µ�τρο
ε	ναι ειδικ�. Στην προκειµ�νη περ	πτωση,
το�το δεν ισχ�ει.

383. Η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει τη
διαδικασ	α κατ’ αντιδικ	α σχετικ� µε το φο-
ρολογικ� καθεστ�� που εφαρµ�ζεται στι� αµε-
ρικανικ�� εταιρε	ε� πωλ�σεων (FSC) οι
οπο	ε� ε	ναι εγκαταστηµ�νε� στο Β	λγιο (2).
Το καθεστ�� αυτ� βασ	ζεται σε �να ruling, δη-
λαδ� την εκ των προτ�ρων συµφων	α τη� φο-
ρολογικ�� διο	κηση� για την ευνοϊκ� µετα-
χε	ριση ορισµ�νων εµπορικ�ν πρ�ξεων µε-
ταξ� συνδεδεµ�νων επιχειρ�σεων, εφ�σον
εξαιρο�νται απ� τη β�ση των φορολογητ�ων
εσ�δων των FSC. Η απ�φαση τη� Επιτροπ��
δεν θ�τει εν αµφιβ�λω τη δυνατ�τητα των κρα-
τ�ν µελ�ν να χρησιµοποιο�ν µια µ�θοδο κατ’
αποκοπ�ν υπολογισµο� του φορολογητ�ου
κ�ρδου� των εταιρει�ν. Αντ	θετα, επιβ�λλει
στη φορολογικ� διο	κηση µια αντικειµενικ�
υποχρ�ωση, προκειµ�νου η φορολ�γηση πρ�-
ξεων αυτο� του ε	δου� να ε	ναι αν�λογη µε
αυτ� που θα προ�κυπτε απ� τη χρησιµοπο	ηση
τη� κλασικ�� µεθ�δου φορολ�γηση� µια� συ-
ναλλαγ�� µεταξ� δ�ο ανεξ�ρτητων φορ�ων.

384. Σε µια αν�λογη περ	πτωση, η Επιτροπ�
εξ�δωσε αρνητικ� οριστικ� απ�φαση κυρ	ω�
λ�γω του πλεονεκτ�µατο� που αποκοµ	ζουν
τα γερµανικ� κ�ντρα συντονισµο� απ� το εξε-
τασθ�ν καθεστ�� (3). Ειδικ�τερα, το καθεστ��
αυτ� χρησιµοποιε	 τη µ�θοδο υπολογισµο�
του φορολογητ�ου κ�ρδου� που αποκαλε	ται
µ�θοδο� «cost plus», εν� ταυτ�χρονα επιτρ�-
πει να εφαρµοστε	 στα υπ�χρεα κ�ντρα συ-
ντονισµο� συντελεστ�� περιθωρ	ου κ�ρδου�
κατ�τερο� του 10%, ακ�µη και στι� µεµονω-
µ�νε� περιπτ�σει� κατ� τι� οπο	ε� η γερµα-

νικ� φορολογικ� διο	κηση θα µπορο�σε να
απαιτ�σει την εφαρµογ� υψηλ�τερου συντε-
λεστ�. �τσι, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι το εν
λ�γω καθεστ�� περιορ	ζει το ποσ� του φ�ρου
εταιρει�ν που επιβ�λλεται στα κ�ντρα συ-
ντονισµο� και �τι εποµ�νω� αποτελε	 πλεο-
ν�κτηµα για τα κ�ντρα αυτ�.

385. Επιπλ�ον, η κ	νηση τη� διαδικασ	α� οδ�-
γησε στο συµπ�ρασµα �τι, λ�γω του εκ των
πραγµ�των αποκλεισµο� των γερµανικ�ν εται-
ρει�ν απ� το �φελο� του καθεστ�το�, ο επι-
λεκτικ�� χαρακτ�ρα� του φα	νεται αναµφι-
σβ�τητο�, και �τσι η Επιτροπ� χαρακτ�ρισε
το καθεστ�� ενισχ�σεων ασυµβ	βαστο µε τη
Συνθ�κη.

2.1. §·Óı¿ÓÔÓ ÎfiÛÙÔ˜

386. �να ιδια	τερο θ�µα που σχετ	ζεται µε
την απελευθ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ��
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�, �πω� προκ�πτει απ�
την οδηγ	α 96/92/ΕΚ (4), οδ�γησε την Επι-
τροπ� να εντοπ	σει �να σ�νολο επιβαρ�νσεων
που χαρακτηρ	ζουν ειδικ� τον τοµ�α και οι
οπο	ε� δεν ε	χαν αποσβεσθε	 πριν απ� την
απελευθ�ρωση. Οι επιβαρ�νσει� αυτ�� ονο-
µ�ζονται λανθ�νον κ�στο�.

387. Οι δηµ�σιε� αρχ�� µπορο�ν να δηµι-
ουργ�σουν µηχανισµο�� προκειµ�νου να απο-
καταστ�σουν σε κ�θε χ�ρα την ισ�τητα µε-
ταξ� των παλαι�ν και των ν�ων επιχειρ�σεων
στον εν λ�γω τοµ�α. Η Επιτροπ� υποχρεο�-
ται τ�τε να εξετ�σει αυτο�� του� µηχανισµο��,
προκειµ�νου να καθορ	σει του� �ρου� υπ�
του� οπο	ου� τα ενδεχ�µενα στοιχε	α εν	-
σχυση� που περι�χουν µπορο�ν να επιτρα-
πο�ν για να αντισταθµιστε	 το λανθ�νον κ�-
στο� που επιβαρ�νει τι� επιχειρ�σει�.

388. Gσον αφορ� µια βρετανικ& υπ�θεση (5), το
λανθ�νον κ�στο� που καταλογ	στηκε στην
ιδιωτικ� εταιρε	α Northern Ireland Electricity
προ�κυψε απ� υποχρε�σει� β�σει υφιστ�µε-
νων µακροπρ�θεσµων συµβ�σεων προµ�θεια�
σε τιµ�� υψηλ�τερε� � δυνητικ� υψηλ�τερε�
απ� την τιµ� αγορ��. Προκειµ�νου να αντι-
σταθµιστε	 το προκ�πτον επιπλ�ον κ�στο�
για την επιχε	ρηση, η κυβ�ρνηση θ�σπισε
µια κρ�τηση πληρωτ�α απ� τον τελικ� κατα-
ναλωτ� ηλεκτρισµο�, που εισπρ�ττεται απ�
του� διανοµε	� χωρ	� να παρεµβα	νει �να� ορ-
γανισµ�� κεντρικ�� ε	σπραξη� και αναδια-
νοµ�� των εισπραττ�µενων εσ�δων.
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389. Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι οι εν λ�γω π�-
ροι ε	ναι ιδιωτικο	 β�σει τη� νοµολογ	α�
Preussen Elektra και �τι, κατ� συν�πεια, ο εν
λ�γω µηχανισµ�� δεν αποτελε	 κρατικ� εν	-
σχυση.

390. Η βελγικ& υπ�θεση οδ�γησε την Επι-
τροπ� στο να διευκριν	σει, β�σει τη� µεθ�-
δου εξ�ταση� των κρατικ�ν ενισχ�σεων που
σχετ	ζονται µε λανθ�νον κ�στο�, η οπο	α
εκδ�θηκε απ� την Επιτροπ� στι� 26 Ιου- 
λ	ου 2001 (1), τα κριτ�ρια που προτ	θεται να
εφαρµ�σει προκειµ�νου να καθορ	σει του�
�ρου� υπ� του� οπο	ου� �χει εφαρµογ� στο
λανθ�νον κ�στο� που συνιστ� εν	σχυση η πα-
ρ�κκλιση του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοι-
χε	ο γ) τη� Συνθ�κη�. Η Επιτροπ� διαχ�ρισε
τρ	α σκ�λη του καθεστ�το�:

391. Το �να αφορ� τη δι�λυση των πειραµα-
τικ�ν πυρηνικ�ν εγκαταστ�σεων, για τι�
οπο	ε� οι παραγωγο	 ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
ε	ναι συνυπε�θυνοι µαζ	 µε το οµοσπονδιακ�
κρ�το� απ� το 1990, �ξι χρ�νια πριν απ� την
�κδοση τη� οδηγ	α�. Η Επιτροπ�, αφο� επε-
σ�µανε �τι η απ�φασ� τη� δεν θ	γει τι� δια-
τ�ξει� τη� συνθ�κη� Ευρατ�µ, θε�ρησε �τι
οι αποζηµι�σει� που λαµβ�νουν η Electrabel
και η SPE πληρο�ν τα κριτ�ρια που ορ	ζονται
στα σηµε	α 4.1 �ω� 4.3 τη� µεθ�δου.

392. Αντ	θετα, �σον αφορ� τι� συντ�ξει� των
εργαζοµ�νων στον τοµ�α του ηλεκτρισµο�, η
Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβολ	ε� βασιζ�µενη
κυρ	ω� στον µη ειδικ� χαρακτ�ρα των δε-
σµε�σεων που συνδ�ουν επ	 του σηµε	ου αυ-
το� την Electrabel και την SPE µε του� εργαζο-
µ�νου� του�. Το σ�νολο των επιχειρ�σεων που
υπ�γονται στη συλλογικ� σ�µβαση στου� το-
µε	� του ηλεκτρισµο� και του αερ	ου, συµπε-
ριλαµβανοµ�νων των νεοεισερχοµ�νων, υπ�-
κεινται στι� 	διε� υποχρε�σει�. Hλλα σηµε	α
εν	σχυσαν τι� αµφιβολ	ε� τη� Επιτροπ��, �πω�
το γεγον�� �τι το καθεστ�� δεν προ�βλεπε ο�τε
περιορισµ� στο χρ�νο ο�τε κλιµ�κωση τη�
αποζηµ	ωση� σε συν�ρτηση µε την εξ�λιξη τη�
τιµ�� αγορ�� του ηλεκτρισµο� και τη� αναµε-
ν�µενη� α�ξηση� τη� παραγωγικ�τητα� των εν
λ�γω επιχειρ�σεων, �πω� αναφ�ρεται στα ση-
µε	α 3.12, 4.1 και 4.5 τη� µεθ�δου.

393. Το τρ	το σκ�λο� του καθεστ�το� αφορ�
την προ�θηση των ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ρ-
γεια� και τη� ορθολογικ�� χρ�ση� των ενερ-
γειακ�ν π�ρων, που χρηµατοδοτε	ται απ� τον
καθορισµ� µια� επιβεβληµ�νη� τιµ�� για του�
τελικο�� καταναλωτ�� ηλεκτρισµο�, αν�τε-

ρη� απ� την τιµ� αγορ��. Καθ�τι τα στοιχε	α
�ταν παρ�µοια µε την προαναφερθε	σα βρε-
τανικ& υπ�θεση, η Επιτροπ� επαν�λαβε την
εξ�ταση που ε	χε διενεργ�σει προηγουµ�νω�
και θε�ρησε, κατ’ εφαρµογ� τη� νοµολογ	α�
Preussen Elektra, �τι το εν λ�γω σκ�λο� δεν πε-
ρι�χει καν�να στοιχε	ο κρατικ�� εν	σχυση�.

3. ∂ÈÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ·

394. Σε µια υπ�θεση παρ�µοια µε αυτ� που ανα-
φ�ρεται ανωτ�ρω στην παρ�γραφο 375 η Επι-
τροπ� περ�τωσε µε αρνητικ� απ�φαση τη δια-
δικασ	α που ε	χε κινηθε	 στι� 11 Ιουλ	ου 2001
σχετικ� µε ισπανικ! καθεστ�� ευνοϊκ� για τα κ�-
ντρα συντονισµο�, χωρ	� ωστ�σο να συνδυ�-
σει την απ�φασ� τη� µε εντολ� επιστροφ��
των ενισχ�σεων που �χουν �δη χρηµατοδοτη-
θε	.

395. Ω� προ� το τελευτα	ο αυτ� σηµε	ο, η Επι-
τροπ� δ�χθηκε �τι, λαµβ�νοντα� υπ�ψη τι�
οµοι�τητε� µεταξ� των νοµοθετικ�ν διατ�-
ξεων που ισχ�ουν για τα κ�ντρα συντονισµο�
τη� Βισκαϊκ�� και του Βελγ	ου, οι ισπανικ��
αρχ�� ε�λογα θε�ρησαν �τι το βασκικ� κα-
θεστ�� δεν περι�χει καν�να στοιχε	ο εν	-
σχυση�. Ειδικ�τερα, το 1984 η Επιτροπ� ε	χε
εκδ�σει απ�φαση προ� αυτ� την κατε�θυνση
σχετικ� µε το βελγικ� καθεστ��.

396. Επ	 τη� ουσ	α�, απ� την εξ�ταση τη� Επι-
τροπ�� προκ�πτει �τι τα κ�ντρα συντονισµο�
τη� Βισκαϊκ�� παρ�χουν φορολογικ� πλεο-
ν�κτηµα στι� επιχειρ�σει� που ε	ναι επιλ�-
ξιµε� για το καθεστ��, λ�γω του �τι τα χρη-
µατοοικονοµικ� �ξοδα των συναλλαγ�ν του�
εξαιρο�νται απ� τη β�ση του φορολογητ�ου
του� εισοδ�µατο�. Μια απ� τι� προϋποθ�σει�
επιλεξιµ�τητα� των επιχειρ�σεων στο καθε-
στ�� ε	ναι επιπλ�ον η υποχρ�ωση να πραγ-
µατοποιο�ν το 25% του κ�κλου εργασι�ν του�
απ� εξαγωγ��. �τσι, η Επιτροπ� �κρινε �τι
στην προκειµ�νη περ	πτωση ο επηρεασµ��
των συναλλαγ�ν ενισχ�ει την επιλεκτικ�τητα
του καθεστ�το�.

397. Η Επιτροπ� περ�τωσε την επ	σηµη δια-
δικασ	α εξ�ταση� του προνοµιακο� φορολο-
γικο� καθεστ�το� υπ�ρ των νησι�ν Εland
(Φινλανδ�α) (2) εκδ	δοντα� απ�φαση µε την
οπο	α χαρακτηρ	ζεται ω� κρατικ� εν	σχυση το
καθεστ�� που βασ	ζεται στην εγκατ�σταση
εταιρει�ν εξαρτηµ�νη� ασφ�λιση� στα εν
λ�γω νησι�.

94 (1) Επιστολ� τη� Επιτροπ�� SG(2001) D/290869 τη� 6η� Αυ-
γο�στου 2001. (2) Υπ�θεση C 55/01.
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398. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη �τι η µοναδικ� λει-
τουργ	α των εταιρει�ν αυτο� του ε	δου� �ταν
η κ�λυψη των κινδ�νων των επιχειρ�σεων
στι� οπο	ε� αν�καν, το καθεστ�� δηµιουρ-
γο�σε µια εκ των πραγµ�των επιλεκτικ�τητα
µεταξ� επιχειρ�σεων. Ασφαλ��, κ�θε επι-
χε	ρηση, χωρ	� καµ	α δι�κριση ω� προ� το
µ�γεθ�� τη� � τον τοµ�α δραστηρι�τητ�� τη�,
νοµικ�� �χει τη δυνατ�τητα να ιδρ�σει τη
δικ� τη� εταιρε	α αντασφ�λιση�. Ωστ�σο,
µ�νο ορισµ�νε� µεγ�λε� επιχειρ�σει� ε	ναι σε
θ�ση να επωφεληθο�ν απ� οικονοµ	ε� κλ	-
µακα� χρησιµοποι�ντα� το καθεστ��. �τσι,
η Επιτροπ� εκτιµ� το κριτ�ριο τη� επιλεκτι-
κ�τητα� µε β�ση τι� πραγµατικ�� συνθ�κε�.

399. Τον Μ�ιο του 2002 η Επιτροπ� εξ�δωσε
αρνητικ� απ�φαση σχετικ� µε εν	σχυση προ�
την εταιρε	α κατασκευ�� πορσελ�νη� GEA,
περατ�νοντα� τη διαδικασ	α �ρευνα� που ε	χε
κινηθε	 τον Σεπτ�µβριο του 2001 (1). Το 1997,
η Επιτροπ� ε	χε εγκρ	νει τη χορ�γηση εν	-
σχυση� στην Grupo de Empresas Αlvarez
(«GEA») υπ� την προϋπ�θεση �τι δεν επρ�-
κειτο να χορηγηθε	 πρ�σθετη εν	σχυση στον
�µιλο κατ� τη δι�ρκεια εφαρµογ�� του σχε-
δ	ου αναδι�ρθρωσ�� του. Ωστ�σο, το 2001 η
Επιτροπ� �λαβε αρκετ�� καταγγελ	ε� κατ�
τι� οπο	ε� η εταιρε	α τ�γχανε, τουλ�χιστον
απ� τον Ιανου�ριο του 1997, ευνοϊκ�� µετα-
χε	ριση� σε σχ�ση µε τα χρ�η τη� προ� του�
οργανισµο�� κοινωνικ�� ασφ�λιση� και τη
φορολογικ� διο	κηση. Η Επιτροπ� θε�ρησε
�τι η συνεχ�� και συστηµατικ� µη καταβολ�
εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�λιση� αποτελε	
µεταβ	βαση κρατικ�ν π�ρων στην GEA και
στη Vanosa. Η µεταβ	βαση αυτ� του� παρ�χει
�να ανταγωνιστικ� πλεον�κτηµα, καθ�τι —
σε αντ	θεση µε του� ανταγωνιστ�� του�— δεν
επιβαρ�νονται µε αυτ� τα �ξοδα, �πω� θα συ-
ν�βαινε κανονικ�. Συνεπ��, η κατ�σταση αυτ�
αποτελε	 εν	σχυση κατ� την �ννοια του �ρ-
θρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�.

400. Το γεγον�� και µ�νο �τι η εθνικ� νοµο-
θεσ	α την οπο	α επικαλε	ται η ισπανικ� κυ-
β�ρνηση �ταν εφαρµοστ�α σε οποιαδ�ποτε
επιχε	ρηση ακολουθο�σε πρ�γραµµα αν�-
κτηση� χρε�ν υπ� δικαστικ� εποπτε	α, � ε	χε
συν�ψει χρ�η προ� την κοινωνικ� ασφ�λιση
και το Υπουργε	ο Οικονοµικ�ν, δεν αρκε	 για
να µη χαρακτηριστο�ν ω� ενισχ�σει� κατ�
την �ννοια του �ρθρου 87 τη� Συνθ�κη� τα µ�-
τρα που �λαβε η Ισπαν	α. Το πλεον�κτηµα
που απορρ�ει απ� τη συνεχ� και συστηµα-
τικ� µη καταβολ� των εισφορ�ν κοινωνικ��
ασφ�λιση�, τουλ�χιστον µεταξ� Ιανουαρ	ου

1997 και Ιανουαρ	ου 2001, οφε	λεται στο γε-
γον�� �τι η Ισπαν	α δεν �λαβε τα µ�τρα που
προ�βλεπε η ισπανικ� νοµοθεσ	α (διαδικα-
σ	α πτ�χευση�, χωριστ�� διαδικασ	ε� ανα-
γκαστικ�� εκτ�λεση�) �στε να αποτρ�ψει τι�
επιχειρ�σει� να συνεχ	σουν τη δραστηρι�-
τητ� του� στο διηνεκ�� χωρ	� να εκπληρ�-
νουν τι� φορολογικ�� και ασφαλιστικ�� του�
υποχρε�σει�. H συµπεριφορ� του κρ�του�
δεν οδηγε	 επ’ ουδεν	 στο συµπ�ρασµα �τι
εν�ργησε ω� ιδι�τη� επενδυτ�� που επεδ	ωκε
να ανακτ�σει τουλ�χιστον µικρ� µ�ρο� των
οφειλ�µενων φ�ρων και εισφορ�ν κοινωνι-
κ�� ασφ�λιση�.

401. Στι� 17 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε την ιδιωτικοπο	ηση τη� «Société
Française de Production». Η SFP ε	ναι δηµ�σια
επιχε	ρηση και δραστηριοποιε	ται στον τοµ�α
τη� ραδιοτηλεοπτικ�� παραγωγ��. Στο πλα	-
σιο τη� ιδιωτικοπο	ηση�, η Γαλλ�α προτ	θεται
να χρηµατοδοτ�σει κοινωνικ� µ�τρα υπ�ρ
των απολυθ�ντων εργαζοµ�νων. Κατ� το µ�-
τρο που τα κοινωνικ� αυτ� µ�τρα δεν απαλ-
λ�σσουν την επιχε	ρηση απ� τι� επιβαρ�ν-
σει� που κανονικ� πρ�πει να επωµιστε	 σ�µ-
φωνα µε τι� νοµικ�� και συµβατικ�� τη�
υποχρε�σει�, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι το κοι-
νωνικ� πρ�γραµµα που χρηµατοδοτε	ται απ�
το κρ�το� δεν εµπερι�χει κρατικ� εν	σχυση
υπ�ρ τη� SFP.

4. ™ÙÚ¤‚ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

402. Το ∆ικαστ�ριο επιβεβα	ωσε την ευρε	α
ερµηνε	α που δ	νει στη σχ�ση µε τι� συν�πειε�
στι� συναλλαγ��, δηλαδ� αρκε	 να ενδυναµ�-
νει η εν	σχυση την ανταγωνιστικ� θ�ση του
αποδ�κτη �ναντι των ανταγωνιστ�ν του και
κατ’ αυτ� τον τρ�πο να στρεβλ�νει τον αντα-
γωνισµ� (2). Η στρ�βλωση δεν απαιτε	ται να
ε	ναι ουσι�δη� � σηµαντικ�. �να µικρ� ποσ�
εν	σχυση� δεν αποκλε	εται να στρεβλ�νει τον
ανταγωνισµ�, εκτ�� απ� περιπτ�σει� που υπ�-
γονται στον καν�να de minimis.

5. ™˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

403. Τον Ιο�λιο του 2001 η Επιτροπ� πρ�-
τεινε στι� ιταλικ	
 αρχ��, στο πλα	σιο του
ελ�γχου των ισχυουσ�ν φορολογικ�ν ενι-
σχ�σεων στα κρ�τη µ�λη, να εκδ�σουν κα-
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(1) Υπ�θεση C 71/01.

(2) Βλ�πε, για παρ�δειγµα, τι� αποφ�σει� στι� υποθ�σει� C-05/01,
Β�λγιο κατ� Επιτροπ��, και Τ-269/99, Τ-271/99, Τ-372/99, 
Τ-346-348, Diputación Foral de Guipúzcoa κ.λπ. κατ� Επιτροπ��.



τ�λληλα µ�τρα προκειµ�νου να συµµορφω-
θε	 το εν λ�γω καθεστ�� µε την πρ�σφατη
ανακο	νωσ� τη� για τι� ενισχ�σει� που σχε-
τ	ζονται µε την �µεση φορολογ	α των επιχει-
ρ�σεων (1). Επειδ� οι ιταλικ�� αρχ�� δεν εξ�-
δωσαν τα προταθ�ντα µ�τρα εντ�� τη� τα-
χθε	σα� προθεσµ	α�, η Επιτροπ� κ	νησε τον
Φεβρου�ριο τη διαδικασ	α κατ’ αντιδικ	α και
στη συν�χεια, τον ∆εκ�µβριο, εξ�δωσε την
αρνητικ� απ�φαση για το εν λ�γω καθεστ��
που υφ	σταται, αλλ� ποτ� δεν τ�θηκε σε
ισχ� (2).

404. Το εν λ�γω καθεστ�� βασ	ζεται στη χο-
ρ�γηση φορολογικ�ν πλεονεκτηµ�των στου�
χρηµατοπιστωτικο�� οργανισµο��, στι� ασφα-
λιστικ�� εταιρε	ε� και στου� πιστωτικο�� ορ-
γανισµο�� που ε	ναι εγκατεστηµ�νοι στο κ�-
ντρο και συναλλ�σσονται µε τι� χ�ρε� τη�
Κεντρικ�� Ευρ�πη�. Η Επιτροπ� το ε	χε
εγκρ	νει το 1995, δι�τι ευνοο�σε την κινητο-
πο	ηση ιδιωτικ�ν κεφαλα	ων για την αν�-
πτυξη των χρηµατοπιστωτικ�ν αγορ�ν των
χωρ�ν τη� Κεντρικ�� Ευρ�πη�.

405. Σ�µερα θεωρε	 �τι, λαµβ�νοντα� υπ�ψη
την ανακο	νωσ� τη� σχετικ� µε την εφαρ-
µογ� των καν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� στα µ�τρα που σχετ	ζονται µε την �µεση
φορολογ	α των επιχειρ�σεων (3), το καθεστ��
αποτελε	 εν	σχυση λειτουργ	α� που δεν αντα-
ποκρ	νεται στα χαρακτηριστικ� τα οπο	α προ-
βλ�πονται στην ανακο	νωση. Επιπλ�ον, η
εφαρµογ� του καθεστ�το� θα επηρ�αζε στο
εξ��, λ�γω των συµφωνι�ν µεταξ� τη� Κοι-
ν�τητα� και των υποψ�φιων για προσχ�ρηση
χωρ�ν, τι� συναλλαγ�� στην αγορ� χρηµα-
τοπιστωτικ�ν υπηρεσι�ν.

° — ∂Í¤Ù·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚¿ÛÈÌÔ˘
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406. Στι� 13 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να εγκρ	νει υπ� �ρου� την εν	σχυση
δι�σωση� που χορ�γησε η Γαλλ�α στην Bull (4).
Με την �κδοση τη� απ�φαση� ολοκληρ�θηκε

η διαδικασ	α που ε	χε κινηθε	 στι� 9 Απρι-
λ	ου 2002. Η γαλλικ� κυβ�ρνηση, µ�τοχο�
τη� Bull, τη� χορ�γησε δ�νειο δι�σωση�
�ψου� 450 εκατ. ευρ� τον ∆εκ�µβριο του 2001
και κατ� το πρ�το εξ�µηνο του 2002. Λ�γω
των αµφιβολι�ν που ε	χε η Επιτροπ� σχετικ�
µε τη συµµ�ρφωση τη� εν λ�γω εν	σχυση�
δι�σωση� µε τι� κοινοτικ�� κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
για τη δι�σωση και την αναδι�ρθρωση προ-
βληµατικ�ν επιχειρ�σεων, αποφ�σισε να κι-
ν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α. Η ανησυχ	α
τη� Επιτροπ�� π�γαζε κυρ	ω� απ� το γεγον��
�τι η εν	σχυση φαιν�ταν να εντ�σσεται σε
µια µακροπρ�θεσµη διαδικασ	α αναδι�ρθρω-
ση�, εν� στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� προ-
βλ�πεται �τι µια πρ�ξη εν	σχυση� πρ�πει να
ε	ναι �κτακτη και να αποσκοπε	 αποκλειστικ�
στη διατ�ρηση των δραστηριοτ�των τη� εται-
ρε	α� για περιορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα,
εν�σω εξετ�ζεται το µ�λλον τη�. Επιπλ�ον,
η Επιτροπ� αµφ�βαλλε σχετικ� µε το κατ�
π�σον η Bull µπορο�σε να χρησιµοποι�σει
εν	σχυση δι�σωση� για να καλ�ψει το κ�στο�
αναδι�ρθρωση�. ∆εδοµ�νου �τι η Bull ε	χε
�δη λ�βει εν	σχυση αναδι�ρθρωση� το 1993-
1994, κατ� καν�να δεν θα µπορο�σε να γ	νει
δεκτ� µια ν�α εν	σχυση, λ�γω τη� «αρχ�� τη�
εφ�παξ εν	σχυση�» που περι�χεται στι� κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� ενισχ�σει� δι�-
σωση� και αναδι�ρθρωση�.

407. Κατ� τη διαδικασ	α �ρευνα�, οι γαλλικ��
αρχ�� υπ�βαλαν επαρκ� αποδεικτικ� στοι-
χε	α για το �τι τηρ�θηκαν οι κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει� δι�σωση�
και αναδι�ρθρωση�: το δ�νειο δι�σωση� δι-
καιολογε	το απ� τα πολ� σοβαρ� κοινωνικ�
προβλ�µατα, το επιτ�κιο του δανε	ου �ταν
τουλ�χιστον αν�λογο µε το επιτ�κιο που θα
�πρεπε να καταβ�λει µια υγι�� οικονοµικ��
εταιρε	α υπ� του� κανονικο�� �ρου� τη� αγο-
ρ�� και το δ�νειο περιορ	στηκε στο ποσ� που
�ταν απαρα	τητο για να διατηρ�σει η επιχε	-
ρηση τι� δραστηρι�τητ�� τη� για περ	οδο �ξι
µην�ν. Οι γαλλικ�� αρχ�� υποστ�ριξαν �τι
το δ�νειο δι�σωση� αποτ�λεσε βραχυπρ�θε-
σµη εν	σχυση δι�σωση� και �τι το κ�στο� τη�
αναδι�ρθρωση� χρηµατοδοτ�θηκε απ� την
π�ληση περιουσιακ�ν στοιχε	ων και �χι απ�
το δ�νειο αναδι�ρθρωση�.

408. Σ�µφωνα µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµ-
µ�� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για
τη δι�σωση και την αναδι�ρθρωση προβλη-
µατικ�ν επιχειρ�σεων (5), η εν	σχυση δι�-
σωση� πρ�πει να αποπληρωθε	 εντ�� δ�δεκα
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(1) EE C 384 τη� 10.12.1998.
(2) Υπ�θεση C 16/2002 (πρ�ην E 5/2000).
(3) Υπ�θεση C 48/2001 (πρ�ην NN 43/2000).
(4) Υπ�θεση C 29/02. (5) ΕΕ C 288 τη� 9.10.1999, σσ. 2-18.
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µην�ν απ� την καταβολ� τη� τελευτα	α� δ�-
ση� του δανε	ου στην Bull. Ω� εκ το�του, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να χορηγ�σει την
�γκρισ� τη�, υπ� τη ρητ� προϋπ�θεση �τι οι
γαλλικ�� αρχ�� πρ�πει να παρ�σχουν στοι-
χε	α για την αποπληρωµ� του δανε	ου απ�
την Bull µ�χρι το τ�λο� τη� περι�δου δ�δεκα
µην�ν απ� την εκταµ	ευση τη� τελευτα	α� δ�-
ση�. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� εξ�τασε προσε-
κτικ� ε�ν η εν	σχυση περιορ	στηκε στο ποσ�
που �ταν απαρα	τητο για να διατηρ�σει η επι-
χε	ρηση τι� δραστηρι�τητ�� τη� επ	 �να εξ�-
µηνο και, ειδικ�τερα, θ�λησε να βεβαιωθε	
�τι η ληφθε	σα εν	σχυση δεν χρησιµοποι�-
θηκε για να πραγµατοποιηθο�ν ν�ε� επενδ�-
σει�. Τ�λο�, στην απ�φαση τη� Επιτροπ��
καθ	σταται σαφ�� �τι καµ	α πρ�σθετη στ�-
ριξη υπ� µορφ� εν	σχυση� αναδι�ρθρωση�
δεν µπορε	 να χορηγηθε	 µ�χρι την 31η ∆ε-
κεµβρ	ου 2004. Επ	ση�, δεν µπορε	 να χορη-
γηθε	 �λλη εν	σχυση δι�σωση� στην Bull, κα-
θ�τι η εν	σχυση δι�σωση� εξ ορισµο� απο-
τελε	 πρ�ξη επιτελο�µενη �παξ µε στ�χο να
διατηρ�σει η επιχε	ρηση τι� δραστηρι�τη-
τ�� τη� για περιορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα.

409. Στι� 27 Νοεµβρ	ου 2002 η Επιτροπ� εν�-
κρινε εν	σχυση δι�σωση� που χορηγ�θηκε
απ� την κυβ�ρνηση του Ηνωµ	νου Βασιλε�ου
στην British Energy plc (1). Η British Energy
plc ε	ναι µ	α απ� τι� σηµαντικ�τερε� επι-
χειρ�σει� στην αγορ� ηλεκτρισµο� του Ηνω-
µ�νου Βασιλε	ου. Εκµεταλλε�εται κυρ	ω�
πυρηνικο�� σταθµο��. Η µε	ωση των τιµ�ν
χονδρικ�� τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� µετ�
την καθι�ρωση εν�� ν�ου συστ�µατο� εµπο-
ρ	ου ηλεκτρικ�� εν�ργεια� στην Αγγλ	α και
την Ουαλ	α οδ�γησε σε σοβαρ� µε	ωση τη�
ταµειακ�� ρο�� απ� του� πυρηνικο�� σταθ-
µο�� του οµ	λου. Στι� 9 Σεπτεµβρ	ου 2002, η
κυβ�ρνηση του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου απο-
φ�σισε να χορηγ�σει στην British Energy plc
δ�ο πιστωτικ�� διευκολ�νσει�. Στ�χο� του�
ε	ναι κυρ	ω� να επιτρ�ψουν στην εταιρε	α
να καλ�ψει τα λειτουργικ� τη� �ξοδα και να
µην αθετ�σει τι� υποχρε�σει� που απορρ�-
ουν απ� τι� εµπορικ�� συµβ�σει� τη� και τι�
κανονιστικ�� απαιτ�σει� για περ	οδο �ξι µη-
ν�ν. Οι πιστωτικ�� διευκολ�νσει� ε	ναι δυ-
νατ� να αντικατασταθο�ν κ�ποτε απ� κρατι-
κ�� εγγυ�σει� επ	 δανε	ων χορηγο�µενων
απ� ιδιωτικ�� τρ�πεζε� στην British Energy
plc.

410. Αφο� δ�λωσε �τι η απ�φαση δεν θ	γει τη
συµµ�ρφωση µε του� καν�νε� και τι� υπο-
χρε�σει� τη� συνθ�κη� Ευρατ�µ, ιδ	ω� σε

σχ�ση µε τα µ�τρα που πρ�πει να λαµβ�νο-
νται στο πλα	σιο σχεδ	ου αναδι�ρθρωση� �
εκκαθ�ριση�, η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι η
εν	σχυση περιορ	ζεται στο ποσ� που ε	ναι
απαρα	τητο για να διατηρ�σει ο �µιλο� τι�
δραστηρι�τητ�� του. Στο πλα	σιο αυτ�, η κυ-
β�ρνηση του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου συγκρ�-
τησε �ναν πολ� αυστηρ� µηχανισµ� για να
εξασφαλιστε	 �τι η εκταµ	ευση χρηµ�των θα
ε	ναι δυνατ� µ�νον �ταν θα ε	ναι απολ�τω�
απαρα	τητη και σε ποσ� που θα ε	ναι επ	ση�
απολ�τω� απαρα	τητα. Η αναγκαι�τητα κ�θε
πληρωµ�� που θα ζητ� ο δικαιο�χο� θα εκτι-
µ�ται εκ των προτ�ρων απ� ανεξ�ρτητου�
εµπειρογν�µονε� ελεγκτ��. Σε κ�θε περ	-
πτωση, το αν�τατο ποσ� τη� εν	σχυση� �χει
οριστε	 σε 899 εκατ. GBP, και ενδεχοµ�νω�
σε �λλα 276 εκατ. GBP για σαφ�� καθορι-
σµ�να απρ�βλεπτα γεγον�τα, που θα χρησι-
µοποιηθο�ν αποκλειστικ� για του� συγκε-
κριµ�νου� σκοπο�� για του� οπο	ου� προορ	-
ζονται. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι οι εν λ�γω
πιστωτικ�� διευκολ�νσει� πληρο�ν τι� προϋ-
ποθ�σει� που προβλ�πονται στι� «κοινοτικ��
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� για τη δι�σωση και την ανα-
δι�ρθρωση προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων».
Η εν	σχυση δικαιολογε	ται απ� σοβαρ� κοι-
νωνικ� προβλ�µατα, χορηγε	ται υπ� µορφ�
αποπληρωτ�ων δανε	ων µε το επιτ�κιο τη�
αγορ�� � υπ� µορφ� κρατικ�ν εγγυ�σεων επ	
τ�τοιων δανε	ων, περιορ	ζεται στο ελ�χιστο
απαρα	τητο ποσ� και δεν �χει αδικαιολ�γητα
δυσµενε	� δευτερογενε	� επιπτ�σει� σε �λλα
κρ�τη µ�λη.

411. Κατ� συν�πεια, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να εγκρ	νει την εν	σχυση για �ξι µ�νε�. Η
�γκριση τη� εν	σχυση� δι�σωση� βασ	ζεται
στο γεγον�� �τι η κυβ�ρνηση του Ηνωµ�νου
Βασιλε	ου δεσµε�θηκε �τι θα υποβ�λει στην
Επιτροπ� εντ�� �ξι µην�ν πλ�ρε� σχ�διο ανα-
δι�ρθρωση� τη� British Energy plc. Επιπλ�ον,
το Ηνωµ�νο Βασ	λειο δεσµε�θηκε �τι θα υπο-
β�λλει αναφορ� στην Επιτροπ� κ�θε µ�να
σχετικ� µε τι� πληρωµ�� προ� την British
Energy plc και �τι θα ενηµερ�σει την Επι-
τροπ� για κ�θε ουσι�δη µεταβολ� τη� κατ�-
σταση� του οµ	λου. Κ�θε µελλοντικ� εν	-
σχυση προ� την British Energy plc στο πλα	-
σιο του σχεδ	ου αναδι�ρθρωση� θα πρ�πει να
κοινοποιηθε	 στην Επιτροπ� και θα εκτιµη-
θε	 αυτοτελ��.

1.2. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜

412. Στι� 9 Απριλ	ου 2002 η Επιτροπ� κ	νησε
διαδικασ	α κατ� τη� Bankgesellschaft Berlin
AG προκειµ�νου να διενεργηθε	 εµπεριστα- 97

(1) Υπ�θεση NN 161/02.



τωµ�νη �ρευνα σχετικ� µε την εν	σχυση ανα-
δι�ρθρωση� που χορηγ�θηκε στην τρ�πεζα
απ� το γερµανικ! οµ!σπονδο κρ�το
 του Βερο-
λ	νου (1). Η Bankgesellschaft Berlin, που ελ�γ-
χεται απ� το οµ�σπονδο κρ�το� του Βερολ	-
νου, ε	ναι η δ�κατη µεγαλ�τερη τρ�πεζα τη�
Γερµαν	α� και το ηγετικ� πιστωτικ� 	δρυµα
του Βερολ	νου. Λ�γω κτηµατοµεσιτικ�ν πρ�-
ξεων υψηλο� κινδ�νου, �πω� εγγυ�σει� µι-
σθωµ�των που δ�θηκαν σε επενδυτ�� κεφα-
λα	ων κατ� τη δι�ρκεια τη� δεκαετ	α� του
1990, το 2001 η τρ�πεζα δι�λθε σοβαρ� κρ	ση.
Το καλοκα	ρι του 2001 χρει�στηκε α�ξηση
κεφαλα	ου �ψου� 2 δισ. ευρ� για να αποτρα-
πε	 η παρ�µβαση των εποπτικ�ν αρχ�ν του
τραπεζικο� συστ�µατο�. Το οµ�σπονδο κρ�-
το� χορ�γησε εισφορ� κεφαλα	ου �ψου� 1,8
δισ. ευρ�, που επετρ�πη απ� την Επιτροπ� ω�
εν	σχυση δι�σωση� σε προσωριν� β�ση, µ�-
χρι την υποβολ� και �γκριση σχεδ	ου ανα-
δι�ρθρωση�. Μετ� την ανακ�λυψη και �λλων
κινδ�νων, τον ∆εκ�µβριο του 2001 το οµ�-
σπονδο κρ�το� χρει�στηκε να παρ�µβει και
π�λι παρ�χοντα� στην τρ�πεζα αυτ� που ονο-
µ�στηκε «ασπ	δα κατ� κινδ�νων»: πρ�κειται
για εγγυ�σει� για τη λογιστικ� αξ	α στοι-
χε	ων ενεργητικο� που αντιπροσωπε�ουν ακ	-
νητα και πιστ�σει� του οµ	λου µε αν�τατη
θεωρητικ� ονοµαστικ� αξ	α περ	που 21 δισ.
ευρ�. Μολον�τι το ποσ� αυτ� ε	ναι θεωρη-
τικ�, και οι κ	νδυνοι δεν θα επ�λθουν µε β�ση
τι� ρεαλιστικ�� προβλ�ψει�, οι εγγυ�σει� τα
επ�µενα 25-30 χρ�νια θα αν�λθουν πιθαν��
σε αρκετ� δισεκατοµµ�ρια ευρ�.

413. Η α�ξηση κεφαλα	ου και οι εγγυ�σει�
τη� ασπ	δα� κατ� των κινδ�νων αποτελο�ν τη
β�ση του σχεδ	ου αναδι�ρθρωση� που υπο-
βλ�θηκε στην Επιτροπ� στο τ�λο� Ιανουα-
ρ	ου 2002. Κατ�πιν τη� προκαταρκτικ�� τη�
εκτ	µηση�, η Επιτροπ� ε	χε αµφιβολ	ε� ω�
προ� το συµβιβ�σιµο τη� εν	σχυση� ανα-
δι�ρθρωση� µε την κοιν� αγορ�. Οι αµφιβο-
λ	ε� αυτ�� αφορο�σαν κυρ	ω� τη µελλοντικ�
βιωσιµ�τητα τη� τρ�πεζα� και την επ�ρκεια
των µ�τρων για τον περιορισµ� τη� παρου-
σ	α� τη� τρ�πεζα� στην αγορ�. Μετ� τη δη-
µοσ	ευση τη� απ�φαση� για την κ	νηση τη�
διαδικασ	α� τον Ιο�νιο του 2002, η Επιτροπ�
�λαβε παρατηρ�σει� τρ	των και αρκετ� πλη-
ροφοριακ� στοιχε	α απ� τι� γερµανικ�� αρχ��
σχετικ� µε τα πραγµατικ� περιστατικ�. Στο τ�-
λο� του 2002 η �ρευνα συνεχιζ�ταν, λ�γω τη�
περιπλοκ�τητα� ορισµ�νων απ� τα θ�µατα
που προ�κυψαν — µεταξ� αυτ�ν συµπερι-
λαµβ�νονται και οι επιπτ�σει� µια� �λλη�
διαδικασ	α� που κιν�θηκε τον Ιο�λιο του 2002

σχετικ� µε προηγο�µενη µεταβ	βαση κεφα-
λα	ων και περιουσιακ�ν στοιχε	ων σε θυγα-
τρικ� τη� Bankgesellschaft Berlin, τη
Landesbank Berlin.

1.3. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

414. Η Επιτροπ� εξ�δωσε τρει� αποφ�σει�
σχετικ� µε του� συντελεστ�� των ειδικ�ν φ�-
ρων καταν�λωση� που επιβ�λλονται στα βιο-
κα�σιµα. Παρ�µοια µ�τρα ανακοιν�θηκαν
απ� το Ηνωµ�νο Βασ	λειο (2), την Ιταλ	α (3)
και τη Γαλλ	α (4). Οι τρει� αποφ�σει� εκδ�-
θηκαν κατ�πιν αποφ�σεων του Συµβουλ	ου
τη� 25η� Μαρτ	ου 2002 και τη� 27η� Ιουν	ου
2002, β�σει του �ρθρου 8 παρ�γραφο� 4 τη�
οδηγ	α� 92/81/ΕΟΚ του Συµβουλ	ου για την
εναρµ�νιση των διαρθρ�σεων των ειδικ�ν
φ�ρων καταν�λωση� που επιβ�λλονται στα
πετρελαιοειδ�. Το ιταλικ� µ�τρο συν	στατο
στην παρ�ταση εν�� φορολογικο� καθεστ�-
το� υπ�ρ τη� παραγωγ�� βιοντ	ζελ. Β�σει του
µ�τρου του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου, το βιοντ	-
ζελ που παρ�γεται ε	τε απ� µεθυλεστ�ρε�
ελαιοκρ�µβη� ε	τε απ� αναγεννηµ�νο φυτικ�
�λαιο πληρο	 τι� προϋποθ�σει� για τη ν�α µε	-
ωση των ειδικ�ν φ�ρων καταν�λωση�. Gσον
αφορ� τη Γαλλ	α, η απ�φαση εκδ�θηκε κα-
τ�πιν απ�φαση� του Πρωτοδικε	ου τη�
27η� Σεπτεµβρ	ου 2000, η οπο	α ακ�ρωσε εν
µ�ρει την απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 9η�
Απριλ	ου 1997, β�σει τη� οπο	α� η Επιτροπ�
ε	χε κηρ�ξει συµβιβ�σιµη µε την κοιν� αγορ�
την εν	σχυση υπ�ρ εστ�ρων φυτικο� ελα	ου
και ETBE.

415. Στι� ανωτ�ρω τρει� υποθ�σει�, η εν	-
σχυση εγκρ	θηκε επειδ� �ταν σ�µφωνη µε
τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι�
ενισχ�σει� για την προστασ	α του περιβ�λ-
λοντο�, και ειδικ�τερα β�σει του κεφαλα	ου
E.3.3. Σ�µφωνα µε το κεφ�λαιο αυτ�, οι ενι-
σχ�σει� λειτουργ	α� για την παραγωγ� εν�ρ-
γεια� απ� ανανε�σιµε� πηγ�� συν�θω�
µπορο�ν να εγκριθο�ν. Για να εκτιµ�σει ε�ν
µπορο�σε να δικαιολογηθε	 η προσωριν� φο-
ρολογικ� απαλλαγ�, η Επιτροπ� εξ�τασε ε�ν
η εν	σχυση λειτουργ	α� περιοριζ�ταν στην
κ�λυψη τη� διαφορ�� µεταξ� του κ�στου� πα-
ραγωγ�� εν�ργεια� απ� ανανε�σιµε� πηγ��
και τη� τιµ�� αγορ�� τη� εν�ργεια�. Η Επι-
τροπ� συµπ�ρανε στι� τρει� αυτ�� υποθ�σει�
�τι δεν υφ	σταται υπεραντιστ�θµιση κατ� την
�ννοια των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν σχετικ�

98
(1) Υπ�θεση NN 5/02.

(2) Υπ�θεση N 804/01, ΕΕ C 238 τη� 3.10.2002.
(3) Υπ�θεση N 461/01, ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002.
(4) Υπ�θεση C 64/00, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη.



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

µε τι� ενισχ�σει� για την προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο� και �τι η εν	σχυση κ�λυπτε
απλ�� τη διαφορ� µεταξ� του κ�στου� παρα-
γωγ�� εν�ργεια� απ� ανανε�σιµε� πηγ�� και
τη� τιµ�� αγορ�� τη� εν�ργεια�. Ωστ�σο, στη
γαλλικ� υπ�θεση, η εν	σχυση εγκρ	θηκε επ	-
ση� επειδ� δεν επηρ�αζε δυσµεν�� του� �ρου�
των συναλλαγ�ν σε βαθµ� αντ	θετο προ� το
κοιν� συµφ�ρον. Συνεπ��, µπ�ρεσε να τ�χει
τη� απαλλαγ�� που προβλ�πεται στο �ρθρο
87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ) τη� συνθ�κη�
ΕΚ.

416. Στι� 3 Απριλ	ου 2002 η Επιτροπ� εν�-
κρινε τη λεγ�µενη «απαλλαγ� διττ�� χρ�-
ση�» β�σει τη� εισφορ�� κλιµατικ�ν µετα-
βολ�ν του Ηνωµ	νου Βασιλε�ου (1). Η εν λ�γω
εισφορ� ε	ναι περιβαλλοντικ�� φ�ρο� που
επιβ�λλεται στα ενεργειακ� προϊ�ντα τα
οπο	α χρησιµοποιο�νται ω� κα�σιµα για µη
οικιακο�� σκοπο��. Αποτελε	 κεντρικ� στοι-
χε	ο τη� στρατηγικ�� µε την οπο	α η κυβ�ρ-
νηση του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου επιδι�κει να
µει�σει κατ� 12,5% τι� εκποµπ�� αερ	ων του
θερµοκηπ	ου, �πω� συµφων�θηκε στο πλα	-
σιο του πρωτοκ�λλου του Κι�το. Η απαλλαγ�
«διττ�� χρ�ση�» εφαρµ�ζεται σε προϊ�ντα
που χρησιµοποιο�νται τ�σο ω� κα�σιµα �σο
και για �λλου� σκοπο��. Η Επιτροπ� κ	νησε
την επ	σηµη διαδικασ	α σχετικ� µε την εν
λ�γω απαλλαγ� τον Μ�ρτιο του 2001, λ�γω
αµφιβολι�ν ω� προ� την πιθαν� στρ�βλωση
του ανταγωνισµο� εξαιτ	α� τη�. Ωστ�σο, οι
αµφιβολ	ε� αυτ�� εξαλε	φθηκαν και η Επι-
τροπ� αποφ�σισε �τι η απαλλαγ� διττ�� χρ�-
ση� δεν συνιστ� κρατικ� εν	σχυση. Επιπλ�ον,
η Επιτροπ� εν�κρινε ω� συµβιβ�σιµη εν	-
σχυση µ	α ακ�µη απαλλαγ� που καλ�πτει πε-
ριορισµ�νο φ�σµα διαδικασι�ν παραγωγ��
που ανταγων	ζονται �µεσα τι� διαδικασ	ε� οι
οπο	ε� τυγχ�νουν τη� απαλλαγ�� διττ�� χρ�-
ση�.

417. Στι� 24 Απριλ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε την εισφορ� αδραν�ν υλικ�ν (περι-
βαλλοντικ�� φ�ρο� που επιβ�λλεται στην
εµπορικ� εκµετ�λλευση λ	θων, �µµου και αµ-
µοχ�λικου ω� αδραν�ν υλικ�ν για οικοδο-
µικ� �ργα) (2). Β�σει των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� για την προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο�, η Επιτροπ� εν�κρινε τη στα-
διακ� εισαγωγ� τη� εισφορ�� στη Β!ρεια
Ιρλανδ�α, υπ� µορφ� προοδευτικ�� κατ�ργη-

ση� τη� απαλλαγ�� απ� την εισφορ� εντ��
µια� πενταετ	α�.

418. Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι η οικονοµ	α
του καθεστ�το� δικαιολογο�σε τη δηµιουργ	α
απ� τι� ολλανδικ	
 αρχ	
 (3) εν�� συνολικο�
µηχανισµο� εκτ	µηση� τη� εξ�λιξη� τη� τι-
µ�� τη� γη� µετ� την εξυγ	ανση του εδ�φου�.
Η εφαρµογ� του µηχανισµο� αυτο� αναµ�νε-
ται να περιορ	σει στο 70 % των επιλ�ξιµων
εξ�δων την �νταση των ενισχ�σεων που χρη-
µατοδοτο�νται απ� το καθεστ��.

419. Το γερµανικ! σχ�διο εν	σχυση� τη� κα-
τασκευ�� εν�� σταθµο� ηλιακ�� εν�ργεια� (4)
αποτελε	 την πρ�τη ad hoc περ	πτωση επεν-
δυτικ�� εν	σχυση� στον τοµ�α των ανανε�-
σιµων πηγ�ν εν�ργεια� που εξ�τασε η Επι-
τροπ�. Το σχ�διο εγκρ	θηκε β�σει των σχε-
τικ�ν διατ�ξεων του πλαισ	ου καν�νων
σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για την
προστασ	α του περιβ�λλοντο� (5) και ιδ	ω�
β�σει του σηµε	ου 37 που καθορ	ζει τα επεν-
δυτικ� �ξοδα που ε	ναι επιλ�ξιµα για εν	-
σχυση.

420. ∆εδοµ�νου �τι πρ�κειται για ηλιακ�
εν�ργεια, δηλαδ� ανανε�σιµη, τα �ξοδα αυτ�
περιορ	ζονται στο πρ�σθετο κ�στο� που ανα-
λαµβ�νει η επιχε	ρηση η οπο	α επιλ�γει να
µην κατασκευ�σει µια παραδοσιακ� µον�δα
παραγωγ�� εν�ργεια�. Προκειµ�νου να κα-
θορ	σουν το επιπλ�ον κ�στο� τη� ενισχυ�-
µενη� επ�νδυση�, οι γερµανικ�� αρχ�� χρη-
σιµοπο	ησαν µια µ�θοδο υπολογισµο� που
φ�νηκε πειστικ� στην Επιτροπ� και τη�
οπο	α� δι�φορα στοιχε	α περιλ�φθηκαν στη
θετικ� απ�φαση.

1.4. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ∂ & ∞

421. Η Γαλλ�α κοινοπο	ησε µεµονωµ�νη εν	-
σχυση στην Ε & Α στο πλα	σιο εγκεκριµ�-
νου καθεστ�το� (6), λαµβ�νοντα� υπ�ψη τα
κατ�τατα �ρια κοινοπο	ηση� σχεδ	ων εν	-
σχυση� του προγρ�µµατο� Eureka. Ο γενικ��
στ�χο� του MEDEA+ ε	ναι να εξασφαλιστε	,
µ�σω τη� συνεργασ	α� µεταξ� δηµ�σιων ερ-
γαστηρ	ων � πανεπιστηµ	ων και βιοµηχανι-
κ�ν ερευνητικ�ν κ�ντρων απ� δι�φορα κρ�τη
µ�λη, η αν�πτυξη κατασκευαστικ�ν στοι-
χε	ων που ε	ναι αναγκα	α για το «δ	κτυο αρ-
χιτεκτονικ�� ηλεκτρικ�ν και ηλεκτρονικ�ν
δοµοστοιχε	ων». Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι η
ποσοτικ� και ποιοτικ� σηµασ	α τη� συνερ-

99(1) Υποθ�σει� C 18/C 19/2001.
(2) Υπ�θεση N 863/2001.

(3) Υπ�θεση N 520/01, ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002.
(4) Υπ�θεση N 345/2002 τη� 14η� Νοεµβρ	ου 2002.
(5) Υπ�θεση C 71/01.
(6) Υπ�θεση N 702/B/01 τη� 3η� Αυγο�στου 2002.



γασ	α� δικαιολογε	 την �γκριση του σχεδ	ου
δυν�µει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοι-
χε	ο β) τη� Συνθ�κη� ω� «σηµαντικο� σχε-
δ	ου κοινο� ευρωπαϊκο� ενδιαφ�ροντο�».

422. Η Επιτροπ� επ�τρεψε τη χρηµατοδ�-
τηση του προγρ�µµατο� που δηµιο�ργησε το
	δρυµα KLICT (1), µια ολλανδικ& µη κυβερνη-
τικ� οργ�νωση, µε στ�χο την ενθ�ρρυνση τη�
�ρευνα� σχετικ� µε τα σηµε	α συµφ�ρηση�,
ιδ	ω� στου� τοµε	� τη� κυκλοφορ	α�, τη� ρ�-
πανση� και τη� χρησιµοπο	ηση� του χ�ρου
τ�σο απ� ιδι�τε� �σο και απ� επιχειρ�σει�.
Το 	δρυµα ε	ναι ο πρωτογεν�� δικαιο�χο� τη�
εν	σχυση�, αλλ� το 	διο το 	δρυµα δεν �χει
ερευνητικ� δραστηρι�τητα. Καθορ	ζει τα θ�-
µατα εργασ	α�, επιλ�γει β�σει προκαθορι-
σµ�νων κριτηρ	ων του� υπεργολ�βου� που θα
ε	ναι οι τελικο	 αποδ�κτε� των ενισχ�σεων
και του� υποχρε�νει να συστ�σουν ερευνη-
τικ�� οµ�δε�.

423. Το καθεστ�� KLICT πληρο	 τι� προϋ-
ποθ�σει� που προβλ�πονται στα σηµε	α 5.4 και
5.3, καθ�� και στο παρ�ρτηµα 1 του πλαισ	ου
των κρατικ�ν ενισχ�σεων στην Ε & Α �σον
αφορ� τ�σο τον ορισµ� �σο και τα αν�τατα
�ρια �νταση� των ενισχ�σεων στη βιοµηχα-
νικ� �ρευνα και τη βασικ� �ρευνα.

424. Η εξ�ταση του καθεστ�το� BSIK (2)
�δωσε στην Επιτροπ� την ευκαιρ	α να απο-
σαφην	σει την �ννοια τη� υποχρ�ωση� κοι-
νοπο	ηση� εν�� σχεδ	ου µεµονωµ�νη� εν	-
σχυση� χρηµατοδοτο�µενη� στο πλα	σιο κα-
θεστ�το� ενισχ�σεων Ε & Α που �χει εγκριθε	
προηγουµ�νω�.

425. Το σχετικ� πλα	σιο καν�νων (3), σηµε	ο
4.7, κατ’ αρχ�ν επιβ�λλει την υποχρ�ωση κοι-
νοπο	ηση� µ�νο στα ερευνητικ� σχ�δια µε
κ�στο� αν�τερο των 25 εκατ. ευρ� που θα λ�µ-
βαναν εν	σχυση µε ακαθ�ριστο ισοδ�ναµο
επιχορ�γηση� �νω των 5 εκατ. ευρ�.

426. Το σχ�διο εν	σχυση� προβλ�πεται να
ωφελ�σει κοινοπραξ	ε� που θα περιλαµβ�-
νουν δηµ�σια ερευνητικ� κ�ντρα και επιχει-
ρ�σει� οι οπο	ε� εκδηλ�νουν ενδιαφ�ρον για
το σχ�διο βασικ�� � βιοµηχανικ�� �ρευνα�
που διεξ�γει το κ�ντρο. Μ�νο τα δηµ�σια κ�-
ντρα θα µπορο�ν να εκµεταλλε�ονται τα δι-
και�µατα διανοητικ�� ιδιοκτησ	α� που θα
προκ�ψουν απ� τα αποτελ�σµατα τη� �ρευ-
να�. Οι επιχειρ�σει� που θα συµµετ�σχουν
στο σχ�διο θα �χουν �να �µµεσο πλεον�κτηµα

ω� µ�λη τη� κοινοπραξ	α�. Η �νταση τη� εν	-
σχυση� που θα λ�βει κ�θε επιχε	ρηση θα
εκτιµηθε	 β�σει µεθ�δου που �χουν αναπτ�-
ξει οι ολλανδικ�� αρχ�� µε στ�χο τον καθο-
ρισµ� των µεµονωµ�νων ερευνητικ�ν σχε-
δ	ων µε κ�στο� �νω των 12 εκατ. ευρ� που
εκτελο�νται απ� τι� επιχειρ�σει� οι οπο	ε�
λαµβ�νουν εν	σχυση συνολικο� �ψου� �νω
των 3,5 εκατ. ευρ�.

427. Στο πλα	σιο αυτ�, η Επιτροπ� θε�ρησε
�τι τα κατ�τερα �ρια κοινοπο	ηση� µεµονω-
µ�νων ενισχ�σεων που καθορ	στηκαν στο
πλα	σιο του καθεστ�το� BSIK συµφωνο�ν µε
το σηµε	ο 4.7 του πλαισ	ου καν�νων για τι�
ενισχ�σει� στην Ε & Α. Κατ� συν�πεια, εν�-
κρινε το εν λ�γω καθεστ��.

2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

428. Στι� 17 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε την
εφαρµογ� µειωµ�νου συντελεστ� ειδικ�ν φ�-
ρων καταν�λωση� στο παραδοσιακ� ρο�µι που
παρ�γεται στα γαλλικ� υπερπ�ντια διαµερ	-
σµατα (4). Με απ�φαση τη� 18η� Φεβρουαρ	ου
2002 το Συµβο�λιο ε	χε �δη εγκρ	νει τη µε	ωση
απ� φορολογικ� �ποψη (�ρθρο 3 τη� οδηγ	α�
92/84/ΕΟΚ). Το δηµοσιονοµικ� κ�στο� (µη ει-
σπραττ�µενα �σοδα) αν�ρχεται σε 46 εκατ. ευρ�
περ	που ετησ	ω�. Η Επιτροπ� µπορε	 να εγκρ	-
νει αυτο� του ε	δου� τι� ενισχ�σει� λειτουργ	α�
προ� ιδια	τερα αποµακρυσµ�νε� περιοχ�� β�-
σει του σηµε	ου 4.16 των κατευθυντηρ	ων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� περι-
φερειακο� χαρακτ�ρα, �πω� τροποποι�θηκαν
το 2000. Η οικονοµικ� εξ�ρτηση απ� τον κλ�δο
ζαχαροκ�λαµο-ζ�χαρη-ρο�µι στα υπερπ�ντια
διαµερ	σµατα αποτ�λεσε σηµαντικ� παρ�γοντα
κατ� την εκτ	µηση του µ�τρου απ� την Επιτροπ�.

429. Η Περιφ�ρεια των Αζορ�ν (Πορτογα-
λ�α) δηµιο�ργησε, σ�µφωνα µε τι� αρµοδι�-
τητε� που τη� παρ�χει το πορτογαλικ� σ�-
νταγµα, �να φορολογικ� καθεστ�� ευνοϊκ�
για του� οικονοµικο�� φορε	� που δραστη-
ριοποιο�νται στο �δαφ�� τη� (5). Η Επιτροπ�
εξ�τασε το καθεστ�� β�σει των κατευθυντη-
ρ	ων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� περιφερειακο� χαρακτ�ρα (6) και θε-
�ρησε �τι οι προβλεπ�µενε� µει�σει� των
φορολογικ�ν συντελεστ�ν αποτελο�ν ενι-
σχ�σει� λειτουργ	α�. Gταν ωφελο�ν µια ιδι-
αιτ�ρω� αποµακρυσµ�νη περιοχ�, οι εν λ�γω

100
(1) Υπ�θεση N 652/2001 τη� 1η� Φεβρουαρ	ου 2002.
(2) Υπ�θεση N 291/2002 τη� 8η� Αυγο�στου 2002.
(3) Υπ�θεση C 71/01.

(4) Υπ�θεση N 179/02.
(5) Υπ�θεση C 35/02 (πρ�ην NN 10/2000).
(6) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι�

περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια»,
ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 8.
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ενισχ�σει� µπορο�ν να τ�χουν παρ�κκλιση�
δυν�µει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοι-
χε	α α) � β), εφ�σον συµβ�λλουν στην αντι-
στ�θµιση του πρ�σθετου κ�στου� που συνε-
π�γεται η �σκηση τοπικ�� οικονοµικ�� δρα-
στηρι�τητα�.

430. Επειδ� το ανωτ�ρω σηµε	ο δεν φαιν�-
ταν να πληρο�ται, ιδια	τερα �σον αφορ� τον
τ�πο εγκατ�σταση� οικονοµικ�ν δραστη-
ριοτ�των του τριτογενο�� τοµ�α, που ε	ναι εν
πολλο	� ανεξ�ρτητε� απ� τα περιφερειακ�
µειονεκτ�µατα, η Επιτροπ� αποφ�σισε τον
Απρ	λιο να κιν�σει τη διαδικασ	α κατ’ αντι-
δικ	α σχετικ� µε το καθεστ��.

431. �τσι, λαµβ�νοντα� ιδ	ω� υπ�ψη τι� πα-
ρατηρ�σει� που υπ�βαλαν οι πορτογαλικ��
αρχ��, η Επιτροπ� χρει�σθηκε να αποφανθε	
σχετικ� µε τον επιλεκτικ� χαρακτ�ρα των
φορολογικ�ν µ�τρων που �λαβαν οι περιφε-
ρειακ�� αρχ�� προ� �φελο� �λων των επιχει-
ρ�σεων που υπ�γονται στη δικαιοδοσ	α του�.
Gσον αφορ� τον φορολογικ� τοµ�α, η 	δια η
�παρξη εν�� επιλεκτικο� πλεονεκτ�µατο�
προ� �φελο� µια� επιχε	ρηση� καθορ	ζεται
σε σχ�ση µε µια φορολογ	α αναφορ��. Στην
προκειµ�νη περ	πτωση, λαµβ�νοντα� υπ�ψη
την αρµοδι�τητα που �χει παραχωρηθε	 στην
Περιφ�ρεια των Αζορ�ν να µει�νει κατ� πα-
ρ�κκλιση το συντελεστ� εν�� φ�ρου που επι-
β�λλεται σε ολ�κληρο το πορτογαλικ� �δα-
φο�, το εθνικ� φορολογικ� σ�στηµα αποτε-
λε	 το κατ�λληλο πλα	σιο αναφορ��.

432. Η Επιτροπ� θε�ρησε κατ� συν�πεια �τι,
λαµβ�νοντα� υπ�ψη την εδαφικ� επιλεκτι-
κ�τητα στην οπο	α βασ	ζεται, το παρεκκλ	-
νον φορολογικ� καθεστ�� τη� Περιφ�ρεια�
των Αζορ�ν αποτελε	 περιφερειακ� εν	σχυση
και �χι γενικ� µ�τρο. Επειδ� δεν αποδε	χθηκε
το συµβιβ�σιµ� τη� µε τη Συνθ�κη, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε τον Απρ	λιο να κιν�σει τη
διαδικασ	α κατ’ αντιδικ	α σχετικ� µε το κα-
θεστ��, προκειµ�νου να διαπιστωθε	 ε�ν το
επ	πεδο των ενισχ�σεων �ταν αν�λογο προ�
το πρ�σθετο κ�στο� που προοριζ�ταν να αντι-
σταθµ	σει.

433. Η Επιτροπ� περ�τωσε την εξ�τασ� τη�
τον ∆εκ�µβριο εκδ	δοντα� θετικ� απ�φαση
υπ� �ρου� δυν�µει του �ρθρου 87 παρ�γρα-
φο� 3 στοιχε	ο α), µε την επιφ�λαξη τη� εξα	-
ρεση� απ� το καθεστ�� των επιχειρ�σεων
που ασκο�ν χρηµατοοικονοµικ�� δραστη-
ρι�τητε� � δραστηρι�τητε� τ�που «υπηρεσ	ε�
εντ�� οµ	λου». Ωστ�σο, επειδ� �χουν �δη χο-
ρηγηθε	 παραν�µω� φορολογικ� πλεονεκτ�-
µατα σε τ�τοιε� επιχειρ�σει�, η Επιτροπ� ζ�-

τησε στην απ�φασ� τη� την επιστροφ� αυ-
τ�ν των ενισχ�σεων.

434. H Επιτροπ� εν�κρινε τη χρηµατοδ�τηση
εν�� ν�ου καθεστ�το� φορολογικ�ν ενισχ�-
σεων που αναµ�νεται να ευνο�σουν την εγκα-
τ�σταση οικονοµικ�ν δραστηριοτ�των ικα-
ν�ν να δηµιουργ�σουν ν�ε� θ�σει� εργασ	α�
στην ελε�θερη ζ�νη τη� Μαδ	ρα
 (1). Λαµβ�-
νοντα� υπ�ψη το στ�χο τη�, δηλαδ� την αντι-
στ�θµιση των µ�νιµων διαρθρωτικ�ν µειο-
νεκτηµ�των τη� Περιφ�ρεια� τη� Μαδ�ρα�, η
οπο	α βρ	σκεται µακρι� απ� τα ηπειρωτικ�
οικονοµικ� κ�ντρα, τα υπ� εξ�ταση µ�τρα
αποτελο�ν εν	σχυση λειτουργ	α�.

435. ∆εδοµ�νου �τι πρ�κειται για ενισχ�σει�
λειτουργ	α�, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι οι πε-
ριοριστικ�� προϋποθ�σει� που προβλ�πονται
στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει� αντισταθµ	ζονται
απ� το γεγον�� �τι η Μαδ�ρα πληρο	 τι� προ-
ϋποθ�σει� για παρ�κκλιση του �ρθρου 87 πα-
ρ�γραφο� 3 στοιχε	ο α) τη� Συνθ�κη�. Gπω�
και το καθεστ�� υπ�ρ τη� ειδικ�� ζ�νη� των
Καναρ	ων, τα φορολογικ� πλεονεκτ�µατα πα-
ρ�χονται κατ’ αναλογ	α τη� επ	δραση� των
σχετικ�ν δραστηριοτ�των στην τοπικ� αν�-
πτυξη. Η Επιτροπ� �κρινε την προτειν�µενη
εν	σχυση αν�λογη και εστιασµ�νη στον επι-
διωκ�µενο στ�χο, σ�µφωνα µε την ανακο	-
νωσ� τη� για την εφαρµογ� των καν�νων περ	
κρατικ�ν ενισχ�σεων �σον αφορ� τα µ�τρα
�µεση� φορολογ	α� των επιχειρ�σεων και,
κατ� συν�πεια, εν�κρινε το καθεστ��. Η εν
λ�γω θετικ� απ�φαση συνοδε�εται απ� διευ-
κριν	σει� �στε να αποκλειστο�ν απ� το πεδ	ο
εφαρµογ�� τη� οι επιχειρ�σει� που ασκο�ν
χρηµατοοικονοµικ�� δραστηρι�τητε� � δρα-
στηρι�τητε� τ�που «υπηρεσ	ε� εντ�� οµ	λου»
χωρ	� πραγµατικ� επ	δραση στην περιφερει-
ακ� αν�πτυξη (κ�ντρα συντονισµο�, διαχε	-
ριση� διαθεσ	µων � διανοµ��).

2.1. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ˘·ÁfiÌÂÓÂ˜
ÛÙÔ ÔÏ˘ÙÔÌÂ·Îfi Ï·›ÛÈÔ

436. Στι� 9 Απριλ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� για µια
ν�α σηµαντικ� επ�νδυση στον τοµ�α των
ηµιαγωγ�ν απ� τη StMicroelectronics στην
Κατ�νια τη� Σικελ�α
 (2). Το επενδυτικ� σχ�-
διο ε	ναι �να απ� τα µεγαλ�τερα µεµονωµ�να
επενδυτικ� �ργα που �χει εξετ�σει η Επι-
τροπ�. Η σχεδιαζ�µενη εν	σχυση αν�λθε σε
542,3 εκατ. ευρ�, επ	 συνολικο� επιλ�ξιµου

101(1) Υπ�θεση N 222/A/02.
(2) Υπ�θεση N 844/01.



κ�στου� �ψου� 2 066 εκατ. ευρ�. Το σχ�διο
προβλ�πει την κατασκευ� µια� ν�α� µον�δα�
που θα χρησιµοποιε	 δισκ	α πυριτ	ου δ�δεκα
ιντσ�ν κυρ	ω� για την παραγωγ� µνηµ�ν flash
τη� ν�α� τεχνολογικ�� γενι�� NOR. Η Επι-
τροπ� διαπ	στωσε �τι η προτειν�µενη �νταση
τη� εν	σχυση� µε 26,25% ΚΙΕ ισο�ται µε τη
µ�γιστη επιτρεπ�µενη �νταση β�σει του πο-
λυτοµεακο� πλαισ	ου για το συγκεκριµ�νο
�ργο. Εκτιµ�ντα� το συµβιβ�σιµο τη� εν	-
σχυση�, η Επιτροπ� �λαβε υπ�ψη την κατ�-
σταση τη� αγορ��, τι� 1150 θ�σει� εργασ	α�
που δηµιουργο�νται �µεσα απ� το σχ�διο και
τι� θετικ�� συν�πειε� τη� επ�νδυση� στι� οι-
κονοµ	ε� των ενισχυ�µενων περιοχ�ν, που
θα �χει ω� αποτ�λεσµα τη δηµιουργ	α 650-800
�µµεσων θ�σεων εργασ	α�.

437. Την 	δια ηµεροµην	α, η Επιτροπ� εν�-
κρινε επενδυτικ� εν	σχυση �ψου� 219 εκατ.
ευρ� υπ�ρ τη� Infineon Technologies SC 300
για την κατασκευ� µια� ν�α� µον�δα� στη
∆ρ�σδη τη� Σαξον�α
 για την παραγωγ�
DRAM (δυναµικ� µν�µη τυχα	α� προσπ�λα-
ση� — ηµιαγωγο	 που αποθηκε�ουν δυαδικ�
δεδοµ�να) µε χωρητικ�τητα µν�µη� τουλ�-
χιστον 512 megabit (1). Η εν	σχυση αντιστοι-
χε	 στο 19,8% του συνολικο� επενδυτικο� κ�-
στου� που αν�ρχεται σε 1106 εκατ. ευρ�. Η
Επιτροπ� κ	νησε την επ	σηµη διαδικασ	α
�ρευνα� τον Οκτ�βριο του 2001, επειδ� δια-
τηρο�σε αµφιβολ	ε� ω� προ� το αν η σχεδια-
ζ�µενη �νταση τη� εν	σχυση� (19,8 %) υπε-
ρ�βαινε � �χι την αν�τατη επιτρεπ�µενη
�νταση, �πω� αυτ� υπολογ	ζεται β�σει του
πολυτοµεακο� πλαισ	ου. Η εµπεριστατωµ�νη
�ρευνα τη� Επιτροπ�� οδ�γησε στο συµπ�-
ρασµα �τι η αγορ� δεν βρ	σκεται σε απ�λυτη
παρακµ� και �τι το �ργο θα �χει θετικ� επ	-
δραση στι� οικονοµ	ε� τη� περιοχ��. �τσι,
το ποσ� τη� εν	σχυση� θεωρ�θηκε συµβιβ�-
σιµο µε το πολυτοµεακ� πλα	σιο.

438. Στι� 9 Απριλ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε εν τ�λει τρ	α τ�ταρτα απ� τη σχεδιαζ�-
µενη εν	σχυση υπ�ρ τη� χαρτοποι	α�
Hamburger AG (2). Η Γερµαν	α µπορε	 να επι-
δοτ�σει το �ργο καλ�πτοντα� µ�χρι και το
26,25% των επιλ�ξιµων επενδυτικ�ν εξ�δων
που αν�ρχονται σε 153 εκατ. ευρ�, δηλαδ�
µπορε	 να χορηγ�σει περ	που 40 εκατ. ευρ�,
αντ	 τη� αρχικ�� κοινοποιηθε	σα� �νταση�
του 35 % που αντιστοιχε	 σε 54 εκατ. ευρ�.
Το σχ�διο αφορ� την κατασκευ� εν�� ν�ου
εργοστασ	ου για την παραγωγ� κυµατοειδο��
χαρτιο� στο Βρανδεµβο�ργο. Η Επιτροπ� ε	χε
κιν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� τον

Οκτ�βριο του 2001, ιδ	ω� δι�τι αµφ�βαλλε
�τι µπορο�σε να αποκλειστε	 το ενδεχ�µενο
να βρ	σκεται ο οικε	ο� τοµ�α� σε σχετικ� πα-
ρακµ� και δι�τι αµφ�βαλλε επ	ση� �τι µπο-
ρο�σε να ληφθε	 υπ�ψη για την εξ�ταση του
συµβιβ�σιµου τη� εν	σχυση� ο συνολικ��
αριθµ�� �µµεσων θ�σεων εργασ	α� που ισχυ-
ριζ�ταν η Γερµαν	α �τι δηµιουργο�νται. Μετ�
την ολοκλ�ρωση τη� �ρευνα�, η Επιτροπ�
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι ο τοµ�α� βρ	-
σκεται πρ�γµατι σε σχετικ� παρακµ� και �τι
δεν µπορο�σαν να ληφθο�ν υπ�ψη �λε� οι θ�-
σει� εργασ	α� που υποστηρ	ζεται �τι θα δη-
µιουργηθο�ν.

439. Στι� 19 Ιουν	ου 2002 η Επιτροπ� εν�-
κρινε κρατικ� εν	σχυση �ψου� 250 εκατ. ευρ�
υπ�ρ τη� Zellstoff Stendal GmbH για την κα-
τασκευ� µια� ν�α� µον�δα� χαρτοπολτο� στην
περιφ�ρεια Σαξον	α�-Hνχαλτ στη Γερµαν�α (3).
Η επ�νδυση, συνολικο� �ψου� 800 εκατ. ευρ�
περ	που, θα οδηγ�σει στη δηµιουργ	α 580 �µε-
σων θ�σεων εργασ	α� στη µον�δα χαρτοπολ-
το�, �που θα παρ�γεται λευκασµ�νο� πολτ��
kraft απ� µαλακ� ξυλε	α, ο οπο	ο� χρησιµο-
ποιε	ται για την παραγωγ� χαρτιο� �λων των
ειδ�ν. Επιπλ�ον, θα δηµιουργηθο�ν περ	που
1000 �µµεσε� θ�σει� εργασ	α� στην περιφ�-
ρεια και στι� γειτονικ�� τη� ενισχυ�µενε� πε-
ριοχ��. Λ�γω τη� θετικ�� επ	δραση� τη� εν	-
σχυση� στην απασχ�ληση και του �τι ο υπ�ψη
τοµ�α� δεν χαρακτηρ	ζεται απ� διαρθρωτικ�
πλεον�ζουσα παραγωγικ� ικαν�τητα, η κοι-
νοποιηθε	σα �νταση (περ	που 31 %) µπορε	
να γ	νει δεκτ� για το εν λ�γω µεγ�λο σχ�διο.
Η κανονικ� �νταση των ενισχ�σεων υπ�ρ µε-
γ�λων εταιρει�ν στην εν λ�γω περιφ�ρεια ε	-
ναι 35%.

440. Στι� 16 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε �να σηµαντικ� ν�ο επενδυτικ� σχ�διο
τη� Schott Lithotec στο Hermsdorf τη� Θου-
ριγγ	α� (4), ενισχυ�µενη περιοχ� τη� Γερµα-
ν�α
. Η σχεδιαζ�µενη εν	σχυση αν�ρχεται σε
80,5 εκατ. ευρ�, εν� τα επιλ�ξιµα �ξοδα αν�ρ-
χονται συνολικ� σε 230 εκατ. ευρ�. Το σχ�-
διο αφορ� την κατασκευ� µια� ν�α� µον�δα�
παραγωγ�� κρυστ�λλων φθοριο�χου ασβε-
στ	ου για την οπτικοηλεκτρονικ� που χρη-
σιµοποιο�νται στην παραγωγ� βηµατικ�ν
αποτυπωτ�ν. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι η σχεδιαζ�µενη �νταση (35 %
ΑΙΕ) ε	ναι 	ση µε την αν�τατη επιτρεπ�µενη
�νταση β�σει του πολυτοµεακο� πλαισ	ου για
το συγκεκριµ�νο σχ�διο. Εξετ�ζοντα� το συµ-
βιβ�σιµο τη� εν	σχυση�, η Επιτροπ� �λαβε

102 (1) Υπ�θεση C 86/01.
(2) Υπ�θεση C 72/01.

(3) Υπ�θεση N 240/02.
(4) Υπ�θεση N 319/02.
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ιδ	ω� υπ�ψη το γεγον�� �τι το σχ�διο θα οδη-
γ�σει στη δηµιουργ	α 350 �µεσων θ�σεων ερ-
γασ	α�, καθ�� και τη θετικ� επ	δραση τη�
επ�νδυση� στι� οικονοµ	ε� των ενισχυ�µε-
νων περιοχ�ν, που θα �χει ω� αποτ�λεσµα τη
δηµιουργ	α 190 �µµεσων θ�σεων εργασ	α�.

441. Στι� 30 Οκτωβρ	ου 2002, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� επ�τρεψε στη Γερµαν�α να χορηγ�-
σει σχεδιαζ�µενη εν	σχυση �ψου� 371 εκατ.
ευρ� υπ� µορφ� επενδυτικ�ν επιχορηγ�σεων,
φορολογικ�ν επιστροφ�ν ω� επενδυτικ�ν επι-
δοτ�σεων και εγγ�ηση� δανε	ου υπ�ρ τη�
Communicant Semiconductor Technologies AG
για την κατασκευ� εν�� ν�ου εργοστασ	ου πα-
ραγωγ�� ηµιαγωγ�ν στη Φρανκφο�ρτη/Oder,
στην περιοχ� του Βρανδεµβο�ργου τη� ανα-
τολικ�� Γερµαν	α�. Η �νταση τη� σχεδιαζ�-
µενη� εν	σχυση� αν�λθε συνολικ� σε 23,9%
β�σει των επιλ�ξιµων επενδυτικ�ν εξ�δων
�ψου� 1553 εκατ. ευρ�. Σ�µφωνα µε τη Γερ-
µαν	α, το σχ�διο θα οδηγ�σει στη δηµιουργ	α
1318 �µεσων θ�σεων εργασ	α�. Περ	που 725
�µµεσε� θ�σει� εργασ	α� αναµ�νεται να δη-
µιουργηθο�ν στην περιοχ�. Η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η αγορ� εφαρµο-
γ�� συγκεκριµ�νων ολοκληρωµ�νων κυκλω-
µ�των, στην οπο	α αν�κουν τα προϊ�ντα τη�
Communicant Semiconductor Technologies
AG, δεν βρ	σκεται σε παρακµ�, αλλ� αντ	-
θετα αναπτ�χθηκε ταχ�τερα απ� τη µεταποι-
ητικ� βιοµηχαν	α στο σ�νολ� τη� κατ� τα τε-
λευτα	α χρ�νια. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη την κα-
τ�σταση τη� αγορ��, καθ�� και την �µεση και
�µµεση δηµιουργ	α θ�σεων εργασ	α� χ�ρη
στο �ργο, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι, σ�µφωνα
µε τι� διατ�ξει� του πολυτοµεακο� πλαισ	ου,
συµβιβ�ζεται µε του� καν�νε� τη� ΕΕ η χο-
ρ�γηση εν	σχυση� που θα καλ�πτει µ�χρι και
το 26% του επενδυτικο� κ�στου�.

442. Στι� 13 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε �τι �να µ�ρο� τη� εν	σχυση� που σχε-

δ	αζε να χορηγ�σει η Γερµαν�α υπ�ρ τη� Capro
Schwedt GmbH για την κατασκευ� εν�� ν�ου
συγκροτ�µατο� καπρολακτ�µη� υπερβα	νει
το αν�τατο επιτρεπ�µενο ποσ� β�σει του πο-
λυτοµεακο� πλαισ	ου (1). Η Γερµαν	α ε	χε
κοινοποι�σει τον Α�γουστο του 2001 εν	-
σχυση �ψου� 92,7 εκατ. ευρ� υπ�ρ τη� Capro
Schwedt GmbH για µια µεγ�λη επ�νδυση σε
�να νεοσ�στατο χηµικ� βιοµηχανικ� π�ρκο
στο Schwedt (Βρανδεµβο�ργο). Το παραγω-
γικ� συγκρ�τηµα, που περιλαµβ�νει επ	ση�
τρει� προµηθε�τριε� επιχειρ�σει�, θα παρ�-
γει καπρολακτ�µη, το κ�ριο εισερχ�µενο
υλικ� για την παραγωγ� συνθετικ�ν ιν�ν. Το
επιλ�ξιµο επενδυτικ� κ�στο� αν�ρχεται σε
331 εκατ. ευρ�. Η σχεδιαζ�µενη συνολικ�
�νταση τη� εν	σχυση� ε	ναι 28 %, ποσοστ�
που αποτελε	 το αν�τατο περιφερειακ� �ριο
για τι� µεγ�λε� επιχειρ�σει� στην ενισχυ�-
µενη περιοχ�. Κατ� τη διαδικασ	α �ρευνα�
που κιν�θηκε απ� την Επιτροπ� τον Ιανου�-
ριο του 2002, δ�ο ανταγωνιστ�� και µ	α γε-
ωργικ� �νωση εξ�φρασαν επιφυλ�ξει� για το
σχ�διο, επιβεβαι�νοντα� τι� αµφιβολ	ε� τη�
Επιτροπ��. Η Επιτροπ� ολοκλ�ρωσε τη δια-
δικασ	α �ρευνα� διαπιστ�νοντα� �τι η αγορ�
καπρολακτ�µη� βρ	σκεται σε σχετικ� πα-
ρακµ� (σε σ�γκριση µε τον µ�σο �ρο τη� µε-
ταποιητικ�� βιοµηχαν	α�). Κατ� συν�πεια,
το επ	πεδο τη� επιτρεπ�µενη� εν	σχυση� µει-
�θηκε σε 21,00% του επενδυτικο� κ�στου�,
δηλαδ� στο ποσ� των 69,5 εκατ. ευρ� περ	που.
Επιπλ�ον, η τελευτα	α δ�ση εν	σχυση� µπο-
ρε	 να καταβληθε	 µ�νο αφο� ελ�γξει η Επι-
τροπ� �τι πρ�γµατι δηµιουργ�θηκαν οι προ-
αναγγελθε	σε� 528 θ�σει� εργασ	α�.
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(1) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια»,
ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 8.

ŒÓıÂÙÔ 2: ¡¤Ô ÔÏ˘ÙÔÌÂ·Îfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ Î·ÓfiÓÂ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜
ÙË˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ

Στι� 13 Φεβρουαρ	ου 2002, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� προ�βη σε µια πολ� σηµαντικ� µεταρρ�θµιση,
προκειµ�νου να δηµιουργηθε	 �να ταχ�τερο, απλο�στερο και πιο ευεξ�γητο σ�στηµα ελ�γχου τη�
κρατικ�� στ�ριξη� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια στην ΕΕ. Το ν�ο «πολυτοµεακ� πλα	σιο για
τι� περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια» θα τεθε	 σε ισχ� την 1η Ιανουα-
ρ	ου 2004 και αντικαθιστ� το υφιστ�µενο πλα	σιο που ισχ�ει απ� τον Σεπτ�µβριο του 1998. Προ-
βλ�πει περιορισµ�νη υποχρ�ωση κοινοπο	ηση� των µεγ�λων σχεδ	ων, γεγον�� που αντισταθµ	-
ζεται απ� τη σηµαντικ� µε	ωση των επιτρεπ�µενων επιπ�δων εν	σχυση�. Οι ν�οι καν�νε� θα ισχ�-
σουν επ	ση� στου� τοµε	� των συνθετικ�ν ιν�ν και τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α�, για του� οπο	ου�
υπ�ρχαν χωριστο	 καν�νε�.
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Η αν�γκη µια� περιοριστικ�� προσ�γγιση� στο θ�µα των περιφερειακ�ν ενισχ�σεων που χορη-
γο�νται σε κινητ� επενδυτικ� σχ�δια µεγ�λη� κλ	µακα� (δηλαδ� σχ�δια τα οπο	α η ενδιαφερ�-
µενη επιχε	ρηση θα µπορο�σε να υλοποι�σει σε δι�φορε� περιοχ��) αναγνωρ	ζεται ευρ�ω�:

— η στρεβλωτικ� επ	δραση των ενισχ�σεων αυτο� του ε	δου� µεγεθ�νεται τη στιγµ� που α	ρο-
νται �λλε� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο� οφειλ�µενε� στον κρατικ� παρεµβατισµ� και οι αγο-
ρ�� αποκτο�ν περισσ�τερο ανοικτ� και ολοκληρωµ�νο χαρακτ�ρα·

— οι µεγ�λε� επενδ�σει� µπορο�ν να συµβ�λουν αποτελεσµατικ� στην περιφερειακ� αν�πτυξη.
Ωστ�σο, οι επενδ�σει� αυτ�� επηρε�ζονται λιγ�τερο απ� τα σηµαντικ� περιφερειακ� προ-
βλ�µατα τη� κ�θε µειονεκτο�σα� περιοχ��·

— επιπλ�ον, οι εταιρε	ε� που πραγµατοποιο�ν µεγ�λε� επενδ�σει� συν�θω� κατ�χουν σηµαντικ�
διαπραγµατευτικ� ισχ� �ναντι των αρχ�ν που χορηγο�ν την εν	σχυση, γεγον�� το οπο	ο µπο-
ρε	 να οδηγ�σει σε µια δ	νη �λο και µεγαλ�τερων υποσχ�σεων εν	σχυση� που ορισµ�νε� φο-
ρ�� µπορε	 να υπερβα	νουν κατ� πολ� το ποσ� που ε	ναι αναγκα	ο για την αντιστ�θµιση των
περιφερειακ�ν µειονεκτηµ�των.

Σ�µφωνα µε το ν�ο πλα	σιο, η πραγµατικ� �νταση τη� εν	σχυση� που µπορε	 να λ�βει �να µεγ�λο σχ�-
διο αντιστοιχε	 στο αν�τατο �ριο ενισχ�σεων που προβλ�πεται στου� χ�ρτε� περιφερειακ�ν ενι-
σχ�σεων, το οπο	ο στη συν�χεια µει�νεται αυτ�µατα σ�µφωνα µε την ακ�λουθη κλ	µακα µε	ωση�: 

Παρ�δειγµα: Σε µια περιοχ� �που το αν�τατο �ριο περιφερειακ�ν ενισχ�σεων ε	ναι 20%, �να σχ�-
διο µε επιλ�ξιµο επενδυτικ� κ�στο� �ψου� 80 εκατ. ευρ� µπορε	 να λ�βει µ�χρι και 13 εκατ. ευρ�
εν	σχυση�, δηλαδ�, 10 εκατ. ευρ� για τα πρ�τα 50 εκατ. τη� επ�νδυση� και �λλα 3 εκατ. ευρ� για
τα υπ�λοιπα 30 εκατ. ευρ� τη� επ�νδυση�.

Μια προσα�ξηση τη� εν	σχυση� για λ�γου� συνοχ�� µπορε	 να χορηγηθε	 σε µεγ�λα σχ�δια συγ-
χρηµατοδοτο�µενα απ� τα κοινοτικ� διαρθρωτικ� ταµε	α. Για τα �ργα αυτο� του ε	δου�, η επι-
τρεπ�µενη �νταση τη� εν	σχυση� υπολογ	ζεται µε β�ση την ανωτ�ρω κλ	µακα και πολλαπλασι�-
ζεται µε συντελεστ� 1,15. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο, το ν�ο σ�στηµα θα λαµβ�νει υπ�ψη την προστι-
θ�µενη αξ	α των µεγ�λων αυτ�ν συγχρηµατοδοτο�µενων �ργων για την οικονοµικ� και κοινωνικ�
συνοχ� τη� Κοιν�τητα�.

Τα σχ�δια πρ�πει και π�λι να κοινοποιο�νται και να εκτιµ�νται σε ατοµικ� β�ση �ταν η σχεδια-
ζ�µενη εν	σχυση υπερβα	νει το ποσ� που θα µπορο�σε να λ�βει �να σχ�διο 100 εκατ. ευρ�. Αν
�να τ�τοιο σχ�διο οδηγε	 στην α�ξηση εν�� �δη υψηλο� µεριδ	ου αγορ�� (π�νω απ� 25%) � σε
α�ξηση τη� παραγωγικ�� ικαν�τητα� κατ� 5% και πλ�ον σε �ναν µη αναπτυσσ�µενο τοµ�α, δεν
εγκρ	νεται καµ	α εν	σχυση.

Το πλα	σιο προβλ�πει επ	ση� «κατ�λογο τοµ�ων που πλ�ττονται απ� σοβαρ� διαρθρωτικ� προ-
βλ�µατα». Καµ	α περιφερειακ� εν	σχυση δεν εγκρ	νεται για επενδυτικ� σχ�δια στου� τοµε	� αυ-
το��, εκτ�� ε�ν το κρ�το� µ�λο� αποδε	ξει �τι, παρ�λο που ο τοµ	α
 θεωρε	ται �τι βρ	σκεται σε
παρακµ�, η αγορ� του σχετικο� προϊ!ντο
 αναπτ�σσεται µε ταχ� ρυθµ� (κατ� καν�να η παραγωγ�
εν�� συγκεκριµ�νου προϊ�ντο� αποτελε	 µ	α µ�νο απ� τι� δραστηρι�τητε� του τοµ�α). Η Επι-
τροπ� θα καταρτ	σει τον εν λ�γω κατ�λογο µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2003.

Μ	γεθο
 του 	ργου Προσαρµοσµ	νο αν'τατο 
�ριο εν�σχυση


Μ�χρι 50 εκατ. ευρ� Καµ	α µε	ωση. 100 % του αν�τατου 
ορ	ου περιφερειακ�ν κρατικ�ν 
ενισχ�σεων

Για το τµ�µα µεταξ� 50 50% του αν�τατου ορ	ου περιφερειακ�ν 
και 100 εκατ. ευρ� κρατικ�ν ενισχ�σεων

Για το τµ�µα �νω των 100 εκατ. ευρ� 34% του αν�τατου ορ	ου περιφερειακ�ν
κρατικ�ν ενισχ�σεων
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2.2. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

443. Η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει τη
διαδικασ	α σχετικ� µε σχεδιαζ�µενη πορτο-
γαλικ& εν	σχυση στον τοµ�α των υπηρεσι�ν,
κατ’ εφαρµογ� �δη εγκεκριµ�νου καθεστ�-
το�, η οπο	α αποσκοπε	 στο να ευνο�σει τι�
στρατηγικ�� των επιχειρ�σεων (1). Το σχ�διο
υπ�γεται πρ�γµατι στην κατηγορ	α επενδ�-
σεων που προβλ�πονται στο καθεστ��, δη-
λαδ� στι� επενδ�σει� που συνδ�ονται µε τη
διεθνοπο	ηση των οικονοµικ�ν φορ�ων. Στην
προκειµ�νη περ	πτωση εναπ�κειται στην Επι-
τροπ� να αποφανθε	 ε�ν µια πορτογαλικ� εται-
ρε	α που παρεµβα	νει στον τοµ�α του τουρι-
σµο� µπορε	 να λ�βει, προ� �φελο� τη� θυ-
γατρικ�� τη� στη Βραζιλ	α, επιχορ�γηση
προκειµ�νου να µετατρ�ψει σε ξενοδοχε	ο
πολυτελε	α� �να κτ	ριο προ� ανακα	νιση.

444. Χωρ	� να αντιτεθε	 κατ’ αρχ�ν στη χρη-
µατοδ�τηση εν�� τ�τοιου σχεδ	ου, η Επιτροπ�
εξ�φρασε αµφιβολ	ε� ω� προ� την τ�ρηση τη�
αρχ�� τη� αναγκαι�τητα� τη� εν	σχυση� απ�
τι� πορτογαλικ�� αρχ��. Η Επιτροπ� �κρινε
�τι στο παρ�ν στ�διο δεν �χει αποδειχθε	 �τι
οι πολιτικοοικονοµικο	 κ	νδυνοι που διατρ�-
χει ο κοινοτικ�� επενδυτ�� στη Βραζιλ	α πρ�-
πει να αντισταθµιστο�ν απ� εν	σχυση.

445. Η Επιτροπ� κ	νησε επ	ση� τη διαδικα-
σ	α κατ’ αντιδικ	α σχετικ� µε εν	σχυση για
την προ�θηση τη� διεθνοπο	ηση� τη� οικο-
νοµ	α� τη� Σικελ�α
 (2). Β�σει του εν λ�γω κα-
θεστ�το� ενισχ�σεων, µπορο�ν να χρηµατο-
δοτηθο�ν δ�ο ειδ�ν δραστηρι�τητε�: η πραγ-

µατοπο	ηση σταθερ�ν επενδ�σεων σε ξ�νε�
αγορ�� (κ�ντρα �κθεση�, γραφε	α αντιπρο-
σωπε	α�) και η �ναρξη διεθν�ν δραστηριο-
τ�των προ�θηση� απ� κοινοπραξ	ε� ΜΜΕ
που �χουν συσταθε	 για το σκοπ� αυτ�ν.

446. Στο παρ�ν στ�διο η Επιτροπ� δεν µπο-
ρε	 να αποκλε	σει το ενδεχ�µενο να µη συµ-
βιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ� οι ενισχ�σει�
για τη χρηµατοδ�τηση σταθερ�ν επενδ�σεων.

447. Οι ενισχ�σει� υπ�ρ κοινοπραξι�ν θεω-
ρο�νται εκ των προτ�ρων απ� την Επιτροπ�
ω� ενισχ�σει� λειτουργ	α�. Οι ελλιπε	� πλη-
ροφορ	ε� που �χει στη δι�θεσ� τη� η Επι-
τροπ� δεν τη� επιτρ�πουν να εκτιµ�σει την
αναλογικ�τητα µε τα περιφερειακ� µειονε-
κτ�µατα που επιδι�κει να αντισταθµ	σει.

2.3. ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

448. Η Επιτροπ� εν�κρινε β�σει του �ρθρου
87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ) καθεστ�� ενι-
σχ�σεων χρηµατοδοτο�µενο απ� τη Βενετ	α
τη� Ιταλ�α
 (3) µε στ�χο να εξασφαλιστε	 στ�γη
σε µη κοινοτικο�� εργαζ�µενου� τη� περιφ�-
ρεια�. Οι επιχειρ�σει� θα λ�βουν ασφαλ��
τι� επιχορηγ�σει�, αλλ� θα επωφεληθο�ν
µ�νο οριακ� απ� την εν	σχυση.

449. Ειδικ�τερα, η Επιτροπ� �κρινε �τι το κα-
θεστ�� εξυπηρετε	 κυρ	ω� το συµφ�ρον των
εργαζοµ�νων και �τι το ποσ� των επιχορηγ�-
σεων που θα χορηγηθο�ν στι� επιχειρ�σει� θα
χρησιµε�σει κυρ	ω� για να καλυφθε	 το κ�-
στο� µε το οπο	ο θα �χουν �δη επιβαρυνθε	 για
την �ρευνα και δι�θεση κατ�λληλων κατοι-
κι�ν. Ωστ�σο, η Επιτροπ� �κρινε �τι τα οφ�λη
προ� του� ενδιαφερ�µενου� εργαζοµ�νου� δεν
στερο�νται συνεπει�ν ω� προ� την επιλογ�
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(1) Υπ�θεση C 47/2002 (πρ�ην N 137/2002) τη� 2α� Ιου- 

λ	ου 2002.
(2) Υπ�θεση N 285/01. (3) Υπ�θεση N 599/A/2.001.

Το ν�ο πλα	σιο θα �χει εφαρµογ� απ� την 1η Ιανουαρ	ου 2004 µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2009.
Υπ�ρχουν ορισµ�νοι µεταβατικο	 καν�νε�. Για το �το� 2003, τα σχ�δια στον τοµ�α των συνθετι-
κ�ν ιν�ν δεν θα ε	ναι επιλ�ξιµα για επενδυτικ� εν	σχυση. Τα σχ�δια στον τοµ�α τη� αυτοκινη-
τοβιοµηχαν	α� επιτρ�πεται να ενισχυθο�ν µε ποσοστ� που δεν θα υπερβα	νει το 30 % του εκ�-
στοτε αν�τατου ορ	ου κ�θε περιοχ�� κατ� το �το� 2003. Μολον�τι το ποσοστ� του 30% του αν�-
τατου περιφερειακο� ορ	ου µπορε	 να φα	νεται αρκετ� χαµηλ�, δεν πρ�πει να λησµονε	ται �τι,
σε σ�γκριση µε του� υφιστ�µενου� καν�νε�, περισσ�τερα σχ�δια στον τοµ�α τη� αυτοκινητο-
βιοµηχαν	α� θα ε	ναι επιλ�ξιµα για εν	σχυση, και για ορισµ�να µεµονωµ�να σχ�δια τα επιλ�ξιµα
�ξοδα µπορε	 να ε	ναι υψηλ�τερα απ� �,τι σ�µερα. Ο µεταβατικ�� καν�να� του 30% αναµ�νεται
να οδηγ�σει, µε απλο�στερο και λιγ�τερο χρονοβ�ρο τρ�πο, σε �να αποτ�λεσµα που ε	ναι αν�-
λογο, κατ� µ�σον �ρο, µε τη λειτουργ	α του υφιστ�µενου πλαισ	ου. Απ� το 2004 ο τοµ�α� των
συνθετικ�ν ιν�ν και ο τοµ�α� τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α� µπορε	 να περιλαµβ�νονται � �χι στον
«κατ�λογο τοµ�ων». Το�το µ�νει να εκτιµηθε	 και εξαρτ�ται απ� το κατ� π�σον οι εν λ�γω το-
µε	� µπορο�ν να θεωρηθο�ν �τι «πλ�ττονται απ� σοβαρ� διαρθρωτικ� προβλ�µατα». 



του εργοδ�τη του�, ευνο�ντα� �τσι τι� επιχει-
ρ�σει� τη� Περιφ�ρεια� τη� Βενετ	α�. Η χο-
ρ�γηση αξιοπρεπ�ν κατοικι�ν �χει αναγνω-
ριστε	 απ� το Συµβο�λιο ω� �να� απ� του� πα-
ρ�γοντε� κοινωνικ�� �νταξη� των ατ�µων που
προ�ρχονται απ� τρ	τε� χ�ρε� και διαµ�νουν
ν�µιµα στο �δαφο� τη� �νωση�. �τσι η Επι-
τροπ� µπ�ρεσε να εκτιµ�σει θετικ� το εξετα-
σθ�ν καθεστ�� λ�γω του �τι εξυπηρετε	 �ναν
στ�χο κοινοτικο� ενδιαφ�ροντο�, την κατα-
πολ�µηση του κοινωνικο� αποκλεισµο�, υπο-
γραµµ	ζοντα� ταυτ�χρονα το χαµηλ� ποσ� εν	-
σχυση� που παρ�χεται στι� επιχειρ�σει�.

450. Στι� 2 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε απ�φαση µε την οπο	α χαρακτηρ	στηκε
ω� γενικ� µ�τρο το γαλλικ! καθεστ�� που θε-
σπ	στηκε µε ν�µο τη� 1η� Αυγο�στου υπ�ρ
τη� απασχ�ληση�. Ο ν�µο� �χει εφαρµογ� σε
ν�ου� ηλικ	α� 16 �ω� 22 ετ�ν οι οπο	οι δεν
�χουν απολυτ�ριο δευτεροβ�θµια� εκπα	-
δευση� γενικ��, τεχνολογικ�� � επαγγελµα-
τικ�� κατε�θυνση�. Η εκτ	µηση τη� Επιτρο-
π�� απορρ�ει απ� τον µη επιλεκτικ� χαρα-
κτ�ρα του καθεστ�το� και απ� το γεγον�� �τι
δεν εισ�γει διακρ	σει�, αφο� αποδε	χθηκε
εξ�λλου �τι πληρο�νται εν προκειµ�νω τα
υπ�λοιπα σωρευτικ� κριτ�ρια που επιτρ�πουν
να χαρακτηριστε	 µια εν	σχυση.

451. Η Επιτροπ� εκτ	µησε το καθεστ�� β�-
σει τη� ανακο	νωσ�� τη� σχετικ� µε τον �λεγχο
των ενισχ�σεων και τη µε	ωση του κ�στου�
εργασ	α� (1), κατ� την οπο	α «µια γενικ� µε	-
ωση, κατ� τρ�πο αυτ�µατο και µη εισ�γοντα
διακρ	σει�, του µη µισθολογικο� κ�στου� τη�
εργασ	α�, δεν εµπ	πτει προφαν�� στο πεδ	ο
εφαρµογ�� των καν�νων ανταγωνισµο� σε θ�-
µατα κρατικ�ν ενισχ�σεων». Στην ανακο	νωση
προστ	θεται �τι «τα µ�τρα που αφορο�ν ορι-
σµ�νε� κατηγορ	ε� εργαζοµ�νων» δεν οδηγο�ν
σε διαφορετικ� εκτ	µηση «εφ�σον τα µ�τρα
εφαρµ�ζονται κατ� τρ�πο αυτ�µατο και µη ει-
σ�γοντα διακρ	σει� µεταξ� επιχειρ�σεων».

452. Εξ�λλου, στην απ�φαση τη� Επιτροπ��
επισηµα	νεται �τι το καθεστ�� στ�ριξη� τη�
απασχ�ληση� των ν�ων πληρο	, επιπλ�ον, τι�
προϋποθ�σει� που ορ	ζονται στι� κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει�
στην απασχ�ληση (2).

2.4. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

2.4.1. Εγκαταστ�σει
 µε συρµατ�σχοινα

453. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εξ�δωσε στι�
27 Φεβρουαρ	ου 2002 δ�ο αποφ�σει� σχετικ�
µε κρατικ�� ενισχ�σει� για εγκαταστ�σει� µε
συρµατ�σχοινα στην Ιταλ�α (3) και την Αυ-
στρ�α (4). Με τι� αποφ�σει� αυτ�� αποσαφ�νισε
την εφαρµογ� των καν�νων για τι� κρατικ��
ενισχ�σει� στον εν λ�γω τοµ�α. Η Επιτροπ�
διαχ�ρισε τι� εγκαταστ�σει� που χρησιµο-
ποιο�νται για γενικ�� µεταφορ�� απ� τι� εγκα-
ταστ�σει� που χρησιµοποιο�νται για την
�σκηση αθλητικ�ν δραστηριοτ�των. Υπεν-
θυµ	ζεται επ	ση� �τι κρατικ� εν	σχυση υφ	-
σταται µ�νον �ταν τα µ�τρα κρατικ�� στ�ρι-
ξη� επηρε�ζουν τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρα-
τ�ν µελ�ν: �τσι, η κρατικ� στ�ριξη υπ�ρ
εγκαταστ�σεων που χρησιµοποιο�νται αυ-
στηρ� σε τοπικ� επ	πεδο δεν αποτελε	 κρα-
τικ� εν	σχυση. Απ� την �λλη πλευρ�, οι ενι-
σχ�σει� σε εγκαταστ�σει� που βρ	σκονται σε
τουριστικ� κ�ντρα τα οπο	α ανταγων	ζονται τι�
εγκαταστ�σει� �λλων κρατ�ν µελ�ν πρ�πει
σταδιακ� να µειωθο�ν φθ�νοντα� την �νταση
η οπο	α ε	ναι αποδεκτ� β�σει τη� υφιστ�µε-
νη� νοµοθεσ	α� και των κατευθυντηρ	ων γραµ-
µ�ν, εντ�� µεταβατικ�� περι�δου π�ντε ετ�ν.

454. Κατ� την εκτ	µηση µ�τρων κρατικ��
στ�ριξη� για εγκαταστ�σει� µε συρµατ�-
σχοινα, η Επιτροπ� θεωρε	 εν γ�νει �τι η χρη-
µατοδ�τηση µια� εγκατ�σταση� που στηρ	-
ζει δραστηρι�τητα ικαν� να προσελκ�σει µη
τοπικο�� χρ�στε� επηρε�ζει τι� συναλλαγ��
µεταξ� κρατ�ν µελ�ν. Ωστ�σο, το�το µπορε	
να µη συµβα	νει στην περ	πτωση εγκαταστ�-
σεων σχετιζ�µενων µε αθλητικ�� δραστηρι�-
τητε� σε περιοχ�� µε λιγοστ�� εγκαταστ�-
σει� και περιορισµ�νε� τουριστικ�� δυνατ�-
τητε�. Gσον αφορ� τι� εγκαταστ�σει� που
εξυπηρετο�ν κυρ	ω� τι� γενικ�� αν�γκε� µε-
τακ	νηση� του πληθυσµο�, µπορο�ν να επη-
ρε�σουν τι� συναλλαγ�� µεταξ� κρατ�ν µε-
λ�ν µ�νον �ταν υπ�ρχει διασυνοριακ�� αντα-
γωνισµ�� στην παροχ� υπηρεσι�ν µεταφορ��.

455. �τσι, η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι, απ�
τι� 82 εγκαταστ�σει� που επρ�κειτο να χρη-
µατοδοτηθο�ν απ� το κρ�το� στο πλα	σιο τη�
πρ�τη� εφαρµογ�� του ιταλικο� καθεστ�το�,
µ�νο σε 40 περιπτ�σει� υπ�ρχε στοιχε	ο κρα-
τικ�� εν	σχυση�. Στι� περιπτ�σει� αυτ��, �γινε
διαχωρισµ�� µεταξ� των εγκαταστ�σεων για
γενικο�� µεταφορικο�� σκοπο��, οι οπο	ε�
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(1) EE C 1 τη� 3.1.1997, σ. 10.
(2) EE C 334 τη� 12.12.1995, σ. 4. Μετ� την απ�φαση που σχο-

λι�ζεται εδ�, η Επιτροπ� εξ�δωσε στι� 12 ∆εκεµβρ	ου 2002
τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 (EE 337 τη� 13.12.2002,
σ. 3) β�σει του οπο	ου θα αποφα	νεται στο εξ�� σε παρ�-
µοιε� υποθ�σει�. Η �κδοση του ν�ου κανονισµο� δεν επηρε-
�ζει την εκτ	µηση τη� συγκεκριµ�νη� περ	πτωση�.

(3) Υπ�θεση N 376/01.
(4) Υπ�θεση N 860/01.
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εκτιµ�θηκαν και �λαβαν �λε� απαλλαγ� β�σει
του �ρθρου 73 τη� συνθ�κη� ΕΚ, και των εγκα-
ταστ�σεων για αθλητικο�� σκοπο��, για τι�
οπο	ε� χορηγ�θηκε απαλλαγ� β�σει του �ρ-
θρου 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ).

456. Οµο	ω�, στην περ	πτωση του �ργου
Mutterer Alm στο Τυρ�λο τη� Αυστρ	α� η Επι-
τροπ� εξ�τασε την κρατικ� στ�ριξη για την
πραγµατοπο	ηση επενδ�σεων σε αναβατ�ρε�
για σκι και «χιονοβ�λα καν�νια», µε στ�χο την
αναζωογ�νηση του χιονοδροµικο� κ�ντρου, και
�κρινε �τι συνιστ� συµβιβ�σιµη εν	σχυση β�-
σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ).

457. Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι η παροχ� υπη-
ρεσι�ν για χειµεριν� αθλ�µατα ε	ναι πλ�ον
µια δραστηρι�τητα στην οπο	α παρατηρε	ται
εντειν�µενο� διασυνοριακ�� ανταγωνισµ��. Ο
εντειν�µενο� ανταγωνισµ�� αλλ�ζει τη φ�ση
των προβληµ�των και αυξ�νει τι� στρεβλωτι-
κ�� συν�πειε� των ενισχ�σεων στον τοµ�α των
εγκαταστ�σεων µε συρµατ�σχοινα. Για του�
λ�γου� αυτο�� αποφασ	στηκε �τι στο µ�λλον
η πολιτικ� τη� Επιτροπ�� στον τοµ�α πρ�πει
να οριστε	 σαφ�στερα, να ερµηνε�εται αυ-
στηρ� και να εφαρµ�ζεται οµοι�µορφα. Η Επι-
τροπ� αναγν�ρισε �τι οι επιχειρ�σει� επω-
φελ�θηκαν στο παρελθ�ν απ� αρκετ�� µορφ��
οικονοµικ�� στ�ριξη� απ� τι� εθνικ��, περι-
φερειακ�� και τοπικ�� αρχ��. Σε ορισµ�νε� πε-
ριπτ�σει� τα µ�τρα αυτ� θεωρ�θηκαν συµβι-
β�σιµε� ενισχ�σει� β�σει του �ρθρου 87 πα-
ρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ). �τσι, η αλλαγ� τη�
πολιτικ�� µε τον καθορισµ� αυστηρ�τερων
ορ	ων για τι� συµβιβ�σιµε� ενισχ�σει� δεν
µπορε	 να ε	ναι αιφν	δια και κρ	θηκε αναγκα	α
η σταδιακ� εφαρµογ� των συν�θων καν�νων.

458. Η Επιτροπ� θα εκτιµ� τα σχ�δια εν	-
σχυση� στον τοµ�α µε β�ση του� συν�θει�
καν�νε�, �πω� �χουν διευκρινιστε	, µεταξ�
�λλων, στον κανονισµ� τη� Επιτροπ�� σχε-
τικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� προ� µικρ��
και µεσα	ε� επιχειρ�σει� και στι� κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ�σει�. Ωστ�σο, κατ� τη δι�ρκεια µε-
ταβατικ�� περι�δου π�ντε ετ�ν —απ� την 1η
Ιανουαρ	ου 2002 µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου
2006— θα δ�χεται µια προσωριν� και στα-
διακ� µειο�µενη προσα�ξηση των επιπ�δων
εν	σχυση� που θα δικαιολογο�νταν διαφορε-
τικ� β�σει τη� υφιστ�µενη� νοµοθεσ	α� και
των υφιστ�µενων κατευθυντ�ριων γραµµ�ν,
η οπο	α διαµορφ�νεται ω� εξ��:

— 25 πρ�σθετε� εκατοστια	ε� µον�δε� για
ενισχ�σει� χορηγο�µενε� το 2002·

— 20 πρ�σθετε� εκατοστια	ε� µον�δε� για
ενισχ�σει� χορηγο�µενε� το 2003·

— 15 πρ�σθετε� εκατοστια	ε� µον�δε� για
ενισχ�σει� χορηγο�µενε� το 2004·

— 10 πρ�σθετε� εκατοστια	ε� µον�δε� για
ενισχ�σει� χορηγο�µενε� το 2005·

— 5 πρ�σθετε� εκατοστια	ε� µον�δε� για
ενισχ�σει� χορηγο�µενε� το 2006.

459. Η προσ�γγιση αυτ� φα	νεται �τι εξι-
σορροπε	 τι� αν�γκε�, επιτρ�ποντα� στου� δι-
καιο�χου� να προσαρµοστο�ν στη ν�α προ-
σ�γγιση, εν� ταυτ�χρονα οι εγκαταστ�σει�
µε συρµατ�σχοινα αποκτο�ν την 	δια µετα-
χε	ριση µε �λλου� τοµε	� εντ�� ε�λογου χρο-
νικο� διαστ�µατο�.

2.4.2. Ναυπηγικ� βιοµηχαν�α

460. Το Συµβο�λιο εν�κρινε τη διµ�τωπη
στρατηγικ� τη� Επιτροπ�� κατ� των αθ�µι-
των πρακτικ�ν τη� Κορ�α� στον τοµ�α τη�
ναυπηγικ�� βιοµηχαν	α�, υιοθετ�ντα� τον
προσωριν� αµυντικ� µηχανισµ� (ΠΑΜ) (1),
αφεν��, και συµφων�ντα� να παραπεµφθε	 η
Κορ�α στον ΠΟΕ, αφετ�ρου. Ο ΠΑΜ αποτε-
λε	 �κτακτο και περιορισµ�νο µ�τρο που δη-
µιουργ�θηκε για να στηρ	ξει τι� εν�ργειε�
τη� Κοιν�τητα� στο πλα	σιο του ΠΟΕ (θα
ενεργοποιηθε	 µ�νον �ταν κινηθο�ν οι δια-
δικασ	ε� στον ΠΟΕ). Ο ρ�λο� του ΠΑΜ ω�
µηχανισµο� στ�ριξη� των ενεργει�ν στο πλα	-
σιο του ΠΟΕ προκ�πτει σαφ�� απ� το ουσια-
στικ� περιεχ�µεν� του.

461. Ενισχ�σει� λειτουργ	α� ανερχ�µενε�
κατ’ αν�τατο �ριο σε 6% τη� συµβατικ�� αξ	α�
µπορο�ν να επιτραπο�ν µ�νο για τα δ�ο ε	δη
πλο	ων στα οπο	α η κοινοτικ� βιοµηχαν	α
υφ	σταται υλικ& ζηµ�α λ�γω των αθ�µιτων πρα-
κτικ�ν τη� Κορ�α�, συγκεκριµ�να για τα
πλο	α µεταφορ�� εµπορευµατοκιβωτ	ων και τα
δεξαµεν�πλοια µεταφορ�� πετρελαιοει-
δ�ν/χηµικ�ν προϊ�ντων· τα δεξαµεν�πλοια
µεταφορ�� υγροποιηµ�νου φυσικο� αερ	ου
θα ε	ναι επ	ση� επιλ�ξιµα για εν	σχυση, εφ�-
σον οι �ρευνε� τη� Επιτροπ�� οδηγ�σουν στο
συµπ�ρασµα �τι η κοινοτικ� βιοµηχαν	α υφ	-
σταται υλικ� ζηµ	α και στο ανωτ�ρω τµ�µα
τη� αγορ��.

462. Η χορ�γηση εν	σχυση� µπορε	 να εγκρι-
θε	 µ�νο σε σχ�ση µε συµβ�σει� για τι� οπο	ε�
υπ�ρχει ανταγωνισµ�� απ� ναυπηγε	ο τη� Κο-
ρ�α� που προσφ�ρει χαµηλ�τερη τιµ� απ� το
κοινοτικ� ναυπηγε	ο. Ο ΠΑΜ θα λ�ξει την
31η Μαρτ	ου 2004, �στε να συµπ�σει περ	-

107(1) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1177/2002 του Συµβουλ	ου, τη�
27η� Ιουν	ου 2002.



που µε την περα	ωση των διαδικασι�ν του
ΠΟΕ. Σε περ	πτωση που η διαδικασ	α του
ΠΟΕ τελεσφορ�σει � ανασταλε	, δεν θα χο-
ρηγηθε	 �λλη εν	σχυση. Ω� προ� τα διαδικα-
στικ� θ�µατα, οποιαδ�ποτε εν	σχυση που σχε-
δι�ζει να χορηγ�σει �να κρ�το� µ�λο� β�σει
του ΠΑΜ, ε	τε υπ� µορφ� καθεστ�το� ε	τε
ω� ad hoc εν	σχυση, πρ�πει να λ�βει την
�γκριση τη� Επιτροπ��.

463. Στι� 5 Ιουν	ου 2002, η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� αποφ�σισε να εγκρ	νει κρατικ� εν	-
σχυση �ψου� 29,5 εκατ. ευρ� στην ελληνικ&
εταιρε	α Ελληνικ� Ναυπηγε	α (1), για την κ�-
λυψη του κ�στου� πρ�ωρη� συνταξιοδ�τηση�
200 περ	που εργαζοµ�νων στη ναυπ�γηση επι-
βατικ�ν � εµπορικ�ν πλο	ων. Η Επιτροπ�
αποφ�σισε επ	ση� να διεξαγ�γει εµπεριστα-
τωµ�νη �ρευνα σχετικ� µε �λλη εν	σχυση
προοριζ�µενη για την 	δια εταιρε	α, δι�τι δεν
µπ�ρεσε να εξακριβ�σει �τι η συνολικ� εν	-
σχυση που πρ�κειται να δοθε	 στην εταιρε	α
πληρο	 τα κριτ�ρια του κανονισµο� για τη
ναυπηγικ� βιοµηχαν	α.

464. Την 	δια ηµεροµην	α η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� εν�κρινε εν	σχυση 51,1 εκατ. ευρ�
επ	 συν�λου 55,1 εκατ. ευρ� που χορ�γησαν
οι ολλανδικ�� αρχ�� για την αναδι�ρθρωση
τη� Koninklijke Schelde Groep (KSG), στο
πλα	σιο τη� π�ληση� τη� εταιρε	α� στην
Damen Shipyards Group (Damen) (2). Η Επι-
τροπ� διαπ	στωσε �τι το σχ�διο αναδι�ρ-
θρωση� τη� Damen για την KSG παρ�χει µια
σταθερ� β�ση για τη βιωσιµ�τητα τη� εται-
ρε	α� και �τι η εν	σχυση περιορ	ζεται στο
ελ�χιστο. Ωστ�σο, εφ�σον δεν υπ�ρχει µε	-
ωση τη� ικαν�τητα� παραγωγ�� επιβατικ�ν
και εµπορικ�ν πλο	ων, �πω� προβλ�πεται
στον κανονισµ� σχετικ� µε τι� ενισχ�σει�
στη ναυπηγικ� βιοµηχαν	α, η Επιτροπ�
�κρινε �τι 4 εκατ. ευρ� απ� τη συνολικ� εν	-
σχυση δεν συµβιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ�.
Οι ολλανδικ�� αρχ�� αν�κτησαν αυτ� το µ�-
ρο� τη� εν	σχυση� απ� τον δικαιο�χο. Οι ολ-
λανδικ�� αρχ�� ισχυρ	στηκαν �τι �λα τα µ�-
τρα θα εν�πιπταν στο πεδ	ο εφαρµογ�� του
�ρθρου 296 τη� συνθ�κη� ΕΚ ω� µ�τρα απα-
ρα	τητα για την προστασ	α ουσιωδ�ν συµ-
φερ�ντων ασφ�λεια�. Η Επιτροπ� δεν �κανε
δεκτ� αυτ� τον ισχυρισµ�, καθ�τι τα µ�τρα
σαφ�� επηρ�αζαν του� �ρου� του ανταγωνι-
σµο� στην κοιν� αγορ� σχετικ� µε προϊ�-
ντα που δεν �χουν ειδικ� στρατιωτικο�� σκο-
πο��.

2.4.3. Αυτοκινητοβιοµηχαν�α

465. Το υφιστ�µενο «κοινοτικ� πλα	σιο για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� προ� την αυτοκινητοβιο-
µηχαν	α» �ληξε τον ∆εκ�µβριο του 2002. Σ�µ-
φωνα µε το πλα	σιο, η Επιτροπ� πρ�πει να δια-
σφαλ	ζει �τι κ�θε εν	σχυση που χορηγε	ται στον
εν λ�γω τοµ�α ε	ναι αναγκα	α, αλλ� και αναλο-
γικ�. Gσον αφορ� την αναγκαι!τητα, η αποδ�-
κτρια επιχε	ρηση �πρεπε να αποδε	ξει σαφ��
�τι δι�θετε µια βι�σιµη, απ� οικονοµικ� �ποψη,
εναλλακτικ� λ�ση �σον αφορ� την εγκατ�σταση
του επενδυτικο� τη� σχεδ	ου. Με �λλα λ�για, το
σχ�διο �πρεπε να χαρακτηρ	ζεται απ� «κινητι-
κ�τητα» και η εν	σχυση �πρεπε να ε	ναι ανα-
γκα	α για την υλοπο	ησ� του στον τ�πο εγκατ�-
σταση� για τον οπο	ο ε	χε σχεδιαστε	. Για να
εκτιµηθε	 η αναλογικ!τητα µια� εν	σχυση�, διε-
νεργε	το «αν�λυση κ�στου�-ωφ�λεια�». Η αν�-
λυση κ�στου�-ωφ�λεια� συν�κρινε το κ�στο�
που θα ε	χε για τον επενδυτ� η πραγµατοπο	ηση
του σχεδ	ου του στην υπ�ψη περιοχ� µε το κ�-
στο� πραγµατοπο	ηση� του 	διου σχεδ	ου σε �λλη
εναλλακτικ� τοποθεσ	α. �τσι, επιτρεπ�ταν ο
προσδιορισµ�� των συγκεκριµ�νων περιφερει-
ακ�ν µειονεκτηµ�των του σχεδ	ου. Η εν	σχυση
δεν �πρεπε να υπερβα	νει το αν�τατο �ριο πε-
ριφερειακ�ν επενδ�σεων για τι� ν�ε� επενδ�-
σει� στην ενισχυ�µενη περιοχ� ο�τε το περι-
φερειακ� µειον�κτηµα, το οπο	ο υπολογιζ�ταν
στο πλα	σιο τη� αν�λυση� κ�στου�-ωφ�λεια�.

466. Απ� το 2004 και εξ�� ο τοµ�α� τη� αυτο-
κινητοβιοµηχαν	α� θα ενταχθε	 πλ�ρω� στο
ν�ο πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�-
δια (3). Οι καν�νε� του ν�ου πολυτοµεακο�
πλαισ	ου γ	νονται αυστηρ�τεροι �σο µεγα-
λ�νει το µ�γεθο� τη� επ�νδυση�. Τα πολ� µε-
γ�λα σχ�δια εξακολουθο�ν να ε	ναι επιλ�ξιµα
για κρατικ� εν	σχυση, αλλ� το αν�τατο επι-
τρεπ�µενο ποσ� θα ε	ναι χαµηλ�τερο απ� αυτ�
που ισχ�ει σ�µερα. Στο µεταξ�, το 2003, θα
ισχ�σουν πολ� απλο	, µεταβατικο	 καν�νε�
στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α�. Σ�µ-
φωνα µε του� καν�νε� αυτο��, τα σχ�δια στον
τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α� θα ε	ναι
επιλ�ξιµα για εν	σχυση που µπορε	 να φθ�σει
µ�χρι και το 30% τη� αν�τατη� επιτρεπ�µενη�
εν	σχυση� για κ�θε περιοχ� (�ναντι µ�χρι και
100% β�σει των υφιστ�µενων καν�νων).

467. Το 2002, τελευτα	ο �το� ισχ�ο� του πλαι-
σ	ου για την αυτοκινητοβιοµηχαν	α, χαρα-
κτηρ	στηκε απ� α�ξηση του αριθµο� των κοι-
νοποιηθεισ�ν υποθ�σεων.

108 (1) Υπ�θεση N 513/01.
(2) Υπ�θεση C 64/01.

(3) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� «Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι�
περιφερειακ�� ενισχ�σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια»,
ΕΕ C 70 τη� 19.3.2002, σ. 8.
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468. Στι� 22 ΜαKου 2002, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να κιν�σει εµπεριστατωµ�νη διαδικασ	α
�ρευνα� σχετικ� µε εν	σχυση �ψου� 61 εκατ.
ευρ� για το εργοστ�σιο τη� Volkswagen στην
Pamplona (1). Το σχ�διο περιφερειακ�� εν	-
σχυση� αφορ� την παραγωγ� του ν�ου µοντ�-
λου Polo. Κατ� την κ	νηση τη� διαδικασ	α�, η
Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβολ	ε� σχετικ� µε
το κατ� π�σον το εργοστ�σιο τη� Volkswagen
στην Μπρατισλ�βα ε	χε πρ�γµατι εξεταστε	
ω� βι�σιµη εναλλακτικ� λ�ση αντ	 του σχε-
δ	ου. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� αµφ�βαλλε για
την ορθ�τητα των στοιχε	ων που αναφ�ρονταν
στην κοινοπο	ηση σχετικ� µε το µειον�κτηµα
τη� Pamplona στο θ�µα του κ�στου� σε σ�-
γκριση µε την Μπρατισλ�βα.

469. Στι� 2 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε περιφερειακ� επενδυτικ� εν	σχυση
προ� την Opel Portugal (�µιλο� GM) για το
εργοστ�σι� τη� στην Azambuja στην περι-
φ�ρεια τη� Λισσαβ�να�, κατ�πιν εµπεριστα-
τωµ�νη� �ρευνα� (2). Η εν	σχυση διατ�θηκε
για επ�νδυση �ψου� 124 εκατ. ευρ� για την
εγκατ�σταση των γραµµ�ν παραγωγ�� εν��
ν�ου µικρο� επιβατικο� και εµπορικο� οχ�-
µατο�, του Corsa Combo. Η εµπεριστατωµ�νη
�ρευνα ξεκ	νησε τον Μ�ρτιο του 2002 και
οδ�γησε στην �γκριση περιφερειακ�� εν	-
σχυση� �ψου� 35 εκατ. ευρ�. Με την 	δια απ�-
φαση η Επιτροπ� εν�κρινε επιχορ�γηση
�ψου� 3 εκατ. ευρ� που καλ�πτουν �να µ�ρο�
των εξ�δων για κατ�ρτιση, �ψου� 7 εκατ. ευρ�,
µε σκοπ� την εκπα	δευση του προσωπικο�
τη� Opel Portugal σχετικ� µε το επενδυτικ�
σχ�διο. Η επιχορ�γηση που εγκρ	θηκε �ταν
χαµηλ�τερη απ� αυτ�ν που ε	χε προταθε	 απ�
τι� πορτογαλικ�� αρχ�� (3,4 εκατ. ευρ�), δι�τι
η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι οι εν�ργειε� κα-
τ�ρτιση� παρε	χαν ικαν�τητε� που εν µ�ρει
µ�νο µπορο�σαν να χρησιµε�σουν σε �λλε�
επιχειρ�σει� � σε �λλου� τοµε	� εργασ	α�.

470. Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση� στι�
2 Οκτωβρ	ου 2002 περιφερειακ� επενδυτικ�
εν	σχυση υπ�ρ τη� Iveco (3) (�µιλο� Fiat) για
το εργοστ�σι� τη� στη Foggia (Ιταλ�α) κατ�-
πιν εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα�. Η εν	σχυση
διατ�θηκε για επ�νδυση �ψου� 323 εκατ. ευρ�
µε σκοπ� την παραγωγ� εν�� ν�ου κινητ�ρα
µε την ονοµασ	α F1, που θα χρησιµοποιηθε	
σε ελαφρ� επαγγελµατικ� οχ�µατα. Η εµπε-
ριστατωµ�νη �ρευνα ξεκ	νησε τον ∆εκ�µβριο
του 2001 και οδ�γησε στην �γκριση περιφε-
ρειακ�� εν	σχυση� �ψου� 121 εκατ. ευρ�. Το

επενδυτικ� σχ�διο πραγµατοποιε	ται στην
περιφ�ρεια Πο�λια, η οπο	α αναγνωρ	ζεται
απ� την Επιτροπ� ω� επιλ�ξιµη για τη χορ�-
γηση περιφερειακ�ν ενισχ�σεων που µπο-
ρο�ν να φθ�σουν µ�χρι και το 35% του επι-
λ�ξιµου επενδυτικο� κ�στου�.

471. Τ�λο�, η Επιτροπ� αποφ�σισε στι�
2 Οκτωβρ	ου 2002 να κιν�σει τη διαδικασ	α
εµπεριστατωµ�νη� �ρευνα� σχετικ� µε εν	-
σχυση υπ�ρ του εργοστασ	ου παραγωγ�� κι-
νητ�ρων τη� BMW στην π�λη Steyr (4) τη�
περιφ�ρεια� Oberösterreich τη� Αυστρ�α
. Τον
Απρ	λιο του 2002, η Αυστρ	α ε	χε κοινοποι-
�σει σχ�δια για τη χορ�γηση εν	σχυση� µε
στ�χο την περιφερειακ� αν�πτυξη, την κα-
τ�ρτιση, την �ρευνα και αν�πτυξη, την και-
νοτοµ	α και την προστασ	α του περιβ�λλο-
ντο�. Η σχεδιαζ�µενη εν	σχυση αν�ρχεται σε
40,25 εκατ. ευρ� περ	που και θα συν�βαλλε
στην πραγµατοπο	ηση διαφ�ρων επενδ�σεων
στο εργοστ�σιο το οπο	ο παρ�γει τετρακ�-
λινδρου� και εξακ�λινδρου� κινητ�ρε� που
καταναλ�νουν βενζ	νη � πετρ�λαιο ντ	ζελ και
αναπτ�σσει τεχνολογ	α κινητ�ρων ντ	ζελ.

472. Στι� 27 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να κιν�σει διαδικασ	α εµπεριστατω-
µ�νη� �ρευνα� σχετικ� µε σχεδιαζ�µενη εν	-
σχυση �ψου� 30 εκατ. ευρ� στο πλα	σιο επ�ν-
δυση� 440 εκατ. ευρ� που θα πραγµατοποι�σει
η Opel στο εργοστ�σιο αυτοκιν�των τη� στη
Σαραγ�σα (5) τη� Ισπαν�α
. Το σχ�διο αφορ�
την παραγωγ� του Opel Meriva, εν�� ν�ου µι-
κρο� οχ�µατο� πολλαπλ�ν χρ�σεων βασι-
σµ�νου στο Opel Corsa. Κατ� την κ	νηση τη�
διαδικασ	α� η Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβολ	ε�
σχετικ� µε την κινητικ�τητα του σχεδ	ου, κα-
θ�� και σχετικ� µε την απ�δειξη του περιφε-
ρειακο� µειονεκτ�µατο� τη� περιφ�ρεια� τη�
Σαραγ�σα, �πω� υπολογ	στηκε στην αν�λυση
κ�στου�-ωφ�λεια�.

473. Στι� 11 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε �τι η Γερµαν�α πρ�πει να µει�σει σχεδια-
ζ�µενη περιφερειακ� εν	σχυση υπ�ρ τη� BMW
για την κατασκευ� εν�� ν�ου εργοστασ	ου αυ-
τοκιν�των στη Λειψ	α (Σαξον�α) (6). Οι συνο-
λικ�� επιλ�ξιµε� επενδ�σει� αν�ρχονται σε
1204,9 εκατ. ευρ�. Στ�χο� τη� σχεδιαζ�µενη�
εν	σχυση�, �ψου� 418,6 εκατ. ευρ�, �ταν να δο-
θε	 �να κ	νητρο στην εταιρε	α για να πραγµα-
τοποι�σει την επ�νδυσ� τη� στη Λειψ	α, ενι-
σχυ�µενη περιοχ� κατ� την �ννοια του �ρθρου
87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο α) τη� συνθ�κη� ΕΚ.
Επειδ� η Επιτροπ� διατηρο�σε αµφιβολ	ε�
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(1) Υπ�θεση N 121/2001.
(2) Υπ�θεση C 23/02.
(3) Υπ�θεση C 92/02.

(4) Υπ�θεση N 316/02.
(5) Υπ�θεση C 75/02.
(6) Υπ�θεση C 26/02.



σχετικ� µε το συµβιβ�σιµο τη� εν	σχυση� µε
του� ειδικο�� καν�νε� που ισχ�ουν για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α τη� αυτοκινητο-
βιοµηχαν	α�, αποφ�σισε να κιν�σει την επ	-
σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει� στι� 3 Απριλ	ου 2001. Η
Επιτροπ� θε�ρησε �τι το σχ�διο εµφαν	ζει κι-
νητικ�τητα και �τι το Kolin στη Τσεχικ� ∆η-
µοκρατ	α αποτελο�σε βι�σιµο εναλλακτικ�
τ�πο εγκατ�σταση�. Κατ� συν�πεια, η εν	-
σχυση �ταν αναγκα	α για την υλοπο	ηση του
σχεδ	ου στην ενισχυ�µενη περιφ�ρεια τη� Λει-
ψ	α�. Οι αµφιβολ	ε� τη� Επιτροπ�� αφορο�σαν
την αναλογικ�τητα τη� εν	σχυση�. Μετ� τη
διεν�ργεια τη� αν�λυση� κ�στου�-ωφ�λεια�,
η Επιτροπ� συµπ�ρανε �τι το περιφερειακ�
µειον�κτηµα που προ�κυπτε απ� την υλοπο	-
ηση του σχεδ	ου στη Λειψ	α (σε σ�γκριση µε
το Kolin) �ταν 31,14%, δηλαδ� χαµηλ�τερο
απ� το ποσοστ� που ε	χε αναφ�ρει η Γερµα-
ν	α. Συνεπ��, η Γερµαν	α ε	χε υπερβ�λει το
µειον�κτηµα κ�στου� τη� Λειψ	α�. Λ�γω τη�
σηµαντικ�� α�ξηση� τη� παραγωγικ�� ικαν�-
τητα�, η επιτρεπ�µενη εν	σχυση µει�θηκε κατ�
µ	α ακ�µη εκατοστια	α µον�δα φθ�νοντα� το
30,14%. �τσι, η Επιτροπ� εν�κρινε εν	σχυση
που αν�ρχεται στο 30,14% τη� επιλ�ξιµη� επ�ν-
δυση�, �ψου� 1204,9 εκατ. ευρ�. Το�το αντι-
στοιχε	 σε 363,16 εκατ. ευρ�. Τα υπ�λοιπα
55,4 εκατ. ευρ� τη� κοινοποιηθε	σα� εν	σχυση�
θεωρ�θηκαν συµβιβ�σιµα µε την κοιν� αγορ�.

2.4.4. Oνθρακα


474. Τ�σσερα κρ�τη µ�λη παρ�γουν σ�µερα
�νθρακα στην ΕΕ. Λ�γω των δυσµεν�ν γεω-
λογικ�ν συνθηκ�ν, τα περισσ�τερα κοινο-
τικ� ανθρακωρυχε	α δεν ε	ναι ανταγωνιστικ�
�ναντι του εισαγ�µενου �νθρακα. Μ�χρι τη
λ�ξη τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ στι� 23 Ιουλ	ου
2002, οι κρατικ�� ενισχ�σει� δι�πονταν απ�
την απ�φαση 3632/93/ΕΚΑΧ (1), η οπο	α προ-
�βλεπε του� �ρου� και τι� προϋποθ�σει� υπ�
τι� οπο	ε� �ταν δυνατ� η χορ�γηση κρατικ�ν
ενισχ�σεων. Στι� 23 Ιουλ	ου 2002, το Συµ-
βο�λιο εξ�δωσε κανονισµ� σχετικ� µε τι�
κρατικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α του �νθρακα,
ο οπο	ο� πραγµατε�εται τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει� που χορηγο�νται απ� τι� 24 Ιουλ	ου
2002 (2). Το ν�ο καθεστ�� βασ	ζεται σε ελ�-
χιστη παραγωγ� �νθρακα, γεγον�� που θα
συµβ�λει στη διατ�ρηση εν�� ποσοστο� εγ-
χ�ριων πηγ�ν πρωτογενο�� εν�ργεια�, προ-
κειµ�νου να ενισχυθε	 η ασφ�λεια του ενερ-
γειακο� εφοδιασµο� στην ΕΕ.

475. Οι κρατικ�� ενισχ�σει� στη βιοµηχαν	α
του �νθρακα θα στηρ	ξουν επ	ση� την ανα-
δι�ρθρωση του εν λ�γω τοµ�α, λαµβ�νοντα�
υπ�ψη τι� κοινωνικ�� και περιφερειακ�� επι-
πτ�σει� τη� µε	ωση� τη� δραστηρι�τητα�. Η
Επιτροπ� εν�κρινε καθεστ�τα κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων που επιτρ�πουν στη Γερµαν�α (3), τη
Γαλλ�α (4), την Ισπαν�α (5) και το Ηνωµ	νο Βασ�-
λειο (6) να χορηγ�σουν την απαρα	τητη κρατικ�
χρηµατοδ�τηση στη βιοµηχαν	α του �νθρακα
για το �το� 2002. Οι ενισχ�σει� αυτ�� καλ�πτουν
τη διαφορ� µεταξ� του κ�στου� παραγωγ�� και
τη� τιµ�� του �νθρακα στι� διεθνε	� αγορ��, εν�
ταυτ�χρονα παρ�χουν αποζηµ	ωση για την πλη-
ρωµ� των κοινωνικ�ν επιβαρ�νσεων.

476. Gσον αφορ� την απ�κτηση το 1998 τη�
Saarbergwerke AG και τη� Preussag Anthrazit
GmbH απ� τη RAG Aktiengesellschaft (RAG),
οι οπο	ε� ε	ναι γερµανικ�� εταιρε	ε� παραγω-
γ�� �νθρακα, η Επιτροπ� δ�λωσε (7) �τι δεν
υπ�ρχε στοιχε	ο εν	σχυση� στην αγορ� τη�
Saarbergwerke απ� τη RAG απ� του� παλαιο��
ιδιοκτ�τε� τη�, δηλαδ� την Οµοσπονδιακ� ∆η-
µοκρατ	α τη� Γερµαν	α� και το γερµανικ� οµ�-
σπονδο κρ�το� Saarland.

2.4.5. Χ�λυβα


477. Η Επιτροπ� κ	νησε τη διαδικασ	α κατ�
σχεδιαζ�µενη� εν	σχυση� για περιβαλλοντι-
κο�� σκοπο�� προ� τι� ιταλικ	
 εταιρε	ε� Ilva
SpA, Acciaierie di Sicilia SpA, Duferdofin SpA και
Acciaerie Valbruna SpA. Η Επιτροπ� περ�τωσε
τη διαδικασ	α σηµει�νοντα� την αν�κληση τη�
κοινοπο	ηση� στι� περιπτ�σει� Duferdofin
SpA (8) και Acciaerie Valbruna SpA (9) και εγκρ	-
νοντα� την εν	σχυση στι� περιπτ�σει� τη� Ilva
SpA (10) και Acciaierie di Sicilia SpA (11).

478. Η Επιτροπ� περ�τωσε τη διαδικασ	α που
ε	χε κιν�σει το 2001 κατ� τη� παρ�νοµη� χο-

110 (1) ΕΕ L 329 τη� 30.12.1993, σ. 12.
(2) ΕΕ L 205 τη� 2.8.2002, σ. 1.

(3) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 2α� Οκτωβρ	ου 2001, ΕΚΑΧ
1/2002, ΕΕ L 56 τη� 27.2.2002, σ. 27 (εν	σχυση που καλ�πτει
το 2002) και απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 2α� Οκτωβρ	ου 2002,
ΕΚΑΧ 550/2002 (εν	σχυση που καλ�πτει τα �ξοδα απ� τι�
24 Ιουλ	ου 2002).

(4) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 2α� Οκτωβρ	ου 2002, ΕΚΑΧ
551/2002.

(5) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 2α� Ιουλ	ου 2002, ΕΚΑΧ 2/2002
(εν	σχυση που καλ�πτει τα �ξοδα µ�χρι τι� 23 Ιουλ	ου 2002)·
απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 12η� Ιουν	ου 2002, ΕΚΑΧ 6/2002
(εν	σχυση που καλ�πτει τα �ξοδα απ� τι� 24 Ιουλ	ου 2002).

(6) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 20�� Μαρτ	ου 2002, ΕΚΑΧ
9/2001· απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 5η� Ιουν	ου 2002, ΕΚΑΧ
10/2001· απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 17η� Ιουλ	ου 2002,
ΕΚΑΧ 11/2001 και ΕΚΑΧ 12/2001.

(7) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 7η� ΜαKου 2002.
(8) Υπ�θεση C 9/2002.
(9) Υπ�θεση C 12/2002.
(10) Υπ�θεση C 10/2002.
(11) Υπ�θεση C 8/2002.
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ρ�γηση� εν	σχυση� Ε & Α σε αρκετ�� χαλυ-
βουργικ�� επιχειρ�σει� στη Χ�ρα των Β�-
σκων εκδ	δοντα� εν µ�ρει αρνητικ� απ�-
φαση (1). Η Επιτροπ� αποφ�σισε επ	ση� να
επεκτε	νει τη διαδικασ	α που ε	χε κιν�σει το
2001 κατ� ορισµ�νων µ�τρων τη� κυβ�ρνη-
ση� τη� Γαλικ	α� υπ�ρ τη� νεοσ�στατη� επι-
χε	ρηση� Siderúrgica Añón (2).

479. Σε µια υπ�θεση που αφορ� το Β�λγιο, η
Επιτροπ� κ	νησε τη διαδικασ	α κατ� τη� συµ-
µετοχ�� τη� περιφ�ρεια� τη� Βαλλον�α
 σε νε-
οσ�στατη επιχε	ρηση µε την επωνυµ	α
Carsid (3).

480. Η Επιτροπ� κ	νησε επ	ση� τη διαδικα-
σ	α κατ� σχεδιαζ�µενη� εν	σχυση� για περι-
βαλλοντικο�� σκοπο�� που επρ�κειτο να χο-
ρηγηθε	 στη Sollac SA στη Γαλλ�α. Αργ�τερα,
η Επιτροπ� περ�τωσε τη διαδικασ	α σηµει�-
νοντα� την αν�κληση τη� κοινοπο	ηση� (4).

3. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

3.1. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

481. Η αναζωογ�νηση του σιδηροδροµικο� το-
µ�α αποτελε	 κα	ριο στοιχε	ο τη� κοιν�� πολι-
τικ�� µεταφορ�ν τη� Κοιν�τητα�, στ�χο� τη�
οπο	α� ε	ναι η αν�πτυξη εν�� βι�σιµου συστ�-
µατο� µεταφορ�ν δηµιουργ�ντα� µια ν�α ισορ-
ροπ	α µεταξ� των διαφ�ρων τρ�πων µεταφορ��.
Ειδικ�τερα, �πω� αναφ�ρεται στη Λευκ� Β	-
βλο τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� για την ευρω-
παϊκ� πολιτικ� µεταφορ�ν (5), ο σιδηροδροµι-
κ�� τοµ�α� �χει στρατηγικ� σηµασ	α για την
επιτυχ	α των προσπαθει�ν επανεξισορρ�πη-
ση� των τρ�πων µεταφορ��. �τσι, η Επιτροπ�
αντιµετωπ	ζει ευνοϊκ� την κρατικ� χρηµατο-
δ�τηση για την προ�θηση του σιδηροδρ�µου ω�
µ�σου µεταφορ��, και ιδια	τερα τι� επενδ�σει�
σε σιδηροδροµικ� �ργα υποδοµ��. Ω� εκ το�του,
κατ� τη δι�ρκεια του 2002 η Επιτροπ� εν�κρινε
αρκετ�� κρατικ�� ενισχ�σει� που αποσκοπο�ν
στην αν�πτυξη του σιδηροδροµικο� τοµ�α.

482. Gσον αφορ� το Ηνωµ	νο Βασ�λειο,δ�ο απο-
φ�σει� τη� Επιτροπ�� αφορο�σαν το φορ�α δια-
χε	ριση� των υποδοµ�ν του κ�ριου εθνικο� σι-
δηροδροµικο� δικτ�ου τη� Μεγ�λη� Βρεταν	α�.
Οι αρχ�� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου κοινοπο	η-
σαν δ�σµη χρηµατοδοτικ�ν µ�τρων δι�σωση�,

προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 η συν�χιση τη�
παροχ�� υπηρεσι�ν σιδηροδροµικ�� υποδο-
µ��, χωρ	� τι� οπο	ε� υπ�ρχε �µεσο� κ	νδυνο�
κατ�ρρευση� των σιδηροδρ�µων στο Ηνωµ�νο
Βασ	λειο. Η εν	σχυση δι�σωση� εγκρ	θηκε απ�
την Επιτροπ� στι� 13 Φεβρουαρ	ου 2002 για πε-
ρ	οδο δ�δεκα µην�ν κατ� την οπο	α επρ�κειτο
να βρεθε	 µια πιο µακροπρ�θεσµη λ�ση (6). Στη
συν�χεια, στι� 17 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε δ�σµη χρηµατοδοτικ�ν µ�τρων που θα
επιτρ�ψουν σε µια νεοσ�στατη επιχε	ρηση, τη
Network Rail, να αναλ�βει την ευθ�νη εκµε-
τ�λλευση� και διαχε	ριση� του σιδηροδροµι-
κο� δικτ�ου τη� Μεγ�λη� Βρεταν	α� σε µη κερ-
δοσκοπικ� β�ση, δ	νοντα� �τσι τ�λο� στην αβε-
βαι�τητα σχετικ� µε το µ�λλον του βρετανικο�
σιδηροδροµικο� δικτ�ου (7). Στι� 24 Απριλ	ου
και στι� 18 Σεπτεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε επ	ση� τροποποι�σει� και βελτι�σει� των
χρηµατοδοτικ�ν µηχανισµ�ν που �χουν συ-
στ�σει οι αρχ�� του Ηνωµ	νου Βασιλε�ου για την
κατασκευ� τη� σιδηροδροµικ�� σ�νδεση� τη�
σ�ραγγα� τη� Μ�γχη� (Channel Tunnel Rail
Link — CTRL) (8).

483. Gσον αφορ� �λλα κρ�τη µ�λη, η Επι-
τροπ� εν�κρινε στι� 27 Φεβρουαρ	ου 2002 δα-
νικ! καθεστ�� µε στ�χο τη διαγραφ� παλαι�ν
δανε	ων που ε	χαν συν�ψει σχεδ�ν χωρ	� απο-
πληρωµ� και ατ�κω� 13 τοπικο	 σιδηρ�δρο-
µοι (9). Στι� 19 Ιουν	ου 2002, επ�τρεψε επ	ση�
�να αυστριακ! καθεστ�� ενισχ�σεων µ�σω του
οπο	ου θα χορηγηθε	 κρατικ� χρηµατοδ�τηση
για την κατασκευ�, επ�κταση και τον εκσυγ-
χρονισµ� ιδιωτικ�ν παρακαµπτ�ριων σιδη-
ροδροµικ�ν γραµµ�ν σε σχ�ση µε το κ�ριο
εθνικ� σιδηροδροµικ� δ	κτυο (10). Επ	ση�, στι�
18 Σεπτεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�κρινε
εν	σχυση υπ�ρ του οµ�σπονδου κρ�του� Σα-
ξον	α�-Hνχαλτ (Γερµαν�α) για την προ�θηση
τη� µετ�θεση� τη� εµπορευµατικ�� κ	νηση�
απ� τι� οδικ�� στι� σιδηροδροµικ�� µεταφορ��.
Το καθεστ�� αποσκοπε	 στη διαφ�λαξη και
αν�πτυξη του συστ�µατο� κ�ντρων εµπορευ-
µατικ�� κ	νηση�, καθ�� και περιοχ�ν χειρι-
σµο� και φορτοεκφ�ρτωση� (11). Τ�λο�, στι�
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(1) Υπ�θεση C 20/2001.
(2) Υπ�θεση C 95/2001.
(3) Υπ�θεση C 25/2002.
(4) Υπ�θεση C 27/2002.
(5) Η ευρωπαϊκ� πολιτικ� µεταφορ�ν µε ορ	ζοντα το �το� 2010:

η �ρα των επιλογ�ν.

(6) Υπ�θεση NN 170/2001, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 13η� Φε-
βρουαρ	ου 2002, ΕΕ C 98 τη� 23.4.2002, σ. 36.

(7) Υπ�θεση N 356/2002, Network Rail, απ�φαση τη� Επιτρο-
π�� τη� 17η� Ιουλ	ου 2002, ΕΕ C 232 τη� 28.9.2002, σ. 2.

(8) Υποθ�σει� N 706/2002, ΕΕ C 130 τη� 1.6.2002, σ. 5, και
N 523/2002, ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002.

(9) Υπ�θεση N 784/2001, Εν�σχυση για δανικο�
 ιδιωτικο�
 σιδη-
ροδρ!µου
, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φεβρουαρ	ου
2002, ΕΕ C 88 τη� 12.4. 2002, σ. 17.

(10) Υπ�θεση N 643/2001 — Αυστρ	α — Πρ!γραµµα ενισχ�σεων
για την κατασκευ& παρακαµπτ&ριων σιδηροδροµικ�ν γραµµ�ν,
απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Ιουν	ου 2002, ΕΕ C 178 τη�
26.7.2002.

(11) Υπ�θεση N 308/2002 — Προ�θηση επενδ�σεων για σιδηρο-
δροµικ	
 υποδοµ	
, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Σε-
πτεµβρ	ου 2002, ΕΕ C 277 τη� 14.11.2002.



11 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� επ�τρεψε να
παραταθε	 για τ�σσερα χρ�νια �να δανικ! κα-
θεστ�� που αντισταθµ	ζει τι� επιβαρ�νσει� σι-
δηροδροµικ�ν υποδοµ�ν µε τη θ�σπιση µια�
περιβαλλοντικ�� επιχορ�γηση� για τη σιδη-
ροδροµικ� µεταφορ� εµπορευµ�των (1).

3.2. ™˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

484. Επ	 αρκετ� χρονικ� δι�στηµα η κοινο-
τικ� πολιτικ� επιδι�κει την επ	τευξη εν��
ισ�ρροπου συστ�µατο� διατροπικ�ν µετα-
φορ�ν. Η προ�θηση τη� ανταγωνιστικ�τη-
τα� των συνδυασµ�νων µεταφορ�ν �ναντι των
οδικ�ν µεταφορ�ν αποτελε	 αναπ�σπαστο
τµ�µα αυτ�� τη� πολιτικ��. Κεντρικ�� στ�χο�
τη� κοινοτικ�� πολιτικ�� συνδυασµ�νων µε-
ταφορ�ν ε	ναι η στροφ� απ� τι� οδικ�� µετα-
φορ�� σε �λλου� τρ�που� µεταφορ��. Στο
πλα	σιο αυτ�, η Επιτροπ� αντιµετωπ	ζει ευ-
νοϊκ� τα καθεστ�τα εν	σχυση� που προωθο�ν
αυτ� τον τρ�πο µεταφορ�� µ�σω τη� απ�κτη-
ση� εξοπλισµο� που προορ	ζεται για τι� συν-
δυασµ�νε� µεταφορ�� και τη� κατασκευ�� ει-
δικ�� υποδοµ�� (2).

485. Στι� 13 Φεβρουαρ	ου 2002, η Επιτροπ�
χορ�γησε τη συγκατ�θεσ� τη� σε καθεστ��
ενισχ�σεων των συνδυασµ�νων µεταφορ�ν
στην αυτ�νοµη επαρχ	α του Bolzano-Haut-
Aldige (Ιταλ	α) (3). Το καθεστ�� παρ�χει επι-
χορηγ�σει� στι� εταιρε	ε� εφοδιαστικ��
διαχε	ριση� που παρ�χουν σιδηροδροµικ��
υπηρεσ	ε� στο πλα	σιο συνδυασµ�νων µετα-
φορ�ν, µε αναχ�ρηση � �φιξη στο �δαφο�
τη� επαρχ	α� και ιδ	ω� στη διαδροµ� Bolzano-
Brenner. Οι επιχορηγ�σει� θα συµβ�λουν στη
µε	ωση του τιµ�µατο� που καταβ�λλουν οι
χρ�στε� των υποδοµ�ν συνδυασµ�νων µετα-
φορ�ν, �τσι �στε οι τελευτα	ε� να ανταγων	-
ζονται µε τι� οδικ�� µεταφορ�� υπ� παρ�µοι-
ου� �ρου� αγορ��. Για να αποφευχθο�ν οι πι-
θαν�� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο�,
προβλ�φθηκε διαδικασ	α διαγωνισµο� για την
παροχ� σιδηροδροµικ�ν υπηρεσι�ν µε πε-
ριορισµ�νη δι�ρκεια.

486. Στι� 27 Φεβρουαρ	ου 2002, η Επιτροπ�
εν�κρινε εν	σχυση εκκ	νηση� για �να ν�ο ιδιω-
τικ� πιλοτικ� δροµολ�γιο µεταξ� Γερµαν�α


και Ιταλ�α
 (4) µε στ�χο τη µετ�θεση τη� κ	-
νηση� απ� τι� οδικ�� στι� σιδηροδροµικ�� µε-
ταφορ�� στο δροµολ�γιο Μ�ναχο-Βερ�να
µ�σω Μπρ�νερο. Το µονοετ�� πιλοτικ� δρο-
µολ�γιο, που �χει �δη λ�βει στ�ριξη απ� το
ευρωπαϊκ� πρ�γραµµα PACT (5), θα συµβ�λει
στην αποσυµφ�ρηση τη� κ	νηση� στον υπερ-
χρησιµοποιο�µενο αυτοκινητ�δροµο αυτο�
του πολ� σηµαντικο� διαδρ�µου κυκλοφορ	α�.

487. Στι� 14 ΜαKου 2002, µετ� την ολοκλ�-
ρωση τη� επ	σηµη� διαδικασ	α� �ρευνα�, η
Επιτροπ� δ�λωσε �τι δεν υφ	σταται κρατικ�
εν	σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 πα-
ρ�γραφο� 1 στη σχ�ση µεταξ� τη� κρατικ��
εταιρε	α� Deutsche Bahn AG (6) (Γερµαν�α)
και τη� θυγατρικ�� τη�, του πρακτορε	ου µε-
ταφορ�ν BahnTrans.

488. Στι� 17 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει τη διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε
ολλανδικ& εν	σχυση για την κατασκευ� τερµα-
τικο� σταθµο� εµπορευµατοκιβωτ	ων στο
Alkmaar υπ�ρ τη� Huisvuilcentrale Noord-
Holland (HVC)(7). Ο τερµατικ�� σταθµ�� θα βρ	-
σκεται στο Alkmaar, γειτνι�ζοντα� �τσι �µεσα
µε εγκατ�σταση κα�ση� αποβλ�των τη� HVC,
και θα προωθ�σει τη µεταφορ� των οικιακ�ν
απορριµµ�των µ�σω των εσωτερικ�ν πλωτ�ν
µεταφορ�ν αντ	 των οδικ�ν µεταφορ�ν. Η Επι-
τροπ� θε�ρησε απαρα	τητο να εξετ�σει την
αναλογικ�τητα τη� εν	σχυση�, την πιθαν� στρ�-
βλωση του ανταγωνισµο� µεταξ� τερµατικ�ν
σταθµ�ν εσωτερικ�ν πλωτ�ν µεταφορ�ν, κα-
θ�� και τι� επιπτ�σει� τη� επιχορ�γηση� στην
αγορ� διαχε	ριση� απορριµµ�των.

489. Στι� 24 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε το κ�ριο µ�ρο� των ειδικ�ν διατ�ξεων
για τον τοµ�α των µεταφορ�ν τη� αυτ�νοµη�
επαρχ	α� του Trento, στ�χο� των οπο	ων ε	-
ναι να ενθαρρυνθε	 η στροφ� τη� διακ	νηση�
εµπορευµ�των απ� τι� οδικ�� µεταφορ�� σε
εναλλακτικ�� µορφ�� µεταφορ�� (8). Ωστ�σο,
η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει τη διαδι-
κασ	α που προβλ�πεται στο �ρθρο 88 παρ�-
γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε επεν-
δυτικ� εν	σχυση για σιδηροδροµικ�� �µαξε�
και ν�ο � ανακαινισµ�νο τροχα	ο υλικ�, λ�γω
των αµφιβολι�ν ω� προ� το συµβιβ�σιµ� τη�
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(1) Υπ�θεση N 287/02, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη.
(2) Υποθ�σει� N 644/2001 — «Αυστριακ! Κρατικ! Ταµε�ο ERP»,

απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φεβρουαρ	ου 2002, ΕΕ C
88 τη� 12.4.2002, σ. 17· N 406/2002 — «Förderrichtlinie», απ�-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 2α� Οκτωβρ	ου 2002, ΕΕ C 292 τη�
27.11.2002.

(3) Υπ�θεση N 638/2001, ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002, σ. 16.

(4) Υπ�θεση NN 134/2002 (πρ�ην N 841/01) — «Lokomotion»,
ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002, σ. 16.

(5) Πρ�γραµµα πειραµατικ�ν δρ�σεων στον τοµ�α των συνδυα-
σµ�νων µεταφορ�ν (πρ�γραµµα PACT)· απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 25η� Ιουλ	ου 2001.

(6) Υπ�θεση C 63/2000 (πρ�ην NN 102/00), ΕΕ L 211 τη�
7.8.2002.

(7) Υπ�θεση C 51/2002 (πρ�ην N 840/2001), ΕΕ C 212 τη�
6.9.2002.

(8) Υπ�θεση N 833/2001, ΕΕ C 242 τη� 8.10.2002.



µε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 70/2001 τη� Επι-
τροπ��, τη� 12η� Ιανουαρ	ου 2001, σχετικ�
µε την εφαρµογ� των �ρθρων 87 και 88 τη�
συνθ�κη� ΕΚ στι� κρατικ�� ενισχ�σει� προ�
µικρ�� και µεσα	ε� επιχειρ�σει� (1).

3.3. √‰ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

490. Στι� 27 Φεβρουαρ	ου 2002, και στο πλα	-
σιο τη� α�ξηση� τη� τιµ�� του πετρελα	ου το
2000, η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει την
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε δ�ο
καθεστ�τα ενισχ�σεων µε στ�χο τη χορ�-
γηση εν	σχυση� σε ειδικο�� τ�που� οχηµ�-
των µ�σω τη� µε	ωση� των διοδ	ων (2). Κατ�
την εκτ	µηση των υποθ�σεων, η Επιτροπ�
εξ�φρασε αµφιβολ	ε� ω� προ� την καταλλη-
λ�τητα των µ�τρων για την προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο� και το συµβιβ�σιµ� του� µε την
κοιν� πολιτικ� µεταφορ�ν.

491. Εκδ�θηκαν αρκετ�� αποφ�σει� που αφο-
ρο�σαν επενδυτικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α των
µεταφορ�ν (3). Ωστ�σο, η Επιτροπ� υπογραµ-

µ	ζει το γεγον�� �τι σε τοµε	� µε πλεον�ζουσα
δυναµικ�τητα, �πω� ο τοµ�α� των οδικ�ν µετα-
φορ�ν, δεν µπορε	 κατ’ αρχ�ν να χορηγηθε	 κα-
µ	α εν	σχυση για την αγορ� µεταφορικ�ν οχη-
µ�των. Ωστ�σο, ε	ναι δυνατ� να χορηγηθε	 εν	-
σχυση για την αγορ� καινο�ργιων οχηµ�των,
ε�ν το κ	νητρο αυτ� αποσκοπε	 στην προ�θηση
τη� προστασ	α� του περιβ�λλοντο� � τη� ασφ�-
λεια� και αντισταθµ	ζει το κ�στο� τη� συµµ�ρ-
φωση� µε υψηλ�τερε� τεχνικ�� προδιαγραφ��
απ� αυτ�� που προβλ�πονται στην εθνικ� � στην
κοινοτικ� νοµοθεσ	α.

492. �τσι, η Επιτροπ� εν�κρινε ισπανικ! κα-
θεστ�� ενισχ�σεων για την αγορ� ηλεκτρικ�ν
� υβριδικ�ν µοτοσικλετ�ν στο �δαφο� τη� αυ-
τ�νοµη� κοιν�τητα� τη� Καστ	λλη�-Λε�ν (4)
και καθεστ�� µε στ�χο τη χρησιµοπο	ηση οχη-
µ�των προσαρµοσµ�νων σε �τοµα µε µειωµ�νη
κινητικ�τητα (5). Hλλε� αποφ�σει� αφορο�-
σαν δανικ! καθεστ�� ενισχ�σεων που �χει ω�
στ�χο την προ�θηση λιγ�τερο ρυπογ�νων φορ-
τηγ�ν (6), και σειρ� καθεστ�των υπ�ρ τη� απα-
σχ�ληση� που εφαρµ�στηκαν στην περιφ�-
ρεια Asturias (Ισπαν�α) (7) το 2001 και το 2002
στον τοµ�α των µεταφορ�ν, µε στ�χο τη δη-
µιουργ	α και διατ�ρηση θ�σεων εργασ	α� στον
εν λ�γω τοµ�α.

ŒÓıÂÙÔ 3: ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ

Τον Μ�ιο του 2002, το Συµβο�λιο εξ�δωσε οµ�φωνα τρει� αποφ�σει� για τη χορ�γηση κρατικ�� εν	-
σχυση� απ� τι� Κ�τω Χ�ρε�, την Ιταλ	α και τη Γαλλ	α (1) υπ�ρ επιχειρ�σεων οδικ�ν µεταφορ�ν.
Με τι� αποφ�σει� αυτ�� εξασφαλ	ζεται το συµβιβ�σιµο µε τη Συνθ�κη των µ�τρων παρ�κκλιση� που
εξ�δωσε το Συµβο�λιο (2001/224/ΕΚ) στι� 12 Μαρτ	ου 2001 επιτρ�ποντα� στι� Κ�τω Χ�ρε�, την
Ιταλ	α και τη Γαλλ	α να εφαρµ�σουν µειωµ�νου� συντελεστ�� ειδικ�ν φ�ρων καταν�λωση� για ορι-
σµ�να πετρελαιοειδ� υπ�ρ επιχειρ�σεων οδικ�ν µεταφορ�ν. Υπενθυµ	ζεται �τι το 2001 το Συµ-
βο�λιο αποφ�σισε να επιτρ�ψει στι� Κ�τω Χ�ρε� µ�χρι την 1η Οκτωβρ	ου 2002 και στην Ιταλ	α και
τη Γαλλ	α µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2002 να εφαρµ�σουν µειωµ�νου� συντελεστ�� ειδικ�ν φ�ρων
καταν�λωση� στο πετρ�λαιο ντ	ζελ για τι� επιχειρ�σει� οδικ�ν µεταφορ�ν. Ωστ�σο, κατ�πιν τη�
απ�φαση� τη� Επιτροπ�� να κιν�σει διαδικασ	ε� κατ� των τρι�ν αυτ�ν χωρ�ν β�σει του �ρθρου 88
παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚ (2), οι τρει� αυτ�� χ�ρε� ζ�τησαν και �λαβαν βεβα	ωση του Συµβουλ	ου
�τι συντρ�χουν �κτακτε� περιστ�σει� κατ� την �ννοια του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 2, µε αποτ�λεσµα
να µπορε	 να θεωρηθε	 η εν λ�γω εν	σχυση συµβιβ�σιµη µε την κοιν� αγορ�.

(1) Κ�τω Χ�ρε� (�γγρ. 8032/02 + COR1)· Ιταλ	α (�γγρ. 8033/02 + COR1)· Γαλλ	α (�γγρ. 8034/02 + COR1).
(2) Υπ�θεση C 24/2001 — Ιταλ	α· υπ�θεση C 25/2001 —Γαλλ	α· υπ�θεση C 26/2001 — Κ�τω Χ�ρε�.

III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™
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(1) ΕΕ L 10 τη� 13.1.2001, σ. 33.
(2) Υπ�θεση C 11/2002 (πρ�ην N 382/01) — Ιταλ	α (Piemonte)

— Μει�σει� διοδ	ων για ορισµ�να βαρ�α οχ�µατα που εκτε-
λο�ν οδικ�� µεταφορ�� εµπορευµ�των, µε στ�χο να εκτραπε	
η κυκλοφορ	α του� απ� την κρατικ� οδ� 33 του Laggo Maggiore
προ� τον αυτοκινητ�δροµο A/26, ΕΕ C 87 τη� 11.4.2002· υπ�-
θεση C 14/02 (πρ�ην NN 72/01) — Πορτογαλ	α — Μει�σει�
διοδ	ων για ορισµ�να βαρ�α οχ�µατα οδικ�� µεταφορ�� εµπο-
ρευµ�των και επιβατ�ν, κατ�πιν τη� αν�δου τη� τιµ�� του πε-
τρελα	ου του θ�ρου�-φθινοπ�ρου 2000, ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002.

(3) Υπ�θεση N 762/2001 — «Καθεστ�
 επενδυτικ&
 εν�σχυση
 τη

αυτ!νοµη
 περιφ	ρεια
 τη
 Μαδ	ρα
», απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 27η� Φεβρουαρ	ου 2002· υπ�θεση N 646/00 — Ιταλ	α,
απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 7η� ΜαKου 2002· υπ�θεση
N 507/2001 — Πορτογαλ	α, «Siriart», απ�φαση τη� Επιτρο-
π�� τη� 7η� ΜαKου 2002, ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002.

(4) Υπ�θεση N 203/2002, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Σε-
πτεµβρ	ου 2002, ΕΕ C 9 τη� 15.1.2003.

(5) Υπ�θεση N 337/02 — Ισπαν	α (Κοιν�τητα Μαδρ	τη�) — «Εν�-
σχυση για την απ!κτηση οχηµ�των µαζικ&
 µεταφορ�
 προσαρµο-
σµ	νων σε �τοµα µε µειωµ	νη κινητικ!τητα», απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 27η� Νοεµβρ	ου 2002, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη.

(6) Υπ�θεση N 100/01 — «Ν!µο
 σχετικ� µε επιδοτ&σει
 για φορ-
τηγ� ιδια�τερα φιλικ� προ
 το περιβ�λλον», απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 22α� ΜαKου 2002, ΕΕ C 154 τη� 28.6.2002.

(7) Υπ�θεση N 600/B/2001, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 16η�
Οκτωβρ	ου 2002.



3.4. ∂È‚¿ÙÂ˜

493. Στι� 2 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σε
δι�φορε� ρυθµ	σει� που θα εφαρµ�σει η κυ-
β�ρνηση του Ηνωµ	νου Βασιλε�ου για την ανα-
ν�ωση και αναβ�θµιση του υπ�γειου σιδηρο-
δρ�µου του Λονδ	νου απ� κοινοπραξ	α δηµο-
σ	ου-ιδιωτικο� τοµ�α(1). Στ�χο� των βρετανικ�ν
µ�τρων ε	ναι η αν�πτυξη εν�� καλ�τερου υπ�-
γειου σιδηροδρ�µου στο Λονδ	νο µε τη βο�-
θεια εν�� αποτελεσµατικο� δηµ�σιου φορ�α
εκµετ�λλευση� που θα χρησιµοποιε	 βελτιω-
µ�νη υποδοµ� διοικο�µενη απ� ιδιωτικ� φο-
ρ�α. Η Επιτροπ� εκτιµ� �τι οι ρυθµ	σει� αυ-
τ��, ιδ	ω� η αποζηµ	ωση που θα καταβ�λλεται
στι� εταιρε	ε� υποδοµ��, δεν αποτελο�ν εν	-
σχυση. Συγκεκριµ�να, απορρ�ουν απ� αντα-
γωνιστικ�� διαδικασ	ε� προµ�θεια� που εξα-
λε	φουν κ�θε ενδεχ�µενο πλεον�κτηµα.

3.5. ¶ÏˆÙ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

3.5.1. Εσωτερικ	
 πλωτ	
 µεταφορ	


494. Η Λευκ� Β	βλο� για την ευρωπαϊκ� πο-
λιτικ� µεταφορ�ν µε ορ	ζοντα το �το� 2010 (2)
προβ�λλει ω� α	τηµα την προ�θηση τρ�πων
µεταφορ�� λιγ�τερο επιζ�µιων για το περι-
β�λλον και µε αχρησιµοπο	ητε� δυνατ�τη-
τε�, �πω� οι εσωτερικ�� πλωτ�� µεταφορ��.
Κατ� συν�πεια, η διακ	νηση προϊ�ντων µ�σω
των εσωτερικ�ν πλωτ�ν µεταφορ�ν αντ	 των
οδικ�ν µεταφορ�ν εξυπηρετε	 το κοιν� συµ-
φ�ρον κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 3 στοιχε	ο γ). Στι� 27 Νοεµβρ	ου
2002 (3), η Επιτροπ� αποφ�νθηκε �τι δεν µπο-
ρε	 να θεωρηθε	 ω� κρατικ� εν	σχυση η π�-
ληση σηµαντικο� µεριδ	ου τη� Erste Donau-
Dampfschiffahrt-Gesellschaft mbH, πλ�ρω�
ελεγχ�µενη� θυγατρικ�� τη� Αυστριακ&
 ∆η-
µοκρατ�α
, στο ∆�µο τη� Βι�ννη�.

3.5.2. Θαλ�σσιε
 µεταφορ	


495. Στι� 30 Ιανουαρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε γαλλικ! καθεστ��, στ�χο� του οπο	ου
ε	ναι να καλ�ψει για τρ	α χρ�νια µ�χρι και το
30% των λειτουργικ�ν εξ�δων ν�ων θαλ�σ-
σιων δροµολογ	ων µικρ�ν αποστ�σεων (4). Οι
γαλλικ�� αρχ�� θα προσθ�σουν εθνικ� εν	-
σχυση στα ευρωπαϊκ� µ�τρα στ�ριξη� των
θαλ�σσιων µεταφορ�ν χρηµατοδοτ�ντα� σχ�-

δια που δεν θα πληρο�σαν τι� προϋποθ�σει�
για κοινοτικ� χρηµατοδ�τηση, λ�γω τη� συµ-
µετοχ�� σε αυτ� µ�νο εθνικ�ν φορ�ων εκµε-
τ�λλευση�.

496. Η Επιτροπ� εν�κρινε αρκετ� καθεστ�τα
που αφορο�ν το φ�ρο χωρητικ�τητα� (5), σ�µ-
φωνα µε τα οπο	α οι εταιρε	ε� φορολογο�-
νται µε β�ση τη χωρητικ�τητα του στ�λου
του� και �χι µε β�ση τα κ�ρδη που πραγµα-
τοποιο�ν. Τα καθεστ�τα αυτ� �ρχονται να
προστεθο�ν σε παρ�µοια µ�τρα σχετικ� µε
το φ�ρο χωρητικ�τητα� που ε	χε εγκρ	νει
προηγουµ�νω� η Επιτροπ� για τι� Κ�τω Χ�-
ρε
, τη Γερµαν�α και το Ηνωµ	νο Βασ�λειο. Τα
µ�τρα αυτο� του ε	δου� φα	νεται �τι αποδει-
κν�ονται �δη χρ�σιµα στην προσπ�θεια αντι-
µετ�πιση� τη� παρακµ�� τη� κοινοτικ�� ναυ-
τιλ	α�.

497. Στι� 19 Ιουν	ου 2002, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε αρνητικ� απ�φαση σχετικ� µε τη χο-
ρ�γηση κρατικ�� εν	σχυση� στον τοµ�α των
θαλ�σσιων µεταφορ�ν σε ολλανδικ	
 υπηρε-
σ	ε� ρυµο�λκηση� που παρ�χονται εντ�� λι-
µ�νων τη� ΕΕ και γ�ρω απ� αυτο�� (6). ∆εδο-
µ�νου �τι η ρυµο�λκηση σε λιµ�να θεωρε	-
ται ω� λιµενικ� υπηρεσ	α, και �χι ω�
δραστηρι�τητα «θαλ�σσια� µεταφορ��», τα
µ�τρα στ�ριξη� των λιµενικ�ν υπηρεσι�ν β�-
σει των κρατικ�ν ενισχ�σεων στι� θαλ�σσιε�
µεταφορ�� θεωρ�θηκαν ασυµβ	βαστα µε την
κοιν� αγορ�. Επειδ� τ�τοιε� ενισχ�σει� �χουν
�δη χορηγηθε	 στο παρελθ�ν, η Επιτροπ�
αποφ�σισε �τι οι Κ�τω Χ�ρε� πρ�πει να ανα-
κτ�σουν τι� εν λ�γω ενισχ�σει� απ� τι� 12 Σε-
πτεµβρ	ου 1990.

498. Στι� 20 ∆εκεµβρ	ου 2001, η Επιτροπ�
αποφ�σισε να κιν�σει την επ	σηµη διαδικα-
σ	α �ρευνα� σχετικ� µε ιταλικ� καθεστ�� ενι-
σχ�σεων (7), που παρ�χει κ	νητρο σε ιδιο-
κτ�τε� πλο	ων για τη δι�λυση των δεξαµεν�-
πλοιων µονο� κ�του� ηλικ	α� 20 ετ�ν και �νω.
Ωστ�σο, στι� 17 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι το καθεστ�� ενι-
σχ�σεων θα συν�βαλλε ουσιωδ�� στην προ-
στασ	α του περιβ�λλοντο� και στην ασφ�λεια
τη� ναυσιπλοKα�.
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(1) Υπ�θεση N 264/2002. ΕΕ C 309 τη� 12.12.2002.
(2) COM(2001) 370.
(3) Υπ�θεση N 471/2002 — Αυστρ	α.
(4) Υπ�θεση C 65/2000 (πρ�ην N 679/2000), ΕΕ L 196 τη�

25.7.2002.

(5) Υποθ�σει� N 736/01 — Ισπαν	α, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
27η� Φεβρουαρ	ου 2002· υπ�θεση N 563/01 — ∆αν	α, απ�φαση
τη� Επιτροπ�� τη� 12η� Μαρτ	ου 2002, ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002·
υπ�θεση N 195/02 — Φινλανδ	α, απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 16η� Οκτωβρ	ου 2002·  υπ�θεση N 504/2002 — Ιρλανδ	α,
απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 15η� ∆εκεµβρ	ου 2002.

(6) Υπ�θεση C 56/2001, ΕΕ L 314 τη� 18.11.2002.
(7) Υπ�θεση C 97/2001 (πρ�ην N 93/2001), «Ασφ�λεια των θα-

λ�σσιων µεταφορ�ν», απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 20�� ∆ε-
κεµβρ	ου  2001.



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

499. Στι� 2 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�κρινε
εν	σχυση που αφορ� υποχρε�σει� παροχ�� δη-
µ�σια� υπηρεσ	α� στο πλα	σιο των θαλ�σσιων
δροµολογ	ων απ� και προ� την Κορσικ& (1). Στι�
17 Ιουλ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�κρινε τη χο-
ρ�γηση εν	σχυση� υπ� µορφ� δανε	ου �ψου�
22,5 εκατ. ευρ� για τη δι�σωση τη� Soci-
été nationale maritime Corse-Méditerranée
(SNCM) (2). Η εν	σχυση πρ�κειται να χορη-
γηθε	 απ� το γαλλικ! κρ�το� µ�σω τη� εταιρε	α�
Compagnie générale maritime et financière
(CGMF), η οπο	α αν�κει κατ� 100% στο κρ�-
το�. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� κ	νησε την επ	σηµη
διαδικασ	α �ρευνα� στι� 19 Αυγο�στου 2002
σχετικ� µε τη σχεδιαζ�µενη εν	σχυση ανα-
δι�ρθρωση� υπ�ρ τη� SNCM (3).

500. Η Επιτροπ� δεν διατ�πωσε αντιρρ�σει�
στην παρ�ταση για το 2002 ιταλικο� καθε-
στ�το� ενισχ�σεων, β�σει του οπο	ου µει�-
νονται οι εισφορ�� κοινωνικ�� ασφ�λιση�
για τι� εταιρε	ε� που δραστηριοποιο�νται στον
τοµ�α των θαλ�σσιων ενδοµεταφορ�ν (κα-
µποτ�ζ) (4). Η Επιτροπ� ε	χε �δη εγκρ	νει το
εν λ�γω καθεστ�� για την περ	οδο 1999-2001.

501. Στι� 2 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να κιν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α
�ρευνα� σχετικ� µε επενδυτικ� επιχορ�γηση
που σχεδι�ζει να χορηγ�σει το Ηνωµ	νο Βα-
σ�λειο υπ�ρ τη� Clydeboyd Ltd (5) για την επ�-
κταση των θ�σεων αγκυροβολ	α� και των
εγκαταστ�σεων διακ	νηση� φορτ	ου. Η Επι-
τροπ� ε	χε αµφιβολ	ε� ω� προ� την αναλογι-
κ�τητα τη� συµµετοχ�� του κρ�του� και ω�
προ� τι� ενδεχ�µενε� επιζ�µιε� συν�πειε� για
τι� υπ�ρχουσε� υποδοµ��.

502. Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση� γερµανικ&
εν	σχυση κατ�ρτιση� στον τοµ�α των θα-
λ�σσιων µεταφορ�ν για το �το� 2002 (6), �πω�
�χει �δη εγκρ	νει στο παρελθ�ν παρ�µοια
γερµανικ� καθεστ�τα για τα �τη 1998, 1999,
2000 και 2001. Το καθεστ�� ενισχ�σεων θα
συµβ�λει στη διατ�ρηση τη� ναυτιλιακ�� τε-
χνογνωσ	α� και των ναυτικ�ν ικανοτ�των στα
γερµανικ� εµπορικ� πλο	α. Η Επιτροπ� απο-
φ�σισε επ	ση� να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει�

για κρατικ�� επιχορηγ�σει� τη� περιφ�ρεια�
τη� Φλ�νδρα� µε σκοπ� τη χρηµατοδ�τηση
των γραφε	ων των λιµενικ�ν αρχ�ν σε βελγι-
κο�
 θαλ�σσιου� λιµ�νε� (7).

503. Στι� 13 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε δανικ� µ�τρα µε	ωση� του φ�ρου εισο-
δ�µατο� (8) υπ�ρ ναυτικ�ν που υπηρετο�ν σε
δανικ� σκ�φη εγγεγραµµ�να ε	τε στο κανο-
νικ� νηολ�γιο (DAS) ε	τε στο δε�τερο νηο-
λ�γιο (DIS). Στι� 2 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επι-
τροπ� δεν διατ�πωσε αντιρρ�σει� σε µια µι-
κρ� τροποπο	ηση του καθεστ�το� που µει�νει
τον τοπικ� φ�ρο ναυτιλιακ�ν εταιρει�ν (9).
Επιπλ�ον, η Επιτροπ� θε�ρησε �τι η µε	ωση
τη� ελ�χιστη� δι�ρκεια� παραµον�� στο πλο	ο
απ� 169 σε 161 ηµ�ρε� ω� προϋπ�θεση� για
την υπαγωγ� στο ιρλανδικ! καθεστ�� φορο-
λογικ�ν απαλλαγ�ν για τα εισοδ�µατα των
ναυτικ�ν (10) δεν υπονοµε�ει τα συµπερ�σµατα
τη� απ�φασ�� τη� τη� 2α� Μαρτ	ου 1999 και
�κρινε �τι το τροποποιηµ�νο καθεστ�� πα-
ραµ�νει συµβιβ�σιµο µε την κοιν� αγορ�.

3.6. ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

504. Αντιµ�τωπη µε τι� συν�πειε� των τρο-
µοκρατικ�ν ενεργει�ν τη� 11η� Σεπτεµβρ	ου
2001, που οδ�γησαν τον ασφαλιστικ� τοµ�α
να επανεκτιµ�σει την κατ�σταση και να κα-
ταργ�σει σ�ντοµα σχεδ�ν κ�θε κ�λυψη των
κινδ�νων πολ�µου και τροµοκρατ	α�, η Επι-
τροπ� επεδ	ωξε την εφαρµογ� τη� πολιτικ��
τη�, �πω� αυτ� ορ	στηκε στην ανακο	νωσ�
τη� τη� 10η� Οκτωβρ	ου 2001 (11). Η Επιτροπ�
ε	χε υπογραµµ	σει στην ανακο	νωση αυτ� �τι,
ε�ν συνεχιζ�ταν η ανεπαρκ�� ασφαλιστικ�
κ�λυψη, τα κρ�τη µ�λη θα µπορο�σαν να απο-
φασ	σουν να συνεχ	σουν να προσφ�ρουν µια
συµπληρωµατικ� ασφαλιστικ� εγγ�ηση � να
αναλ�βουν �µεσα τον κ	νδυνο τα 	δια. �τσι,
η δυνατ�τητα παρ�µβαση� σε εθνικ� επ	πεδο
παρατ�θηκε τρει� φορ��, µ�χρι την 31η Μαρ-
τ	ου, µ�χρι τι� 30 Ιουν	ου και, τ�λο�, µ�χρι
την 31η Οκτωβρ	ου 2002 (12). Η Επιτροπ� ε	χε
επ	ση� ορ	σει στην ανακο	νωσ� τη� υπ� ποιε�
συνθ�κε� θα �κρινε ω� σ�µφωνα µε το �ρθρο
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(1) Υπ�θεση N 781/01, «Θαλ�σσια συγκοινωνιακ& εξυπηρ	τηση
τη
 Κορσικ&
», ΕΕ C 186 τη� 6.8.2002.

(2) Υπ�θεση NN 27/2002, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη.
(3) Υπ�θεση C 58/02 (πρ�ην N 118/2002), ΕΕ C 308 τη�

11.12.2002.
(4) Υπ�θεση N 519/02, «Παρ�ταση του καθεστ�το
 µε�ωση
 των

εισφορ�ν κοινωνικ&
 ασφ�λιση
 στον κλ�δο των θαλ�σσιων εν-
δοµεταφορ�ν (καµποτ�ζ)», απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 6η� Σε-
πτεµβρ	ου 2002, ΕΕ C 262 τη� 29.10.2002.

(5) Υπ�θεση C 62/02 (πρ�ην N 221/02), ΕΕ C 269 τη� 15.11.2002.
(6) Υπ�θεση NN 94/2002 — Γερµαν	α, απ�φαση τη� Επιτροπ��

τη� 30�� Οκτωβρ	ου 2002, η οπο	α δεν �χει δηµοσιευθε	
ακ�µη. 

(7) Υπ�θεση N 438/02 — Β�λγιο, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
16η� Οκτωβρ	ου 2002, ΕΕ C 284 τη� 21.11.2002.

(8) Υπ�θεση NN 116/1998 — ∆αν	α, απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 13η� Νοεµβρ	ου 2002.

(9) Υπ�θεση N 662/2002 — Γαλλ	α, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
2α� ∆εκεµβρ	ου 2002.

(10) Υπ�θεση N 661/2002 — Ιρλανδ	α, απ�φαση τη� Επιτροπ��
τη� 2α� ∆εκεµβρ	ου 2002, ΕΕ C 15 τη� 22.1.2003.

(11) Ανακο	νωση τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ��, τη� 10η� Οκτω-
βρ	ου 2001, σχετικ� µε τι� συν�πειε� των τροµοκρατικ�ν επι-
θ�σεων στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε	ε� για τον κλ�δο των αερο-
µεταφορ�ν, COM(2001) 574.

(12) Ανακο	νωση τη� 2α� Ιουλ	ου 2002, COM(2002) 320 τελικ�.



87 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο β) τη� Συνθ�κη�
τα µ�τρα που �λαβαν οι κυβερν�σει� στον
ασφαλιστικ� τοµ�α. Η εν λ�γω δι�ταξη τη�
Συνθ�κη� επιτρ�πει στα κρ�τη µ�λη να χο-
ρηγο�ν ενισχ�σει� «για την επαν�ρθωση ζη-
µι�ν που προκαλο�νται απ� �κτακτα γεγο-
ν�τα». �τσι, η Επιτροπ� εξ�τασε τα µ�τρα
που τη� κοινοποι�θηκαν σε κ�θε αναν�ωση
ενισχ�σεων β�σει του ανωτ�ρω �ρθρου (1).

505. Επ�τρεψε επ	ση� καθεστ�τα αποζηµ	ω-
ση� που δηµιουργ�θηκαν απ� αρκετ� κρ�τη
µ�λη για τι� ζηµ	ε� των αεροπορικ�ν εται-
ρει�ν λ�γω του κλεισ	µατο� ορισµ�νων ενα-
�ριων χ�ρων απ� τι� 11 �ω� τι� 14 Σεπτεµ-
βρ	ου 2001. Ωστ�σο, η Επιτροπ� ε	χε προ-
βλ�ψει �τι �πρεπε να πληρο�νται ορισµ�να
κριτ�ρια που καθορ	ζονταν στην ανακο	νωσ�
τη� για να µπορο�ν να εγκριθο�ν αυτ�� οι ενι-
σχ�σει�.

506. Στο πλα	σιο αυτ� η Επιτροπ� εν�κρινε
τα καθεστ�τα που θεσπ	στηκαν στη Γαλλ�α,
στο Ηνωµ	νο Βασ�λειο και τη Γερµαν�α, αντ	-
στοιχα µε τι� αποφ�σει� τη� 30�� Ιανουαρ	ου,
τη� 12η� Μαρτ	ου και τη� 2α� Ιουλ	ου 2002 (2).
Αντ	θετα, η Επιτροπ� αποφ�σισε στι� 5 Ιου-
ν	ου 2002 να κιν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α
�ρευνα� κατ� τη� κοινοποιηθε	σα� απ� τη
Γαλλ	α παρ�ταση� µ�τρου εν	σχυση� για ζη-
µ	ε� π�ραν τη� 14η� Σεπτεµβρ	ου 2001 (3)· η
σχετικ� οριστικ� απ�φαση που εκδ�θηκε στι�
11 ∆εκεµβρ	ου 2002 �ταν αρνητικ� (4). Τ�λο�,
στι� 16 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να εγκρ	νει εν µ�ρει αυστριακ� καθε-
στ��, αλλ� και να κιν�σει την επ	σηµη δια-
δικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε αποζηµι�σει� για
�ξοδα µεταγεν�στερα τη� 14η� Σεπτεµβρ	ου
2001 (5). Η Επιτροπ� συνεχ	ζει την εξ�ταση
του συµβιβ�σιµου επειγ�ντων καθεστ�των
ενισχ�σεων που φα	νεται �τι κοινοποι�θη-
καν απ� �λλα κρ�τη µ�λη.

507. Εξ�λλου, στι� 6 Μαρτ	ου 2002, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να κιν�σει (6) τη διαδικασ	α
�ρευνα� που προβλ�πεται στο �ρθρο 88 πα-
ρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε πι-
θαν� κατ�χρηση κρατικ�ν ενισχ�σεων στην
Ελλ�δα που ε	χαν εγκριθε	 προηγουµ�νω�,
το 1994 και το 1998 (7), καθ�� και σχετικ� µε
τη χορ�γηση ν�α� εν	σχυση� στην εταιρε	α
Ολυµπιακ� Αεροπορ	α (ΟΑ) και τι� θυγατρι-
κ�� τη�. Στι� 11 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ�
διαπ	στωσε �τι �να µ�ρο� των ενισχ�σεων
που ε	χαν χορηγηθε	 προηγουµ�νω� απ� το
ελληνικ� κρ�το� �ταν ασυµβ	βαστε� µε τη
Συνθ�κη (8) και �τι οι ν�ε� ενισχ�σει� που δεν
ε	χαν κοινοποιηθε	 �ταν παρ�νοµε�. Ω� εκ
το�του, η Επιτροπ� ζ�τησε απ� την Ελλ�δα να
επιστρ�ψει τι� ενισχ�σει� που χορηγ�θηκαν
µετ� την 14η Αυγο�στου 1998.

508. Στι� 9 Απριλ	ου 2002, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε µ�τρα αναχρηµατοδ�τηση� που σχε-
δι�ζει η TAP (9). Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι το
σχ�διο τη� πορτογαλικ&
 εταιρε	α� µε στ�χο
την αποδ�σµευση πολλ�ν εγγυ�σεων και τη
χρησιµοπο	ηση των στοιχε	ων του ενεργητι-
κο� που θα αποδεσµευτο�ν ω� εγγυ�σεων στο
πλα	σιο πρ�σθετων χρηµατοδοτικ�ν µηχα-
νισµ�ν δεν αποτελο�σαν κρατικ� εν	σχυση.

509. Η Επιτροπ� επ�τρεψε επ	ση�, στι�
19 Ιουν	ου 2002 (10), δ�ο χρηµατοδοτικ� µ�-
τρα σχετικ� µε την ιταλικ& εταιρε	α Alitalia.
Η Επιτροπ� �κρινε, αφεν��, ω� συµβιβ�σιµη
µε τη συνθ�κη ΕΚ την καταβολ� τη� τρ	τη�
δ�ση� �ψου� 129 εκατ. ευρ� τη� εν	σχυση�
αναδι�ρθρωση� που ε	χε εγκριθε	 το 1997.
Αφετ�ρου, θε�ρησε �τι η µελλοντικ� α�ξηση
κεφαλα	ου, αν�τατου ποσο� 1,4 δισ. ευρ�,
που θα υποβληθε	 στου� µετ�χου� τη� εται-
ρε	α�, πληρο	 το κριτ�ριο του ιδι�τη επεν-
δυτ� στην οικονοµ	α τη� αγορ�� και δεν απο-
τελε	 κρατικ� εν	σχυση.

510. Τ�λο�, στι� 11 ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να κιν�σει την επ	σηµη δια-
δικασ	α εξ�ταση� σχετικ� µε τα πλεονεκτ�-
µατα απ� τα οπο	α επωφελ�θηκε η εταιρε	α
Ryanair κατ� την εγκατ�σταση τη� πρ�τη�
τη� β�ση� στην ηπειρωτικ� Ευρ�πη, στο
Charleroi το 2001. Τα πλεονεκτ�µατα αυτ� χο-
ρηγ�θηκαν απ� την περιφ�ρεια τη� Βαλλο-
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(1) Υποθ�σει� NN 34/2002 — Ιρλανδ	α, «Καθεστ�
 ασφ�λιση

αεροµεταφορ�ν», απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φεβρου-
αρ	ου 2002· NN 35/2002 — Κ�τω Χ�ρε�, «Maatregeleninzake
overheisdekking voor molestschade in de luchtvaartsector», απ�-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φεβρουαρ	ου 2002· NN 43/2002
— Ηνωµ�νο Βασ	λειο, «Επ	κταση ασφ�λιση
 αεροπορικ�ν εται-
ρει�ν», απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φεβρουαρ	ου 2002·
NN 45/2002 — Φινλανδ	α, απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 6η�
Μαρτ	ου 2002.

(2) Υποθ�σει� N 806/2001 — Γαλλ	α, EE C 59 τη� 6.3.2002, σ. 25·
N 854/2001 — Ηνωµ�νο Βασ	λειο, EE C 98 τη� 23.4.2002,
σ. 36· N 269/2002 — Γερµαν	α, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη
στην EE.

(3) Υπ�θεση C 42/2002 (πρ�ην N 286/2002), EE C 170 τη�
16.7.2002, σ. 11.

(4) Υπ�θεση C 42/2002 (πρ�ην N 286/2002), δεν �χει δηµοσιευθε	
ακ�µη στην EE.

(5) Υπ�θεση C 65/2002 (πρ�ην N 262/2002), EE C 309 τη�
12.12.2002.

(6) Υπ�θεση C 19/2002 (πρ�ην NN 133/2000), EE C 98 τη�
23.4.2002, σ. 8.

(7) ΕΕ L 128 τη� 21.5.1999, σ. 1, και ΕΕ L 273 τη� 25.10.1994,
σ. 22.

(8) Σ�µφωνα µε το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�.
(9) Υπ�θεση N 132/02. 
(10) Υποθ�σει� C 54/96 και N 318/02, δεν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη

στην EE.
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ν	α� (µε	ωση των φ�ρων αεροδροµ	ου κατ�
τρ�πο µη διαφαν� και µεροληπτικ�), και το
φορ�α διαχε	ριση� του αεροδροµ	ου που ε	ναι
δηµ�σια επιχε	ρηση ελεγχ�µενη απ� την πε-
ριφ�ρεια (επιχορηγ�σει� για το �νοιγµα ν�ων
γραµµ�ν, �ξοδα ταξιδ	ου του προσωπικο�,
αν�ληψη εξ�δων µ�ρκετινγκ, διαφηµιστικ�ν
εξ�δων κλπ.).

511. Την 	δια ηµ�ρα, η Επιτροπ� αποφ�σισε
επ	ση� να κιν�σει τη διαδικασ	α σχετικ� µε
ενισχ�σει� που χορηγ�θηκαν στην αεροπο-
ρικ� εταιρε	α Intermediaci!n Aérea (Intermed)
για την τακτικ� αεροπορικ� σ�νδεση µεταξ�
Gérona και Μαδρ	τη�. Η Επιτροπ� εξ�φρασε
αµφιβολ	ε� ω� προ� την τ�ρηση των ειδικ�ν
προϋποθ�σεων που επιτρ�πουν σε �να κρ�-
το� µ�λο� να επιβ�λει υποχρε�σει� παροχ��
δηµ�σια� υπηρεσ	α�.

4. °ÂˆÚÁ›·

4.1. ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ 2002

4.1.1. Ν	ε
 κατευθυντ�ριε
 γραµµ	

σχετικ� µε τι
 κρατικ	
 ενισχ�σει

για την εξ�λειψη σφαγειοαπορριµµ�των
και νεκρ'ν ζ'ων στην εκµετ�λλευση,
καθ'
 και για τα 	ξοδα διαγνωστικ'ν
εξετ�σεων για τι
 µεταδοτικ	
 σπογγ'δει

εγκεφαλοπ�θειε
 (ΜΣΕ)

512. Στι� 27 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
ν�ε� κοινοτικ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχε-
τικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για την εξ�-
λειψη σφαγειοαπορριµµ�των και νεκρ�ν
ζ�ων, καθ�� και για τα �ξοδα διαγνωστικ�ν
εξετ�σεων για τι� µεταδοτικ�� σπογγ�δει�
εγκεφαλοπ�θειε� (ΜΣΕ) (1). Οι ν�οι αυτο	 κα-
ν�νε� αποσαφην	ζουν και τροποποιο�ν την
κοινοτικ� πολιτικ� κρατικ�ν ενισχ�σεων
στου� εν λ�γω τοµε	�. Το µ�τρο αυτ� �ταν
απαρα	τητο, δι�τι οι διαφορετικ�� πολιτικ��
που ακολουθο�σαν τα κρ�τη µ�λη δηµιουρ-
γο�σαν σηµαντικ� κ	νδυνο στρ�βλωση� του
ανταγωνισµο�.

513. Η νοµοθεσ	α σχετικ� µε τη σπογγ�δη
εγκεφαλοπ�θεια των βοοειδ�ν (ΣΕΒ) �λλαξε
ριζικ� τα οικονοµικ� δεδοµ�να σχετικ� µε τα
απ�βλητα των σφαγε	ων. Προϊ�ντα που �λ-
λοτε �ταν αξιοποι�σιµα, σ�µερα αποτελο�ν

απ�βλητα των οπο	ων η καταστροφ� ε	ναι
επιπλ�ον δαπανηρ�.

514. Για να µπορ�σει ο εν λ�γω τοµ�α� να προ-
σαρµοστε	 στην κατ�σταση, η Επιτροπ� εν�-
κρινε τη χορ�γηση σηµαντικ�ν κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων. Gµω�, κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο υπ�ρχει
κ	νδυνο� σοβαρ�� στρ�βλωση� του ανταγωνι-
σµο�. Ορισµ�να κρ�τη µ�λη χορηγο�ν πρ�γ-
µατι σηµαντικ�� ενισχ�σει�, εν� �λλα κρ�τη
δεν πρ�ττουν το 	διο. Για το λ�γο αυτ� �ταν επι-
βεβληµ�νη η επανεξ�ταση τη� ακολουθο�µε-
νη� πολιτικ�� στον εν λ�γω τοµ�α. Οι ν�οι κα-
ν�νε� λαµβ�νουν επ	ση� υπ�ψη την αν�γκη
προστασ	α� τη� ανθρ�πινη� υγε	α� και του πε-
ριβ�λλοντο�, γεγον�� που δικαιολογε	 τη χο-
ρ�γηση ενισχ�σεων, χωρ	� τη δηµιουργ	α ασυ-
ν�θιστων στρεβλ�σεων του ανταγωνισµο�.

515. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� δεν θ	-
γουν τη δυνατ�τητα χορ�γηση� κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων ο�τε τη ν�µιµη υποχρ�ωση, που προ-
βλ�πεται στου� ειδικο�� κανονισµο�� του Συµ-
βουλ	ου, αποζηµ	ωση� των αγροτ�ν για τι�
ζηµ	ε� που �χουν υποστε	, �ταν αποκαλ�πτε-
ται �τι τα ζ�α του� �χουν προσβληθε	 απ� τη
ΣΕΒ � απ� κ�θε �λλη παρ�µοια ασθ�νεια.
Αντ	θετα, στ�χο� του� ε	ναι να µειωθε	 η µ�-
νιµη οικονοµικ� επιβ�ρυνση που προκ�πτει
απ� τη γενικ� υποχρ�ωση διεν�ργεια� εξε-
τ�σεων και αποµ�κρυνση� των υλικ�ν κιν-
δ�νου απ� τα υγι� ζ�α.

516. Στο εξ��, καµ	α κρατικ� εν	σχυση δεν θα
χορηγε	ται πλ�ον για να καλυφθε	 το κ�στο�
τη� δι�θεση� σφαγειοαπορριµµ�των, �ποια κι
αν ε	ναι αυτ�. Κατ’ εξα	ρεση, τα κρ�τη µ�λη
µπορο�ν ακ�µη να επιχορηγο�ν µ�χρι και
κατ� 50% τα �ξοδα δι�θεση� ειδικ�ν υλικ�ν
κινδ�νου και των κρεατοσταλε�ρων παραγω-
γ�� 2003 που δεν µπορο�ν πλ�ον να χρησι-
µοποιηθο�ν για εµπορικο�� σκοπο��.

517. Gσον αφορ� τι� εξετ�σει
 δι�γνωση
 των
ΜΣΠ, το αν�τατο �ριο εν	σχυση� που πρ�-
πει να τηρο�ν τα κρ�τη µ�λη ε	ναι τα 40 ευρ�
για τι� εξετ�σει� δι�γνωση� τη� ΣΕΒ σε βο-
οειδ� που σφ�ζονται για καταν�λωση απ� τον
�νθρωπο µετ� την 1η Ιανουαρ	ου 2003. Μ�χρι
σ�µερα δεν προβλ�πεται αν�τατο �ριο για
τι� εν λ�γω εξετ�σει�. Το ανωτ�ρω ποσ� κα-
λ�πτει το συνολικ� κ�στο� τη� εξ�ταση�, δη-
λαδ� τα εργαλε	α εξ�ταση�, καθ�� και τα
�ξοδα δειγµατοληψ	α�, µεταφορ��, εξ�ταση�,
αποθ�κευση� και καταστροφ�� του δε	γµα-
το�. Πρ�πει να υποµνησθε	 �τι απ� τα 40 αυτ�
ευρ� η Κοιν�τητα καταβ�λλει σ�µερα τα
15 (10,5 ευρ� το 2003). Το εν λ�γω αν�τατο
ποσ� θεωρ�θηκε επαρκ�� για να καλυφθε	 η
τιµ� των εργαλε	ων εξ�ταση� των πιο αντα- 117

(1) EE C 324 τη� 24.12.2002.



γωνιστικ�ν προµηθευτ�ν τη� Ευρωπαϊκ��
�νωση�. Το �ριο των 40 ευρ� αναµ�νεται να
αποτρ�ψει τι� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο�
και να ωθ�σει του� ακριβ�τερου� προµηθευ-
τ�� να χαµηλ�σουν τι� τιµ�� του�. Ω� προ� τι�
�λλε� εξετ�σει� δι�γνωση� των ΜΣΕ (αυτ��
που γ	νονται, για παρ�δειγµα, στα βοοειδ�
που βρ	σκονται νεκρ� στην εκµετ�λλευση),
η Επιτροπ� αποφ�σισε να εξακολουθ�σει να
επιτρ�πει τι� κρατικ�� ενισχ�σει� που καλ�-
πτουν µ�χρι και το 100 % των εξ�δων, χωρ	�
περιορισµ� στο ποσ�.

518. Στην περ	πτωση των ζ'ων που βρ�σκο-
νται νεκρ� στην εκµετ�λλευση, και µ�νο στην
περ	πτωση αυτ�, τα κρ�τη µ�λη θα µπορο�ν
επ	ση� να χορηγο�ν κρατικ� εν	σχυση που
θα καλ�πτει µ�χρι και το 100 % των εξ�δων
δειγµατοληψ	α� (συλλογ� και µεταφορ� δειγ-
µ�των) και το 75% των εξ�δων καταστροφ��
(αποθ�κευση, µεταπο	ηση, καταστροφ� και
τελικ� δι�θεση). Η εν	σχυση για την κατα-
στροφ� µπορε	 να φθ�σει µ�χρι και το 100%
σε ορισµ�νε� περιπτ�σει�, για παρ�δειγµα
�ταν χρηµατοδοτε	ται απ� τ�λη � εισφορ��
του τοµ�α του κρ�ατο�. Προκειµ�νου να µπο-
ρ�σουν τα κρ�τη µ�λη να προσαρµ�σουν τα
υφιστ�µενα συστ�µατα χρηµατοδ�τηση�, η
Επιτροπ� θα επιτρ�πει µ�χρι το 2003 τη χο-
ρ�γηση ενισχ�σεων που θα καλ�πτουν µ�χρι
και το 100% των εξ�δων.

519. Οι εν λ�γω κατευθυντ�ριε� γραµµ�� θα
�χουν εφαρµογ� στι� ν�ε� κρατικ�� ενισχ�-
σει�, συµπεριλαµβανοµ�νων των τρεχουσ�ν
κοινοποι�σεων των κρατ�ν µελ�ν, απ� την
1η Ιανουαρ	ου 2003. Η Επιτροπ� προτε	νει
στα κρ�τη µ�λη να προσαρµ�σουν τα υφι-
στ�µενα καθεστ�τα ενισχ�σεων στι� παρο�-
σε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� πριν απ� την
31η ∆εκεµβρ	ου 2003 το αργ�τερο. Οι κατευ-
θυντ�ριε� γραµµ�� θα παραµε	νουν σε ισχ�
µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2013.

4.2. ∞Ó·ÛÎfiËÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ

520. Η Επιτροπ� �λαβε 341 κοινοποι�σει�
σχεδιαζ�µενων κρατικ�ν ενισχ�σεων στον
γεωργικ� και στον αγροβιοµηχανικ� τοµ�α.
Η Επιτροπ� ξεκ	νησε επ	ση� την εξ�ταση
34 µ�τρων εν	σχυση�, που δεν ε	χαν κοινο-
ποιηθε	 προηγουµ�νω� β�σει του �ρθρου 88
παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. ∆εν ξεκ	-
νησε ο�τε ολοκληρ�θηκε εξ�ταση υφιστ�-
µενων µ�τρων εν	σχυση� δυν�µει του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Συνολικ�,
η Επιτροπ� δεν διατ�πωσε αντιρρ�σει� σε
250 µ�τρα. Αρκετ� απ� τα µ�τρα αυτ� εγκρ	-
θηκαν, αφ�του τα ενδιαφερ�µενα κρ�τη µ�λη

ε	τε τα τροποπο	ησαν ε	τε δεσµε�θηκαν �τι
θα τα τροποποι�σουν �στε να ε	ναι σ�µφωνα
µε του� κοινοτικο�� καν�νε� για τι� κρατικ��
ενισχ�σει�. Η Επιτροπ� κ	νησε τη διαδικασ	α
που προβλ�πεται στο �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2
τη� συνθ�κη� ΕΚ για π�ντε υποθ�σει� που
αφορο�σαν µ�τρα τα οπο	α προκαλο�σαν σο-
βαρ�� αµφιβολ	ε� ω� προ� το συµβιβ�σιµ�
του� µε την κοιν� αγορ�. Η Επιτροπ� περ�-
τωσε τη διαδικασ	α που προβλ�πεται στο �ρ-
θρο 88 παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχε-
τικ� µε τ�σσερι� υποθ�σει�, εκδ	δοντα� αρ-
νητικ� οριστικ� απ�φαση σε τρει� απ� αυτ��.
Σε �λε� τι� υποθ�σει� για τι� οπο	ε� εκδ�θηκε
αρνητικ� απ�φαση και τα κρ�τη µ�λη ε	χαν
�δη χορηγ�σει κρατικ�� ενισχ�σει�, η Επι-
τροπ� ζ�τησε την αν�κτηση των ενισχ�σεων
που ε	χαν καταβληθε	.

521. Η ανασκ�πηση των υποθ�σεων που ακο-
λουθε	 περιλαµβ�νει επιλογ� των υποθ�σεων
που θ�τουν τα πιο ενδιαφ�ροντα ζητ�µατα σχε-
τικ� µε την πολιτικ� κρατικ�ν ενισχ�σεων
στον γεωργικ� και τον αγροβιοµηχανικ� το-
µ�α το 2002.

4.2.1. Θεοµην�ε


522. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� εν�κρινε π�ντε
καθεστ�τα ενισχ�σεων που αποσκοπο�ν στην
αποζηµ	ωση θυµ�των στον γεωργικ� τοµ�α για
τι� ζηµ	ε� που υπ�στησαν απ� τι� πρ�σφατε�
πληµµ�ρε� στη Γερµαν�α. Τα καθεστ�τα εξε-
τ�στηκαν γρ�γορα και διαπιστ�θηκε �τι η απο-
ζηµ	ωση που σχεδι�ζει η Γερµαν	α µπορε	 να
καταβληθε	 στο σ�νολ� τη�. Τα µ�τρα θεωρ�-
θηκαν σ�µφωνα µε το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 2
στοιχε	ο β) τη� συνθ�κη� ΕΚ, το οπο	ο προ-
βλ�πει �τι η Επιτροπ� µπορε	 να εγκρ	νει ενι-
σχ�σει� για την επαν�ρθωση ζηµι�ν που προ-
καλο�νται απ� θεοµην	ε�. Τα µ�τρα που εγκρ	-
θηκαν προβλ�πουν τα εξ��:

— χρηµατικ� αποζηµ	ωση συνολικο� �ψου�
µ�χρι και 20 % (30 % στι� µειονεκτικ��
περιοχ��) θα χορηγηθε	 στου� αγρ�τε�
για την απ�λεια εσ�δων λ�γω των πληµ-
µ�ρων και των ζηµι�ν στην επιφ�νεια του
εδ�φου� (1)·

— �µεσε� πληρωµ�� συνολικο� �ψου� µ�-
χρι και 50 % θα καταβληθο�ν για ζηµ	ε�
λ�γω των πληµµ�ρων και ειδικ�τερα για
την απ�λεια, καταστροφ� και ζηµ	α οι-
κονοµικ�ν αγαθ�ν �πω� εγκαταστ�σει�,
µηχαν�µατα, εκτ�σει� γη� και ζωικ� κε-
φ�λαιο. Οι αγρ�τε� θα αποζηµιωθο�ν επ	-
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(1) Υπ�θεση N 567/2002.
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ση� για το κυκλοφορο�ν κεφ�λαιο και το
κ�στο� εκκ�νωση� (1)·

— θα χορηγηθε	 επ	ση� εν	σχυση για την ολικ�
� µερικ� αποζηµ	ωση για ζηµ	ε� σε επεν-
δ�σει�, προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 η συ-
ν�χιση τη� λειτουργ	α� επιχειρ�σεων (2)·

— το ειδικ� πρ�γραµµα του κοινο� �ργου
«Γεωργ	α» (Gemeinschaftsaufgabe) για τι�
ζηµ	ε� απ� πληµµ�ρε� καλ�πτει ειδικ� ενι-
σχ�σει� για την αποκατ�σταση χωρι�ν,
δρ�µων σε αγροτικ�� περιοχ�� και δ�ση,
και δραστηρι�τητε� υδατοκαλλι�ργεια�.
Ιδια	τερη �µφαση δ	δεται στη µ�ριµνα για
την προστασ	α του περιβ�λλοντο� στο
πλα	σιο τη� αποκατ�σταση� (3)·

— η λ�ψη δανε	ων απ� τη Landwirtschaftliche
Rentenbank θα στηριχθε	 µε εγγ�ηση 80%
για τα δ�νεια ρευστ�τητα� � µε σκοπ� τι�
επενδ�σει� σε γεωργικ�� � δασικ�� εκµε-
ταλλε�σει� (4).

523. Στι� 18 Σεπτεµβρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε �να σηµαντικ� καθεστ�� ενισχ�σεων
µε στ�χο την επαν�ρθωση ζηµι�ν που προ-
κλ�θηκαν απ� θεοµην	ε� στην Ελλ�δα (5). Η
µ�θοδο� υπολογισµο� των ζηµι�ν δεν βασ	ζε-
ται στη συνολικ� παραγωγ� κατ� τα �τη ανα-
φορ��, η οπο	α αποτελε	 τη βασικ� µ�θοδο
υπολογισµο� που προβλ�πεται στην κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ�� τη� Κοιν�τητα� σχετικ� µε
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στον γεωργικ� τοµ�α,
αλλ� στι� εσοδε	ε� κατ� νοµο�� (οι προανα-
φερθε	σε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� παρ�χουν
τη δυνατ�τητα χρησιµοπο	ηση� �λλων µεθ�-
δων υπολογισµο� εκτ�� απ� αυτ�ν που ανα-
φ�ρεται ρητ�, εφ�σον αποδεικν�εται η κα-
ταλληλ�τητ� του�). Ο συνολικ�� προϋπολο-
γισµ�� του καθεστ�το� ε	ναι πολ� υψηλ��: οι
κρατικ�� ενισχ�σει� υπερβα	νουν τα 171 εκατ.
ευρ�, εν� οι ελληνικ�� αρχ�� επιδι�κουν να
συγχρηµατοδοτηθε	 απ� την Ευρωπαϊκ�
�νωση ποσ� που υπερβα	νει τα 126 εκατ. ευρ�,
α	τηµα που βρ	σκεται ακ�µη υπ� εξ�ταση.

4.2.2. Προ'θηση και διαφ�µιση

524. Στι� 13 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� επ�-
τρεψε στη Γερµαν�α (Βαυαρ	α) να καταβ�λει
εν	σχυση συνολικ�� αξ	α� 3,5 εκατ. ευρ� το
2002 για την καθι�ρωση εν�� ν�ου ποιοτικο�

σ�µατο�. Για τα �τη 2003 και 2004, εγκρ	θηκε
ετ�σιο� προϋπολογισµ�� που υπερβα	νει τα 2
εκατ. ευρ�. Το ποιοτικ� σ�µα εντ�σσεται σε
ευρ� πρ�γραµµα διασφ�λιση� ποι�τητα� και
ποιοτικο� ελ�γχου, το οπο	ο δηµιουργ�θηκε
για να αποκατασταθε	 η εµπιστοσ�νη των κα-
ταναλωτ�ν µετ� τη σηµαντικ� µε	ωση των
πωλ�σεων βοε	ου κρ�ατο� κατ�πιν τη� κρ	ση�
τη� ΣΕΒ. Gλε� οι επιχειρ�σει� τη� Ευρωπαϊ-
κ�� �νωση� µπορο�ν να αποκτ�σουν το ποι-
οτικ� σ�µα, εφ�σον πληρο�ν τι� προϋποθ�-
σει� του προγρ�µµατο�.

525. Η εν	σχυση καλ�πτει το κ�στο� διαφ�-
ρων µεµονωµ�νων µ�τρων, �πω�:

— �λεγχοι και πιστοπο	ηση εταιρει�ν που
συµµετ�χουν στο πρ�γραµµα,

— µ�τρα πληροφ�ρηση� για να εξηγηθε	
στον καταναλωτ� τι ε	ναι το σ�µα και τι
επιτυγχ�νεται µε αυτ�,

— εν�ργειε� προ�θηση� των πωλ�σεων και
διαφηµιστικ� µ�τρα.

526. Η εν	σχυση θα χορηγηθε	 σε οµ�δε�
χρηστ�ν του ποιοτικο� σ�µατο�, �πω� εν�-
σει� µ�ρκετινγκ � σε �λλε� επιχειρ�σει� στον
τοµ�α τη� παραγωγ�� τροφ	µων. Οι χρ�στε�
του σ�µατο� πρ�πει να πληρο�ν τι� προϋπο-
θ�σει� στου� τοµε	� τη� παραγωγ��, επεξερ-
γασ	α� και εµπορ	α� βοοειδ�ν και βοε	ου κρ�-
ατο� και θα υπ�κεινται σε σαφ�� αυστηρ�τε-
ρου� ελ�γχου� απ� το σ�νηθε�. Προβλ�πεται
επ	ση� να επεκταθε	 το σ�µα σε �λλα προϊ�-
ντα, π�ραν του βοε	ου κρ�ατο�, σε µεταγεν�-
στερο στ�διο.

527. Η Επιτροπ� εν�κρινε την εν λ�γω εν	-
σχυση β�σει των ν�ων κατευθυντηρ	ων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� για τη
διαφ�µιση γεωργικ�ν προϊ�ντων, που τ�θη-
καν σε ισχ� την 1η Ιανουαρ	ου 2002. Οι εν
λ�γω κατευθυντ�ριε� γραµµ�� επιτρ�πουν για
πρ�τη φορ� το συνδυασµ� πληροφορι�ν σχε-
τικ� µε την ποι�τητα των προϊ�ντων και την
προ�λευση των προϊ�ντων στο πλα	σιο εν��
τ�τοιου σ�µατο�. Το σ�µα για το οπο	ο η Επι-
τροπ� εν�κρινε τη χορ�γηση κρατικ�� εν	-
σχυση� θα επιτρ�ψει σε παραγωγο�� απ� ολ�-
κληρη την Κοιν�τητα να αναφ�ρουν την προ-
�λευση των προϊ�ντων του�.

528. Την 27η Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε καθεστ�� κρατικ�ν ενισχ�σεων για την
προ�θηση και τη διαφ�µιση (6) στην Ιταλ�α. Το
εν λ�γω καθεστ�� τροποποιε	 παρ�µοια κα-
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(1) Υπ�θεση N 581/2002.
(2) Υπ�θεση N 595/2002.
(3) Υπ�θεση N 647/2002.
(4) Υπ�θεση N 682/2002.
(5) Υπ�θεση N 143/2002. (6) Υπ�θεση N 30/2002.



θεστ�τα που �χει �δη εγκρ	νει η Επιτροπ�
στο πλα	σιο των υποθ�σεων εν	σχυση� αριθ.
N 558/2000 (1) και N 729/A/2000 (2), προκει-
µ�νου να καταστο�ν σ�µφωνε� µε τι� κοινο-
τικ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� περ	 κρατικ�ν
ενισχ�σεων που αφορο�ν τη διαφ�µιση προϊ-
�ντων που παρατ	θενται στο παρ�ρτηµα Ι τη�
συνθ�κη� ΕΚ και ορισµ�νων προϊ�ντων εκτ��
παραρτ�µατο� I (3), σχετικ� µε τι� κρατικ��
ενισχ�σει� για τη δι�θεση σφαγειοαπορριµ-
µ�των και νεκρ�ν ζ�ων στην εκµετ�λλευση,
καθ�� και για τα �ξοδα δι�γνωση� των σπογ-
γωδ�ν εγκεφαλοπαθει�ν.

529. Πρ�κειται για την πρ�τη περ	πτωση
εφαρµογ�� σε µεγ�λη κλ	µακα (�λε� οι µορ-
φ�� εν�σεων που αντιπροσωπε�ουν γεωργι-
κο�� παραγωγο�� ε	ναι δυνητικο	 δικαιο�χοι
του καθεστ�το�) των κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν που προαναφ�ρονται. Η εφαρµογ� του
καθεστ�το� θα ελ�γχεται µ�σω των ετ�σιων
εκθ�σεων που θα πρ�πει να υποβ�λλουν οι
ιταλικ�� αρχ��.

4.2.3. Α�ξηση τη
 τιµ�
 των καυσ�µων

530. Στι� 11 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε εν µ�ρει αρνητικ� απ�φαση σχετικ� µε
µ�τρα στ�ριξη� που �λαβε η Ισπαν�α κατ�πιν
τη� α�ξηση� τη� τιµ�� των καυσ	µων, για τα
οπο	α η επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� ε	χε κι-
νηθε	 τον Απρ	λιο του 2001 (4). Η Επιτροπ�
�κρινε �τι αρκετ� µ�τρα �µεσα συνδε�µενα µε
την εν λ�γω α�ξηση δεν υπ�γονται στου� κα-
ν�νε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�. Αντ	θετα,
θε�ρησε �τι για δ�ο απ� τα µ�τρα τη� δ�σµη�
µ�τρων που παρουσι�στηκε (επιδ�τηση δα-
νε	ων και εγγυ�σεων και ορισµ�να φορολο-
γικ� πλεονεκτ�µατα), η Ισπαν	α δεν µπ�ρεσε
να αποδε	ξει �τι περιορ	ζονται στην επαν�ρ-
θωση των ζηµι�ν που προκλ�θηκαν απ� την
α�ξηση τη� τιµ�� των καυσ	µων. �τσι, η Επι-
τροπ� θε�ρησε τα εν λ�γω µ�τρα ω� ενισχ�-
σει� λειτουργ	α� ασυµβ	βαστε� µε του� κα-
ν�νε� ανταγωνισµο�.

531. Η Επιτροπ� αποφ�σισε �τι, β�σει τη�
Συνθ�κη�, τα ακ�λουθα µ�τρα δεν συνιστο�ν
εν	σχυση:

— τροποπο	ηση του ν�µου σχετικ� µε το
φ�ρο προστιθ�µενη� αξ	α�·

— φορολογικ� µ�τρα υπ�ρ των γεωργικ�ν
συνεταιρισµ�ν·

— φορολογικ� µ�τρα σχετικ� µε το φ�ρο
εισοδ�µατο� φυσικ�ν προσ�πων και το
φ�ρο προστιθ�µενη� αξ	α� που περιλαµ-
β�νουν τα ακ�λουθα µ�τρα·

— για το οικονοµικ� �το� 2000, εφαρµογ�
σε ορισµ�νε� κτηνοτροφικ�� δραστη-
ρι�τητε�, που υπ�γονται στο καθεστ��
αντικειµενικ�� εκτ	µηση�, εν�� διορ-
θωτικο� δε	κτη για τι� ζωοτροφ�� που
�χουν αγοραστε	 απ� τρ	του�·

— για το οικονοµικ� �το� 2001, µε	ωση
τη� καθαρ�� παραγωγ�� στο πλα	σιο
του καθεστ�το� αντικειµενικ�� εκτ	-
µηση� του φ�ρου εισοδ�µατο� φυσι-
κ�ν προσ�πων για τι� γεωργικ�� και
κτηνοτροφικ�� δραστηρι�τητε�·

— για το οικονοµικ� �το� 2001 επ	ση�,
µε	ωση του ποσοστο� µε το οπο	ο
καθορ	ζονται οι τριµηνια	ε� κατα-
βολ�� στο πλα	σιο του απλοποιη-
µ�νου καθεστ�το� φ�ρου προστιθ�-
µενη� αξ	α� για ορισµ�νε� γεωργι-
κ�� δραστηρι�τητε� και φορολογικ�
µ�τρο που συν	σταται στην α�ξηση
του ποσοστο� των εξ�δων που δι-
καιολογο�νται δ�σκολα στο πλα	-
σιο του φ�ρου εισοδ�µατο� φυσι-
κ�ν προσ�πων.

532. Αντ	θετα, η Επιτροπ� αποφ�σισε �τι
δεν συµβιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ� οι
κρατικ�� ενισχ�σει� που χορηγ�θηκαν υπ�ρ
κατ�χων γεωργικ�ν εκµεταλλε�σεων υπ�
µορφ� επιδ�τηση� δανε	ων και εγγυ�σεων,
καθ�� και το µ�τρο που προβλ�πει �τι κατ�
τα οικονοµικ� �τη 2000 και 2001 τα φορολο-
γικ� πλεονεκτ�µατα που εφαρµ�ζονται στο
πλα	σιο του φ�ρου εισοδ�µατο� φυσικ�ν
προσ�πων επεκτε	νονται στη µεταβ	βαση
ορισµ�νων εκτ�σεων και γεωργικ�ν εκµε-
ταλλε�σεων. Για τα µ�τρα αυτ�, η Ισπαν	α
δεν παρ�σχε καν�να στοιχε	ο που να απο-
δεικν�ει �τι συνδ�ονται µε την α�ξηση τη�
τιµ�� του πετρελα	ου και τι� ζηµ	ε� που υπ�-
στησαν οι γεωργο	. ∆εδοµ�νου �τι οι ενι-
σχ�σει� ε	ναι παρ�νοµε�, η Ισπαν	α πρ�πει
να τι� ακυρ�σει και να τι� ανακτ�σει απ�
του� δικαιο�χου� χωρ	� καθυστ�ρηση. Η
Ισπαν	α πρ�πει να ενηµερ�σει την Επιτροπ�
εντ�� δ�ο µην�ν για τα µ�τρα που �λαβε προ-
κειµ�νου να ακυρ�σει και να ανακτ�σει τι�
εν λ�γω ενισχ�σει�.120

(1) Πρβλ. επιστολ� SG(2001) D/286564 τη� 28η� Φεβρουαρ	ου
2001.

(2) Πρβλ. επιστολ� SG(2001) D/286847 τη� 13η� Μαρτ	ου 2001.
(3) EE C 252 τη� 12.9.2001, σ. 5.
(4) Υπ�θεση C 22/2001.
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4.2.4. Κ�νηση επ�σηµων διαδικασι'ν

Ενισχ�σει
 στι
 βιοµηχαν�ε
 εκχ�λιση
,
εξευγενισµο� και εµφι�λωση
 πυρηνελα�ου

533. Στι� 14 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει τη διαδικασ	α �ρευνα� στον τοµ�α
των κρατικ�ν ενισχ�σεων σχετικ� µε καθε-
στ�� ενισχ�σεων που χορηγε	 η Ισπαν�α για
τη στ�ριξη των βιοµηχανι�ν εκχ�λιση�, εξευ-
γενισµο� και εµφι�λωση� πυρηνελα	ου (1). Οι
ενισχ�σει� χορηγ�θηκαν υπ� µορφ� δανε	ων
συνολικο� αν�τατου �ψου� 5 000 εκατ. ESP
(30,05 εκατ. ευρ�) µε επιτ�κιο επιδοτο�µενο
απ� το Υπουργε	ο Γεωργ	α�, που θα µπορε	
επ	ση� να επιδοτ�σει τι� εγγυ�σει� για τα δ�-
νεια αυτ�.

534. Στο παρ�ν στ�διο η Επιτροπ� �κρινε �τι
οι εν λ�γω ενισχ�σει� αποτελο�ν κρατικ��
ενισχ�σει� που προορ	ζονται να βελτι�σουν
την οικονοµικ� κατ�σταση των βιοµηχανι�ν,
αλλ� δεν συµβ�λλουν κατ� καν�να τρ�πο στην
αν�πτυξη του τοµ�α. Κατ� συν�πεια, θα µπο-
ρο�σαν να αποτελο�ν ενισχ�σει� λειτουργ	α�
ασυµβ	βαστε� µε την κοιν� αγορ�. Επιπλ�ον,
οι εν λ�γω ενισχ�σει� ενδ�χεται να συνιστο�ν
παρ�βαση των κοινοτικ�ν κανονιστικ�ν δια-
τ�ξεων (ΚΟΑ).

Ενισχ�σει
 σε οργαν�σει
 παραγωγ�ν
ελαιολ�δου

535. Στι� 19 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
κιν�σει τη διαδικασ	α εξ�ταση� στον τοµ�α των
κρατικ�ν ενισχ�σεων σχετικ� µε καθεστ�� πε-
ριφερειακ�ν ενισχ�σεων (Estremadura, Ισπαν�α)
προ� οργαν�σει� παραγωγ�ν ελαιολ�δου. Η
εν	σχυση, που �χει µορφ� επιχορ�γηση� υπο-
λογιζ�µενη� σε συν�ρτηση µε τον αριθµ� των
αιτ�σεων που υποβλ�θηκαν για ενισχ�σει� στην
παραγωγ� ελα	ου και επιτραπ�ζιων ελα	ων, συ-
µπληρ�νει την κοινοτικ� εν	σχυση που προ-
βλ�πεται στον κανονισµ� (ΕΟΚ) αριθ. 136/66.

536. Στο παρ�ν στ�διο η Επιτροπ� θεωρε	 �τι
µια επιχορ�γηση προ� οργαν�σει� παραγω-
γ�ν που υπολογ	ζεται σε συν�ρτηση µε τον
αριθµ� των αιτ�σεων που υποβλ�θηκαν για
ενισχ�σει� στην παραγωγ� ελα	ου και επι-
τραπ�ζιων ελα	ων αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση
που προορ	ζεται να βελτι�σει την οικονοµικ�
κατ�σταση των οργαν�σεων, αλλ� ουδ�λω�
συµβ�λλει στην αν�πτυξη του τοµ�α. Κατ�
συν�πεια, οι εν λ�γω ενισχ�σει� θα �πρεπε
να θεωρηθο�ν ω� ενισχ�σει� λειτουργ	α�

ασυµβ	βαστε� µε την κοιν� αγορ�. Επιπλ�ον,
πρ�κειται για ενισχ�σει� που θα µπορο�σαν
να θ	ξουν του� µηχανισµο�� οι οπο	οι δι�πουν
τι� κοιν�� οργαν�σει� τη� αγορ�� και να του�
παραβα	νουν. Συνεπ��, θα µπορο�σαν να απο-
τελο�ν παρ�βαση των κοινοτικ�ν κανονιστι-
κ�ν διατ�ξεων.

Εν�σχυση για τη χρηµατοδ!τηση τη
 δηµ!σια

υπηρεσ�α
 αξιοπο�ηση
 ζωικ�ν καταλο�πων

537. Στι� 10 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα�
σχετικ� µε ορισµ�νε� πτυχ�� του συστ�µα-
το� αξιοπο	ηση� ζωικ�ν καταλο	πων στη Γαλ-
λ�α (2). Η Επιτροπ� �λαβε αρκετ�� καταγγελ	ε�
κατ� τι� οπο	ε� το τ�λο� αξιοπο	ηση� ζωικ�ν
καταλο	πων προκαλε	 στρ�βλωση του αντα-
γωνισµο�. Το τ�λο� αξιοπο	ηση� ζωικ�ν κα-
ταλο	πων �χει ω� στ�χο τη χρηµατοδ�τηση
µια� δηµ�σια� υπηρεσ	α� η οπο	α συν	σταται
στη συλλογ� και την εξ�λειψη των σφαγ	ων
και των καταλο	πων των σφαγε	ων που θεω-
ρο�νται ακατ�λληλα για τη διατροφ� των αν-
θρ�πων και των ζ�ων. Επιβ�λλεται απ� την 1η
Ιανουαρ	ου 1997 και αφορ� τι� αγορ�� κρ�α-
το� και �λλων ειδικ�ν προϊ�ντων απ� κ�θε
λιαν�µπορο αυτ�ν των προϊ�ντων και �χει ω�
β�ση υπολογισµο� την αξ	α εκτ�� ΦΠΑ των
αγορ�ν κ�θε προ�λευση�.

538. Η εξ�ταση τη� Επιτροπ�� αφορ� κυρ	ω�
το γεγον�� �τι το τ�λο� αξιοπο	ηση� ζωικ�ν
καταλο	πων, το οπο	ο δηµιουργ�θηκε για τη
χρηµατοδ�τηση του συστ�µατο�, επιβ�λλεται
και στα κρ�ατα που προ�ρχονται απ� �λλα
κρ�τη µ�λη, τα οπο	α δεν επωφελο�νται απ�
το σ�στηµα αξιοπο	ηση� ζωικ�ν καταλο	πων.
Επιπλ�ον, η δωρε�ν παροχ� τη� υπηρεσ	α�
φα	νεται �τι �χει ω� αποτ�λεσµα �τι οι �µε-
σοι δικαιο�χοι, κυρ	ω� τα σφαγε	α, οι κτηνο-
τρ�φοι και οι κ�τοχοι ζωικ�ν αλε�ρων, απαλ-
λ�σσονται απ� τα �ξοδα εξ�λειψη� των απο-
βλ�των που παρ�γονται κατ� την �σκηση των
δραστηριοτ�των του�. Το�το θα µπορο�σε να
αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση, ενδεχοµ�νω�
ασυµβ	βαστη, υπ�ρ των ανωτ�ρω επιχειρ�-
σεων.

539. Η Επιτροπ� εξετ�ζει επ	ση� το γεγον��
�τι το τ�λο� επιβ�λλεται µ�νον �ταν ο συνο-
λικ�� κ�κλο� εργασι�ν µια� επιχε	ρηση�
υπερβα	νει �να συγκεκριµ�νο �ριο και �χι µε
β�ση τι� πωλ�σει� κρ�ατο�. Ειδικ�τερα, ορι-
σµ�νε� επιχειρ�σει� απαλλ�σσονται απ� το τ�-
λο�, ακ�µη και �ταν πωλο�ν µεγαλ�τερε� πο-
σ�τητε� κρ�ατο� απ� µια �λλη επιχε	ρηση, η
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(1) Υπ�θεση C 21/2002 (πρ�ην NN 14/2002). (2) Υπ�θεση C 49/2002.



οπο	α πραγµατοποιε	 µεγαλ�τερο κ�κλο ερ-
γασι�ν απ� την π�ληση �λλων προϊ�ντων. Η
απαλλαγ� αυτ� ενδ�χεται να αποτελε	 ασυµ-
β	βαστη κρατικ� εν	σχυση για τι� επιχειρ�-
σει� που δεν υπ�κεινται στο τ�λο�.

540. Εξ�λλου, το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊ-
κ�ν Κοινοτ�των εξ�τασε προδικαστικ� ερ�-
τηση που αφορο�σε την ερµηνε	α του �ρθρου
87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη� (1), σε σχ�ση
µε το τ�λο� αξιοπο	ηση� ζωικ�ν καταλο	πων.

Καθεστ�
 ενισχ�σεων για τον
εξορθολογισµ! σφαγε�ων χο�ρων

541. Στι� 28 ∆εκεµβρ	ου 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 καθεστ�� ενισχ�σεων
για τον εξορθολογισµ� των σφαγε	ων χο	ρων
στι� Κ�τω Χ�ρε
 (2). �χοντα� υπ�ψη την απ�-
φαση του Πρωτοδικε	ου στην υπ�θεση Weyl
Beef Products BV κ.λπ. κατ� Επιτροπ�� (3), θε-
ωρ�θηκε απαρα	τητο να εξεταστε	 κατ� π�-
σον συµβιβαζ�ταν µε το �ρθρο 81 τη� συνθ�-
κη� ΕΚ το κοινοποιηθ�ν µ�τρο, το οπο	ο πε-
ριλ�µβανε συµφων	α µεταξ� επιχειρ�σεων
για τη µε	ωση τη� παραγωγικ�� ικαν�τητα�.
Η Επιτροπ� αµφ�βαλλε για τη δυνατ�τητα
απαλλαγ�� του µ�τρου ω� σ�µπραξη� κρ	ση�,
δι�τι προφαν�� δεν υπ�ρχε διαρθρωτικ� πλε-
ον�ζουσα παραγωγικ� ικαν�τητα και επιπλ�ον
η βελτ	ωση τη� παραγωγ�� χ�ρη στο µ�τρο
φαιν�ταν αµφ	βολη. Τ�λο�, η Επιτροπ� ε	χε
επ	ση� αµφιβολ	ε� σχετικ� µε το συµβιβ�-
σιµο του σχεδιαζ�µενου µ�τρου µε τι� διατ�-
ξει� του κεφαλα	ου 9 των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στον το-
µ�α τη� γεωργ	α�. Με επιστολ� τη� 5η� Αυ-
γο�στου 2002 οι ολλανδικ�� αρχ�� απ�συραν
την κοινοπο	ηση του µ�τρου. Κατ� συν�πεια,
δεν θα ληφθε	 οριστικ� απ�φαση στην εν λ�γω
υπ�θεση.

5. ∞ÏÈÂ›·

542. Ο τοµ�α� τη� αλιε	α�, λ�γω των κοινω-
νικ�ν και των οικονοµικ�ν χαρακτηριστικ�ν
του, κατ� την περ	οδο που καλ�πτει η παρο�σα
�κθεση αποτ�λεσε αντικε	µενο εκτεταµ�νων

δηµ�σιων παρεµβ�σεων, σε κοινοτικ� αλλ�
και σε εθνικ� επ	πεδο.

543. Gσον αφορ� τι� κατευθυντ�ριε� γραµ-
µ�� για την εξ�ταση κρατικ�ν ενισχ�σεων
στον τοµ�α τη� αλιε	α� και τη� υδατοκαλ-
λι�ργεια� (4), η Επιτροπ� εξ�τασε αν συµβι-
β�ζονται µε το κοινοτικ� δ	καιο τα εθνικ� κα-
θεστ�τα χορ�γηση� κρατικ�ν ενισχ�σεων
στον τοµ�α τη� αλιε	α�.

544. Τον ∆εκ�µβριο του 2002, το Συµβο�λιο
αποφ�σισε τη µεταρρ�θµιση τη� κοιν�� πο-
λιτικ�� αλιε	α�. Με τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ.
2369/2002 του Συµβουλ	ου (5) τροποποι�θηκε
το �ρθρο 19 του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
2792/1999, που καθορ	ζει το βαθµ� στον οπο	ο
�χουν εφαρµογ� στον τοµ�α τη� αλιε	α� οι
καν�νε� περ	 κρατικ�ν ενισχ�σεων τη� Συν-
θ�κη�.

545. Προκειµ�νου να επιταχυνθε	 η καταβολ�
των κεφαλα	ων των κοινοτικ�ν διαρθρωτικ�ν
ταµε	ων και να µειωθε	 ο διοικητικ�� φ�ρτο�
τ�σο των κρατ�ν µελ�ν �σο και τη� Επιτρο-
π�� απ� τι� θετικ�� αποφ�σει� στον τοµ�α των
κρατικ�ν ενισχ�σεων σε υποθ�σει� «ρουτ	-
να�», χωρ	� να ελαττωθε	 ο �λεγχο� των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων, απ� την 1η Ιανουαρ	ου
2003 τα �ρθρα 87 �ω� 89 δεν �χουν πλ�ον εφαρ-
µογ� σε παρελθο�σε� � µελλοντικ�� πληρω-
µ�� απ� τα κρ�τη µ�λη που αποτελο�ν την
υποχρεωτικ� εθνικ� συγχρηµατοδ�τηση δα-
παν�ν στο πλα	σιο του Χρηµατοδοτικο� Μ�-
σου Προσανατολισµο� τη� Αλιε	α�. Ωστ�σο,
τα �ρθρα 87 �ω� 89 εξακολουθο�ν να �χουν
εφαρµογ� σε κ�θε εν	σχυση που υπερβα	νει
την υποχρεωτικ� συγχρηµατοδ�τηση β�σει
των ανωτ�ρω καν�νων. Επ	ση�, θα διατηρηθε	
ο εκ των υστ�ρων �λεγχο� κατ� την επιστροφ�
κεφαλα	ων στα κρ�τη µ�λη β�σει των καν�-
νων των διαρθρωτικ�ν ταµε	ων.

546. Στι� 27 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� εν�-
κρινε καθεστ�� ενισχ�σεων που κοινοπο	η-
σαν οι ολλανδικ�� αρχ��, µε στ�χο την επα-
ναγορ�, κατ� το �το� 2003, των αδει�ν αλι-
ε	α� που ε	χαν «κρατηθε	» (6). Οι �δειε� αυτ��,
οι οπο	ε� παρ�χουν το δικα	ωµα �σκηση� αλι-
ευτικ�ν δραστηριοτ�των, δεν συνδ�ονται µε
συγκεκριµ�νο σκ�φο�, αλλ� τ	θενται προ�
π�ληση απ� τον ιδιοκτ�τη του�. Ο ιδιοκτ�τη�
εν�� αλιευτικο� σκ�φου� µπορε	 να τι� αγο-
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(1) Υπ�θεση C-126/01, Υπουργ�� οικονοµ	α�, οικονοµικ�ν και
βιοµηχαν	α� κατ� SA GEMO.

(2) Υπ�θεση κρατικ�� εν	σχυση� C 91/2001 (πρ�ην N 568/2001),
ΕΕ C 37 τη� 9.2.2002, σ. 17.

(3) Συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� T-197/97 και T-198/97, απ�-
φαση τη� 31η� Ιανουαρ	ου 2001.

(4) EE C 19 τη� 20.1.2001.
(5) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 του Συµβουλ	ου, τη� 20�� ∆ε-

κεµβρ	ου 2002, για την τροποπο	ηση του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 2792/1999 για καθορισµ� των λεπτοµερ�ν καν�νων και
ρυθµ	σεων σχετικ� µε την κοινοτικ� διαρθρωτικ� βο�θεια
στον τοµ�α τη� αλιε	α�, ΕΕ L 358 τη� 31.12.2002, σ. 49.

(6) Υπ�θεση N 546/2001.
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ρ�σει αν� π�σα στιγµ� εντ�� δ�ο ετ�ν απ�
την �κδοσ� του�.

547. Το κοινοποιηθ�ν καθεστ�� ενισχ�σεων,
οι οπο	ε� φθ�νουν τα 900000 ευρ�, αποσκο-
πε	 στην επαναγορ� αδει�ν που ε	χε κρατ�-
σει το ολλανδικ� κρ�το� στην τιµ� τη� αγο-
ρ��, εν�ψει την απ�συρσ�� του� απ� την
κυκλοφορ	α και υπ� την προοπτικ� τη� κα-
τ�ργηση� αυτ�ν των αδει�ν απ� την 1η Ια-
νουαρ	ου 2004. Οι Κ�τω Χ�ρε� διαβεβα	ω-
σαν �τι δεν θα καταβληθε	 καµ	α �λλη εν	-
σχυση για τον 	διο σκοπ� και �τι το σ�στηµα
κρ�τηση� αδει�ν θα λ�ξει το 2004.

548. Τον Νο�µβριο του 2002, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε δ�ο θετικ�� οριστικ�� αποφ�σει� (1) σχε-
τικ� µε καθεστ�τα αποζηµ	ωση� αλι�ων που
υποχρε�θηκαν να σταµατ�σουν προσωριν�
την αλιε	α το 2000. Στην περ	πτωση του εν��
καθεστ�το�, η προσωριν� διακοπ� τη� αλιε	α�
οφειλ�ταν σε φαιν�µενο ρ�πανση�, εν� στην
περ	πτωση του �λλου καθεστ�το� εντασσ�-
ταν σε σχ�διο προστασ	α� των θαλ�σσιων π�-
ρων. Την 	δια ηµεροµην	α, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� για πα-
ρ�µοια καθεστ�τα, που δηµιουργ�θηκαν στο
πλα	σιο σχεδ	ων προστασ	α� των π�ρων για
τα �τη 2001 και 2002 (2).

¢ — ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜
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549. Στι� 16 Οκτωβρ	ου 2002, η Επιτροπ� κ	-
νησε την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σχε-
τικ� µε υφιστ�µενε� ενισχ�σει� που κατα-
βλ�θηκαν σε γερµανο�
 παραγωγο�� απο-
στ�γµατο� σιτηρ�ν [Kornbranntwein (3)]. Η
απ�φαση αυτ� εκδ�θηκε κατ�πιν τη� �ρνη-
ση� των γερµανικ�ν αρχ�ν να συµµορφωθο�ν
µε σ�σταση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Ιουν	ου
2002, η οπο	α καλο�σε τι� γερµανικ�� αρχ��
να εντ�ξουν στη νοµοθεσ	α του� µ�χρι το τ�-
λο� του 2003 κατ�λληλα µ�τρα για τη µεταρ-
ρ�θµιση του ν�µου του� σχετικ� µε το
µονοπ�λιο του αποστ�γµατο� σιτηρ�ν
«Kornbranntwein». Το γερµανικ� καθεστ��,
�πω� ισχ�ει σ�µερα, παρ�χει εν	σχυση στου�
εγχ�ριου� παραγωγο��, απ� την οπο	α δεν
επωφελο�νται οι παραγωγο	 �λλων κρατ�ν
µελ�ν. Οι γερµανικ�� αρχ�� θεωρο�ν �τι το

εν λ�γω προϊ�ν υπ�γεται στου� γεωργικο��
καν�νε�, που δεν ε	ναι ιδια	τερα απαγορευ-
τικο	, εν� η Επιτροπ� θεωρε	 �τι το απ�-
σταγµα σιτηρ�ν ω� οινοπνευµατ�δε� ποτ�
υπ�γεται στου� καν�νε� των �ρθρων 87 και
88 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

550. Η κοιν� θ�ση τη� ΕΕ στο κεφ�λαιο του
ανταγωνισµο� που εγκρ	θηκε τον Νο�µβριο
του 2001 καθορ	ζει τη διαδικασ	α εκτ	µηση�
των µ�τρων κρατικ�� εν	σχυση�, η οπο	α θα
�χει τεθε	 σε ισχ� πριν απ� την ηµεροµην	α
προσχ�ρηση� και την οπο	α οι υποψ�φιε�
χ�ρε� επιθυµο�ν να εφαρµ�σουν π�ραν τη�
ηµεροµην	α� αυτ��.

551. Το σχ�διο τη� συνθ�κη� προσχ�ρηση�
προβλ�πει �τι τα ακ�λουθα µ�τρα εν	σχυση�
θα θεωρο�νται ω� υφιστ�µενη εν	σχυση κατ�
την �ννοια του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 1 τη�
συνθ�κη� ΕΚ απ� την ηµεροµην	α προσχ�-
ρηση�:

α) µ�τρα εν	σχυση� που τ�θηκαν σε ισχ�
πριν απ� τι� 10 ∆εκεµβρ	ου 1994·

β) µ�τρα εν	σχυση� που περιλαµβ�νονται
σε παρ�ρτηµα τη� συνθ�κη� προσχ�ρη-
ση� (γνωστ� ω� «κατ�λογο� τη� Συνθ�-
κη�»)·

γ) µ�τρα εν	σχυση� τα οπο	α πριν απ� την
ηµεροµην	α προσχ�ρηση� ε	χαν εκτι-
µηθε	 απ� την αρχ� παρακολο�θηση� των
κρατικ�ν ενισχ�σεων του ν�ου κρ�του�
µ�λου� και κρ	θηκαν συµβιβ�σιµα µε το
κοινοτικ� κεκτηµ�νο και για τα οπο	α
δεν διατυπ�θηκαν αντιρρ�σει� απ� την
Επιτροπ� λ�γω σοβαρ�ν αµφιβολι�ν ω�
προ� το συµβιβ�σιµ� του� µε την κοιν�
αγορ� (πρ�κειται για τη λεγ�µενη «εν-
δι�µεση διαδικασ	α»).

552. Gλα τα µ�τρα που αποτελο�ν κρατικ��
ενισχ�σει� και δεν πληρο�ν τι� προαναφερ-
θε	σε� προϋποθ�σει� θα θεωρο�νται ω� ν�α
εν	σχυση κατ� την προσχ�ρηση σε �,τι αφορ�
την εφαρµογ� του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 3
τη� συνθ�κη� ΕΚ.

553. Οι ανωτ�ρω διατ�ξει� δεν �χουν εφαρ-
µογ� στι� ενισχ�σει� στον τοµ�α των µεταφο-
ρ�ν ο�τε στι� δραστηρι�τητε� που σχετ	ζονται
µε την παραγωγ�, την επεξεργασ	α � την εµπο-
ρ	α των προϊ�ντων που περιλαµβ�νονται στο
παρ�ρτηµα Ι τη� συνθ�κη� ΕΚ, εξαιρουµ�νων
των προϊ�ντων αλιε	α� και των παραγ�γων
του�. Οι ανωτ�ρω διατ�ξει� δεν θ	γουν επ	ση�
τα µεταβατικ� µ�τρα σχετικ� µε την πολιτικ�
ανταγωνισµο� που προβλ�πονται στο σχ�διο
τη� συνθ�κη� προσχ�ρηση�. 123

(1) Υποθ�σει� C 83/2001 και C 84/2001.
(2) Υποθ�σει� NN 159/2001 και NN 107/2002.
(3) Υπ�θεση E 47/2002.



554. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002, και β�σει
των µ�τρων που υπ�βαλαν οι υποψ�φιε� χ�-
ρε�, καταρτ	στηκε ο κατ�λογο� τη� Συνθ�-
κη�. Μ�χρι το τ�λο� Οκτωβρ	ου 2002, οι υπο-
ψ�φιε� χ�ρε� ε	χαν υποβ�λει 322 µ�τρα κρα-
τικ�� εν	σχυση� (το 57% αφορ� µεµονωµ�νε�
ενισχ�σει� και το 43 % καθεστ�τα ενισχ�-
σεων). Οι υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ�� εκτ	µησαν
αυτ� τα µ�τρα β�σει των πληροφορι�ν που
διαβ	βασαν οι υποψ�φιε� χ�ρε� και συµπ�-
ραναν �τι το 69% των µ�τρων που υποβλ�θη-
καν συµβιβ�ζονται µε το κεκτηµ�νο. Ω� εκ
το�του, πρ�τειναν να περιληφθο�ν αυτ� τα
µ�τρα στον κατ�λογο τη� Συνθ�κη�.

2. ∞·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÂ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

555. �χουν εκδοθε	 κανονισµο	 απαλλαγ��
για να διευκολυνθε	 η χορ�γηση κρατικ�ν
ενισχ�σεων απ� τα κρ�τη µ�λη σε ορισµ�-
νου� τοµε	�. Το�το σηµα	νει στην πρ�ξη �τι
τα κρ�τη µ�λη δεν χρει�ζεται να κοινοποιο�ν
επ	σηµα στην Επιτροπ� τα σχ�δι� του� προ-
το� χορηγ�σουν τι� ενισχ�σει�.

556. Ωστ�σο, για να µπορε	 η Επιτροπ� να
ασκε	 τα ελεγκτικ� τη� καθ�κοντα και στου�
τοµε	� αυτο��, τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να ανα-
φ�ρουν µ	α φορ� το χρ�νο στην Επιτροπ�
ποιε� ενισχ�σει� χορηγ�θηκαν β�σει των κα-
νονισµ�ν απαλλαγ��.

557. Η υποβολ� εκθ�σεων απ� τα κρ�τη µ�λη
πρ�πει να βελτιωθε	. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
ξεκ	νησε µια ευρε	α εκπαιδευτικ� πρωτο-
βουλ	α απευθυν�µενη στα κρ�τη µ�λη, προ-
κειµ�νου να του� δε	ξει τη χρησιµ�τητα των
εκθ�σεων ω� προ� την α�ξηση τη� διαφ�νεια�
στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων, καθ��
και τι� ελ�χιστε� απαιτ�σει� που �χει η σω-
στ� υποβολ� εκθ�σεων, �στε να µπορ�σει η
Επιτροπ� να εκπληρ�σει τι� υποχρε�σει� πα-
ρακολο�θηση� που �χει.

3. ∞Ó¿ÎÙËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

558. Στι� 12 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� δι�ταξε
την αν�κτηση εν	σχυση� �ψου� 7,83 εκατ.
ευρ� απ� την Neue Erba Lautex GmbH (NEL),
Γερµαν�α, και τη µητρικ� τη� εταιρε	α, την
πτωχε�σασα Erba Lautex GmbH. Τα δ�ο αυτ�
νοµικ� πρ�σωπα αποτελο�ν �ναν �µιλο που
µπ�ρεσε τεχνητ� να διατηρ�σει τι� δραστη-
ρι�τητ�� του χ�ρη σε ν�α εν	σχυση και στη
µη αν�κτηση εν	σχυση� �ψου� 61,36 εκατ.
ευρ�, που ε	χε �δη κηρυχθε	 ασυµβ	βαστη
τον Ιο�λιο του 1999. Η Επιτροπ� δεν µπο-
ρο�σε να επιτρ�ψει σε µια εταιρε	α που δεν

ε	χε αποπληρ�σει εν	σχυση η οπο	α ε	χε κη-
ρυχθε	 ασυµβ	βαστη πριν απ� δυ�µισι χρ�-
νια να ιδρ�σει µια θυγατρικ� απλ�� και µ�νο
για να λ�βει περισσ�τερη κρατικ� εν	σχυση
και να στρεβλ�σει και �λλο τον ανταγωνι-
σµ�. Στην απ�φασ� τη� η Επιτροπ� απ�δειξε
καταρχ�� �τι η NEL δεν �ταν µια ανεξ�ρτητη
ν�α εταιρε	α, αλλ� συναποτελο�σε �µιλο µαζ	
µε τη µητρικ� εταιρε	α τη�, την πτωχε�σασα
Erba Lautex GmbH. ∆ε�τερον, η Επιτροπ�
αποφ�νθηκε �τι η εν	σχυση δεν συµβιβαζ�ταν
µε την κοιν� αγορ�, επειδ� σαφ�� δεν πλη-
ρο�σε τι� προϋποθ�σει� των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν για τι� ενισχ�σει� δι�σωση� και ανα-
δι�ρθρωση�. Τ�λο�, η Επιτροπ� επεσ�µανε
�τι η ν�α εν	σχυση µαζ	 µε τη µη ανακτηθε	σα
εν	σχυση που ε	χε κηρυχθε	 ασυµβ	βαστη τον
Ιο�λιο του 1999 ε	χαν σωρευτικ�� αρνητικ��
συν�πειε� στον ανταγωνισµ�, καθ�τι οι στρε-
βλ�σει� του ανταγωνισµο� επιδειν�θηκαν.

559. Στι� 30 Οκτωβρ	ου, η Επιτροπ� περ�-
τωσε �ρευνα που δι�ρκεσε τρ	α χρ�νια
διατ�σσοντα� την αν�κτηση ασυµβ	βαστη�
εν	σχυση� �ψου� 15,7 εκατ. ευρ� απ� την
ανατολικογερµανικ� εταιρε	α κατασκευ��
πορσελ�νη� Kahla (Θουριγγ�α) (1). Η απ�φαση
αφορ� δ�ο διαφορετικ� νοµικ� πρ�σωπα: την
Kahla Porzellan GmbH (Kahla I) —εταιρε	α
κατασκευ�� πορσελ�νη� που ιδιωτικοποι�-
θηκε το 1991 και κ�ρυξε πτ�χευση το 1993
µετ� απ� υψηλ�� ζηµ	ε�— και τον ν�µιµο δι�-
δοχ� τη�, την εταιρε	α Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH (Kahla II) —που συστ�θηκε
το 1993 για να αναλ�βει το ενεργητικ� τη�
πτωχε�σασα� Kahla I και να συνεχ	σει τι�
δραστηρι�τητ�� τη� στην παραγωγ� πι�των
και οικιακ�ν ειδ�ν απ� πορσελ�νη. Η επ	-
σηµη διαδικασ	α �ρευνα� κιν�θηκε τον Νο-
�µβριο του 2000 και επεκτ�θηκε τον Νο�µ-
βριο του 2001. Αντικε	µενο τη� �ρευνα� �ταν
33 συνολικ� µ�τρα υπ�ρ τη� Kahla I και τη�
Kahla II, συνολικο� �ψου� 79 εκατ. ευρ� πε-
ρ	που. Απ� τα δ�κα µ�τρα υπ�ρ τη� Kahla I, η
Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι περ	που 37 εκατ.
ευρ� δεν αποτελο�σαν κρατικ� εν	σχυση,
εν� �λλα 19 εκατ. ευρ� καλ�πτονταν απ�
εγκεκριµ�να καθεστ�τα ενισχ�σεων. Η υπ�-
λοιπη εν	σχυση �ψου� 3 εκατ. ευρ� εκτιµ�-
θηκε β�σει των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για
τι� ενισχ�σει� δι�σωση� και αναδι�ρθρωση�,
αλλ� κηρ�χθηκε ασυµβ	βαστη επειδ� δεν
πληρο�νταν τα κριτ�ρια των εν λ�γω κατευ-
θυντηρ	ων γραµµ�ν. Τα υπ�λοιπα 23 µ�τρα
υπ�ρ τη� Kahla II διαπιστ�θηκε �τι αποτε-
λο�ν εν	σχυση. Τα 7,3 εκατ. ευρ� απ� το συ-

124
(1) Υπ�θεση C 62/00.
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νολικ� ποσ� καλ�πτονταν απ� εγκεκριµ�να
καθεστ�τα ενισχ�σεων, εν� τα υπ�λοιπα
12,7 εκατ. ευρ� θεωρ�θηκαν ω� ad hoc εν	-
σχυση. Εκθ�σει� που ε	χαν συνταχθε	 κατ�
τη σ�σταση τη� εταιρε	α� δε	χνουν σαφ�� �τι
η Kahla II αντιµετ�πιζε προβλ�µατα απ� τη
σ�στασ� τη� µ�χρι το 1996. �τσι, η εν	σχυση
που χορηγ�θηκε κατ� την περ	οδο αυτ� εκτι-
µ�θηκε β�σει των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν
για τι� ενισχ�σει� δι�σωση� και αναδι�ρ-
θρωση�. Ωστ�σο, ελλε	ψει εν�� �ρτιου σχε-
δ	ου αναδι�ρθρωση� και µια� σηµαντικ�� συ-
νεισφορ�� στην αναδι�ρθρωση, η εν	σχυση
κηρ�χθηκε ασυµβ	βαστη. Η εν	σχυση που χο-
ρηγ�θηκε µετ� το 1996 εκτιµ�θηκε ω� περι-
φερειακ� επενδυτικ� εν	σχυση. Ωστ�σο,
επειδ� �ταν σαφ�� εν	σχυση λειτουργ	α� και
δεν συνδε�ταν µε αρχικ� επ�νδυση, κηρ�-
χθηκε επ	ση� ασυµβ	βαστη. Η ασυµβ	βαστη
εν	σχυση �ψου� 15,7 εκατ. ευρ� πρ�πει να
επιστραφε	 απ� την Kahla I και την Kahla II.

Αν�κτηση ενισχ�σεων και χρ&ση 
του �ρθρου 88 παρ�γραφο
 2 τη
 Συνθ&κη
 
απ! το Συµβο�λιο

560. Στι� 27 Φεβρουαρ	ου 2002, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� αποφ�σισε να ασκ�σει προσφυγ�
ακυρ�σεω� εν�πιον του ∆ικαστηρ	ου σχε-
τικ� µε απ�φαση του Συµβουλ	ου (1) Υπουρ-
γ�ν τη� 21η� Ιανουαρ	ου 2002, µε την οπο	α
επιτρ�πηκε στην Πορτογαλ�α να χορηγ�σει
κρατικ� εν	σχυση �ψου� 16,3 εκατ. ευρ� κατ’
αν�τατο �ριο σε χοιροτρ�φου�. Το �ψο� τη�
εν λ�γω εν	σχυση� ε	ναι 	σο µε το ποσ� που
θα �πρεπε να επιστρ�ψουν 2116 κτηνοτρ�φοι
β�σει δ�ο αρνητικ�ν οριστικ�ν αποφ�σεων
τη� Επιτροπ�� τη� 25η� Νοεµβρ	ου 1999 (2)
και 4 Οκτωβρ	ου 2000 (3).

561. Η Επιτροπ� ε	χε εκτιµ�σει �τι τα µ�τρα
αυτ� �πρεπε να θεωρηθο�ν ω� ενισχ�σει�
ασυµβ	βαστε� µε τα �ρθρα τη� Συνθ�κη� που
αφορο�ν τι� κρατικ�� ενισχ�σει� (�ρθρα 87
και 88), και �τσι απα	τησε απ� την Πορτογα-
λ	α να λ�βει µ�τρα για την αν�κτηση των πο-
σ�ν που ε	χαν χορηγηθε	 παρ�νοµα. Οι απο-
φ�σει� αυτ�� δεν αµφισβητ�θηκαν, καθ�τι η
Πορτογαλ	α δεν �σκησε προσφυγ� εν�πιον
του ∆ικαστηρ	ου.

562. Οι πορτογαλικ�� αρχ�� πρ�γµατι κ	νη-
σαν τη διαδικασ	α αν�κτηση� των ασυµβ	βα-
στων ενισχ�σεων, αλλ� �λλαξαν γν�µη και µε

επιστολ� τη� 23η� Νοεµβρ	ου 2001 ζ�τησαν
επ	σηµα την �δεια του Συµβουλ	ου, β�σει τη�
διαδικασ	α� που προβλ�πεται στο �ρθρο 88
τη� Συνθ�κη�, να χορηγ�σουν εν	σχυση συ-
νολικο� �ψου� 16,3 εκατ. ευρ� στου� 2116 δι-
καιο�χου� που θ	γονταν απ� τι� δ�ο αρνητικ��
αποφ�σει� τη� Επιτροπ��.

563. Την 21η Ιανουαρ	ου 2002, το Συµβο�λιο
Υπουργ�ν εξ�δωσε ευνοϊκ� απ�φαση επι-
τρ�ποντα� τη χορ�γηση τη� εν λ�γω εν	σχυ-
ση�. Η απ�φαση αυτ�, που βασ	ζεται επ	σηµα
στο �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2 τη� Συνθ�κη�,
θεωρ�θηκε απ� την Επιτροπ�, στην προκει-
µ�νη περ	πτωση, ω� κατ�χρηση τη� εν λ�γω
δι�ταξη�. Το Συµβο�λιο εξ�δωσε την απ�-
φαση 15 µ�νε� και πλ�ον µετ� την �κδοση
των αποφ�σεων τη� Επιτροπ��. Για πρ�τη
φορ�, το Συµβο�λιο χρησιµοπο	ησε αυτ� την
�κτακτη διαδικασ	α για να εγκρ	νει εν	σχυση
µε µοναδικ� στ�χο να ακυρωθο�ν οι οικονο-
µικ�� συν�πειε� δ�ο οριστικ�ν αποφ�σεων
τη� Επιτροπ��. Η Επιτροπ� θεωρε	 �τι η νο-
µικ� ασφ�λεια των αποφ�σεων τη� Ευρωπαϊ-
κ�� �νωση� απειλε	ται σοβαρ� απ� την εν
λ�γω απ�φαση του Συµβουλ	ου.

564. Κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ��, η χρη-
σιµοπο	ηση απ� το Συµβο�λιο τη� διαδικα-
σ	α� που προβλ�πεται στο �ρθρο 88 τη� Συν-
θ�κη� για να ακυρωθο�ν de facto και χωρ	�
χρονικ� περιορισµ� οι οικονοµικ�� συν�πειε�
των δ�ο προαναφερθεισ�ν οριστικ�ν αποφ�-
σεων:

— περι�χει µια απαρ�δεκτη στρ�βλωση τη�
ασφ�λεια� του δικα	ου για �λου� του� εν-
διαφερ�µενου�·

— συνεπ�γεται �τι το Συµβο�λιο ενεργε	
σε δε�τερο βαθµ�, θ	γοντα� �τσι τ�σο
την εξουσ	α λ�ψη� αποφ�σεων τη� Επι-
τροπ�� �σο και τη δικαστικ� εξουσ	α του
∆ικαστηρ	ου·

— θ�τει �να ζ�τηµα αρχ�� σχετικ� µε την
εξουσ	α τη� Επιτροπ�� να αποφασ	ζει
την ακολουθητ�α πολιτικ� στον τοµ�α
των κρατικ�ν ενισχ�σεων και σχετικ�
µε την κατανοµ� αρµοδιοτ�των µεταξ�
των θεσµικ�ν οργ�νων, σ�µφωνα µε τη
βο�ληση του νοµοθ�τη �πω� εκφρ�ζεται
στην 	δια τη Συνθ�κη.

�τσι, η Επιτροπ� προσ�φυγε στο ∆ικαστ�-
ριο για την εν λ�γω υπ�θεση (4).
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(1) Απ�φαση 2002/114/ΕΚ τη� 21η� Ιανουαρ	ου 2002, EE L 43
τη� 14.2.2002, σ. 18.

(2) EE L 66 τη� 14.3.2000, σ. 20.
(3) EE L 29 τη� 31.1.2001, σ. 49. (4) Υπ�θεση C-110/02, Επιτροπ� κατ� Συµβουλ	ου.
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565. Με απ�φαση τη� 3η� Ιουλ	ου 2001, το ∆ι-
καστ�ριο ε	χε διαπιστ�σει τη µη εκτ�λεση
τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� τη� 4η� ∆εκεµ-
βρ	ου 1996, που δι�τασσε την αν�κτηση πα-
ρ�νοµων ενισχ�σεων οι οπο	ε� ε	χαν χορη-
γηθε	 στο πλα	σιο του βελγικο� καθεστ�το�
«Maribel bis/ter». Το εν λ�γω καθεστ�� βα-
σ	ζεται στη µε	ωση των εισφορ�ν κοινωνικ��
ασφ�λιση� στου� τοµε	� που ε	ναι περισσ�-
τερο εκτεθειµ�νοι στον διεθν� ανταγωνισµ�.

566. Βεβα	ω�, στι� 24 ∆εκεµβρ	ου 1999, το
Β�λγιο εξ�δωσε το ν�µο «Maribel quarter» για
την αν�κτηση των ενισχ�σεων. Ωστ�σο, η
Επιτροπ� θε�ρησε �τι ο ν�µο� αυτ�� δεν εξα-
σφ�λιζε την πλ�ρη αν�κτηση των εν λ�γω ενι-
σχ�σεων. Ειδικ�τερα, ο ν�µο� επ�τρεπε στι�
επιχειρ�σει� που ε	χαν επιστρ�ψει την εν	-
σχυση να αφαιρ�σουν και π�λι απ� τη φορο-
λογικ� του� β�ση το επιστραφ�ν ποσ�, γεγο-
ν�� που σ�µαινε �τι του� παρεχ�ταν ξαν� αδι-
καιολ�γητη εν	σχυση. Επιπλ�ον, η εφαρµογ�
του καν�να de minimis απ� τι� βελγικ�� αρχ��
θεωρ�θηκε απ� την Επιτροπ� καταχρηστικ�,
ιδ	ω� επειδ� επιτρ�πει σε επιχειρ�σει� εξαι-
ρο�µενων τοµ�ων (µεταφορ��, γεωργ	α, �ν-
θρακα�, χ�λυβα�) να επωφεληθο�ν απ� αυτ�ν.

567. Επειδ� η απ�φαση του ∆ικαστηρ	ου δεν
εκτελ�στηκε σωστ�, στι� 20 Μαρτ	ου 2002 η
Επιτροπ� απη�θυνε προειδοποιητικ� επι-
στολ� στι� βελγικ�� αρχ�� β�σει του �ρθρου
228 τη� Συνθ�κη�· κατ�πιν το�του, η διπλ�
φορολογικ� �κπτωση καταργ�θηκε. Αντ	θετα,
το πρ�βληµα σχετικ� µε τον καν�να de minimis
δεν λ�θηκε σε αυτ� το στ�διο τη� διαδικασ	α�.

568. Κατ� συν�πεια, στι� 17 Ιουλ	ου 2002 η
Επιτροπ� αποφ�σισε να απευθ�νει στι� βελγι-
κ�� αρχ�� αιτιολογηµ�νη γν�µη για τη µη εκτ�-
λεση τη� απ�φαση�. Σε περ	πτωση που δεν ικα-
νοποιηθο�ν οι απαιτ�σει� τη�, η Επιτροπ� θα
µπορο�σε να προσφ�γει στο ∆ικαστ�ριο ζη-
τ�ντα� να καταδικαστε	 το Β�λγιο σε χρηµατικ�
ποιν�. Η προσφυγ� αυτ� θα �ταν η πρ�τη του
ε	δου� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�σεων.

5. ¢ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

569. Στι� 17 Οκτωβρ	ου, το Πρωτοδικε	ο δεν
δ�χθηκε το χαρακτ�ρα κρατικ�� εν	σχυση�
των προσβαλλ�µενων µ�τρων και ακ�ρωσε την
απ�φαση τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� τη�
18η� Ιανουαρ	ου 2000 (1), στην οπο	α η Επι-

τροπ� ε	χε κρ	νει �τι χορηγ�θηκε ασυµβ	βα-
στη κρατικ� εν	σχυση στη Linde AG. Το
1996/97 o γερµανικ!
 κρατικ�� οργανισµ�� ιδιω-
τικοποι�σεων Treuhandanstalt (THA/BvS),
που κατε	χε µον�δα παραγωγ�� µονοξειδ	ου
του �νθρακα στι� εγκαταστ�σει� χηµικ�ν προϊ-
�ντων τη� Leuna, υπ�στη σηµαντικ�� ζηµ	ε�
λ�γω του �τι ε	χε συν�ψει µακροπρ�θεσµη
υποχρ�ωση εφοδιασµο� τη� Union Chimique
Belge (UCB) µε οικονοµικ� δυσµενε	� �ρου�.
Η τιµ� του µονοξειδ	ου του �νθρακα δεν κ�-
λυπτε καν το κ�στο� παραγωγ��. Προκειµ�-
νου να µει�σει τι� ζηµ	ε� του, ο THA/BvS επι-
δ�τησε µε 9 εκατ. DEM την κατασκευ� µια�
ν�α� µον�δα� παραγωγ�� µονοξειδ	ου του �ν-
θρακα απ� τη Linde. Επ’ ανταλλ�γµατι τη� επι-
χορ�γηση�, η Linde αν�λαβε την υποχρ�ωση
εφοδιασµο� τη� UCB.

570. Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι, παρ� το γε-
γον�� �τι η επιχορ�γηση τη� Linde παρε	χε
�να οικονοµικ� πλεον�κτηµα στο γερµανικ�
κρ�το�, η επιχορ�γηση αποτελο�σε εν	-
σχυση, δι�τι επ�τρεψε στη Linde να αποκτ�-
σει µ	α ν�α µον�δα παραγωγ�� χωρ	� να επω-
µιστε	 εξ ολοκλ�ρου το σχετικ� κ�στο�. Το
Πρωτοδικε	ο δεν δ�χθηκε την �παρξη εν	-
σχυση�, λ�γω των ιδια	τερων συνθηκ�ν τη�
αγορ�� για το εν λ�γω προϊ�ν, και κυρ	ω�
λ�γω του �τι πρ�πει να παρ�γεται στον τ�πο
καταν�λωση�. Στο νοµικ� σκεπτικ� του Πρω-
τοδικε	ου, η επιβεβα	ωση τη� αρχ�� του
ιδι�τη επενδυτ� στην οικονοµ	α τη� αγορ��,
µολον�τι δεν κατονοµ�ζεται, �χει µεγαλ�τερη
σηµασ	α.

571. Παρ�λο που το Πρωτοδικε	ο αξιολογε	
ευρ�ω� τη «λογικ�, απ� οικονοµικ� �ποψη»
συµπεριφορ� του THA/BvS στην προσπ�θει�
του να εξοικονοµ�σει χρ�µατα για το κρ�-
το�, εν τ�λει εφαρµ�ζει την αρχ� του ιδι�τη
επενδυτ� στην οικονοµ	α τη� αγορ�� ω� λυ-
δ	α λ	θο, κατ� τον τρ�πο που την ερµηνε�ει
η Επιτροπ�. Το Πρωτοδικε	ο αναφ�ρει �τι
µ�νο το (υποθετικ�) µ�ρο� τη� επιχορ�γηση�
που θα �ταν υψηλ�τερο ενδεχοµ�νω� απ� την
τιµ� αγορ�� (το ισοδ�ναµο αυτ��) για τη µε-
ταβ	βαση τη� υποχρ�ωση� προµ�θεια� µονο-
ξειδ	ου του �νθρακα θα µπορο�σε να αποτε-
λε	 κρατικ� εν	σχυση. Προ� το�το, η Επι-
τροπ� θα �πρεπε να ε	χε εξετ�σει ε�ν το ποσ�
τη� επιχορ�γηση� αντικατ�πτριζε την τιµ�
(αγορ��) που θα ε	χε συµφωνηθε	 µεταξ� οι-
κονοµικ�ν φορ�ων στην 	δια κατ�σταση κατ�
τον τρ�πο που η Επιτροπ� ερµηνε�ει την απ�-
φαση.

572. �τσι η Επιτροπ� �πρεπε να ορ	σει την
τιµ� αγορ�� για την αν�ληψη τη� υποχρ�ω-
ση� παραδ�σεω� και να τη συγκρ	νει µε το126 (1) Υπ�θεση COMP C 18/99, 2000/524/ΕΚ, ΕΕ L 211 τη�

22.8.2000, σ. 7.
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ποσ� των 9 εκατ. DEM που κατ�βαλε το γερ-
µανικ� κρ�το�. Η επιχορ�γηση του γερµα-
νικο� κρ�του� δεν θα αποτελο�σε εν	σχυση,
αν �να� ιδι�τη� επενδυτ�� στην οικονοµ	α
τη� αγορ�� ε	χε καταβ�λει το 	διο ποσ�, δη-
λαδ� αν η Γερµαν	α εν�ργησε ω� «homo
oeconomicus». Συνεπ��, αν �να µ�ρο� τη� επι-
χορ�γηση� υπερ�βαινε την τιµ� αγορ��, το
µ�ρο� αυτ� θα αποτελο�σε κρατικ� εν	σχυση.
Η Επιτροπ� ξεκ	νησε εκ ν�ου την �ρευνα.

573. Στι� 11 Ιουλ	ου, το Πρωτοδικε	ο εξ�-
δωσε απ�φαση σχετικ� µε προσφυγ� ακυρ�-
σεω� τη� απ�φαση� 1999/484/ΕΚ τη� Επι-
τροπ��, τη� 3η� Φεβρουαρ	ου 1999 (1), κη-
ρ�σσοντα� παρ�νοµε� και ασυµβ	βαστε� µε
την κοιν� αγορ� τι� κρατικ�� ενισχ�σει� που
χορ�γησε η ισπανικ� κυβ�ρνηση στην επι-
χε	ρηση Hijos de Andrés Molina SA
(HAMSA), η οπο	α �σκησε την προσφυγ�,
υποστηριζ�µενη απ� την Ισπαν	α.

574. Η αποδ�κτρια επιχε	ρηση (HAMSA)
ε	χε επωφεληθε	 απ� αρκετ� µ�τρα οικονο-
µικ�� στ�ριξη� απ� το 1993, και συγκεκρι-
µ�να απ� δ�νεια και εγγυ�σει� απ� τον κρα-
τικ� οργανισµ� IFA, κεφαλαιοπο	ηση εν��
µ�ρου� των χρε�ν προ� την IFA και διαγρα-
φ�� χρε�ν απ� αρκετ�� δηµ�σιε� αρχ��. Με-
ταξ� των οκτ� λ�γων ακυρ�σεω� τη� απ�φα-
ση� τη� Επιτροπ�� που προ�βαλε η προ-
σφε�γουσα, µε τη στ�ριξη του ισπανικο�
κρ�του�, ο µοναδικ�� που �γινε δεκτ�� απ�
το Πρωτοδικε	ο αφορο�σε τη δ�σµη ενισχ�-
σεων υπ� µορφ� διαγραφ�� χρε�ν εκ µ�ρου�
κρατικ�ν οργανισµ�ν.

575. Στην απ�φασ� του το Πρωτοδικε	ο ανα-
γνωρ	ζει �τι η Επιτροπ� «εκτ	µησε τη συνο-
λικ& κατ�σταση των δανειστ�ν του δηµ�σιου
τοµ�α σε σχ�ση προ� την κατ�σταση των ιδιω-
τ�ν δανειστ�ν, συν�γοντα� αποφασιστικ� συ-
µπερ�σµατα απ� την απλ� σ�γκριση µεταξ�
του συνολικο� ποσο� των απαιτ�σεων των δα-
νειστ�ν του δηµ�σιου τοµ�α και του συνολι-
κο� ποσο� των ιδιωτικ�ν απαιτ�σεων και µε-
ταξ� του µ�σου ποσοστο� διαγραφ�� χρε�ν εκ
µ�ρου� των δανειστ�ν του δηµ�σιου τοµ�α
και του αντ	στοιχου ποσοστο� των ιδιωτ�ν
δανειστ�ν, καθ�� και απ� τη διαπ	στωση �τι
οι δανειστ�� του δηµ�σιου τοµ�α, σε αντ	θεση
προ� την πλειον�τητα των ιδιωτ�ν δανειστ�ν,
κατε	χαν προν�µια � και υποθ�κε�». Το Πρω-
τοδικε	ο εκτιµ� �τι «απ�κειτο στην Επιτροπ�
να καθορ	σει, για καθ	ναν απ� του� εµπλεκ�-
µενου� δηµ�σιου� οργανισµο��, και λαµβ�-
νοντα� ιδ	ω� υπ�ψη του� προεκτεθ�ντε� πα-

ρ�γοντε�, αν η διαγραφ� χρε�ν την οπο	α πα-
ρεχ�ρησε �ταν προφαν�� σηµαντικ�τερη απ�
εκε	νη την οπο	α θα ε	χε παραχωρ�σει �να�
υποθετικ�� ιδι�τη� δανειστ�� ο οπο	ο� ευρ	-
σκεται, �ναντι τη� προσφε�γουσα�, σε κατ�-
σταση συγκρ	σιµη προ� εκε	νη του οικε	ου
δηµ�σιου οργανισµο� και επιδι�κει να ανα-
κτ�σει τα ποσ� που του οφε	λονται». �τσι, η
συνολικ� «ανελαστικ�» προσ�γγιση που ακο-
λο�θησε η Επιτροπ� �ταν το στοιχε	ο που
οδ�γησε στην ακ�ρωση αυτο� του µ�ρου� τη�
απ�φαση�.

576. Αντ	θετα, το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε �λε�
τι� �λλε� αιτι�σει� τη� προσφε�γουσα�, και
ιδ	ω� αυτ�� που αφορο�σαν τη µη εφαρµογ�
τη� αρχ�� τη� περιφερειακ�� πειθαρχ	α� σε
µια τοµεακ� εν	σχυση ad hoc και τον επηρε-
ασµ� των συναλλαγ�ν β�σει γενικ�ν δεδο-
µ�νων, χωρ	� συγκεκριµ�νη αναλυτικ� απ�-
δειξη.

577. ∆�ο προσφυγ�� ακυρ�σεω� ασκ�θηκαν
στο ∆ικαστ�ριο κατ� των αποφ�σεων
2000/237/ΕΚ (2) και 2000/0240/ΕΚ (3) τη�
Επιτροπ��, τη� 22α� ∆εκεµβρ	ου 1999, µε τι�
οπο	ε� κηρ�χθηκαν ασυµβ	βαστα µε τη Συν-
θ�κη δ�ο καθεστ�τα ενισχ�σεων που εφαρ-
µ�στηκαν απ� την Ισπαν	α α) υπ�ρ των κη-
πευτικ�ν προϊ�ντων που προορ	ζονται για µε-
ταπο	ηση, στην πρ�τη περ	πτωση, καθ�� και
β) για τη χρηµατοδ�τηση του κυκλοφορο�-
ντο� κεφαλα	ου, στη δε�τερη περ	πτωση. Στι�
δ�ο αυτ�� περιπτ�σει� το ∆ικαστ�ριο επανα-
βεβα	ωσε �τι το σχετικ� χαµηλ� �ψο� µια�
εν	σχυση� � το σχετικ� µ�τριο µ�γεθο� τη�
επιχε	ρηση� που λαµβ�νει την εν	σχυση δεν
αποκλε	ουν a priori τη δυνατ�τητα επηρεα-
σµο� του εµπορ	ου µεταξ� κρατ�ν µελ�ν και
επικ�ρωσε την εξα	ρεση των γεωργικ�ν ενι-
σχ�σεων απ� τον καν�να «de minimis».

578. Ω� προ� τη µη αιτιολ�γηση τη� διαπ	-
στωση� περ	 επηρεασµο� των συναλλαγ�ν,
το ∆ικαστ�ριο επαναβεβα	ωσε �τι η Επιτροπ�
δεν υποχρεο�ται να αποδε	ξει τι� επιπτ�σει�
των ενισχ�σεων. Ταυτ�χρονα επισηµα	νει �τι
οι προσβληθε	σε� αποφ�σει� περιε	χαν αριθ-
µητικ� στοιχε	α σχετικ� µε τι� συναλλαγ�� µε-
ταξ� των λοιπ�ν κρατ�ν µελ�ν και τη� Ισπα-
ν	α�, παρ�χοντα� �τσι το γενικ� πλα	σιο στο
οπο	ο εντ�σσονταν, καθ�� και ενδε	ξει� σχε-
τικ� µε τι� γενικ�� επιπτ�σει� των ενισχ�-
σεων στο κ�στο� παραγωγ�� και στην �παρξη
κοιν�� οργ�νωση� των αγορ�ν.
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(1) EE L 193 τη� 26.7.1999, σ. 1.

(2) EE L 75 τη� 24.3.2000, σ. 54.
(3) EE L 76 τη� 25.3.2000, σ. 16.



579. �τσι, το ∆ικαστ�ριο επαναβεβα	ωσε
στι� δ�ο αποφ�σει� �τι:

— η χρ�ση των �ρων «ασυν�θω�» και «σο-
βαρ�» στην παρ�κκλιση που προβλ�πε-
ται στο �ρθρο 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο
α) δε	χνει �τι αυτ� αφορ� µ�νον περιο-
χ�� �που η οικονοµικ� κατ�σταση ε	ναι
εξαιρετικ� δυσµεν�� σε σχ�ση προ� το
σ�νολο τη� Κοιν�τητα�. Αντιθ�τω�, η πα-
ρ�κκλιση του στοιχε	ου γ) τη� 	δια� δι�-
ταξη� �χει ευρ�τερο περιεχ�µενο, κα-
θ�σον επιτρ�πει την αν�πτυξη ορισµ�-
νων περιοχ�ν εν�� κρ�του� µ�λου�, οι
οπο	ε� µειονεκτο�ν �ναντι του εθνικο�
µ�σου �ρου. Προσθ�τει �τι �σον αφορ�
τι� ενισχ�σει� λειτουργ	α� που δεν �χουν
σχεδιαστε	 ω� περιφερειακ�� επενδυτι-
κ�� ενισχ�σει� � για τη δηµιουργ	α θ�-

σεων εργασ	α� και που δεν καλ�πτονται
απ� �λλη πρακτικ�, �πω� για παρ�δειγµα
σχετικ� µε τι� πιστ�σει� διαχε	ριση�, η
αν�λυση των τοµεακ�ν συνεπει�ν υπε-
ρ�χει εκε	νη� των περιφερειακ�ν συνε-
πει�ν·

— οι εν λ�γω ενισχ�σει� ενε	χαν οικονο-
µικ� κ	νητρο για να πωλο�νται και να
αγορ�ζονται πρ�τε� �λε� τη� περιοχ��
και, ω� εκ το�του, αποτελο�ν περιορισµ�
τη� ελε�θερη� κυκλοφορ	α� των εµπο-
ρευµ�των· συγκεκριµ�να, αποτελο�ν µ�-
τρο µε αποτ�λεσµα ισοδ�ναµο προ� πο-
σοτικ� περιορισµ�, απαγορευ�µενο απ�
τη Συνθ�κη. Κατ� συν�πεια, δεν µπο-
ρο�σαν να κηρυχθο�ν συµβιβ�σιµε� µε
την κοιν� αγορ�. Η κοιν� οργ�νωση τη�
αγορ�� θιγ�ταν.
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1. °ÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜

580. Η σηµασ	α που αποδ	δει η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� στη διατ�ρηση και αν�πτυξη υψη-
λ�� ποι�τητα� υπηρεσι�ν κοιν�� ωφ�λεια�
σε ευρωπαϊκ� επ	πεδο �χει υπογραµµιστε	
ποικιλοτρ�πω� τα τελευτα	α χρ�νια, ιδια	-
τερα στα διαδοχικ� Ευρωπαϊκ� Συµβο�λια,
και αντικατοπτρ	ζεται στη µεγ�λη προσοχ� µε
την οπο	α αντιµετωπ	ζει το θ�µα το Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο. Στο παρ�ν κεφ�λαιο παρου-
σι�ζονται οι εξελ	ξει� κυρ	ω� σε �,τι αφορ�
τι� υπηρεσ	ε� γενικο� οικονοµικο� συµφ�-
ροντο� (ΥΓΟΣ) (1) κατ� τη δι�ρκεια του 2002,
σε συν�χεια µια� ιδια	τερη� προσπ�θεια� που
ξεκ	νησε µε την περυσιν� ετ�σια �κθεση, ο�-
τω� �στε να διευκολυνθε	 η πρ�σβαση εν��
ευρ�τερου κοινο� στην πληροφ�ρηση σχε-
τικ� µε τι� ΥΓΟΣ (2).

581. Στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ� Συµ-
βο�λιο του Λ�ακεν, η Επιτροπ� ε	χε αναφ�-
ρει �τι «σκ�πευε να θεσπ	σει κατ� τη δι�ρκεια
του 2002, σε στεν� συνεργασ	α µε τα κρ�τη
µ�λη, �να κοινοτικ� πλα	σιο για τι� κρατικ��
ενισχ�σει� που χορηγο�νται στι� επιχειρ�-
σει� στι� οπο	ε� �χει ανατεθε	 η παροχ� υπη-
ρεσι�ν γενικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο�.
Το πλα	σιο αυτ� θα ενηµερ�νει τα κρ�τη µ�λη
και τι� επιχειρ�σει� για τι� συνθ�κε� υπ� τι�
οπο	ε� η κρατικ� εν	σχυση που χορηγε	ται
ω� αντιστ�θµιση για την επιβολ� υποχρε�-
σεων παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α� µπορε	
να εγκριθε	 απ� την Επιτροπ�. Θα µπορο�σε
κυρ	ω� να καθορ	ζει τι� συνθ�κε� για την
�γκριση των καθεστ�των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων απ� την Επιτροπ�, ελαφρ�νοντα� �τσι
την υποχρ�ωση κοινοπο	ηση� για τι� µεµο-
νωµ�νε� ενισχ�σει�. Σε δε�τερη φ�ση, η Επι-
τροπ� θα αξιολογ�σει την εµπειρ	α που απ�-
κτησε µε την εφαρµογ� του πλαισ	ου αυτο�,
και, ε�ν και στο βαθµ� που θα αιτιολογε	ται,
η Επιτροπ� σκοπε�ει να εγκρ	νει κανονισµ�
για την εξα	ρεση ορισµ�νων ενισχ�σεων στον
τοµ�α των υπηρεσι�ν γενικο� οικονοµικο�
συµφ�ροντο� απ� την υποχρ�ωση τη� προη-
γο�µενη� κοινοπο	ηση�».

582. Η ανωτ�ρω �κθεση συντ�χθηκε απ� την
Επιτροπ� �χοντα� υπ�ψη τη νοµολογ	α του

Πρωτοδικε	ου (3), κατ� την οπο	α οι αντι-
σταθµ	σει� για την παροχ� δηµ�σια� υπηρε-
σ	α� αποτελο�ν κρατικ�� ενισχ�σει� κατ� την
�ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συν-
θ�κη�. Ωστ�σο, στο µεταξ� το ∆ικαστ�ριο
εξ�δωσε την απ�φασ� του στην υπ�θεση
Ferring (4), στην οπο	α κλ	νει στην �ποψη �τι
ο αντισταθµ	σει� που δεν υπερβα	νουν το κ�-
στο� τη� ΥΓΟΣ δεν παρ�χουν πλεον�κτηµα
στι� αποδ�κτριε� επιχειρ�σει� και, ω� εκ το�-
του, δεν αποτελο�ν κρατικ� εν	σχυση κατ�
την �ννοια του �ρθρου 87 τη� συνθ�κη� ΕΚ.
Αντ	θετα, οι ενδεχ�µενε� υπεραντισταθµ	-
σει� ε	ναι δυνατ� να αποτελο�ν κρατικ�� ενι-
σχ�σει�.

583. Κατ�πιν τη� απ�φαση� Ferring, ο γενι-
κ�� εισαγγελ�α� Léger αν�πτυξε τι� προτ�-
σει� του στην υπ�θεση Altmark Trans (5), �που
προτε	νει στο ∆ικαστ�ριο να ανατρ�ψει την
απ�φασ� του στην υπ�θεση Ferring και να
επαν�λθει στη νοµολογ	α του Πρωτοδικε	ου
στι� υποθ�σει� FFSA και SIC. Εξ�λλου, στι�
30 Απριλ	ου 2002, ο γενικ�� εισαγγελ�α�
Jacobs αν�πτυξε τι� προτ�σει� του στην υπ�-
θεση GEMO SA (6), �που προτε	νει την κα-
θι�ρωση δι�κριση� µεταξ� δ�ο κατηγορι�ν
περιπτ�σεων, µε κριτ�ριο, αφεν��, το ε	δο�
τη� σχ�ση� που υφ	σταται µεταξ� τη� παρε-
χ�µενη� χρηµατοδ�τηση� και των επιβαλλ�-
µενων υποχρε�σεων κοιν�� ωφ�λεια� και,
αφετ�ρου, τη σαφ�νεια που χαρακτηρ	ζει τον
καθορισµ� των υποχρε�σεων αυτ�ν. Κατ�
τον γενικ� εισαγγελ�α, �ταν η σχ�ση µεταξ�,
αφεν��, τη� παρεχ�µενη� κρατικ�� χρηµα-
τοδ�τηση� και, αφετ�ρου, των σαφ�� καθο-
ριζ�µενων υποχρε�σεων κοιν�� ωφ�λεια� ε	-
ναι �µεση και πρ�δηλη, η υπ�θεση µπορε	
πρ�γµατι να υπαχθε	 στι� αρχ�� τη� αντι-
στ�θµιση�, �πω� αυτ�� �χουν διατυπωθε	 στην
απ�φαση Ferring. Αντιθ�τω�, �ταν δεν ε	ναι
σαφ�� �τι σκοπ�� τη� κρατικ�� χρηµατοδ�-
τηση� ε	ναι αποκλειστικ� και µ�νο η αντι-
στ�θµιση του κ�στου� τη� εκπλ�ρωση� σαφ��
καθοριζ�µενων υποχρε�σεων κοιν�� ωφ�-
λεια�, η υπ�θεση υπ�κειται στην προβληµα-
τικ� των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Η προσ�γ-
γιση που προτε	νει ο κ. Jacobs φα	νεται �τι
ακολουθε	ται και απ� τη γενικ� εισαγγελ�α
κ. Stix-Hackl στι� προτ�σει� τη� τη� 7η� Νο-
εµβρ	ου 2002 σχετικ� µε την υπ�θεση
Enirisorse SpA (7).
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(1) Σ�µφωνα µε του� ορισµο�� που απαντο�ν σε δι�φορε� ανα-
κοιν�σει� τη� Επιτροπ��, οι υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια�
(ΥΚΩ) περιλαµβ�νουν υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια� οικονο-
µικο� και µη οικονοµικο� χαρακτ�ρα, εν� οι υπηρεσ	ε� γε-
νικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο� (ΥΓΟΣ) περιορ	ζονται στι�
υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια� οικονοµικο� χαρακτ�ρα.

(2) Για µια σ�ντοµη περ	ληψη των γενικ�ν αρχ�ν που �χουν
εφαρµογ� στον εν λ�γω τοµ�α ο αναγν�στη� παραπ�µπεται
στο κεφ�λαιο IV.1, σηµε	α 487-489 τη� �κθεση� ανταγωνι-
σµο� 2001.

(3) Ιδ	ω� απ�φαση FFSA τη� 27η� Φεβρουαρ	ου 1997 στην υπ�-
θεση T-106/95, και απ�φαση SIC τη� 10η� ΜαKου 2000 στην
υπ�θεση T-46/97.

(4) Απ�φαση τη� 22α� Νοεµβρ	ου 2001 στην υπ�θεση C-53/00.
(5) Προτ�σει� τη� 19η� Μαρτ	ου 2002 στην υπ�θεση C-280/00.
(6) Υπ�θεση C-126/01.
(7) Συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� C-34/01 �ω� C-38/01.



584. Στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ�
Συµβο�λιο τη� Σεβ	λλη� (1), η Επιτροπ� υπεν-
θ�µισε την εξ�λιξη τη� νοµολογ	α� και υπο-
γρ�µµισε �τι, λ�γω τη� αβεβαι�τητα� σχε-
τικ� µε τον νοµικ� χαρακτηρισµ� των αντι-
σταθµ	σεων για την παροχ� δηµ�σια�
υπηρεσ	α�, δεν ε	ναι δυνατ� να οριστικοποι-
ηθε	 �να κε	µενο στο θ�µα αυτ�, �πω� ε	χε
προβλεφθε	 στην �κθεση προ� το Ευρωπαϊκ�
Συµβο�λιο του Λ�ακεν. �να κε	µενο που θα
συντασσ�ταν µε β�ση την τρ�χουσα νοµολο-
γ	α δεν θα παρε	χε την ασφ�λεια του δικα	ου
που επιδι�κουν τα κρ�τη µ�λη και οι επιχει-
ρ�σει� που ε	ναι επιφορτισµ�νε� µε την πα-
ροχ� ΥΓΟΣ.

585. Ειδικ�τερα, ε�ν στι� προσεχε	� αποφ�-
σει� του το ∆ικαστ�ριο κρ	νει �τι οι αντι-
σταθµ	σει� για την παροχ� δηµ�σια� υπηρε-
σ	α� αποτελο�ν κρατικ�� ενισχ�σει�, µπορε	
να συνεχιστε	 η προσ�γγιση που εξ�γγειλε
η Επιτροπ� στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρω-
παϊκ� Συµβο�λιο του Λ�ακεν. Αντ	θετα, αν
το ∆ικαστ�ριο επιβεβαι�σει τη νοµολογ	α
του επ	 τη� υπ�θεση� Ferring, τ�τε οι αντι-
σταθµ	σει� που δεν υπερβα	νουν το επ	πεδο
που ε	ναι αναγκα	ο για τη λειτουργ	α των
ΥΓΟΣ δεν αποτελο�ν κρατικ�� ενισχ�σει�
και, συνεπ��, δεν ισχ�ει η υποχρ�ωση προη-
γο�µενη� κοινοπο	ηση� που προβλ�πεται στο
�ρθρο 88 παρ�γραφο� 3 τη� Συνθ�κη�.

586. Επ	 τη� ουσ	α�, πρ�πει να τονισθε	 �τι, σε
κ�θε περ	πτωση, η νοµικ� συζ�τηση γ�ρω απ�
το χαρακτηρισµ� τη� αντιστ�θµιση� για την
παροχ� δηµ�σια� υπηρεσ	α� δεν θ	γει την απρ�-
σκοπτη λειτουργ	α των ΥΓΟΣ. Σε περ	πτωση
που επιβεβαιωθε	 η νοµολογ	α Ferring, τα κρ�τη
µ�λη µπορο�ν να παρ�χουν αντισταθµ	σει�, οι
οπο	ε�, �ταν �χουν υπολογισθε	 σωστ�, δεν θα
θεωρο�νται ω� κρατικ� εν	σχυση. Σε περ	-
πτωση, π�λι, που δεν επιβεβαιωθε	 η νοµολο-
γ	α Ferring, η αντιστ�θµιση θα θεωρε	ται µεν
κρατικ� εν	σχυση, αλλ� θα ε	ναι συµβιβ�σιµη
µε τη Συνθ�κη κατ’ εφαρµογ� του �ρθρου 86
παρ�γραφο� 2 τη� Συνθ�κη�, εφ�σον δεν προ-
καλε	 υπεραντιστ�θµιση. Π�ντω�, και στι� δ�ο
περιπτ�σει�, οι επιχειρ�σει� που ε	ναι επι-
φορτισµ�νε� µε την παροχ� ΥΓΟΣ µπορο�ν να
ε	ναι β�βαιε� �τι θα �χουν του� απαρα	τητου�
για τη λειτουργ	α του� π�ρου�.

587. Στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ� Συµ-
βο�λιο τη� Κοπεγχ�γη� (2), η Επιτροπ� υπεν-

θ�µισε τι� αρχ�� αυτ�� και εξ�γγειλε τη σ�-
νταξη εν�� εγγρ�φου που θα προσεγγ	ζει ιδ	ω�
τα εξ�� θ�µατα:

— την �ννοια τη� ΥΓΟΣ και την ελευθερ	α
των κρατ�ν µελ�ν να ορ	ζουν τι� ΥΓΟΣ
του�·

— το πεδ	ο εφαρµογ�� των καν�νων σχε-
τικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει�, ιδ	ω� σε
�,τι αφορ� τι� �ννοιε� τη� οικονοµικ��
δραστηρι�τητα� και του επηρεασµο� των
συναλλαγ�ν·

— τι� σχ�σει� µεταξ� των κρατ�ν και των
επιχειρ�σεων που ε	ναι επιφορτισµ�νε�
µε την παροχ� ΥΓΟΣ, και ιδ	ω� την αν�-
γκη ακριβο�� ορισµο� των υποχρε�σεων
των επιχειρ�σεων και των αντισταθµ	-
σεων που παρ�χει ενδεχοµ�νω� το κρ�-
το�·

— του� �ρου� επιλογ�� των επιχειρ�σεων
που αναλαµβ�νουν την παροχ� ΥΓΟΣ·

— τη χρηµατοδ�τηση τη� παροχ�� δηµ�-
σια� υπηρεσ	α�. Ανεξαρτ�τω� του π��
χαρακτηρ	ζεται η αντιστ�θµιση, το �ψο�
τη� πρ�πει να υπολογ	ζεται σωστ�, �στε
να αποφε�γεται κ�θε υπεραντιστ�θµιση
που θα αποτελο�σε ασυµβ	βαστη κρα-
τικ� εν	σχυση.

588. Κατ�πιν µια� πρ�τη� συζ�τηση� µε του�
εµπειρογν�µονε� των κρατ�ν µελ�ν τον ∆ε-
κ�µβριο του 2002, β�σει εν�� ανεπ	σηµου εγ-
γρ�φου των υπηρεσι�ν, η Επιτροπ� σκοπε�ει
να συνεχ	σει τι� εργασ	ε� τη� το 2003 και να
συντ�ξει �γγραφο β�σει τη� νοµολογ	α� του
∆ικαστηρ	ου.

2. ¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

2.1. ™¯¤‰ÈÔ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ Ô‰ËÁ›·-Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÈ˜ À∫ø

589. Στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ�
Συµβο�λιο του Λ�ακεν (2001), η Επιτροπ� δε-
σµε�θηκε �τι θα εξετ�σει την πρ�ταση για
κωδικοπο	ηση και προσδιορισµ� των αρχ�ν
για τι� υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια� (ΥΚΩ) που
δι�πουν το �ρθρο 16 τη� συνθ�κη� ΕΚ σε µ	α
οδηγ	α-πλα	σιο. Ανταποκριν�µενη σε α	τηµα
του εφετινο� Ευρωπαϊκο� Συµβουλ	ου τη�
Βαρκελ�νη�, η Επιτροπ� υπ�βαλε �κθεση
σχετικ� µε την πορε	α των εργασι�ν τη� µ�-
χρι το τ�λο� του 2002. Η Επιτροπ� διευκρ	νισε
�τι προτ	θεται να συντ�ξει καταρχ�� �να Πρ�-
σινο Βιβλ	ο ω� �γγραφο διαβο�λευση� σχε-132

(1) �κθεση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την πρ�οδο των εργασι�ν
που διεξ�γονται σε σχ�ση µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� στον τοµ�α των υπηρεσι�ν γενικο�
οικονοµικο� συµφ�ροντο�, COM(2002) 280 τελικ�.

(2) COM(2002) 636/3.
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τικ� µε την οδηγ	α-πλα	σιο, καταγρ�φοντα�
�τσι �λε� τι� πολιτικ�� τη� ΕΕ στον τοµ�α των
ΥΚΩ και εξετ�ζοντα� τη συνοχ� και συν�-
πει� του�. Το Πρ�σινο Βιβλ	ο, που προβλ�-
πεται να εκδοθε	 το πρ�το τρ	µηνο του 2003,
θα επιτρ�ψει στην Επιτροπ� να ξεκιν�σει
�ναν δηµ�σιο δι�λογο σε ευρωπαϊκ� επ	πεδο
σχετικ� µε δι�φορε� πτυχ�� των ΥΚΩ. Στη
συν�χεια, µε β�ση τα αποτελ�σµατα του δια-
λ�γου και των δικ�ν τη� εργασι�ν, η Επι-
τροπ� θα διατυπ�σει τα συµπερ�σµατ� τη�
σε λειτουργικ� επ	πεδο.

2.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
Ô˘ ÂÍ¤Ù·ÛÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹

Crédit Mutuel

590. Στι� 15 Ιανουαρ	ου 2002 η Επιτροπ� απο-
φ�νθηκε �τι το γαλλικ� κρ�το� παρε	χε υπε-
ραντιστ�θµιση στην Crédit Mutuel για τη λει-
τουργ	α του συστ�µατο� Livret Bleu (1). Η Επι-
τροπ� δεν επ�κρινε ο�τε �θιξε κατ’ ουδ�να
τρ�πο το λογαριασµ� καταθ�σεων ταµιευτη-
ρ	ου Livret Bleu, �να χρηµατοπιστωτικ�
προϊ�ν που �χει επινο�σει το γαλλικ� κρ�-
το�. Αντ	θετα, η Επιτροπ� στην απ�φασ� τη�
αναγν�ρισε �τι το εν λ�γω σ�στηµα ε	ναι επω-
φελ�� για του� καταναλωτ��, δι�τι προσφ�-
ρει στο ευρ� κοιν� �να προϊ�ν αφορολ�γη-
τη� αποταµ	ευση�.

591. Η αποστολ� παροχ�� δηµ�σια� υπηρε-
σ	α� συνεπ�γεται τ�σο υποχρε�σει� �σο και
αντισταθµ	σει�, που µπορο�ν να εκφραστο�ν
και ω� �ξοδα και �σοδα. Εν� η εκπλ�ρωση
τη� αποστολ�� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�
µπορε	 καθαυτ�ν να δηµιουργ�σει �να πλεο-
ν�κτηµα σε µια επιχε	ρηση, το�το δεν θεω-
ρε	ται ω� παρ�βαση των καν�νων για τι� κρα-
τικ�� ενισχ�σει�, �ταν η αντιστ�θµιση ε	ναι
	ση ακριβ�� µε το πρ�σθετο κ�στο� που συ-
νεπ�γεται η εκπλ�ρωση τη� εν λ�γω απο-
στολ��.

592. Στα �ξοδα, η Επιτροπ� συνυπολ�γισε το
τµ�µα του κ�στου� λειτουργ	α� υποκαταστη-
µ�των που απορρ�ει απ� τη δι�θεση του Livret
Bleu στο κοιν�, την καταβολ� αφορολ�γητων
τ�κων στου� δικαιο�χου� λογαριασµο� Livret
Bleu, καθ�� και τα γενικ� �ξοδα διαχε	ριση�
του συστ�µατο�, �πω� η µεταβ	βαση κεφα-
λα	ων στο CDC (Ταµε	ο Παρακαταθηκ�ν και
∆ανε	ων) � στα επιλεγ�ντα επενδυτικ� σχ�-
δια. Στα �σοδα, η Επιτροπ� συνυπολ�γισε και
χαρακτ�ρισε ω� κρατικο�� π�ρου� την προ-

µ�θεια που κατ�βαλλε το υπ� κρατικ� ιδιο-
κτησ	α CDC κατ’ εντολ� του κρ�του�, �ψου�
1,3 % επ	 των κεφαλα	ων-καταθ�σεων στο
CDC, και την επιστροφ� του φορολογικο�
πλεονεκτ�µατο�. Καθ�τι η Crédit Mutuel δια-
χειριζ�ταν επ	ση� η 	δια �να µ�ρο� των κε-
φαλα	ων του Livret Bleu, ε	τε επενδ�οντ�� τα
σε σχ�δια σ�µφωνα µε τι� οδηγ	ε� του κρ�-
του� ε	τε λαµβ�νοντα� δικ�� τη� επενδυτικ��
αποφ�σει�, τα καθαρ� περιθ�ρια κ�ρδου� που
αποκ�µιζε απ� τι� πρ�ξει� αυτ�� εντ�σσονταν
επ	ση� στο σ�στηµα Livret Bleu. Επειδ� το
ισοζ�γιο µεταξ� εξ�δων και εσ�δων �ταν θε-
τικ� για την Crédit Mutuel επ	 µεγ�λο χρο-
νικ� δι�στηµα, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι ε	χε λ�βει υπεραντιστ�θµιση
για την εν λ�γω υπηρεσ	α. Η Crédit Mutuel
υποχρε�θηκε να επιστρ�ψει αυτ� τα πρ�σθετα
�σοδα, οι δε γαλλικ�� αρχ�� θα τροποποι�-
σουν το σ�στηµα αντιστ�θµιση� �στε να ε	-
ναι σ�µφωνο µε του� καν�νε� τη� Συνθ�κη�
και θα παρακολουθο�ν την εφαρµογ� του.

593. Με την �κδοση τη� εν λ�γω απ�φαση�
περατ�θηκε µια µακρ� και περ	πλοκη διαδι-
κασ	α, επιβεβαι�νοντα�, αφεν��, �τι η Επι-
τροπ� στηρ	ζει την παροχ� υπηρεσι�ν απ�
τα κρ�τη µ�λη που τα 	δια θεωρο�ν ω� υπη-
ρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια� και, αφετ�ρου, �τι η
Επιτροπ� φροντ	ζει να µην αποκοµ	ζουν οι
ενδι�µεσοι αδικαιολ�γητο οικονοµικ� � εµπο-
ρικ� κ�ρδο� ει� β�ρο� των φορολογουµ�νων
και των ανταγωνιστ�ν του� στην αγορ�.

Ente Poste Italiane

594. Το 1997, η Επιτροπ� �λαβε καταγγελ	α
κατ� την οπο	α, στο πλα	σιο τη� µετατροπ��
τη� Amministrazione Poste e Telegrafi σε Ente
Poste Italiane (EPI) (2), η Ιταλ	α εξ�δωσε δι�-
φορα µ�τρα χορ�γηση� κρατικ�� εν	σχυση�,
χωρ	� να τα κοινοποι�σει στην Επιτροπ�. Τον
Ιο�λιο του 1998, η Επιτροπ� κ	νησε την επ	-
σηµη διαδικασ	α �ρευνα�, εντοπ	ζοντα� και
δι�φορα �λλα µ�τρα που αποτελο�σαν πιθα-
ν�� κρατικ� εν	σχυση και τα οπο	α δεν ε	χαν
αναφερθε	 απ� τον καταγγ�λλοντα, και επ�-
κτεινε τη διαδικασ	α το 1998. Η EPI µετονο-
µ�σθηκε στη συν�χεια σε Poste Italiane Spa.

595. Η πρ�τη εν�ργεια τη� Επιτροπ�� �ταν
να υπολογ	σει το �ψο� τη� οικονοµικ�� στ�-
ριξη� που χορηγ�θηκε µ�σω των µ�τρων υπ�ρ
τη� EPI απ� το 1994 µ�χρι το 1999. Κατ� το
δι�στηµα αυτ� η οικονοµικ� στ�ριξη του
κρ�του� προ� την Poste Italiane αν�λθε σε
17 960 δισ. ITL (σχεδ�ν 9 δισ. ευρ�). Στη
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συν�χεια, το ποσ� αυτ� συγκρ	θηκε µε το
πρ�σθετο κ�στο� που επωµ	στηκε η EPI για
την εκπλ�ρωση τη� αποστολ�� παροχ�� δη-
µ�σια� υπηρεσ	α� που τη� ε	χε αναθ�σει το
κρ�το�. Ειδικ�τερα, �ταν εξετ�ζεται το κατ�
π�σον ε	ναι σ�µφωνα µε τη Συνθ�κη οικο-
νοµικ� µ�τρα που ευνοο�ν µια επιχε	ρηση
στην οπο	α �χει ανατεθε	 µια αποστολ� κοι-
ν�� ωφ�λεια�, πρ�πει να ελ�γχεται ε�ν τα
µ�τρα αυτ� οδηγο�ν σε στ�ριξη που υπερ-
βα	νει το πρ�σθετο κ�στο� µε το οπο	ο επι-
βαρ�νεται µια επιχε	ρηση για την εκπλ�-
ρωση αποστολ�� κοιν�� ωφ�λεια�. Gπω� �χει
επανειληµµ�νω� αποφανθε	 το ∆ικαστ�ριο,
τα κρ�τη µ�λη �χουν το δικα	ωµα να εξα-
σφαλ	ζουν �τι οι επιχειρ�σει� που εκτελο�ν
καθ�κοντα κοιν�� ωφ�λεια� λειτουργο�ν υπ�
συνθ�κε� οικονοµικ�� ισορροπ	α�. �τσι, αν
η παρεχ�µενη στ�ριξη δεν υπερβα	νει το κα-
θαρ� επιπλ�ον κ�στο�, τα µ�τρα δεν εγε	-
ρουν ανησυχ	ε� β�σει των καν�νων για τι�
κρατικ�� ενισχ�σει�.

596. Προκειµ�νου να υπολογ	σει το πρ�σθετο
κ�στο�, η Επιτροπ� �κανε αναφορ� στου� πι-
στοποιηµ�νου� χωριστο�� λογαριασµο�� που
τηρο�σε η EPI. Ειδικ�τερα, πριν ακ�µη απ�
την �ναρξη ισχ�ο� τη� ταχυδροµικ�� οδηγ	α�,
η EPI εφ�ρµοσε �να σ�στηµα χωριστ�� λο-
γιστικ��, το οπο	ο ε	ναι σ�µφωνο µε το γρ�µµα
και το πνε�µα τη� οδηγ	α� και επιτρ�πει τον
υπολογισµ� του πρ�σθετου κ�στου� κ�θε υπη-
ρεσ	α� που πρ�πει να παρ�χει η EPI στο πλα	-
σιο τη� υποχρ�ωση� παροχ�� υπηρεσ	α� κοι-
ν�� ωφ�λεια�.

597. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι κατ� την
περ	οδο 1994 �ω� 1999 το πρ�σθετο κ�στο�
τη� αποστολ�� παροχ�� υπηρεσ	α� κοιν��
ωφ�λεια� που ανατ�θηκε στην EPI αποτιµ�-
ται σε 3000 δισ. ITL περ	που (1,5 δισ. ευρ�)
ετησ	ω�. Αυτ� το πολ� υψηλ� κ�στο� οφε	-
λεται σε δι�φορου� παρ�γοντε�, και ιδ	ω�
στην πολ� σηµαντικ� επιβ�ρυνση απ� τι� ευ-
νοϊκ�� τιµ�� για τη διανοµ� του τ�που � εντ�-
πων µη κερδοσκοπικο� χαρακτ�ρα. Το κα-
θαρ� επιπλ�ον κ�στο� που β�ρυνε την Poste
Italiane για την εκπλ�ρωση των διαφ�ρων
υποχρε�σεων παροχ�� υπηρεσι�ν κοιν��
ωφ�λεια� που τη� ανατ�θηκαν υπερ�βη τα
18 000 δισ. ITL.

598. Η σ�γκριση µεταξ� του επιπλ�ον κ�-
στου� τη� παροχ�� υπηρεσ	α� κοιν�� ωφ�-
λεια� και τη� στ�ριξη� που �λαβε η EPI �δειξε
�τι η EPI δεν �λαβε υπεραντιστ�θµιση για
την αποστολ� παροχ�� υπηρεσ	α� κοιν��
ωφ�λεια�. Καθ�σον η οικονοµικ� στ�ριξη
που �λαβε η EPI µ�χρι το 1999 απ� τα µ�τρα
που εξετ�στηκαν στο πλα	σιο τη� �ρευνα�

τη� Επιτροπ�� δεν υπερβα	νει το καθαρ� επι-
πλ�ον κ�στο� τη� αποστολ�� παροχ�� υπη-
ρεσ	α� κοιν�� ωφ�λεια� που �χει ανατεθε	
στην 	δια επιχε	ρηση, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να περατ�σει την �ρευνα στον τοµ�α των κρα-
τικ�ν ενισχ�σεων εκδ	δοντα� θετικ� απ�-
φαση.

599. Β�σει παρ�µοιων συγκρ	σεων µεταξ�
του πρ�σθετου κ�στου� που βαρ�νει µια επι-
χε	ρηση για την παροχ� υπηρεσι�ν γενικο�
οικονοµικο� συµφ�ροντο� και των αντ	στοι-
χων κρατικ�ν πληρωµ�ν, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχε-
τικ� µε τ�σσερι� κοινοποι�σει� στον ταχυ-
δροµικ� τοµ�α απ� τι� αρχ�� του Ηνωµ�νου
Βασιλε	ου, τη� Σουηδ	α� και τη� Ιρλανδ	α�. Σε
καθεµι� απ� τι� περιπτ�σει� αυτ��, το κρ�-
το� απαιτε	 να παραµ�νει το δ	κτυο οικονο-
µικ� υπερεκτεταµ�νο, προκειµ�νου να υπ�ρ-
χει σε �λη τη χ�ρα πρ�σβαση σε κρατικ��
υπηρεσ	ε� και σε υπηρεσ	ε� πληρωµ�� µ�σω
των θυρ	δων των ταχυδροµε	ων.

600. Στη Σουηδ	α, το κρ�το� παρ�χει αντι-
στ�θµιση στο ταχυδροµικ� δ	κτυο για το κα-
θαρ� κ�στο� των διευκολ�νσεων παροχ�� βα-
σικ�ν υπηρεσι�ν πληρωµ�� και εκτ�λεση�
συναλλαγ�ν λογαριασµο� �ψεω� µ�σω ασ�µ-
φορων θυρ	δων ταχυδροµε	ου, δηλαδ� θυρ	δων
οι οπο	ε� βρ	σκονται σε περιοχ�� �που δεν
υπ�ρχει καµ	α τρ�πεζα, καθ�� και µ�σω τη�
υπηρεσ	α� ταχυδρ�µων υπα	θρου που εξυπη-
ρετε	 700000 ανθρ�που� και 5000 εταιρε	ε� σε
αποµακρυσµ�νε� περιοχ��. Στην Ιρλανδ	α, η
εισφορ� µετοχικο� κεφαλα	ου �ψου�
12,7 εκατ. ευρ� µε στ�χο την ανασυγκρ�τηση
του δικτ�ου �τσι �στε να εξασφαλιστε	 η βιω-
σιµ�τητ� του ε	ναι σαφ�� χαµηλ�τερη απ�
το καθαρ� πρ�σθετο κ�στο� τη� παροχ�� δη-
µ�σιων υπηρεσι�ν µ�σω του ασ�µφορου τµ�-
µατο� του δικτ�ου που το κρ�το� �χει δε-
σµευθε	 �τι θα εξακολουθ�σει να λειτουργε	.
Οµο	ω�, στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο, η κρατικ�
αντιστ�θµιση στο πλα	σιο τη� «επαν	δρυση�
του αστικο� ταχυδροµικο� δικτ�ου» �χει ω�
στ�χο να εξασφαλ	σει τη συν�χιση τη� πα-
ροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Τ�λο�, στο πλα	-
σιο τη� πρ�ταση� «καθολικ� τραπεζικ� υπη-
ρεσ	α στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο», µε στ�χο να
καταστε	 δυνατ� η υποχρεωτικ� καταβολ�
των παροχ�ν κοινωνικ�� ασφ�λιση� µ�σω
αυτοµατοποιηµ�νων µεταφορ�ν πιστ�σεων
σε τραπεζικο�� λογαριασµο�� και να διευκο-
λυνθε	 η πρ�σβαση σε λογαριασµο�� �ψεω�
για τα �τοµα που δεν �χουν τραπεζικ� λογα-
ριασµ�, η αντιστ�θµιση που καταβ�λλεται
απ� το κρ�το� στο ταχυδροµικ� δ	κτυο για να
εξασφαλιστο�ν οι συναλλαγ�� στη θυρ	δα και
οι υποστηρικτικ�� υπηρεσ	ε� εν�� ταχυδρο-134
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µικο� ταµιευτηρ	ου δεν υπερβα	νουν το κα-
θαρ� κ�στο� τη� σχετικ�� δηµ�σια� υπηρε-
σ	α�.

601. ∆εδοµ�νου �τι υπ�ρχουν µηχανισµο	 που
αποτρ�πουν την υπεραντιστ�θµιση και, σε
περ	πτωση που υπ�ρξει υπεραντιστ�θµιση,
εξασφαλ	ζουν την αν�κτησ� τη� εντ�� ε�λο-
γη� προθεσµ	α�, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� για τι� προανα-
φερθε	σε� κοινοποι�σει�.

Ιταλικ	
 επιχειρ�σει
 κοιν�
 ωφ	λεια


602. Στο πλα	σιο τη� υπ�θεση� των ιταλικ�ν
επιχειρ�σεων κοιν�� ωφ�λεια� (1) η Επιτροπ�
�πρεπε να εκτιµ�σει ορισµ�να πλεονεκτ�-
µατα προ� εταιρε	ε� που ε	χαν συσταθε	 β�-
σει τη� ιταλικ�� νοµοθεσ	α� σχετικ� µε τη
δυνατ�τητα 	δρυση� συµµετοχικ�ν εταιρει�ν
µε πλειοψηφικ� � και µειοψηφικ� συµµετοχ�
του δηµοσ	ου. Οι εν λ�γω εταιρε	ε� µπορο�-
σαν να αναλ�βουν την παροχ� υπηρεσι�ν που
κατ� παρ�δοση παρ�χονται απ� του� δ�µου�,
�πω� οι υπηρεσ	ε� στου� τοµε	� των συγκοι-
νωνι�ν, τη� �δρευση�, του αερ	ου, του ηλε-
κτρισµο�, των απορριµµ�των και των φαρµα-
κευτικ�ν προϊ�ντων. Η µεταρρ�θµιση επ�-
τρεπε µεγαλ�τερη συµµετοχ� ιδιωτικ�ν
κεφαλα	ων στον τοµ�α των υπηρεσι�ν κοι-
ν�� ωφ�λεια� και τη διαχε	ριση των υπηρε-
σι�ν αυτ�ν µε πιο επιχειρηµατικ� τρ�πο.

603. Οι εν λ�γω επιχειρ�σει� τ�γχαναν τριε-
το�� απαλλαγ�� απ� το φ�ρο εισοδ�µατο� και
απ� το φ�ρο µεταβ	βαση�, ε	χαν δε τη δυνα-
τ�τητα να συν�ψουν δ�νεια απ� τον ιταλικ�
διοικητικ� οργανισµ� «Cassa Depositi e
Prestiti». Η δανειακ� διευκ�λυνση και η απαλ-
λαγ� απ� το φ�ρο εισοδ�µατο� θεωρ�θηκαν
απ� την Επιτροπ� ω� κρατικ� εν	σχυση,
επειδ� παρε	χαν στι� εν λ�γω εταιρε	ε� προ-
νοµιακ� πρ�σβαση σε ιδιωτικ� κεφ�λαια, κα-
θ�� και δ�νεια.

604. Η Επιτροπ� απ�ρριψε το επιχε	ρηµα �τι
τα οφ�λη αυτ� �πρεπε να θεωρηθο�ν ω� αντι-
στ�θµιση χορηγο�µενη απ� τι� ιταλικ�� αρ-
χ�� για την παροχ� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Ανε-
ξαρτ�τω� ε�ν η απ�φαση του Πρωτοδικε	ου
στην υπ�θεση Ferring επικυρωθε	 � �χι απ�
το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των,
η εν λ�γω υπ�θεση εξετ�στηκε εφαρµ�ζοντα�
τι� αρχ�� τη� ουδετερ�τητα�, τη� αν�θεση�
και του ορισµο�, καθ�� και τη� αναλογικ�-
τητα�. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι καµ	α απ�
τι� ανωτ�ρω αρχ�� δεν ε	χε τηρηθε	 στην εν

λ�γω υπ�θεση: η εν	σχυση δεν συνδε�ταν µε
την αν�θεση αποστολ�� παροχ�� δηµ�σια�
υπηρεσ	α�, εν� β�σει τη� ιταλικ�� νοµοθε-
σ	α� που εξουσιοδοτο�σε του� δ�µου� να συ-
στ�σουν τι� εν λ�γω εταιρε	ε� δεν συν�γεται
καµ	α υποχρ�ωση παροχ�� δηµ�σια� υπηρε-
σ	α�. Η πρ�ξη δεν �ριζε σαφ�� την αποστολ�
παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α� ο�τε αν�θετε
ρητ� τ�τοια καθ�κοντα στι� ν�ε� επιχειρ�-
σει�. Επιπλ�ον, δεν µπορο�σε να εκτιµηθε	
η αναλογικ�τητα των οφελ�ν, ο�τε καν το
�ψο� των κρατικ�ν κεφαλα	ων που χορηγ�-
θηκαν στι� εν λ�γω εταιρε	ε�.

605. Τα ανωτ�ρω οφ�λη εξετ�στηκαν β�σει
τη� ανακο	νωση� τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ��
του 2001 (2) και θεωρ�θηκαν ω� κρατικ� εν	-
σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου 86 τη� Συν-
θ�κη�.

Φορε�
 ραδιοτηλεοπτικ�
 µετ�δοση

που παρ	χουν δηµ�σια υπηρεσ�α

606. Το 2002, η Επιτροπ� εξ�δωσε δ�ο απο-
φ�σει� εγκρ	νοντα� την κρατικ� χρηµατοδ�-
τηση φορ�ων ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�
που παρ�χουν δηµ�σια υπηρεσ	α, κατ�πιν κοι-
νοπο	ηση� απ� τα κρ�τη µ�λη.

607. Στι� 13 Φεβρουαρ	ου 2002, η Επιτροπ�
εν�κρινε τη χορ�γηση οικονοµικ�� στ�ρι-
ξη� σε τοπικο�� τηλεοπτικο�� σταθµο��
τη� γαλλ�φωνη� κοιν�τητα� του Βελγ	ου
(N 548/01) (3). Η οικονοµικ� στ�ριξη αποτε-
λο�σε αντιστ�θµιση για τι� υποχρε�σει� πα-
ροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α� απ� του� τοπι-
κο�� τηλεοπτικο�� σταθµο��. Η Επιτροπ�
συµπ�ρανε �τι η υποχρ�ωση παροχ�� δηµ�-
σια� υπηρεσ	α� δεν περιε	χε καν�να προφα-
ν�� σφ�λµα και ε	χε ανατεθε	 επ	σηµα στου�
σταθµο��. Gσον αφορ� την αναλογικ�τητα,
η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι υπ�ρχαν οι κα-
τ�λληλε� διατ�ξει� του ν�µου για να εξα-
σφαλιστε	 η σωστ� χρησιµοπο	ηση τη� οι-
κονοµικ�� στ�ριξη� µ�νο για τι� υποχρε�-
σει� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�, καθ�� και
�τι υπ�ρχαν µηχανισµο	 ελ�γχου για να απο-
φευχθε	 η διασταυρο�µενη επιδ�τηση δρα-
στηριοτ�των που δεν σχετ	ζονται µε την πα-
ροχ� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Ω� εκ το�του, η
Επιτροπ� δεν διατ�πωσε αντιρρ�σει� �ναντι
τη� εν	σχυση�.

608. Στι� 22 ΜαKου 2002, η Επιτροπ� εν�κρινε
την κρατικ� χρηµατοδ�τηση του BBC στο
Ηνωµ�νο Βασ	λειο για τη λειτουργ	α ενν�α
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ν�ων ψηφιακ�ν τηλεοπτικ�ν σταθµ�ν µε π�-
ρου� απ� τ�λη αδε	α� (N 631/2001). Η Επι-
τροπ� διαπ	στωσε �τι οι ν�οι ψηφιακο	 σταθ-
µο	 εντ�σσονται στην υποχρ�ωση παροχ��
δηµ�σια� υπηρεσ	α� του BBC, που δεν πε-
ρι�χει προφαν� σφ�λµατα και �χει ανατεθε	
επ	σηµα στο BBC. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� δια-
π	στωσε �τι η κρατικ� αντιστ�θµιση δεν �ταν
δυσαν�λογη προ� το καθαρ� κ�στο� των ν�ων
σταθµ�ν. Ω� εκ το�του, η Επιτροπ� κατ�ληξε
στο συµπ�ρασµα �τι το µ�τρο δεν αποτελε	
κρατικ� εν	σχυση κατ� την �ννοια του �ρ-
θρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Συµφων�α σχετικ� µε τα ειδικ� 
πιστωτικ� ιδρ�µατα

609. Την 1η Μαρτ	ου 2002, ο επ	τροπο� Mario
Monti και ο γερµαν�� υφυπουργ�� οικονοµι-
κ�ν Caio Koch-Weser κατ�ληξαν σε συµφω-
ν	α σχετικ� µε τα γερµανικ� ειδικ� πιστω-
τικ� ιδρ�µατα στο ευρ�τερο πλα	σιο των κρα-
τικ�ν εγγυ�σεων προ� γερµανικ�� κρατικ��
τρ�πεζε�. Τα εν λ�γω ιδρ�µατα µπορο�ν να
συνεχ	σουν να επωφελο�νται απ� κρατικ��
εγγυ�σει�, στο βαθµ� που του� �χουν ανατε-
θε	 καθ�κοντα προ�θηση� σ�µφωνα µε του�
κοινοτικο�� καν�νε� για τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει�. Η εκτ�λεση καθηκ�ντων προ�θη-
ση� θα δι�πεται απ� την τ�ρηση τη� απαγ�-
ρευση� των διακρ	σεων β�σει του κοινοτικο�
δικα	ου. Hλλο �να δηµ�σιο καθ�κον, που επ	-
ση� θα επιτρ�πεται στο µ�λλον µε την κ�λυψη
των κρατικ�ν εγγυ�σεων, ε	ναι η συµµετοχ�
στη χρηµατοδ�τηση σχεδ	ων προ� το συµφ�-
ρον τη� Κοιν�τητα�, τα οπο	α συγχρηµατο-
δοτο�νται απ� την Ευρωπαϊκ� Τρ�πεζα
Επενδ�σεων. Επιπλ�ον, τα ειδικ� πιστωτικ�
ιδρ�µατα µπορο�ν να διατηρ�σουν τι� δρα-
στηρι�τητε� καθαρ� κοινωνικο� χαρακτ�ρα,
τη χρηµατοδ�τηση του δηµοσ	ου και των δ�-
µων, και τη χρηµατοδ�τηση εξαγωγ�ν εκτ��
τη� ΕΕ, του Ευρωπαϊκο� Οικονοµικο� Χ�ρου
και των υποψ�φιων χωρ�ν, στοιχε	α που ε	-
ναι σ�µφωνα µε του� καν�νε� του ΠΟΕ και µε
�λλε� συναφε	� διεθνε	� υποχρε�σει�, δε-
σµευτικ�� για την Κοιν�τητα. Η συµφων	α

δεν θ	γει την εξ�ταση των εν λ�γω δραστη-
ριοτ�των β�σει των κοινοτικ�ν καν�νων για
τι� κρατικ�� ενισχ�σει� �ναντι των δικαιο�-
χων.

610. Η συµφων	α τη� 1η� Μαρτ	ου 2002 προ-
βλ�πει �τι οι γερµανικ�� αρχ�� θα πρ�πει να
προσδιορ	σουν σαφ�� τα δηµ�σια καθ�κοντα
στου� σχετικο�� ν�µου� µ�χρι το τ�λο� Μαρ-
τ	ου 2004. Οι εµπορικ�� δραστηρι�τητε� θα
πρ�πει να διακοπο�ν � να αποµονωθο�ν απ�
τι� κρατικ�� εγγυ�σει�, µ�σω του διαχωρι-
σµο� του� σε µια νοµικ�� ανεξ�ρτητη επι-
χε	ρηση που δεν θα λαµβ�νει κρατικ� στ�-
ριξη. Το�το πρ�πει να υλοποιηθε	 µ�χρι το
τ�λο� του 2007.

611. Η συµφων	α πραγµατε�εται τη σχ�ση
µεταξ� των εµπορικ�ν επιχειρηµατικ�ν δρα-
στηριοτ�των των τραπεζ�ν και των δραστη-
ριοτ�των του� προ� το κοιν� συµφ�ρον απ�
την �ποψη των κρατικ�ν ενισχ�σεων. Το�το
αποτελε	 �ναν εντελ�� ν�ο τοµ�α εξ�ταση�.
Gταν µια επιχε	ρηση ασκε	 ταυτ�χρονα εµπο-
ρικ�� δραστηρι�τητε� και δραστηρι�τητε�
προ� το κοιν� συµφ�ρον, οι ενισχ�σει� που
χορηγο�νται για τι� δραστηρι�τητε� προ� το
κοιν� συµφ�ρον δεν πρ�πει να επεκτε	νονται
στι� εµπορικ�� του� δραστηρι�τητε�. Η Επι-
τροπ� εξ�τασε το στοιχε	ο αυτ� ιδ	ω� σε
σχ�ση µε την Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW). Κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η εν	-
σχυση �ταν πιθαν� να οδηγ�σει σε τ�τοιο
αποτ�λεσµα και �τι �ταν απαρα	τητο� ο απο-
τελεσµατικ�� διαχωρισµ�� των δ�ο τοµ�ων
δραστηρι�τητα�. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο
συµπ�ρασµα �τι αν η KfW �θελε να διατη-
ρ�σει την εν	σχυση υπ� µορφ� κρατικ�ν εγ-
γυ�σεων, θα �πρεπε να διαχωρ	σει τι� εµπο-
ρικ�� τη� δραστηρι�τητε�, αναθ�τοντ�� τε�
σε χωριστ� νοµικ� πρ�σωπο που δεν θα λ�µ-
βανε κρατικ� στ�ριξη. Η λ�ση αυτ� αποτελε	
σηµε	ο αναφορ��, β�σει του οπο	ου η Επι-
τροπ� θα εξετ�ζει στο µ�λλον παρ�µοια κα-
θεστ�τα ενισχ�σεων υπ�ρ εµπορικ�ν ιδρυ-
µ�των επιφορτισµ�νων µε καθ�κοντα παροχ��
δηµ�σια� υπηρεσ	α�.
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ŒÓıÂÙÔ 4: Deutsche Post

Στι� 18 Ιουν	ου 2002, η Επιτροπ� ολοκλ�ρωσε τη διαδικασ	α στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων σχετικ� µε δι�φορε� µορφ�� κρατικ�� εν	σχυση� υπ�ρ τη� Deutsche Post, δηλ�νοντα� �τι ο
εδραιωµ�νο� ταχυδροµικ�� φορ�α� τη� Γερµαν	α� χρησιµοπο	ησε ποσ� �ψου� 572 εκατ. ευρ� απ�
του� κρατικο�� π�ρου� που �λαβε µε σκοπ� τη χρηµατοδ�τηση των καθηκ�ντων τη� παροχ�� δη-
µ�σια� υπηρεσ	α� για να επιδοτ�σει την κ�τω του κ�στου� τιµολ�γηση ανταγωνιστικ�ν υπηρεσι�ν
µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα µεταξ� των ετ�ν 1994 και 1998. Σ�µφωνα µε την Επιτροπ�,
οι εδραιωµ�νε� ταχυδροµικ�� επιχειρ�σει� που λαµβ�νουν κρατικ� χρηµατοδ�τηση για την πα-
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ροχ� υπηρεσι�ν κοιν�� ωφ�λεια� δεν µπορο�ν να χρησιµοποιο�ν αυτο�� του� κρατικο�� π�ρου�
για να επιδοτο�ν τιµ�� κ�τω του κ�στου� σε δραστηρι�τητε� ανοικτ�� στον ανταγωνισµ�.

Το 1994, η United Parcel Service (UPS), ιδιωτικ� επιχε	ρηση που ειδικε�εται στην παροχ� υπη-
ρεσι�ν µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα για εταιρικο�� πελ�τε�, υπ�βαλε καταγγελ	α κα-
τηγορ�ντα� την DPAG �τι προσφ�ρει υπηρεσ	ε� παρ�δοση� δεµ�των σε τιµ�� κ�τω του κ�στου�.
Το 1997, η γερµανικ� �νωση ιδιωτικ�ν επιχειρ�σεων µεταφορ�� δεµ�των, η BIEK, προσχ�ρησε
στην εν λ�γω καταγγελ	α δηλ�νοντα� �τι χωρ	� την κρατικ� στ�ριξη η DPAG δεν θα �ταν σε θ�ση
να επιβι�σει στον τοµ�α εµπορικ�ν δεµ�των.

Σε αντ	θεση µε το γενικ� επιστολικ� ταχυδροµε	ο, η µεταφορ� δεµ�των στη Γερµαν	α ε	ναι ανοικτ�
στον ανταγωνισµ�. Απ� τη δεκαετ	α του 1970 �χουν εισ�λθει στην αγορ� ιδιωτικ�� επιχειρ�σει�, οι
οπο	ε� ειδικε�ονται στι� υπηρεσ	ε� «απ� π�ρτα σε π�ρτα» για εταιρικο�� πελ�τε�. �κτοτε, �χουν εµ-
φανιστε	 δι�φορε� ιδιωτικ�� επιχειρ�σει� µεταφορ�� δεµ�των, µε αποτ�λεσµα να δηµιουργηθο�ν ν�ε�
ευκαιρ	ε� απασχ�ληση� και, για πρ�τη φορ�, να δοθε	 η δυνατ�τητα επιλογ�� µεταξ� προµηθευτ�ν
στι� επιχειρ�σει� και του� καταναλωτ��, γεγον�� που βελτ	ωσε τι� υπηρεσ	ε� και επ�φερε ανταγω-
νισµ� τιµ�ν. Μ�χρι τη δεκαετ	α του 1990 οι υπηρεσ	ε� µεταφορ�� δεµ�των ε	χαν γ	νει ταχ�τερε� και
ασφαλ�στερε�, µε χαρακτηριστικ� παρ�δειγµα τι� υπηρεσ	ε� µεταφορ�� απ� π�ρτα σε π�ρτα εντ��
24 ωρ�ν που παρ�χουν δι�φορε� ιδιωτικ�� επιχειρ�σει�. Εκτ�� απ� την Deutsche Post και την UPS
υπ�ρχουν πολλ�� �λλε� εταιρε	ε� που παρ�χουν υπηρεσ	ε� µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα,
�πω� η Deutscher Paket Dienst, η German Parcel, η Hermes Versand Service.

Για την Deutsche Post το ν�ο αυτ� ανταγωνιστικ� περιβ�λλον επ�φερε ν�ε� προκλ�σει�. Εν� αρ-
χικ� περιοριζ�ταν λ�γω του κανονιστικο� ελ�γχου των τιµ�ν τη� στη Γερµαν	α, το 1994 τη� δ�-
θηκε η ελευθερ	α να προσφ�ρει εκπτ�σει� στου� πελ�τε� τη� για τη µεταφορ� δεµ�των απ� π�ρτα
σε π�ρτα.

Οι υπηρεσ	ε� µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα παρ�χονται σε εταιρικο�� πελ�τε� που
αποστ�λλουν µεγ�λε� ποσ�τητε� δεµ�των και �τσι προτιµο�ν να παραλαµβ�νει η DPAG τα δ�-
µατ� του� απ� τα γραφε	α του�, αντ	 να τα µεταφ�ρουν προ� επεξεργασ	α στο τοπικ� ταχυδροµικ�
κατ�στηµα. Η DPAG παρ�χει ειδικ�� τιµ�� µ�νο στου� πελ�τε� που δεν χρησιµοποιο�ν τα ταχυ-
δροµικ� καταστ�µατα. Οι χρ�στε� τη� παραδοσιακ�� υπηρεσ	α� «στη θυρ	δα» καταβ�λλουν την
ενια	α τιµ� που �χει γενικ� εφαρµογ�.

Απ� το 1994 µ�χρι και το 1998, η DPAG εφ�ρµοσε επιθετικ� πολιτικ� παροχ�� εκπτ�σεων για τι�
εµπορικ�� υπηρεσ	ε� µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα. Κατ� τη δι�ρκεια αυτ�� τη� πε-
ρι�δου, ορισµ�νοι εταιρικο	 πελ�τε� κατ�βαλλαν τ�λη πολ� χαµηλ�τερα απ� το ενια	ο τιµολ�γιο
που θεωρε	το προσιτ� για �λου� του� υπ�λοιπου� πελ�τε� του ταχυδροµε	ου. Το�το προκ�λεσε ζη-
µ	ε� συνολικο� �ψου� 572 εκατ. ευρ� στη δραστηρι�τητα µεταφορ�� δεµ�των µεταξ� των ετ�ν
1994 και 1998. Οι δραστηρι�τητε� αυτ�� καλ�πτονταν απ� την κρατικ� χρηµατοδ�τηση που λ�µ-
βανε η DPAG για την εκπλ�ρωση τη� αποστολ�� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Η κατ�σταση
διορθ�θηκε το 1999, �ταν τα �σοδα κ�λυπταν τα �ξοδα τη� µεταφορ�� δεµ�των απ� π�ρτα σε π�ρτα.

Μετ� απ� υπ�θεση β�σει του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΕ (κατ�χρηση δεσπ�ζουσα� θ�ση�), η οπο	α
επ	ση� κιν�θηκε κατ�πιν καταγγελ	α� τη� UPS, π�ρυσι η Deutsche Post αποφ�σισε να δηµιουρ-
γ�σει µια χωριστ� εταιρε	α µεταφορ�� πακ�των ο�τω� �στε να µην προκ�ψει ξαν� παρ�µοια κα-
τ�σταση µε διασταυρο�µενε� επιδοτ�σει�.

Η Επιτροπ� επεσ�µανε �τι η συµπεριφορ� τη� Deutsche Post δεν οφε	λεται σε κανονιστικο�� πε-
ριορισµο�� � στι� υποχρε�σει� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Η αποστολ� παροχ�� δηµ�σια� υπη-
ρεσ	α� δεν υποχρ�ωνε την DPAG να ευνοε	 πελ�τε� τη� στον τοµ�α τη� µεταφορ�� δεµ�των, προ-
σφ�ροντ�� του� τιµ�� πολ� κατ�τερε� απ� αυτ�� που προβλ�πονταν στο προσιτ� και ενια	ο τιµο-
λ�γιο. Κατ� συν�πεια, δεν υπ�ρχει σχ�ση µεταξ� των ζηµι�ν που προ�κυψαν απ� την πολιτικ�
παροχ�� εκπτ�σεων και απ� την αποστολ� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α� που �χει ανατεθε	 στην
DPAG.

Μολον�τι δεν υπ�ρχει αιτιακ� σχ�ση µε την αποστολ� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�, η ζηµ	α �ψου�
572 εκατ. ευρ� εντ�λει χρηµατοδοτ�θηκε απ� κρατικο�� π�ρου�, γεγον�� που �ταν παρ�νοµο. Το�το
στρ�βλωσε τον ανταγωνισµ� στην αγορ� µεταφορ�� δεµ�των ει� β�ρο� των ιδιωτικ�ν επιχειρ�-
σεων. Προκειµ�νου να αρθε	 αυτ� η στρ�βλωση, οι γερµανικ�� αρχ�� πρ�πει να ανακτ�σουν το
ποσ� τη� κρατικ�� στ�ριξη� που χρησιµοποι�θηκε για να µπορ�σει η εταιρε	α να προσφ�ρει χα-
µηλ�τερε� τιµ�� απ� του� ανταγωνιστ�� τη� στην αγορ� µεταφορ�� δεµ�των.
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612. Το 2002, ορισµ�νε� δικαστικ�� αποφ�-
σει� ιδια	τερα αποσαφ�νισαν περαιτ�ρω την
�κταση των υπηρεσι�ν στι� οπο	ε� δεν �χουν
εφαρµογ� οι καν�νε� ανταγωνισµο�, καθ��
και το ερ�τηµα µε ποιον τρ�πο ε	ναι δυνατ�
να παρ�χονται ΥΓΟΣ χωρ	� να σηµει�νεται
παρ�βαση των εν λ�γω καν�νων.

613. Το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοινο-
τ�των �χει χαρακτηρ	σει στο παρελθ�ν ω�
µη οικονοµικ� δραστηρι�τητα τη διαχε	ριση
υποχρεωτικ�ν (δηλαδ� επιβαλλ�µενων απ� το
κρ�το�) συστηµ�των κοινωνικ�� ασφ�λιση�
που βασ	ζονται κυρ	ω� στην αρχ� τη� αλλη-
λεγγ�η� (1). Οι οργανισµο	 που �χουν επι-
φορτιστε	 µε τη διαχε	ριση υποχρεωτικ�ν κα-
θεστ�των κοινωνικ�� ασφ�λιση� δεν ε	ναι
επιχειρ�σει� κατ� την �ννοια του κοινοτικο�
δικα	ου του ανταγωνισµο�. Η προσ�γγιση
αυτ� επιβεβαι�θηκε απ� το ∆ικαστ�ριο στην
απ�φασ� του στην υπ�θεση INAIL (2), στην
οπο	α �κρινε �τι �να� οργανισµ�� στον οπο	ο
�χει ανατεθε	 νοµοθετικ�� η διαχε	ριση υπο-
χρεωτικο� συστ�µατο� ασφαλ	σεω� κατ� των
εργατικ�ν ατυχηµ�των και των επαγγελµα-
τικ�ν ασθενει�ν δεν ασκε	 οικονοµικ� δρα-
στηρι�τητα. Το ∆ικαστ�ριο β�σισε την απ�-
φασ� του σε δ�ο στοιχε	α:

— το ασφαλιστικ� σ�στηµα βασιζ�ταν κυ-
ρ	ω� στην αρχ� τη� αλληλεγγ�η�, δι�τι
το �ψο� των εισφορ�ν δεν �ταν π�ντα
αν�λογο προ� τον ασφαλιζ�µενο κ	νδυνο,
και το �ψο� των παροχ�ν δεν �ταν κατ’
αν�γκη αν�λογο προ� τα �σοδα του ασφα-
λισµ�νου. Η απουσ	α �µεση� σχ�ση� µε-
ταξ� των εισφορ�ν και των καταβαλλο-
µ�νων παροχ�ν προϋποθ�τει ω� εκ το�-
του την �παρξη αλληλεγγ�η� µεταξ� των
καλ�τερα αµειβ�µενων εργαζοµ�νων και
εκε	νων οι οπο	οι, λαµβανοµ�νων υπ�ψη
των ισχν�ν εισοδηµ�των του�, θα στε-
ρο�νταν επαρκο�� κοινωνικοασφαλιστι-
κ�� καλ�ψεω�, ε�ν υπ�ρχε µια τ�τοια
σχ�ση. Το ∆ικαστ�ριο υπογρ�µµισε επ	-
ση� �τι η υποχρεωτικ� υπαγωγ� στο
ασφαλιστικ� σ�στηµα �ταν απαρα	τητη
για τη χρηµατοοικονοµικ� ισορροπ	α του
και για την εφαρµογ� τη� αρχ�� τη� αλ-
ληλεγγ�η�·

— το �ψο� των παροχ�ν και των εισφορ�ν
τελο�σε υπ� την εποπτε	α του κρ�του�
και καθορ	ζεται, τελικ��, απ� το κρ�το�.

614. Στην απ�φαση Aéroports de Paris
(ADP) (3), το ∆ικαστ�ριο επικ�ρωσε πλ�ρω�
την απ�φαση (4) του Πρωτοδικε	ου, που ε	χε
επιβεβαι�σει απ�φαση τη� Επιτροπ�� β�σει
του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε
κατ�χρηση δεσπ�ζουσα� θ�ση� διαπραχθε	-
σα� απ� την ADP µε την ιδι�τητα του φορ�α
διαχε	ριση� των παρισιν�ν αερολιµ�νων. Κα	-
ρια σηµασ	α στην εν λ�γω υπ�θεση ε	χε το
ερ�τηµα ε�ν και σε ποιο βαθµ� η ADP �πρεπε
να θεωρηθε	 ω� επιχε	ρηση κατ� την �ννοια
των κοινοτικ�ν καν�νων ανταγωνισµο�. Στο
πλα	σιο αυτ�, το Πρωτοδικε	ο και το ∆ικα-
στ�ριο υπογρ�µµισαν τη λειτουργικ� προ-
σ�γγιση, εστι�ζοντα� την εξ�τασ� του� στη
σχετικ� δραστηρι�τητα. Κατ� συν�πεια, το
Πρωτοδικε	ο κατ�στησε σαφ�� �τι ο 	διο� φο-
ρ�α� µπορε	 να �χει διττ� λειτουργ	α. Μπο-
ρε	, αφεν��, να ασκε	 δηµ�σια εξουσ	α, στοι-
χε	ο που αποτελε	 µη οικονοµικ� δραστη-
ρι�τητα, και, αφετ�ρου, µπορε	 επ	ση� να
ασκε	 οικονοµικ�� δραστηρι�τητε� σε σχ�ση
µε τι� οπο	ε� θα θεωρηθε	 ω� επιχε	ρηση, εφ�-
σον αυτ�� οι οικονοµικ�� δραστηρι�τητε�
µπορο�ν να διαχωριστο�ν απ� την �σκηση
δηµ�σια� εξουσ	α�. Συνεπ��, στην εν λ�γω
υπ�θεση το γεγον�� �τι η ADP �ταν δηµ�σια
επιχε	ρηση υπαγ�µενη στο υπουργε	ο που
�ταν υπε�θυνο για την πολιτικ� αεροπορ	α
και �τι διαχειριζ�ταν εγκαταστ�σει� που απο-
τελο�σαν δηµ�σια περιουσ	α δεν αποκλε	ει
καθαυτ� τη δυνατ�τητα να θεωρηθε	 η ADP
επιχε	ρηση για ορισµ�νε� δραστηρι�τητ��
τη� υπ� την �ννοια του �ρθρου 82. Το ∆ικα-
στ�ριο επιβεβα	ωσε τη δυνατ�τητα διαχωρι-
σµο� των καθαρ� διοικητικ�ν και εποπτικ�ν
δραστηριοτ�των τη� ADP (κυρ	ω� εποπτε	α
του ελ�γχου τη� ενα�ρια� κυκλοφορ	α�, τη�
επιβ	βαση� και αποβ	βαση� επιβατ�ν), που
αποτελο�σαν �σκηση δηµ�σια� εξουσ	α�, απ�
τι� υπηρεσ	ε� τη� ADP ω� φορ�α διαχε	ριση�
των παρισιν�ν αερολιµ�νων, οι οπο	ε� παρ�-
χονταν σε �λλου� φορε	� εκµετ�λλευση�
εντ�� των αερολιµ�νων (αεροπορικ�� εται-
ρε	ε�, εταιρε	ε� επ	γεια� εξυπηρ�τηση� κλπ.)
και οι οπο	ε� αµε	βονταν απ� εµπορικ� τ�λη
αν�λογα µε τον κ�κλο εργασι�ν. Το Πρωτο-
δικε	ο και το ∆ικαστ�ριο επιβεβα	ωσαν την
�ποψη τη� Επιτροπ�� �τι η παροχ� των τε-
λευτα	ων υπηρεσι�ν αποτελε	 οικονοµικ�
δραστηρι�τητα.
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(1) Οι καταβαλλ�µενε� παροχ�� �χουν αποκλειστικ� κοινωνικ�
λειτουργ	α �ταν προβλ�πονται απ� το ν�µο και δεν ε	ναι αν�-
λογε� προ� το ποσ� των υποχρεωτικ�ν εισφορ�ν.

(2) Απ�φαση τη� 22α� Ιανουαρ	ου 2002 στην υπ�θεση C-218/00.

(3) Απ�φαση τη� 24η� Οκτωβρ	ου 2002 στην υπ�θεση C-82/01 P.
(4) Απ�φαση τη� 12η� ∆εκεµβρ	ου 2000 στην υπ�θεση T-128/98,

Aéroports de Paris.
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615. Στην απ�φαση UPS (1), το Πρωτοδικε	ο
επιβεβα	ωσε απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε την
οπο	α ε	χε απορριφθε	 καταγγελ	α τη� UPS
κατ� τη� Deutsche Post β�σει του �ρθρου 82 τη�
Συνθ�κη�. Η UPS ισχυριζ�ταν �τι η Deutsche
Post ε	χε προβε	 σε κατ�χρηση τη� δεσπ�-
ζουσα� θ�ση� τη� στην αγορ� τυποποιηµ�νη�
αλληλογραφ	α�, στην οπο	α κατε	χε απο-
κλειστικ� δικα	ωµα, χρησιµοποι�ντα� κ�ρδη
που πραγµατοπο	ησε στην εν λ�γω προστα-
τευ�µενη αγορ� για να χρηµατοδοτ�σει την
εξαγορ� επιχε	ρηση� δραστηριοποιο�µενη�
στην αγορ� µεταφορ�� δεµ�των, η οπο	α ε	ναι
ανοικτ� στον ανταγωνισµ�. Η καταγγ�λλουσα
υποστ�ριξε �τι το αποκλειστικ� δικα	ωµα ε	χε
παραχωρηθε	 στην Deutsche Post µε απο-
κλειστικ� σκοπ� να διασφαλ	σει την παροχ�
υπηρεσ	α� γενικο� οικονοµικο� συµφ�ροντο�,
δηλαδ� την καθολικ� υπηρεσ	α για την τυπο-
ποιηµ�νη αλληλογραφ	α, προστατε�οντα� την
οικονοµικ� ισορροπ	α τη�. Κατ� συν�πεια, η
καταγγ�λλουσα υποστ�ριξε �τι η Deutsche
Post παρ�βη το �ρθρο 82 χρησιµοποι�ντα� τα
απορρ�οντα απ� την αποκλειστικ�τητα �σοδα
για �λλου� σκοπο��, �πω� η εξαγορ� επιχει-
ρ�σεων δραστηριοποιο�µενων σε ελευθερω-
µ�νε� παρεµφερε	� αγορ��.

616. Στην απ�φασ� του το Πρωτοδικε	ο επε-
σ�µανε καταρχ�� �τι το γεγον�� και µ�νον �τι
κ�ποιο αποκλειστικ� δικα	ωµα χορηγ�θηκε σε
µια επιχε	ρηση προκειµ�νου να διασφαλιστε	
η εκ µ�ρου� τη� παροχ� υπηρεσ	α� γενικο� οι-
κονοµικο� συµφ�ροντο� δεν τη� απαγορε�ει να
αποκοµ	ζει κ�ρδη απ� τι� δραστηρι�τητε� στι�
οπο	ε� �χει αποκλειστικ�τητα ο�τε αποτελε	
πρ�σκοµµα στο να επεκτε	νει τι� δραστηρι�-
τητ�� τη� σε τοµε	� ανοικτο�� στον ανταγωνι-
σµ�. ∆ε�τερον, το Πρωτοδικε	ο αν�φερε �τι η
απ�κτηση συµµετοχ�� σε µια επιχε	ρηση δρα-
στηριοποιο�µενη σε ελευθερωµ�νη παρεµφερ�
αγορ� θα µπορο�σε να δηµιουργ�σει προβλ�-
µατα απ� πλευρ�� κοινοτικ�ν καν�νων του αντα-
γωνισµο�, στην περ	πτωση που τα κεφ�λαια
που χρησιµοποιε	 η κατ�χουσα το µονοπ�λιο
επιχε	ρηση προκ�πτουν απ� τιµ�� υπερβολι-
κ�� � εισ�γουσε� διακρ	σει� � απ� �λλε� κα-
ταχρηστικ�� πρακτικ�� στην αγορ� στην οπο	α
�χει την αποκλειστικ�τητα. Εφ�σον υπ�ρχουν
ενδε	ξει� που δηµιουργο�ν, σε µια τ�τοια περ	-
πτωση, υπ�νοιε� για παρ�βαση του �ρθρου 82
τη� συνθ�κη� ΕΚ, �πρεπε να εξεταστε	 η προ-
�λευση των κεφαλα	ων που χρησιµοποι�θηκαν
για την απ�κτηση τη� εν λ�γω επιχειρ�σεω�
προκειµ�νου να διαπιστωθε	 µ�πω� η απ�κτηση
αυτ� στηρ	ζεται σε κατ�χρηση δεσπ�ζουσα�

θ�σεω�. Ωστ�σο, στην προκειµ�νη περ	πτωση
το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε εντ�λει �τι το γε-
γον�� και µ�νον �τι η Deutsche Post κατε	χε κε-
φ�λαια που τη� παρε	χαν τη δυνατ�τητα να πραγ-
µατοποι�σει την εν λ�γω απ�κτηση δεν επ�-
τρεπε να υποτεθε	 η �παρξη καταχρηστικ��
συµπεριφορ�� στην προστατευ�µενη αγορ�.
Επειδ� δεν υπ�ρχε καν�να αποδεικτικ� στοιχε	ο
απ� το οπο	ο να προκ�πτει �τι τα κεφ�λαια που
χρησιµοπο	ησε η Deutsche Post για την εν λ�γω
απ�κτηση προ�ρχονταν απ� καταχρηστικ��
πρακτικ�� τη� στο πλα	σιο τη� προστατευ�µε-
νη� αγορ�� τυποποιηµ�νη� αλληλογραφ	α�, το
γεγον�� και µ�νον �τι χρησιµοπο	ησε τα κε-
φ�λαια αυτ� για να αποκτ�σει τον κοιν� �λεγχο
µια� επιχε	ρηση� δραστηριοποιο�µενη� σε πα-
ρεµφερ� αγορ� ανοικτ� στον ανταγωνισµ� δεν
δηµιουργε	 αφεαυτο�, ακ�µη και αν τα κεφ�-
λαια αυτ� προ�ρχονται απ� την προστατευ�-
µενη αγορ�, καν�να πρ�βληµα απ� πλευρ�� κα-
ν�νων του ανταγωνισµο� και δεν µπορε	, ω� εκ
το�του, να συνιστ� παρ�βαση του �ρθρου 82
τη� συνθ�κη� ΕΚ ο�τε να δηµιουργε	 για την
Επιτροπ� την υποχρ�ωση να εκτιµ�σει την προ-
�λευση των κεφαλα	ων αυτ�ν β�σει του 	διου
�ρθρου.

4. ∂ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË Ì¤Ûˆ
ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

617. Σ�µφωνα µε τα συµπερ�σµατα του Ευ-
ρωπαϊκο� Συµβουλ	ου τη� Λισσαβ�να� του
Μαρτ	ου 2000, η Επιτροπ� συν�χισε καθ’ �λη
τη δι�ρκεια του 2002 να προωθε	 το �νοιγµα
των αγορ�ν και τον ανταγωνισµ� υποβ�λλο-
ντα� και δ	δοντα� συν�χεια σε νοµοθετικ��
προτ�σει�, και παρακολουθ�ντα� την εφαρ-
µογ� τη� υφιστ�µενη� νοµοθεσ	α� τη� ΕΕ.
Gπω� και τα προηγο�µενα χρ�νια, η δραστη-
ρι�τητα αυτ� περιλ�µβανε και τοµε	� στου�
οπο	ου� παρ�χονται υπηρεσ	ε� γενικο� οικο-
νοµικο� συµφ�ροντο�, λαµβ�νοντα� υπ�ψη
την αρχ� τη� αναλογικ�τητα� και τι� ιδιαιτε-
ρ�τητε� κ�θε τοµ�α.

Μεταφορ	


618. Στον τοµ�α των µεταφορ�ν, συνεχ	στηκε
η συζ�τηση επ	 τη� τροποποιηµ�νη� πρ�τα-
ση� κανονισµο� που υπ�βαλε η Επιτροπ� µε
στ�χο την εισαγωγ� ελεγχ�µενου ανταγωνι-
σµο� στον τοµ�α των οδικ�ν, σιδηροδροµικ�ν
και εσωτερικ�ν πλωτ�ν συγκοινωνι�ν (2).

139(1) Απ�φαση τη� 20�� Μαρτ	ου 2002 στην υπ�θεση T-175/99,
United Parcel Services Europe SA.

(2) Πρ�ταση σχετικ� µε δρ�σει� των κρατ�ν µελ�ν για του� �ρου�
παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α� και την αν�θεση συµβ�σεων δη-
µ�σια� υπηρεσ	α� στον τοµ�α των σιδηροδροµικ�ν, οδικ�ν και
εσωτερικ�ν πλωτ�ν συγκοινωνι�ν, COM(2002) 107 τελικ�.



Μεγ�λο µ�ρο� του τοµ�α των συγκοινωνι�ν
στην ΕΕ ε	ναι πιθαν� να χρειαστε	 κρατικ�
οικονοµικ� στ�ριξη στο ορατ� µ�λλον, υπ�ρ-
χει δε µακρ� παρ�δοση παρ�µβαση� των κρα-
τικ�ν αρχ�ν, προκειµ�νου να εξασφαλιστο�ν
υπηρεσ	ε� υψηλ�τερου επιπ�δου �/και χα-
µηλ�τεροι να�λοι απ� αυτο�� που θα χρ�ωνε
η αγορ�. Η παρ�µβαση κατ� παρ�δοση γ	νε-
ται µ�σω τη� σ�σταση� εν�� δηµ�σιου µετα-
φορ�α, που αν�κει στην αρχ� �/και ελ�γχε-
ται απ� αυτ�ν, και στον οπο	ο παραχωρο�-
νται αποκλειστικ� µονοπωλιακ� δικαι�µατα
και οικονοµικ� αντιστ�θµιση για τι� υπο-
χρε�σει� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�.

619. Το γεγον�� �τι οι υπηρεσ	ε� ε	ναι
ΥΓΟΣ (1) δεν εµπ�δισε αρκετ� κρ�τη µ�λη
να θεσπ	σουν σε εθνικ� επ	πεδο την εισα-
γωγ� του ανταγωνισµο�, σε κ�ποιο βαθµ�,
στι� εγχ�ριε� αγορ�� συγκοινωνι�ν του�. Σ�-
µερα υπ�ρχουν στην Ευρ�πη δ�δεκα περ	-
που µεταφορε	� που συµµετ�χουν στην πα-
ροχ� υπηρεσι�ν. Ωστ�σο, µεγ�λα τµ�µατα
τη� αγορ�� παραµ�νουν κλειστ� στον αντα-
γωνισµ�.

620. Λ�γω των ιδια	τερων χαρακτηριστικ�ν
των συγκοινωνι�ν, το �νοιγµα τη� αγορ�� τι�
περισσ�τερε� φορ�� γ	νεται συν�θω� µ�σω
του «ελεγχ�µενου ανταγωνισµο�» (διαδικα-
σ	α διαγωνισµο� για το δικα	ωµα εκµετ�λ-
λευση� µια� αποκλειστικ�� �/και επιδοτο�-
µενη� υπηρεσ	α� για ορισµ�νο χρονικ� δι�-
στηµα) και αυτ� ε	ναι το πρ�τυπο που πρ�τεινε
η Επιτροπ�.

Ταχυδροµικ	
 υπηρεσ�ε


621. Στι� 10 Ιουν	ου, το Συµβο�λιο και το Ευ-
ρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο, κατ�πιν πρ�ταση� τη�
Επιτροπ��, εξ�δωσαν τη ν�α ταχυδροµικ�
οδηγ	α (οδηγ	α 2002/39/ΕΚ) (2) τροποποι�-
ντα� την υφιστ�µενη ταχυδροµικ� οδηγ	α
97/67/ΕΚ. Η ν�α ταχυδροµικ� οδηγ	α προ-
διαγρ�φει µε σαφ�νεια την πορε	α προ� την
ολοκλ�ρωση τη� εσωτερικ�� αγορ�� ταχυ-
δροµικ�ν υπηρεσι�ν, µ�σω τη� σταδιακ�� και
ελεγχ�µενη� ελευθ�ρωση� των υπηρεσι�ν
αυτ�ν, σε συνδυασµ� µε τη διαρκ� παροχ�
µια� καθολικ�� υπηρεσ	α� υψηλο� επιπ�δου.
Το�το θα επιτευχθε	 µ�σω του προοδευτικο�
περιορισµο� του αποκλειστικο� τοµ�α. Η αν�-
γκη διατ�ρηση� µια� ισορροπ	α� µεταξ� τη�
επ	τευξη� τη� εσωτερικ�� ταχυδροµικ�� αγο-

ρ�� και τη� διατ�ρηση� τη� υψηλ�� ποι�τη-
τα� τη� καθολικ�� υπηρεσ	α� µαρτυρε	ται απ�
�λλα στοιχε	α τη� ν�α� ταχυδροµικ�� οδη-
γ	α�. Πρ�τον, το πλ�ρε� �νοιγµα στον αντα-
γωνισµ� καλ�πτει το εξερχ�µενο διασυνο-
ριακ� ταχυδροµε	ο, εξαιρουµ�νων των χωρ�ν
�που τα �σοδ� του θεωρο�νται απαρα	τητα
για να εξασφαλιστε	 η παροχ� τη� καθολικ��
υπηρεσ	α�. ∆ε�τερον, οι διασταυρο�µενε�
επιδοτ�σει� των καθολικ�ν υπηρεσι�ν εκτ��
του αποκλειστικο� τοµ�α απ� �σοδα προερ-
χ�µενα απ� υπηρεσ	α του αποκλειστικο� το-
µ�α απαγορε�ονται, εκτ�� ε�ν αποδεικν�εται
�τι ε	ναι απολ�τω� απαρα	τητε� για την εκ-
πλ�ρωση ειδικ�ν υποχρε�σεων καθολικ��
υπηρεσ	α� που επιβ�λλονται στον ανταγωνι-
στικ� τοµ�α. Η ν�α οδηγ	α προβλ�πει επ	ση�
�τι, �ταν οι φορε	� παροχ�� καθολικ�� υπη-
ρεσ	α� εφαρµ�ζουν ειδικ� τιµολ�για, πρ�πει
να εφαρµ�ζουν τι� αρχ�� τη� διαφ�νεια� και
τη� µη εισαγωγ�� διακρ	σεων.

Τηλεπικοινων�ε


622. Στι� 14 Φεβρουαρ	ου, το Συµβο�λιο εξ�-
δωσε το ν�ο κανονιστικ� πλα	σιο για την εκ
των προτ�ρων ρ�θµιση των δικτ�ων και υπη-
ρεσι�ν ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν, που τ�-
θηκε σε ισχ� στι� 24 Απριλ	ου. Αυτ� η δ�σµη
ν�ων νοµοθετικ�ν µ�τρων, που περιλαµβ�νει
τ�σσερι� οδηγ	ε�, επιφ�ρει µια πολ� σηµα-
ντικ� αναθε�ρηση του κανονιστικο� πλαι-
σ	ου των τηλεπικοινωνι�ν, µε στ�χο το πε-
ραιτ�ρω �νοιγµα στον ανταγωνισµ� αυτο� του
κα	ριου τοµ�α τη� ευρωπαϊκ�� οικονοµ	α�.
Οι οδηγ	ε� πρ�κειται να εφαρµοστο�ν απ� τι�
25 Ιουλ	ου 2003. Η οδηγ	α για την καθολικ�
υπηρεσ	α και τα δικαι�µατα των χρηστ�ν
εντ�σσεται σε αυτ� τη δ�σµη. Οι βασικο	 στ�-
χοι τη� ε	ναι, αφεν��, να εξασφαλιστε	 η
�παρξη καθολικ�� υπηρεσ	α� στι� ηλεκτρο-
νικ�� επικοινων	ε� και, αφετ�ρου, να διαφυ-
λαχθο�ν τα συµφ�ροντα των χρηστ�ν και των
καταναλωτ�ν. Τα συµφ�ροντα αυτ� εξασφα-
λ	ζονται κυρ	ω� µ�σω τη� ρ�θµιση� των τιµο-
λογ	ων λιανικ��, �ταν δεν επαρκε	 η ρ�θµιση
των τιµολογ	ων χονδρικ��.

Εν	ργεια

623. Στον ενεργειακ� τοµ�α, η Επιτροπ� πρ�-
τεινε δ�ο ν�ε� οδηγ	ε�, οι οπο	ε� θα συµβ�-
λουν στη βελτ	ωση τη� ασφ�λεια� του εφο-
διασµο� τη� ΕΕ µε πετρ�λαιο και α�ριο (3).
Στον τοµ�α του πετρελα	ου, η οδηγ	α προτε	-
νει ν�α µ�τρα που θα προστεθο�ν στα �δη υφι-
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(1) Ibid, αιτιολογικ�� σκ�ψει� 11, 14 και 17.
(2) Οδηγ	α 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ	ου και του

Συµβουλ	ου, τη� 10η� Ιουν	ου 2002, για την τροποπο	ηση τη�
οδηγ	α� 97/67/ΕΚ �σον αφορ� το περαιτ�ρω �νοιγµα των
κοινοτικ�ν ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν στον ανταγωνισµ�. 

(3) COM(2002) 488 τελικ� τη� 11η� Σεπτεµβρ	ου 2002· πρβλ.
επ	ση� ανακοινωθ�ν τ�που IP/02/1288.
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στ�µενα. Η πρ�ταση προβλ�πει να αυξηθο�ν
τα υποχρεωτικ� αποθ�µατα ασφαλε	α� �στε
να αντιστοιχο�ν σε 120 ηµ�ρε� καταν�λωση�
απ� 90 που ε	ναι σ�µερα. Προβλ�πει επ	ση�
τη δηµιουργ	α δηµ�σιου οργανισµο� διατ�-
ρηση� αποθεµ�των πετρελα	ου, ο οπο	ο� θα
διαθ�τει αποθ�µατα επαρκ� για καταν�λωση
τουλ�χιστον 40 ηµερ�ν. Η πρ�ταση προβλ�-
πει επ	ση� �τι η ΕΕ θα υιοθετ�σει µια κοιν�
στρατηγικ� σε περιπτ�σει� ενεργειακ�ν κρ	-
σεων. Τ�λο�, τα αποθ�µατα θα µπορο�σαν να
χρησιµοποιηθο�ν �χι µ�νο σε περ	πτωση πε-
τρελαϊκ�� κρ	ση�, αλλ� και σε περ	πτωση
επικ	νδυνη� αστ�θεια� στην αγορ�.

624. Στον τοµ�α του αερ	ου η προτειν�µενη
οδηγ	α προβλ�πει �τι τα κρ�τη µ�λη ορ	ζουν
τη γενικ� πολιτικ� και τι� προδιαγραφ�� για
την ασφ�λεια του εφοδιασµο� µε α�ριο µε
β�ση τον σαφ� προσδιορισµ� των ρ�λων και
αρµοδιοτ�των των διαφ�ρων συµµετεχ�ντων
στην αγορ�. Σε περ	πτωση κρ	ση�, θα εφαρ-
µοστο�ν κοινο	 και συντονισµ�νοι µηχανι-
σµο	. Τα κρ�τη µ�λη θα υποχρεο�νται επ	ση�
να ορ	ζουν εθνικο�� στ�χου�, ο�τω� �στε η
αποθ�κευση αερ	ου και �λλα µ�τρα να εξα-
σφαλ	ζουν τη διαρκ� παροχ� για του� πελ�-
τε� που �χουν συν�ψει µη διαρρ�ξιµε� συµ-
β�σει� προµ�θεια�.

625. Εκτ�� απ� τα ανωτ�ρω µ�τρα που απο-
σκοπο�ν στη βελτ	ωση τη� πολιτικ�� ασφ�-
λεια� του εφοδιασµο�, η Επιτροπ� εξ�δωσε
αναθεωρηµ�νη πρ�ταση για την τροποπο	-
ηση των οδηγι�ν σχετικ� µε την ολοκλ�ρωση

των εσωτερικ�ν αγορ�ν αερ	ου και ηλεκτρι-
κ�� εν�ργεια� (1). Στην εν λ�γω αναθεωρη-
µ�νη πρ�ταση ενσωµατ�θηκαν δι�φορε� τρο-
πολογ	ε� σχετικ� µε τι� υποχρε�σει� παρο-
χ�� καθολικ�� και δηµ�σια� υπηρεσ	α� που
�γιναν απ� το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο στο
πλα	σιο τη� πρ�τη� αν�γνωση� τη� πρ�ταση�
τη� Επιτροπ��. Στι� 25 Νοεµβρ	ου, επ�λθε
πολιτικ� συµφων	α στο Συµβο�λιο, το οπο	ο
εν�κρινε τι� προτ�σει� τη� Επιτροπ��, ενι-
σχ�οντα� την προστασ	α των πιο ευ�λωτων
καταναλωτ�ν. Gταν εκδοθε	, η οδηγ	α αυτ� θα
συµβ�λει σηµαντικ� στο υψηλ� επ	πεδο των
υποχρε�σεων παροχ�� καθολικ�� υπηρεσ	α�,
ιδ	ω� για �λα τα νοικοκυρι� και τι� µικρ��
επιχειρ�σει� που καταναλ�νουν ηλεκτρικ�
εν�ργεια, που θα �χουν το δικα	ωµα να προ-
µηθε�ονται ηλεκτρισµ� ορισµ�νη� ποι�τη-
τα� σε λογικ�� τιµ��. Επιπλ�ον, οι διατ�ξει�
για την �νδειξη τη� καταν�λωση� εν�ργεια�
προβλ�πουν �τι στα τιµολ�για των επιχειρ�-
σεων εν�ργεια� πρ�πει να αναγρ�φεται η συµ-
µετοχ� κ�θε ενεργειακ�� πηγ�� στο µε	γµα
καυσ	µου, καθ�� και οι περιβαλλοντικ�� επι-
πτ�σει�, τουλ�χιστον �σον αφορ� τι� εκπο-
µπ�� CO2 και τα ραδιενεργ� απ�βλητα. Τα
στοιχε	α τη� παρο�σα� πρ�ταση� που σχετ	-
ζονται µε το �νοιγµα τη� αγορ�� στον αντα-
γωνισµ� περιγρ�φονται στο τοµεακ� κεφ�-
λαιο για την εν�ργεια (2).
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(1) COM(2002) 304 τελικ� τη� 7η� Ιουν	ου 2002.
(2) Βλ�πε κεφ�λαιο I.Γ.1 ανωτ�ρω.
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626. Το 2002, η Ευρωπαϊκ� �νωση συν�χισε
την προετοιµασ	α τη� προσχ�ρηση� στον το-
µ�α του ανταγωνισµο� για τι� δ�δεκα υπο-
ψ�φιε� χ�ρε� µε τι� οπο	ε� διεξ�γονται δια-
πραγµατε�σει�, δηλαδ� τη Βουλγαρ	α, την
Εσθον	α, την Κ�προ, τη Λεττον	α, τη Λιθου-
αν	α, τη Μ�λτα, την Ουγγαρ	α, την Πολων	α,
τη Ρουµαν	α, τη Σλοβακ	α, τη Σλοβεν	α και
την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α. Gσον αφορ� την
Τουρκ	α, ξεκ	νησε η αναλυτικ� εξ�ταση τη�
τουρκικ�� νοµοθεσ	α� ανταγωνισµο�.

627. Για να θεωρηθε	 �τι πληρο�ν τα κριτ�-
ρια προσχ�ρηση�, οι υποψ�φιε� χ�ρε� πρ�-
πει να ε	ναι σε θ�ση να αποδε	ξουν την �παρξη
βι�σιµη� οικονοµ	α� τη� αγορ�� και την ικα-
ν�τητ� του� να αντιµετωπ	σουν την ανταγω-
νιστικ� π	εση και τι� δυν�µει� τη� αγορ�� που
δρουν στην �νωση. Στον τοµ�α τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο�, το�το συνεπαγ�ταν �τι οι
υποψ�φιε� χ�ρε� �πρεπε να δε	ξουν πολ� πριν
απ� την προσχ�ρηση �τι οι επιχειρ�σει� του�
και οι αρχ�� του� �χουν συνηθ	σει να ασκο�ν
τι� δραστηρι�τητ�� του� σε περιβ�λλον αν�-
λογο µε αυτ� που επικρατε	 στην ΕΕ και, επο-
µ�νω�, �τι θα µπορο�σαν να αντ�ξουν τι� αντα-
γωνιστικ�� πι�σει� τη� εσωτερικ�� αγορ��.
Στο πλα	σιο αυτ� η ΕΕ κατ� τη δι�ρκεια των
διαπραγµατε�σεων �ρισε τρ	α στοιχε	α που
πρ�πει να υπ�ρχουν στι� υποψ�φιε� χ�ρε�:
α) το απαρα	τητο νοµοθετικ� πλα	σιο (στον το-
µ�α των συµπρ�ξεων και των καταχρ�σεων
δεσπ�ζουσα� θ�ση�, και των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων)· β) η απαρα	τητη διοικητικ� ικα-
ν�τητα· γ) η απ�δειξη τη� αποτελεσµατικ��
εφαρµογ�� του κοινοτικο� κεκτηµ�νου στον
τοµ�α του ανταγωνισµο�.

628. Β�σει των ανωτ�ρω κριτηρ	ων, η ΕΕ µπ�-
ρεσε να κλε	σει προσωριν� τι� διαπραγµα-
τε�σει� στο κεφ�λαιο του ανταγωνισµο�, �πω�
πρ�τεινε η Επιτροπ�, µε την Εσθον	α, τη Λετ-
τον	α, τη Λιθουαν	α και τη Σλοβεν	α κατ� τι�
διασκ�ψει� προσχ�ρηση� του Νοεµβρ	ου
2001.

629. Τον Ιο�νιο του 2002, οι διαπραγµατε�-
σει� ολοκληρ�θηκαν προσωριν� µε την Κ�-
προ. Προ� το�το, απαιτ�θηκαν σηµαντικ��
αλλαγ�� του φορολογικο� κ�δικα και στη συ-
ν�χεια οι φορολογικ�� ενισχ�σει� υπ�χθη-
σαν πλ�ρω� στον �λεγχο των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων. Οι διεθνε	� εµπορικ�� και βιοµη-

χανικ�� επιχειρ�σει� επιτρ�πεται να συνεχ	-
σουν να καταβ�λλουν µειωµ�νο εταιρικ� φ�ρο
εισοδ�µατο� µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2005.

630. Η πρ�οδο� που σηµει�θηκε στι� υπ�-
λοιπε� χ�ρε�, ιδ	ω� �σον αφορ� τη βελτ	ωση
τη� αποτελεσµατικ�� εφαρµογ�� του κοινο-
τικο� κεκτηµ�νου στον τοµ�α του ελ�γχου
των κρατικ�ν ενισχ�σεων, επ�τρεψε στην
Επιτροπ�, τον Σεπτ�µβριο του 2002, να προ-
τε	νει την περ�τωση των διαπραγµατε�σεων
µε τη Μ�λτα, την Ουγγαρ	α, την Πολων	α, τη
Σλοβακ	α και την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α. Β�-
σει τη� πρ�ταση� τη� Επιτροπ��, η ΕΕ εν τ�-
λει περ�τωσε τι� διαπραγµατε�σει� πρ�τα µε
την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α, τη Μ�λτα και τη
Σλοβακ	α τον Οκτ�βριο, και στη συν�χεια
τον Νο�µβριο µε την Πολων	α και τον ∆ε-
κ�µβριο µε την Ουγγαρ	α.

631. Εν γ�νει, τα µ�τρα κρατικ�� εν	σχυση�
που κρ	θηκαν ασυµβ	βαστα µε το κοινοτικ�
κεκτηµ�νο πρ�πει ε	τε να καταργηθο�ν απ�
τι� υποψ�φιε� χ�ρε� ε	τε να τροποποιηθο�ν,
�στε να συµφωνο�ν µε τι� αρχ�� του κεκτη-
µ�νου. Σε �κτακτε� περιπτ�σει� συµφων�θηκε
κατ�πιν διαπραγµ�τευση� η σταδιακ� κατ�ρ-
γηση ασυµβ	βαστων ενισχ�σεων. Επιπλ�ον, σε
ορισµ�νε� περιπτ�σει� εγκρ	θηκαν κατ’ εξα	-
ρεση ενισχ�σει� αναδι�ρθρωση�, µε αντι-
στ�θµιση τη µε	ωση τη� παραγωγικ�� ικαν�-
τητα� τη� αποδ�κτρια� επιχε	ρηση�, ο�τω�
�στε να ελαχιστοποιηθε	 ο κ	νδυνο� στρε-
βλ�σεων του ανταγωνισµο�.

632. Β�σει τη� ανωτ�ρω περιοριστικ�� προ-
σ�γγιση�, η ΕΕ συµφ�νησε να εφαρµοστο�ν
περιορισµ�νε� µεταβατικ�� ρυθµ	σει� στον
τοµ�α των φορολογικ�ν ενισχ�σεων και στο
πλα	σιο τη� αναδι�ρθρωση� ευα	σθητων οι-
κονοµικ�ν τοµ�ων (χαλυβουργ	α και ναυπη-
γικ� βιοµηχαν	α) για τη Μ�λτα, την Ουγγα-
ρ	α, την Πολων	α και τη Σλοβακ	α (1).

633. Gσον αφορ� την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α,
συµφων�θηκε να ισχ�σει µεταβατικ� περ	ο-
δο� για την αναδι�ρθρωση του τοµ�α του χ�-
λυβα, θ�τοντα� ω� προϋπ�θεση την αναλογι-
κ�τητα των ενισχ�σεων και τη µε	ωση τη�
παραγωγικ�� ικαν�τητα�, προκειµ�νου να επι-
τευχθε	 η βιωσιµ�τητα των τσεχικ�ν εται-
ρει�ν χ�λυβα.

634. Παρατ�θηκε επ	ση� η περ	οδο� χ�ριτο�
β�σει του πρωτοκ�λλου 2 τη� ευρωπαϊκ��
συµφων	α�, το οπο	ο προβλ�πει τη δυνατ�-
τητα �κτακτη� χορ�γηση� εν	σχυση� ανα-
δι�ρθρωση� στον τοµ�α του χ�λυβα. Το�το
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(1) Καθ�� και στην προαναφερθε	σα Κ�προ.



�γινε β�σει του προγρ�µµατο� αναδι�ρθρωση�
του τοµ�α του χ�λυβα που υπ�βαλε η τσεχικ�
κυβ�ρνηση στο τ�λο� Ιουν	ου 2002, το οπο	ο
�γινε αποδεκτ� απ� την ΕΕ.

635. Gσον αφορ� την Ουγγαρ	α, συµφων�-
θηκαν περιορισµ�νε� µεταβατικ�� ρυθµ	σει�
για τη µετατροπ� και σταδιακ� κατ�ργηση
ασυµβ	βαστων φορολογικ�ν πλεονεκτηµ�-
των που παρ�χονταν β�σει τη� παλαι�� φο-
ρολογικ�� νοµοθεσ	α�. Το συµφωνηθ�ν σ�-
στηµα µετατροπ�� προβλ�πει αυστηρ� αν�-
τατα �ρια για τι� φορολογικ�� απαλλαγ�� που
�χουν �δη χορηγηθε	 β�σει δ�ο καθεστ�των
συνδε�µενων µε επενδ�σει�, εν�, για µει�-
σει� φ�ρου που παρ�χονταν στο παρελθ�ν σε
υπερ�κτιε� εταιρε	ε� και για ορισµ�νε� φο-
ρολογικ�� απαλλαγ�� χορηγο�µενε� απ� το-
πικ�� αρχ��, τα πλεονεκτ�µατα θα καταργη-
θο�ν σταδιακ� µ�χρι το 2005 και το 2007, αντ	-
στοιχα.

636. Gσον αφορ� τη Μ�λτα, συµφων�θηκαν
περιορισµ�νε� µεταβατικ�� ρυθµ	σει� για την
προσαρµογ� µ�χρι το 2005 τη� αγορ�� εισα-
γωγ��, αποθ�κευση� και χονδρικο� εµπορ	ου
πετρελαϊκ�ν προϊ�ντων β�σει του �ρθρου 31
τη� συνθ�κη� ΕΚ. Επιπλ�ον, περιορισµ�νε�
µεταβατικ�� ρυθµ	σει� συµφων�θηκαν για τη
µετατροπ� και σταδιακ� κατ�ργηση ασυµ-
β	βαστων µ�τρων φορολογικ�� εν	σχυση�
β�σει τη� παλαι�� φορολογικ�� νοµοθεσ	α�,
επιβ�λλοντα� αυστηρ� αν�τατα �ρια για τι�
φορολογικ�� απαλλαγ�� που �χουν �δη χο-
ρηγηθε	. Επιπροσθ�τω�, δ�θηκε στη Μ�λτα
η δυνατ�τητα να διατηρ�σει �να σ�στηµα
µειωµ�νου φορολογικο� συντελεστ� στο
πλα	σιο ορισµ�νων καθεστ�των φορολογι-
κ�� εν	σχυση� µ�χρι το 2008, καθ�� και να χο-
ρηγ�σει εν	σχυση σε ναυπηγε	α, υπ� ορι-
σµ�νου� �ρου� που αφορο�ν τα επ	πεδα τη�
παραγωγ�� και µει�σει� τη� παραγωγικ��
ικαν�τητα�.

637. Gσον αφορ� την Πολων	α, κατ� τι� δια-
πραγµατε�σει� ορ	στηκε το πλα	σιο για την
�γκριση ενισχ�σεων αναδι�ρθρωση� προ�
τη βιοµηχαν	α χ�λυβα β�σει του αναθεωρη-
µ�νου προγρ�µµατο� αναδι�ρθρωση�, το
οπο	ο προβλ�πει αυστηρο�� �ρου� για µει-
�σει� τη� παραγωγικ�� ικαν�τητα�. Για να
µπορ�σουν να τεθο�ν σε εφαρµογ� οι µετα-
βατικ�� ρυθµ	σει� για τι� ενισχ�σει� ανα-
δι�ρθρωση� β�σει τη� συνθ�κη� προσχ�-
ρηση�, η περ	οδο� χ�ριτο� β�σει του πρω-
τοκ�λλου 2 τη� ευρωπαϊκ�� συµφων	α� για
την αποδοχ� ενισχ�σεων αναδι�ρθρωση�
πρ�πει να παραταθε	.

638. Για τα µ�τρα εν	σχυση� που εφαρµ�ζο-
νται στι� πολωνικ�� ειδικ�� οικονοµικ�� ζ�-
νε�, οι φορολογικ�� ενισχ�σει� που �χουν χο-
ρηγηθε	 β�σει τη� πολωνικ�� φορολογικ��
νοµοθεσ	α� και οι οπο	ε� ε	ναι ασυµβ	βαστε�
µε του� κοινοτικο�� καν�νε� για τι� κρατικ��
ενισχ�σει� πρ�πει να υποστο�ν µετατροπ��,
ο�τω� �στε να επιβληθο�ν αυστηρ� αν�τατα
�ρια στι� φορολογικ�� απαλλαγ�� που �χουν
�δη χορηγηθε	. Ω� προ� τα µ�τρα υπ�ρ των
ΜΜΕ, η Πολων	α µπορε	 να εφαρµ�σει τα
φορολογικ� µ�τρα για σ�ντοµο χρονικ� δι�-
στηµα, δηλαδ� µ�χρι το 2011 για τι� µικρ��
επιχειρ�σει� στι� ζ�νε� αυτ�� και µ�χρι το
2010 για τι� µεσα	ε� επιχειρ�σει�.

639. Τ�λο�, σε ορισµ�νε� περιοχ�� και για
περιορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα οι πολωνι-
κ�� εταιρε	ε� θα µπορο�ν να λαµβ�νουν κρα-
τικ� εν	σχυση για περιβαλλοντικ�� επενδ�-
σει�, �στε να µπορ�σουν να ανταποκριθο�ν
στι� κοινοτικ�� περιβαλλοντικ�� προδιαγρα-
φ��.

640. Gσον αφορ� τη Σλοβακ	α, οι µεταβατι-
κ�� ρυθµ	σει� αφορο�ν µ�τρα φορολογικ��
εν	σχυση� υπ�ρ δ�ο εταιρει�ν. Η ασυµβ	βα-
στη φορολογικ� εν	σχυση προ� τη µ	α απο-
δ�κτρια επιχε	ρηση στον τοµ�α του χ�λυβα
πρ�κειται να διακοπε	 στο τ�λο� του 2009 �
�ταν η εν	σχυση φθ�σει σε �να προκαθορι-
σµ�νο ποσ�, �ποιο απ� τα δ�ο συµβε	 πρ�το.
Στ�χο� τη� εν λ�γω εν	σχυση� ε	ναι να διευ-
κολυνθε	 ο συστηµατικ�� εξορθολογισµ��
τη� απασχ�ληση� πλεον�ζοντο� προσωπικο�,
εν� το απορρ�ον συνολικ� κ�στο� ε	ναι αν�-
λογο µε την εν	σχυση. Επιπλ�ον, ασυµβ	βα-
στη φορολογικ� εν	σχυση προ� µια αποδ�-
κτρια επιχε	ρηση στον τοµ�α τη� αυτοκινη-
τοβιοµηχαν	α� µετατρ�πηκε σε περιφερειακ�
επενδυτικ� εν	σχυση· η εν	σχυση θα περιο-
ριστε	 κατ’ αν�τατο �ριο στο 30% του επιλ�-
ξιµου επενδυτικο� κ�στου�.

641. Σηµαντικ� µ�ρο� των διαπραγµατε�σεων
προσχ�ρηση� στον τοµ�α του ανταγωνισµο�
αφορ� τη διαδικασ	α σχετικ� µε τι� ενισχ�-
σει� που οι υποψ�φιε� χ�ρε� επιθυµο�ν να
εξακολουθ�σουν να εφαρµ�ζουν και π�ραν
τη� ηµεροµην	α� προσχ�ρηση�. �χει µετα-
βιβαστε	 στην Επιτροπ� κατ�λογο� �λων των
υφιστ�µενων µ�τρων εν	σχυση� (καθεστ�των
και ενισχ�σεων ad hoc) που �χουν εξεταστε	
απ� τι� αρµ�διε� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�
αρχ�� των αντ	στοιχων υποψ�φιων χωρ�ν και
τα οπο	α κρ	θηκαν συµβιβ�σιµα µε το κοινο-
τικ� κεκτηµ�νο. Εφ�σον η Επιτροπ� δεν προ-
β�λει αντιρρ�σει�, τα µ�τρα εν	σχυση� θεω-
ρο�νται ω� υφιστ�µενη εν	σχυση. Gλα τα µ�-
τρα εν	σχυση� που θεωρο�νται ω� κρατικ��144
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ενισχ�σει� µε β�ση το κοινοτικ� κεκτηµ�νο
και τα οπο	α δεν περιλαµβ�νονται στον κα-
τ�λογο θα θεωρηθο�ν ω� ν�ε� ενισχ�σει� µετ�
την προσχ�ρηση.
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642. Η Επιτροπ� εκπονε	 τακτικ� εκθ�σει�
σχετικ� µε την πρ�οδο που πραγµατοπο	ησε
κ�θε υποψ�φια χ�ρα εν�ψει τη� προσχ�ρη-
ση�. Οι π�µπτε� 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 Οκτ�βριο 2002, αξιολογο�ν την πρ�οδο
που πραγµατοποι�θηκε µετ� τι� προηγο�µε-
νε� εκθ�σει� του 2001.

643. Η πρ�οδο� στον τοµ�α των συµπρ�ξεων
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� και των
συγκεντρ�σεων θεωρε	ται εν γ�νει ικανο-
ποιητικ� σε �,τι αφορ� τ�σο τη νοµοθεσ	α
�σο και τη δηµιουργ	α τη� απαρα	τητη� διοι-
κητικ�� υποδοµ��. Gλε� οι υποψ�φιε� χ�ρε�
�χουν εκδ�σει βασικο�� ν�µου� στον τοµ�α
του ανταγωνισµο�, ενσωµατ�νοντα� τα κ�ρια
στοιχε	α των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, εν� οι περισσ�τερε� απ� αυτ�� �χουν
επ	ση� θεσπ	σει τον �λεγχο των συγκεντρ�-
σεων. Η 	δρυση αρχ�ν ανταγωνισµο� πραγ-
µατοποι�θηκε επ	ση� πολ� γρ�γορα.

644. Εν�ψει των σχεδ	ων για εκσυγχρονισµ�
και αποκεντρωµ�νη εφαρµογ� των κοινοτι-
κ�ν καν�νων σχετικ� µε τι� συµπρ�ξει� και
καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση�, πρ�πει να
συνεχιστο�ν οι προσπ�θειε� εν	σχυση� τη�
διοικητικ�� ικαν�τητα� των αρχ�ν και απο-
τελεσµατικ�τερη� εφαρµογ�� των ανωτ�ρω
καν�νων, δ	νοντα� προτεραι�τητα σε υποθ�-
σει� που αφορο�ν τι� πιο σοβαρ�� στρεβλ�-
σει� του ανταγωνισµο�, και επιβ�λλοντα� πιο
αποτρεπτικ�� κυρ�σει�. Οµο	ω�, ε	ναι σηµα-
ντικ� να συνεχιστο�ν οι προσπ�θειε� ευαι-
σθητοπο	ηση� και ενεργ�τερη� συµµετοχ��
τη� δικαστικ�� εξουσ	α� σε θ�µατα συµπρ�-
ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�.

645. Σε σ�γκριση µε τον τοµ�α των συµπρ�-
ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, η
θ�σπιση του ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ�-
σεων στι� υποψ�φιε� χ�ρε� �ταν σε γενικ��
γραµµ�� πιο αντιφατικ�, βραδε	α και πολι-
τικ� ευα	σθητη. Ωστ�σο, οι διαπραγµατε�-
σει� προσχ�ρηση� επ�τρεψαν να επιταχυνθε	
η δηµιουργ	α εν�� νοµοθετικο� και διαδικα-
στικο� πλαισ	ου για του� καν�νε� που αφο-

ρο�ν τι� κρατικ�� ενισχ�σει�. Στο τ�λο� του
2002, οι περισσ�τερε� υποψ�φιε� χ�ρε� ελ�γ-
χουν τι� κρατικ�� ενισχ�σει� εφαρµ�ζοντα�
κριτ�ρια παρ�µοια µε τα κοινοτικ�.

646. Gλε� οι υποψ�φιε� χ�ρε� µε τι� οπο	ε�
διεξ�γονται διαπραγµατε�σει� �χουν δηµι-
ουργ�σει εθνικ�� αρχ�� για τον �λεγχο των
κρατικ�ν ενισχ�σεων. Η Τουρκ	α δ�χτηκε να
αναλ�βει τη σχετικ� πρωτοβουλ	α �ω� την
1η Ιανουαρ	ου 2003. Η Επιτροπ� �χει υπο-
γραµµ	σει �τι οι αρχ�� αυτ�� θα πρ�πει να
ελ�γχουν αποτελεσµατικ� τι� ν�ε� και υφι-
στ�µενε� κρατικ�� ενισχ�σει� που χορηγο�-
νται απ� �λου� του� ενδιαφερ�µενου� οργα-
νισµο��.

647. Για να διασφαλιστε	 η απαρα	τητη δια-
φ�νεια, οι περισσ�τερε� υποψ�φιε� χ�ρε�
δηµιο�ργησαν εξαντλητικο�� καταλ�γου� 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� εκ-
θ�σει� του� για τι� κρατικ�� ενισχ�σει� να ε	-
ναι σ�µφωνε� µε τη µεθοδολογ	α που χρησι-
µοποιε	ται σχετικ� για την κατ�ρτιση των εκ-
θ�σεων τη� Επιτροπ��. Το 2002, περιλ�φθηκαν
για πρ�τη φορ� στοιχε	α για τι� υποψ�φιε�
χ�ρε� στον π	νακα επιδ�σεων τη� Επιτροπ��
για τι� κρατικ�� ενισχ�σει�. �τσι, ο π	νακα�
επιδ�σεων αποτελε	 µια διαφαν� και προσιτ�
στο κοιν� πηγ� πληροφορι�ν για την �λη κα-
τ�σταση των κρατικ�ν ενισχ�σεων στην Ευ-
ρωπαϊκ� �νωση και τι� υποψ�φιε� χ�ρε�.

3. ¡ÔÌÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ
Û‡Ó‰ÂÛË˜

648. Για την περαιτ�ρω ολοκλ�ρωση του νο-
µικο� πλαισ	ου των σχ�σεων µεταξ� τη� Κοι-
ν�τητα� και δ�κα συνδεδεµ�νων χωρ�ν τη�
Κεντρικ�� και Ανατολικ�� Ευρ�πη� στον το-
µ�α του ανταγωνισµο�, τ�θηκαν προ� συζ�-
τηση µε τι� ΧΚΑΕ δ�ο δ�σµε� εκτελεστικ�ν
καν�νων (1). Η πρ�τη δ�σµη αφορ� την εφαρ-
µογ� των διατ�ξεων για τον ανταγωνισµ� που
περιλαµβ�νονται στι� ευρωπαϊκ�� συµφων	ε�
και οι οπο	ε� εφαρµ�ζονται σε επιχειρ�σει�
(συµπρ�ξει� και καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα�
θ�ση�). Η δε�τερη δ�σµη αφορ� του� καν�-
νε� που δι�πουν τι� κρατικ�� ενισχ�σει�.
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(1) Το συµβο�λιο σ�νδεση� ΕΚ-Τουρκ	α� του ∆εκεµβρ	ου 2001
εξ�δωσε ενια	ου� εκτελεστικο�� καν�νε�, �πω� προβλ�πεται
στην απ�φαση τελωνειακ�� �νωση� του 1995, που καλ�πτουν
του� καν�νε� τ�σο για τι� επιχειρ�σει� �σο και για τον �λεγχο
των συγκεντρ�σεων.



649. Εκτελεστικο	 καν�νε� για θ�µατα συ-
µπρ�ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�-
ση� ε	χαν �δη εκδοθε	 τα προηγο�µενα χρ�-
νια για �λε� τι� ΧΚΑΕ [Τσεχικ� ∆ηµοκρα-
τ	α (1), Πολων	α (2), Σλοβακικ� ∆ηµοκρατ	α (3),
Ουγγαρ	α (4), Βουλγαρ	α (5), Ρουµαν	α (6),
Εσθον	α (7), Λιθουαν	α (8), Σλοβεν	α (9) και
Λεττον	α (10)]. Ωστ�σο, λ�γω ορισµ�νων συ-
νταγµατικ�ν προβληµ�των σχετικ� µε την
εφαρµογ� των εκτελεστικ�ν καν�νων στην
Ουγγαρ	α, το συµβο�λιο σ�νδεση� εξ�δωσε
εκτελεστικο�� καν�νε� στον τοµ�α των συ-
µπρ�ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�-
ση� για την Ουγγαρ	α το 2002 (11). Εκτελεστι-
κο	 καν�νε� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων ε	χαν εκδοθε	 προηγουµ�νω� για
οκτ� ΧΚΑΕ [Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α (12) Λι-
θουαν	α (13), Λεττον	α (14), Ρουµαν	α (15), Σλο-
βεν	α (16), Πολων	α (17), Βουλγαρ	α (18) και Σλο-
βακ	α (19)], εν� το 2002 εκδ�θηκαν και για την
Εσθον	α (20).

650. Gσον αφορ� του� χ�ρτε� περιφερειακ�ν
ενισχ�σεων, οι οπο	οι πρ�πει να εκδοθο�ν
απ� τι� αντ	στοιχε� επιτροπ�� σ�νδεση�, το
2002 το Συµβο�λιο εν�κρινε χ�ρτε� περιφε-
ρειακ�ν ενισχ�σεων για την Εσθον	α, τη Λετ-

τον	α, τη Λιθουαν	α και τη Σλοβεν	α, οι οπο	οι
ε	χαν υποβληθε	 απ� την Επιτροπ� β�σει των
προτ�σεων των συνδεδεµ�νων χωρ�ν. Η Επι-
τροπ� υπ�βαλε επ	ση� το 2002 στο Συµβο�-
λιο σχ�δια χαρτ�ν περιφερειακ�ν ενισχ�-
σεων για την Πολων	α και τη Ρουµαν	α.

651. Gσον αφορ� τον τοµ�α του χ�λυβα, η πε-
ρ	οδο� χ�ριτο� β�σει του πρωτοκ�λλου 2 τη�
ευρωπαϊκ�� συµφων	α� για την αποδοχ� ενι-
σχ�σεων αναδι�ρθρωση� στον τοµ�α του χ�-
λυβα παρατ�θηκε και για το 2002 (21), συµπε-
ριλαµβανοµ�νη� τη� �γκριση� προγρ�µµατο�
αναδι�ρθρωση�, για την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α.
Παρ�µοιε� παρατ�σει� για την Πολων	α, τη
Ρουµαν	α και τη Βουλγαρ	α προβλ�πονται εν
αναµον� τη� �γκριση� προγραµµ�των ανα-
δι�ρθρωση�.

4. ∆Â¯ÓÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· 
ÚÔ˜ ÙÈ˜ ˘Ô„‹ÊÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜

652. Η παροχ� τεχνικ�� βο�θεια� στον το-
µ�α του ανταγωνισµο� εξακολουθε	 να απο-
τελε	 βασικ� εργαλε	ο για την προπαρασκευ�
των υποψ�φιων προ� �νταξη χωρ�ν. Ειδικ�
µ�τρα εφαρµ�ζονται στο πλα	σιο του προ-
γρ�µµατο� Phare. Β�σει των προγραµµ�των
«αδελφοπο	ηση�», τα οπο	α αποσκοπο�ν στην
εν	σχυση των θεσµικ�ν οργ�νων των υπο-
ψηφ	ων χωρ�ν, εµπειρογν�µονε� των κρα-
τ�ν µελ�ν τη� ΕΕ παρ�χουν συµβουλευτικ��
υπηρεσ	ε� σε µακροπρ�θεσµη β�ση στι� αρ-
µ�διε� για τον ανταγωνισµ� και τι� κρατικ��
ενισχ�σει� αρχ�� των ΧΚΑΕ. Εξ�λλου, τον
Απρ	λιο του 2002 διοργαν�θηκαν κοιν��
εκπαιδευτικ�� συνεδρι�σει� για του� υπαλ-
λ�λου� των αρχ�ν ανταγωνισµο� των υπο-
ψηφ	ων χωρ�ν. Οι συνεδρι�σει� αυτ�� επι-
κεντρ�νονται στην επεξ�γηση, για τι� υπο-
ψ�φιε� χ�ρε�, του ν�ου κεκτηµ�νου στον
τοµ�α του ανταγωνισµο� καθ�� και στην υλο-
πο	ηση και την εφαρµογ� των καν�νων αντα-
γωνισµο�. Τον Οκτ�βριο 2002, οργαν�θηκε
εκπαιδευτικ� συνεδρ	αση για του� δικαστ��
των υποψ�φιων χωρ�ν.

653. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� κατ�βαλε ση-
µαντικ�� προσπ�θειε� για την περαιτ�ρω
εντατικοπο	ηση των επαφ�ν τη� µε τι� αρχ��
ανταγωνισµο� των υποψηφ	ων χωρ�ν. Τον
Ιο�νιο του 2002, πραγµατοποι�θηκε στη Β	λνα
τη� Λιθουαν	α� η �γδοη ετ�σια δι�σκεψη για
τον ανταγωνισµ� µεταξ� των υπηρεσι�ν αντα-
γωνισµο� των υποψηφ	ων χωρ�ν και τη� Ευ-
ρωπαϊκ�� Επιτροπ��. Στι� αντιπροσωπε	ε�
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(1) Απ�φαση 1/96 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Τσεχικ�� ∆η-
µοκρατ	α� τη� 30�� Ιανουαρ	ου 1996 (ΕΕ L 31 τη� 9.2.1996).

(2) Απ�φαση 1/96 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Πολων	α� τη�
16η� Ιουλ	ου 1996 (ΕΕ L 208 τη� 17.8.1996).

(3) Απ�φαση 1/96 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβακ	α� τη�
15η� Αυγο�στου 1996 (ΕΕ L 295 τη� 20.11.1996).

(4) Απ�φαση 2/96 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Ουγγαρ	α� τη�
6η� Νοεµβρ	ου 1996 (ΕΕ L 295 τη� 20.11.1996) που �χει αντι-
κατασταθε	 απ� την απ�φαση 1/2002, βλ�πε υποσηµε	ωση 11.

(5) Απ�φαση 2/97 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Βουλγαρ	α� τη�
7η� Οκτωβρ	ου 1997 (ΕΕ L 15 τη� 21.1.1998).

(6) Απ�φαση 1/1999 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Ρουµαν	α�
τη� 16η� Μαρτ	ου 1999 (ΕΕ L 96 τη� 10.4.1999).

(7) Απ�φαση 1/1999 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Εσθον	α� τη�
28η� Απριλ	ου 1999 (ΕΕ L 144 τη� 9.6.1999).

(8) Απ�φαση 4/1999 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Λιθουαν	α�
τη� 26η� ΜαKου 1999 (ΕΕ L 156 τη� 23.6.1999).

(9) Απ�φαση 4/2000 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβεν	α�
τη� 21η� ∆εκεµβρ	ου 2000 (ΕΕ L 130 τη� 12.5.2001).

(10) Απ�φαση 5/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Λεττον	α�
τη� 25η� Απριλ	ου 2001 (ΕΕ L 183 τη� 6.7.2001).

(11) Απ�φαση 1/2002 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Ουγγαρ	α�
τη� 29η� Ιανουαρ	ου 2002 (ΕΕ L 145 τη� 4.6.2002).

(12) Απ�φαση 1/98 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Τσεχικ�� ∆η-
µοκρατ	α� τη� 24η� Ιουν	ου 1998 (ΕΕ L 195 τη� 11.7.1998).

(13) Απ�φαση 2/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Λιθουαν	α�
τη� 22α� Φεβρουαρ	ου 2001 (ΕΕ L 98 τη� 7.4.2001).

(14) Απ�φαση 4/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Λεττον	α�
τη� 20�� Μαρτ	ου 2001 (ΕΕ L 163 τη� 20.6.2001).

(15) Απ�φαση 4/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Ρουµαν	α�
τη� 10η� Απριλ	ου 2001 (ΕΕ L 138 τη� 22.5.2001).

(16) Απ�φαση 2/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβεν	α�
τη� 3η� ΜαKου 2001 (ΕΕ L 163 τη� 20.6.2001).

(17) Απ�φαση 3/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Πολων	α�
τη� 23η� ΜαKου 2001 (ΕΕ L 215 τη� 9.8.2001).

(18) Απ�φαση 2/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Βουλγαρ	α�
τη� 23η� ΜαKου 2001 (ΕΕ L 216 τη� 10.8.2001).

(19) Απ�φαση 6/2001 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Σλοβακ	α�
τη� 22α� Νοεµβρ	ου 2001 (ΕΕ L 48 τη� 20.2.2002).

(20) Απ�φαση 1/2002 του συµβουλ	ου σ�νδεση� ΕΕ-Εσθον	α� τη�
15η� Ιανουαρ	ου 2002 (ΕΕ L 299 τη� 1.11.2002). (21) Βλ�πε προηγο�µενο σηµε	ο.
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συµµετε	χαν αν�τατα στελ�χη των αρµ�διων
για τον ανταγωνισµ� και τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� αρχ�ν των υποψηφ	ων χωρ�ν και τη�
Επιτροπ��, περιλαµβανοµ�νου και του επι-
τρ�που κ. Monti. Η ετ�σια δι�σκεψη παρ�-
χει την ευκαιρ	α για ανταλλαγ� απ�ψεων και
εµπειρι�ν. Χρησιµε�ει επ	ση� για την οικο-
δ�µηση και εν	σχυση επαγγελµατικ�ν επα-
φ�ν µεταξ� υπαλλ�λων που ασχολο�νται µε
θ�µατα ανταγωνισµο�. Η δι�σκεψη τη� χρο-
νι�� αυτ�� επικεντρ�θηκε στη συγκεκριµ�νη
προετοιµασ	α για την προσχ�ρηση στον το-
µ�α του ανταγωνισµο�.

654. Η Γ∆ Ανταγωνισµ�� συν�χισε τι� δι�-
φορε� διµερε	� επαφ�� τη� µε τι� αρµ�διε�
για τον ανταγωνισµ� και τι� κρατικ�� ενι-
σχ�σει� αρχ�� των υποψ�φιων χωρ�ν κατ� τη
δι�ρκεια του 2002. Πραγµατοποι�θηκαν τε-
χνικ�� συζητ�σει� σε επ	πεδο εµπειρογνω-
µ�νων µε αντικε	µενο την προσ�γγιση στον
τοµ�α των συµπρ�ξεων και καταχρ�σεων δε-
σπ�ζουσα� θ�ση�, τη� εν	σχυση� των θεσµι-
κ�ν οργ�νων και τη� επιβολ�� τη� νοµοθε-
σ	α�. Παρ�µοιε� συσκ�ψει� πραγµατοποι�-
θηκαν επ	ση� σχετικ� µε την προσ�γγιση των
νοµοθεσι�ν στον τοµ�α των κρατικ�ν ενι-
σχ�σεων, τη� 	δρυση� αρχ�ν παρακολο�θη-
ση� των κρατικ�ν ενισχ�σεων και ειδικ�ν
ζητηµ�των στον 	διο τοµ�α, �πω� η σ�νταξη
ετ�σιων εκθ�σεων για τι� κρατικ�� ενισχ�-
σει�, η κατ�ρτιση χαρτ�ν περιφερειακ�ν ενι-
σχ�σεων, οι πτυχ�� των επενδυτικ�ν κιν�-
τρων και των ειδικ�ν οικονοµικ�ν ζων�ν που
σχετ	ζονται µε τι� κρατικ�� ενισχ�σει� και η
εκτ	µηση µεµονωµ�νων υποθ�σεων σε ευα	-
σθητου� τοµε	�.

B — ¢ÈÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

1. ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜

655. Η διµερ�� συνεργασ	α µε τι� Ηνωµ�νε�
Πολιτε	ε� βασ	ζεται στη συµφων	α συνεργα-
σ	α� στον τοµ�α του ανταγωνισµο� που υπε-
γρ�φη στι� 23 Σεπτεµβρ	ου 1991. K�θε χρ�νο,
η Επιτροπ� υποβ�λλει στο Συµβο�λιο και το
Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο λεπτοµερ� �κθεση
πεπραγµ�νων για τη συνεργασ	α τη� µε τι�
ΗΠΑ β�σει τη� συµφων	α� συνεργασ	α� του
1991 (1) και τη� συµφων	α� του 1998 για τη θε-

τικ� αβροφροσ�νη (2). Η τελευτα	α �κθεση
κ�λυπτε την περ	οδο απ� την 1η Ιανουαρ	ου
2001 µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2001 (3). Η �κ-
θεση για το 2002 θα δηµοσιευθε	 κατ� τη δι�ρ-
κεια του 2003.

656. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002, η Επιτροπ�
συν�χισε τη στεν� συνεργασ	α τη� µε την
αντιµονοπωλιακ� υπηρεσ	α του Υπουργε	ου
∆ικαιοσ�νη� και την Οµοσπονδιακ� Επιτροπ�
Εµπορ	ου των ΗΠΑ. Πολλ�� πρ�ξει� σε �λου�
του� τοµε	� των αντιµονοπωλιακ�ν καν�νων
εξετ�στηκαν ταυτ�χρονα απ� την Επιτροπ�
και τι� αµερικανικ�� υπηρεσ	ε�. Οι συζητ�σει�
µεταξ� των προαναφερθεισ�ν υπηρεσι�ν τε	-
νουν να επικεντρωθο�ν σε ζητ�µατα �πω� ο
ορισµ�� τη� αγορ��, η πιθαν� επ	πτωση µια�
πρ�ξη� στον ανταγωνισµ� στι� αγορ�� αυτ��
και η βιωσιµ�τητα των τυχ�ν προτειν�µενων
διορθωτικ�ν µ�τρων.

657. Πραγµατοποι�θηκαν �ρευνε� στι� οπο	ε�
σηµει�θηκε στεν� διατλαντικ� συνεργασ	α,
ειδικ�τερα στι� υποθ�σει� των συγκεντρ�-
σεων Bayer/Aventis Crop Science, HP/Compaq
και Solvay/Ausimont. Η Επιτροπ� συνεργ�-
στηκε επ	ση� στεν� µε του� αµερικανο�� οµο-
λ�γου� τη� σε �ρευνε� που δεν αφορο�σαν συ-
γκεντρ�σει�. Ειδικ�τερα, µεγ�λε� υποθ�σει�
διεθν�ν συµπρ�ξεων συχν� εξετ�ζονται ταυ-
τ�χρονα απ� την Επιτροπ� και το Υπουργε	ο
∆ικαιοσ�νη�. Η συνεργασ	α στι� �ρευνε� υπο-
θ�σεων συγκ�ντρωση� περιλαµβ�νει επ	ση�
συντονισµ� των ερευνητικ�ν µ�τρων, �πω�
επιλογ� κατ�λληλου χρ�νου για τη διεν�ρ-
γεια επιτ�πιων ελ�γχων. Η συνεργασ	α ΕΕ-
ΗΠΑ σε συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� ανταγωνι-
σµο� εξετ�ζεται µε περισσ�τερε� λεπτοµ�-
ρειε� στο κεφ�λαιο τη� παρο�σα� �κθεση�
που αφιερ�νεται στον �λεγχο των συγκε-
ντρ�σεων.

658. Το 2002, πραγµατοποι�θηκαν πολυ�-
ριθµε� διµερε	� επαφ�� µεταξ� τη� Επιτρο-
π�� και των αµερικανικ�ν υπηρεσι�ν και συ-
χν�� επισκ�ψει� υπαλλ�λων και απ� τι� δ�ο
πλευρ��. Στι� 23 Ιουλ	ου, ο επ	τροπο� κ. Mario
Monti συν�ντησε στι� Βρυξ�λλε� του� υπευ-
θ�νου� των αµερικανικ�ν αντιµονοπωλιακ�ν
αρχ�ν, τον αναπληρωτ� υπουργ� δικαιοσ�-
νη� Charles James και τον πρ�εδρο τη� Οµο-
σπονδιακ�� Επιτροπ�� Εµπορ	ου Timothy
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(1) Συµφων	α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυ-
β�ρνηση� 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 στην ΕΕ L 131 τη�
15.6.1995).

(2) Συµφων	α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυ-
β�ρνηση� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν τη� Αµερικ�� σχετικ�
µε την εφαρµογ� των αρχ�ν τη� θετικ�� διεθνο�� αβροφρο-
σ�νη� κατ� την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ	α� του� περ	 αντα-
γωνισµο� (ΕΕ L 173 τη� 18.6.1998).

(3) Εκδ�θηκε στι� 17 Σεπτεµβρ	ου 2002, COM(2002) 505 τελικ�.



Muris, µε την ευκαιρ	α τη� ετ�σια� διµερο��
συνεδρ	αση� ΕΕ-ΗΠΑ.

659. Η οµ�δα εργασ	α� ΕΕ-ΗΠΑ στον τοµ�α
των συγκεντρ�σεων συν�χισε τι� εργασ	ε�
τη� το 2002. Η οµ�δα εργασ	α� περιλαµβ�νει
δι�φορε� υποοµ�δε�, µ	α απ� τι� οπο	ε� ασχο-
λε	ται µε διαδικαστικ� θ�µατα, εν� οι υπ�-
λοιπε� εξετ�ζουν ουσιαστικ� θ�µατα. Τον
Οκτ�βριο, η Επιτροπ� και οι αντιµονοπω-
λιακ�� αρχ�� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν, το
Υπουργε	ο ∆ικαιοσ�νη� και η Οµοσπονδιακ�
Επιτροπ� Εµπορ	ου, συµφ�νησαν τι� «β�λ-
τιστε� πρακτικ��» τη� συνεργασ	α� σε �ρευ-
νε� υποθ�σεων συγκ�ντρωση�. Σε αυτ�� τι�
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� η Επιτροπ� και οι
αρχ�� των ΗΠΑ ορ	ζουν τι� πρακτικ�� που
πρ�πει να εφαρµ�ζουν �ταν εξετ�ζουν την 	δια
πρ�ξη.

2. ∫·Ó·‰¿˜

660. Η διµερ�� συνεργασ	α µε τον Καναδ�
βασ	ζεται στη συµφων	α συνεργασ	α� στον
τοµ�α του ανταγωνισµο� που τ�θηκε σε ισχ�
τον Ιο�νιο 1999 (1). Κ�θε χρ�νο, 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 2001 �ω� την 31η ∆εκεµ- 
βρ	ου 2001 (2). Η �κθεση για το 2002 θα δηµο-
σιευθε	 κατ� τη δι�ρκεια του 2003.

661. Οι αρµ�διε� αρχ�� ανταγωνισµο� των
δ�ο µερ�ν εξετ�ζουν ολο�να και περισσ�τε-
ρε� υποθ�σει�. Οι επαφ�� µεταξ� τη� Ευρω-
παϊκ�� Επιτροπ�� και τη� αντ	στοιχη� κανα-
δικ�� αρχ��, τη� Καναδικ�� Υπηρεσ	α� Αντα-
γωνισµο�, �ταν συχν�� και αποδοτικ��. Οι
συζητ�σει� αφορο�σαν συγκεκριµ�νε� υπο-
θ�σει�, καθ�� και γενικ�τερα θ�µατα πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο�. Μ�λη των µον�δων των
δ�ο αρχ�ν που ε	ναι επιφορτισµ�νε� µε τον
�λεγχο των συγκεντρ�σεων και των συµπρ�-
ξεων πραγµατοπο	ησαν σ�σκεψη για να συ-
ζητ�σουν θ�µατα τη� αρµοδι�τητ�� του�. Επ	-
ση�, για πρ�τη φορ� το 2002 οργαν�θηκε
ανταλλαγ� µελ�ν του προσωπικο� για πε-
ρ	οδο �ξι µην�ν µε απ�σπαση εν�� υπαλλ�-
λου απ� κ�θε υπηρεσ	α στην �λλη.

3. π·ˆÓ›·

662. �γιναν πολλ�� συσκ�ψει� και επ	σηµε�
επαφ�� µεταξ� τη� Επιτροπ�� και των ιαπω-
νικ�ν αρχ�ν. Η ετ�σια διµερ�� σ�σκεψη µε-
ταξ� τη� Επιτροπ�� και τη� Ιαπωνικ�� Επι-
τροπ�� Ανταγωνισµο� πραγµατοποι�θηκε
στι� Βρυξ�λλε� στι� 25 Οκτωβρ	ου. Οι δ�ο
πλευρ�� συζ�τησαν τι� πρ�σφατε� εξελ	ξει�
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� και τι� προοπτι-
κ�� διµερο�� συνεργασ	α�.

663. Η Επιτροπ� ολοκλ�ρωσε µε επιτυχ	α
τι� διαπραγµατε�σει� για τη σ�ναψη διµε-
ρο�� συµφων	α� συνεργασ	α�. Στη συν�χεια,
στι� 8 ΜαKου, η Επιτροπ� εξ�δωσε πρ�ταση
απ�φαση� του Συµβουλ	ου και τη� Επιτρο-
π�� για τη σ�ναψη συµφων	α� µεταξ� των Ευ-
ρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυβ�ρνηση�
τη� Ιαπων	α� σχετικ� µε τη συνεργασ	α για
την αντιµετ�πιση των στρεβλωτικ�ν για τον
ανταγωνισµ� δραστηριοτ�των (3). Στην πρ�-
ταση αυτ� επισυν�πτεται ω� παρ�ρτηµα το
σχ�διο τη� προβλεπ�µενη� διµερο�� συµ-
φων	α� ΕΕ/Ιαπων	α�. Το σχ�διο συµφων	α�
ε	ναι αποτ�λεσµα εντατικ�ν διαπραγµατε�-
σεων µεταξ� τη� Επιτροπ�� και τη� κυβ�ρ-
νηση� τη� Ιαπων	α� —στο Τ�κιο και στι� Βρυ-
ξ�λλε�— απ� τον Ιο�νιο 2000 µ�χρι τον Μ�ιο
2002. Η Επιτροπ� διεξ�γαγε τι� διαπραγµα-
τε�σει� για το προτειν�µενο σχ�διο β�σει
οδηγι�ν που ε	χε εγκρ	νει το Συµβο�λιο στι�
8 Ιουν	ου 2000. Η προβλεπ�µενη συµφων	α θα
προστεθε	 στο επεκτειν�µενο δ	κτυο διµε-
ρ�ν συµφωνι�ν συνεργασ	α� στον τοµ�α του
ανταγωνισµο�, ενισχ�οντ�� το και συµπλη-
ρ�νοντα� µια σειρ� συµφωνι�ν �πω� οι συµ-
φων	ε� ΕΕ-ΗΠΑ του 1991 και του 1998, η
συµφων	α ΕΕ/Καναδ� του 1999 (1)και η συµ-
φων	α ΗΠΑ/Ιαπων	α� του 1999 (4). Προτο�
εκδ�σει απ�φαση επ	 τη� πρ�ταση� τη� Επι-
τροπ��, το Συµβο�λιο διαβουλε�θηκε µε το
Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο, το οπο	ο εν�κρινε
το κε	µενο στι� 3 Ιουλ	ου. Η διαδικασ	α �γκρι-
ση� και υπογραφ�� τη� συµφων	α� θα συνε-
χιστε	 τ�ρα στο πλα	σιο του Συµβουλ	ου. Η
προτειν�µενη συµφων	α θα αυξ�σει τι� δυ-
νατ�τητε� συνεργασ	α� µεταξ� τη� Επιτροπ��
και τη� Ιαπωνικ�� Επιτροπ�� Ανταγωνισµο�
και αναµ�νεται να οδηγ�σει σε πολ� στεν�-
τερε� σχ�σει� µεταξ� των δ�ο αρχ�ν αντα-
γωνισµο� και σε καλ�τερη καταν�ηση των
αντ	στοιχων πολιτικ�ν ανταγωνισµο�.
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(1) Συµφων	α µεταξ� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυ-
β�ρνηση� του Καναδ� σχετικ� µε την εφαρµογ� του δικα	ου
του� περ	 ανταγωνισµο�, ΕΕ L 175 τη� 10.7.1999.

(2) Εκδ�θηκε στι� 17 Σεπτεµβρ	ου 2002, COM(2002) 505 τελικ�.

(3) COM(2002) 230 τελικ� τη� 8η� ΜαKου 2002, διαθ�σιµο on line
στη διε�θυνση http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/
2002/com2002_0230en01.pdf 

(4) ∆ιαθ�σιµη on line στη διε�θυνση http://www.usdoj.gov/atr/
public/international/docs/3740.htm
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664. Κατ� τη δι�ρκεια του 2002 η Επιτροπ�
συνεργ�στηκε µε τι� αρµ�διε� αρχ�� για τον
ανταγωνισµ� διαφ�ρων χωρ�ν του ΟΟΣΑ, ει-
δικ�τερα τη� Αυστραλ	α�, τη� Ν�α� Ζηλαν-
δ	α� και τη� Κορ�α�. Οι επαφ�� αυτ�� αφο-
ρο�σαν τ�σο συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� �σο
και γενικ�τερα θ�µατα πολιτικ�� ανταγωνι-
σµο�.

665. Κατ� τη δι�ρκεια του �του� η Επιτροπ�
συν�χισε επ	ση� τη στεν� συνεργασ	α τη� µε
την Εποπτε�ουσα Αρχ� τη� ΕΖΕΣ εφαρµ�ζο-
ντα� τη συµφων	α για τον Ευρωπαϊκ� Οικο-
νοµικ� Χ�ρο.
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666. Το διεθν�� δ	κτυο ανταγωνισµο� (∆∆Α)
ε	ναι µια πρ�σφατη πρωτοβουλ	α που παρ�-
χει την ευκαιρ	α σε αρχ�� ανταγωνισµο� απ�
�λο τον κ�σµο να συζητ�σουν τι� δυνατ�τη-
τε� σ�γκλιση� στου� σχετικο�� τοµε	� τη�
διεθνο�� πολιτικ�� ανταγωνισµο�. Η Επι-
τροπ� �ταν µ	α απ� τι� κινητ�ριε� δυν�µει�
που οδ�γησαν στη δηµιουργ	α του ∆∆Α απ�
14 αρχ�� ανταγωνισµο� στη Ν�α Υ�ρκη τον
Οκτ�βριο του 2001. �να χρ�νο αργ�τερα,
77 υπηρεσ	ε� ανταγωνισµο� απ� 68 χ�ρε�
και π�ντε ηπε	ρου� �χουν προσχωρ�σει στο
∆∆Α. �να απ� τα χαρακτηριστικ� του γνω-
ρ	σµατα ε	ναι �τι περιλαµβ�νει πολλ�� απ�
τι� νε�τερε� αρχ�� ανταγωνισµο� απ� ανα-
πτυσσ�µενε� και υπ� µετ�βαση οικονοµ	ε�.
Το ∆∆Α δηµιουργ�θηκε ω� δ	κτυο χωρ	�
υλικ� υπ�σταση, του οπο	ου οι εργασ	ε� θα
αφορο�ν συγκεκριµ�να σχ�δια που αναµ�-
νεται να διευκολ�νουν την πρακτικ� συνερ-
γασ	α µεταξ� αρχ�ν ανταγωνισµο�. Φιλο-
δοξε	 εντ�λει να προτε	νει «β�λτιστε� πρα-
κτικ��» συµβ�λλοντα� στη βελτ	ωση τη�
διακυβ�ρνηση� σε �ναν κ�σµο που τε	νει
στην παγκοσµιοπο	ηση.

667. Κατ� τον πρ�το χρ�νο �παρξ�� του, το
∆∆Α επικ�ντρωσε τη δραστηρι�τητ� του σε
δ�ο σχ�δια: µ	α οµ�δα εργασ	α� µελ�τησε δια-
δικαστικ�� και ουσιαστικ�� πτυχ�� του ελ�γ-
χου των συγκεντρ�σεων που αφορο�ν περισ-
σ�τερε� απ� µ	α �ννοµε� τ�ξει�. Το δε�τερο
σχ�διο εξ�τασε τι� προσεγγ	σει� στο θ�µα
τη� υπερ�σπιση� του ανταγωνισµο�, εν�� �ρου
που αναφ�ρεται στο ιδια	τερο καθ�κον των
αρχ�ν ανταγωνισµο� να προλαµβ�νουν και

να αντιµετωπ	ζουν τι� στρεβλ�σει� του αντα-
γωνισµο� που προκαλο�νται απ� κρατικ�� πα-
ρεµβ�σει�. Τα αποτελ�σµατα αυτ�ν των
σχεδ	ων παρουσι�στηκαν σε αν�τερου� υπαλ-
λ�λου� υπηρεσι�ν ανταγωνισµο�, εκπροσ�-
που� �λλων διεθν�ν φορ�ων που εργ�ζονται
στον 	διο τοµ�α, καθ�� και σε µη κυβερνητι-
κο�� συµβο�λου� κατ� την πρ�τη ετ�σια δι�-
σκεψη του ∆∆Α στη Ν�πολη τη� Ιταλ	α� στο
δι�στηµα 27 �ω� 29 Σεπτεµβρ	ου. Ειδικ�τερα,
τα µ�λη του ∆∆Α εν�κριναν δ�σµη µη δε-
σµευτικ�ν «κατευθυντ�ριων αρχ�ν σχετικ�
µε την κοινοπο	ηση συγκεντρ�σεων και τι�
διαδικασ	ε� στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων»,
και συζ�τησαν ορισµ�νε� πιο χρηστικ�� «συ-
νιστ�µενε� πρακτικ��» στον τοµ�α του διε-
θνο�� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων. Στη Ν�-
πολη, τα µ�λη του ∆∆Α συζ�τησαν επ	ση�
σχετικ� µε το κατ�λληλο αναλυτικ� πλα	σιο
εξ�ταση� των συγκεντρ�σεων. Η οµ�δα ερ-
γασ	α� του ∆∆Α για την υπερ�σπιση του αντα-
γωνισµο�, απ� την πλευρ� τη�, υπ�βαλε µια
πλ�ρη µελ�τη σχετικ� µε το τι πρ�ττουν οι
υπηρεσ	ε� του ∆∆Α �σον αφορ� την υπερ�-
σπιση του ανταγωνισµο� και ποια εργαλε	α
χρησιµοποιο�ν για την ιδια	τερη αυτ� απο-
στολ�. Αυτ� η ανασκ�πηση, που επιχειρε	ται
για πρ�τη φορ� και στην οπο	α η Επιτροπ�
συν�βαλε ουσιωδ��, βασ	ζει σε µεγ�λο
βαθµ� τι� διαπιστ�σει� τη� σε �ρευνα µε-
ταξ� των µελ�ν του ∆∆Α. Gλα τα �γγραφα
του ∆∆Α υπ�ρχουν στον δικτυακ� τη� τ�πο,
www.internationalcompetitionnetwork.org.

668. Στη Ν�πολη, τα µ�λη του ∆∆Α δηµι-
ο�ργησαν µ	α ακ�µη οµ�δα εργασ	α� µε
στ�χο την αντιµετ�πιση των ιδια	τερων ανα-
γκ�ν των αναπτυσσ�µενων και υπ� µετ�βαση
οικονοµι�ν, και ζ�τησαν απ� την Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� και το ∆ικαστ�ριο Ανταγωνισµο�
τη� Ν�τια� Αφρικ�� να συµπροεδρε�σουν
στο εν λ�γω σχ�διο, που φ�ρει την επωνυµ	α
«Αν�πτυξη ικανοτ�των και εφαρµογ� τη� πο-
λιτικ�� ανταγωνισµο�». Η οµ�δα εργασ	α�
αρχικ� θα εστι�σει τι� δραστηρι�τητ�� τη� σε
τρ	α θ�µατα: α) οφ�λη τη� επιβολ�� του δι-
κα	ου του ανταγωνισµο� στι� αναπτυσσ�µε-
νε� χ�ρε�· β) εκτ	µηση των προκλ�σεων που
αντιµετωπ	ζουν οι αναπτυσσ�µενε� χ�ρε�
�σον αφορ� την εφαρµογ� πολιτικ�ν αντα-
γωνισµο� και τη σ�σταση αξι�πιστων
υπηρεσι�ν επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α�, συ-
µπεριλαµβανοµ�νων των στρατηγικ�ν που
χρησιµοπο	ησαν οι χ�ρε� αυτ�� για να αντι-
µετωπ	σουν τι� προκλ�σει�, και γ) πρ�τυπα
στ�ριξη� απ� χ�ρε� ετα	ρου� και πολυεθνι-
κ�� υπηρεσ	ε�. 149
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669. Στο πλα	σιο τη� τ�ταρτη� υπουργικ��
δι�σκεψη� του ΠΟΕ στη Ντ�χα του Κατ�ρ
(9 �ω� 14 Νοεµβρ	ου 2001) οι υπουργο	 ανα-
γν�ρισαν «την αν�γκη εν�� πολυµερο�� πλαι-
σ	ου (για την πολιτικ� ανταγωνισµο�) προ-
κειµ�νου να ενισχυθε	 η συνεισφορ� τη� πο-
λιτικ�� ανταγωνισµο� στο διεθν�� εµπ�ριο
και τη διεθν� αν�πτυξη (…) και η οµ�δα ερ-
γασ	α� του ΠΟΕ για το εµπ�ριο και τον αντα-
γωνισµ� (ΟΕΕΑ) �λαβε µια ν�α και πιο σαφ�
εντολ� για την εργασ	α τη� για την περ	οδο
µ�χρι την π�µπτη υπουργικ� δι�σκεψη». Οι
υπουργο	 συµφ�νησαν επ	ση� �τι οι δια-
πραγµατε�σει� του ΠΟΕ θα ξεκινο�σαν µετ�
την π�µπτη υπουργικ� δι�σκεψη. Η σ�σκεψη
τη� ΟΕΕΑ στι� 23 και 24 Απριλ	ου �ταν η
πρ�τη µετ� την υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ
στη Ντ�χα και τη σαφ� εντολ� που δ�θηκε
στην αναπτυξιακ� ατζ�ντα τη� Ντ�χα (ΑΑΝΤ)
να «διευκρινιστο�ν» θ�µατα που σχετ	ζονται
µε τη διαπραγµ�τευση µια� πολυµερο�� συµ-
φων	α� για το εµπ�ριο και τον ανταγωνισµ�
στο πλα	σιο του ΠΟΕ. Τα κ�ρια θ�µατα τη�
ηµερ�σια� δι�σκεψη� τη� εν λ�γω σ�σκεψη�
�ταν οι βραχυπρ�θεσµε� και µακροπρ�θε-
σµε� αν�γκε� τεχνικ�� βο�θεια� και αν�πτυ-
ξη� ικανοτ�των (ΤΒΑΙ) των αναπτυσσ�µενων
χωρ�ν, τα σηµαντικ� θ�µατα για τι� µελλο-
ντικ�� διαπραγµατε�σει� και η δηµιουργ	α
αξι�πιστων εγχ�ριων συστηµ�των ανταγω-
νισµο�. Εν�ψει τη� συζ�τηση�, η Γραµµατε	α
συν�ταξε �να βασικ� �γγραφο σχετικ� µε την
ΤΒΑΙ. Η Γραµµατε	α συν�ταξε επ	ση� τρ	α
ακ�µη βασικ� �γγραφα το 2002 σχετικ� µε
την εθελοντικ� συνεργασ	α, τι� συµπρ�ξει�
ιδια	τερη� σοβαρ�τητα� και τι� βασικ�� αρχ��
στου� τοµε	� του εµπορ	ου και του ανταγωνι-
σµο�. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� υπ�βαλε τη
συµβολ� τη� (1) για την τεχνικ� βο�θεια και
του� �ρου� τη� εθελοντικ�� διεθνο�� συνερ-
γασ	α�. Κατ� τη δι�ρκεια τη� συζ�τηση�, η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� τ�νισε την αν�γκη να
παρ�χεται στ�ριξη στον τοµ�α τη� ΤΒΑΙ, η
οπο	α, αφεν��, θα αναπτ�ξει την ικαν�τητα
των θεσµικ�ν οργ�νων µια� χ�ρα� να αναλ�-
ουν την οικονοµ	α τη� και την αγορ�, αλλ�
και να επιβ�λλουν του� καν�νε�, και, αφετ�-
ρου, θα ευαισθητοποι�σει την κοιν� γν�µη
σχετικ� µε του� στ�χου� τη� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο� και θα συµβ�λει στην αν�πτυξη µια�
κουλτο�ρα� ανταγωνισµο�.

670. Η δε�τερη σ�σκεψη τη� ΟΕΕΑ πραγ-
µατοποι�θηκε στι� 1 και 2 Ιουλ	ου και �δωσε

την ευκαιρ	α για µια ζωνταν� και ουσιαστικ�
συζ�τηση των δ�ο θεµ�των τη� ηµερ�σια�
δι�ταξη�, δηλαδ� των συµπρ�ξεων ιδια	τε-
ρη� σοβαρ�τητα� και τη� εθελοντικ�� συ-
νεργασ	α� µεταξ� αρχ�ν ανταγωνισµο�. Η
Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� υπ�βαλε �να �γγραφο
σχετικ� µε τι� συµπρ�ξει� ιδια	τερη� σοβα-
ρ�τητα� (WT/WGTCP/193). Οι συζητ�σει�
κ�λυψαν τι� δυνατ�� επιλογ�� σχετικ� µε την
�κταση τη� απαγ�ρευση� των συµπρ�ξεων
ιδια	τερη� σοβαρ�τητα� (η απαγ�ρευση µπο-
ρε	 να καλ�πτει µ�νο τι� διεθνε	� συµπρ�ξει�,
�λε� τι� συµπρ�ξει� που �χουν επιπτ�σει�
στο διεθν�� εµπ�ριο � �λε� τι� συµπρ�ξει�
χωρ	� καµ	α εξα	ρεση), καθ�� και τη σ�νδεση
µεταξ� τη� απαγ�ρευση� «per se» και των προ-
σεγγ	σεων που βασ	ζονται στον «καν�να τη�
ελλ�γου αιτ	α�». Hλλο �να σηµαντικ� θ�µα
αφορο�σε τα ελ�χιστα χαρακτηριστικ� τη�
πολυµερο�� απαγ�ρευση� (π.χ. ρητ� απαγ�-
ρευση, υποχρ�ωση πρ�βλεψη� αποτελεσµα-
τικ�ν κυρ�σεων κλπ.). Οι συµµετ�χοντε�
πραγµατε�θηκαν επ	ση� γενικ�� πτυχ�� τη�
συνεργασ	α� (πολυµερ�� συζ�τηση, επιτροπ�
ΠΟΕ, αµοιβα	α αξιολ�γηση, µεθοδολογ	ε�
κλπ.), καθ�� και τη συνεργασ	α σε συγκε-
κριµ�νε� περιπτ�σει� (στο πλα	σιο αυτ� συ-
ζητ�θηκε και η θετικ� αβροφροσ�νη).

671. Η τρ	τη σ�σκεψη τη� ΟΕΕΑ πραγµατο-
ποι�θηκε στι� 26 και 27 Σεπτεµβρ	ου και αφο-
ρο�σε τι� βασικ�� αρχ�� του εµπορ	ου και του
ανταγωνισµο�. Η θ�ση τη� Ευρωπαϊκ�� Επι-
τροπ�� παρουσι�στηκε προφορικ� και, κα-
τ�πιν των παρατηρ�σεων και των ερωτ�σεων
που διατυπ�θηκαν στη σ�σκεψη του Σεπτεµ-
βρ	ου, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� υπ�βαλε �να
�γγραφο σχετικ� µε τι� «βασικ�� αρχ��» πριν
απ� τη σ�σκεψη του Νοεµβρ	ου. Στη σ�σκεψη
του Σεπτεµβρ	ου υποβλ�θηκαν επ	ση� �γ-
γραφα και �γιναν παρουσι�σει� απ� τη Ν�α
Ζηλανδ	α (η οπο	α πρ�τεινε τη θ�σπιση µια�
ν�α� «αρχ�� τη� πληρ�τητα�», β�σει τη�
οπο	α� οι απαλλαγ��/εξαιρ�σει� πρ�πει να
εφαρµ�ζονται κατ� τρ�πο που θα ελαχιστο-
ποιε	 τι� οικονοµικ�� στρεβλ�σει�), απ� την
Αυστραλ	α, την Κορ�α, την Ταϊλ�νδη (πρ�-
τεινε την αρχ� τη� «ειδικ�� και διαφοροποι-
ηµ�νη� µεταχε	ριση�»), απ� την Ελβετ	α, τι�
ΗΠΑ (µεταξ� �λλων υπ�βαλαν λεπτοµερε	�
ερωτ�σει� σχετικ� µε τη «διαδικαστικ� αµε-
ροληψ	α»), απ� την Ιαπων	α, την Ινδ	α (που
υπαιν	χθηκε �τι ενδ�χεται να συµφων�σει,
ε�ν χορηγηθε	 µια επαρκο�� δι�ρκεια� µετα-
βατικ� περ	οδο� πριν απ� την εφαρµογ�) και
απ� την Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α.

672. Η τελευτα	α σ�σκεψη τη� ΟΕΕΑ κατ� τη
δι�ρκεια του �του� �γινε στι� 20 Νοεµβρ	ου.
Το �γγραφο τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� σχε-150

(1) WT/WGTCP/184.
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τικ� µε τι� «βασικ�� αρχ��» (µοναδικ� ου-
σιαστικ� συµβολ�) ε	χε καλ� υποδοχ� και
προκ�λεσε ορισµ�νε� θετικ�� αντιδρ�σει�,
παρ� την απουσ	α υπαλλ�λων απ� τι� πρω-
τε�ουσε�. Gσον αφορ� τη διαδικασ	α, συµ-
φων�θηκε να γ	νουν δ�ο επ	 τη� ουσ	α� συ-
σκ�ψει� τη� οµ�δα� εργασ	α� το 2003 πριν
απ� την π�µπτη υπουργικ� δι�σκεψη του ΠΟΕ
στην Κανκο�ν τον Σεπτ�µβριο του 2003, �που
οι υπουργο	 θα συµφων�σουν του� �ρου� των
διαπραγµατε�σεων.

3. ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (∂∞)
ÙÔ˘ √√™∞

673. Το 2002 πραγµατοποι�θηκαν τρει� συ-
σκ�ψει� τη� ΕΑ, στι� 12 Φεβρουαρ	ου, στι� 5
και 6 Ιουν	ου και στι� 23 και 24 Οκτωβρ	ου. Η
πρ�τη σ�σκεψη τη� ΕΑ ε	χε ω� αντικε	µενο
την αµοιβα	α αξιολ�γηση τη� Τουρκ	α� και
την �κθεση τη� Τουρκ	α� µε κ�ριο θ�µα τι�
αυξαν�µενε� προσπ�θειε� που καταβ�λλει
για την επιβολ� τη� νοµοθεσ	α�. Η Γραµµα-
τε	α τη� ΕΑ υπ�βαλε επ	ση� υπ�µνηµα σχε-
τικ� µε τον ανταγωνισµ� στην αγορ� προϊ�-
ντο�, επ	 του οπο	ου η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
εκδ�λωσε θετικ� στ�ση προσθ�τοντα� �τι οι
δε	κτε� αποτελεσµατικ�τητα� πρ�πει να ανα-
πτυχθο�ν και να επικαιροποιηθο�ν.

674. Κατ� τη δε�τερη σ�σκεψη τη� ΕΑ εξε-
τ�στηκαν σχ�δια για µελλοντικ�� συσκ�ψει�
του Παγκ�σµιου Φ�ρουµ για τον Ανταγωνι-
σµ� (ΠΦΑ) και συµφων�θηκε να πραγµατο-
ποιηθε	 η επ�µενη σ�σκεψη του ΠΦΑ τον Φε-
βρου�ριο 2003 (1), παρ�λληλα µε τι� συσκ�-
ψει� τη� ΕΑ του ΟΟΣΑ. Επιπλ�ον, η ΕΑ
συζ�τησε τι� εκπτ�σει� πιστ�� πελατειακ��
σχ�ση�. Σε ορισµ�νε� �ννοµε� τ�ξει� οι εκ-
πτ�σει� αυτ�� απαγορε�ονται �ταν παρ�χο-
νται απ� εταιρε	ε� που κατ�χουν δεσπ�ζουσα
θ�ση, εν� σε �λλε� χ�ρε� πρ�πει να αποδει-
κν�εται �τι οι αγοραστ�� εντ�λει βλ�πτονται
απ� µια συµπεριφορ� που, τουλ�χιστον αρ-
χικ�, θα �πρεπε να ωφελε	 του� αγοραστ��
στου� οπο	ου� παρ�χεται η �κπτωση. Ωστ�σο,
υπ�ρξε οµοφων	α ω� προ� το �τι η ισχ�� στην
αγορ� καθιστ� πιθαν�τερε� τι� δυσµενε	� για
τον ανταγωνισµ� συν�πειε� των εκπτ�σεων
πιστ�� πελατειακ�� σχ�ση�. Τ�λο�, η ΕΑ πραγ-
µατοπο	ησε σ�σκεψη στρογγυλ�� τρ�πεζα�

σχετικ� µε τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων σε
αναδυ�µενε� (υψηλ�� καινοτοµ	α�) αγορ��. Οι
αντιπρ�σωποι συµφ�νησαν �τι δεν απαιτε	ται
µεν ιδια	τερη προσ�γγιση του ελ�γχου των συ-
γκεντρ�σεων σε αγορ�� υψηλ�� καινοτοµ	α�,
αλλ� οι αρχ�� ανταγωνισµο� αντιµετωπ	ζουν
ιδια	τερα προβλ�µατα �σον αφορ� τον ορισµ�
των αγορ�ν, την εκτ	µηση των φραγµ�ν εισ�-
δου στην αγορ�, και την πρ�βλεψη τη� πιθα-
ν�� εξ�λιξη� των αγορ�ν. Λ�γω των ιδια	τερων
αυτ�ν προβληµ�των, πρ�πει να δ	δεται λιγ�-
τερο β�ρο� στα διαρθρωτικ� χαρακτηριστικ�,
δηλαδ� στου� δε	κτε� συγκ�ντρωση�. Επ	ση�,
τα προβλ�µατα αυτ� καθιστο�ν απαρα	τητη
την καλ�τερη καταν�ηση των αγορ�ν υψηλ��
καινοτοµ	α�, αξιοποι�ντα�, µεταξ� �λλων,
πληροφορ	ε� προερχ�µενε� απ� την υπερ�-
σπιση του ανταγωνισµο� σχετικ� µε αγορ��
που �χουν δικτυακ�� υποδοµ��. Οι αρχ�� αντα-
γωνισµο� γνωρ	ζουν πολ� καλ� �τι σε περι-
πτ�σει� συµπρ�ξεων σε τ�τοιε� αγορ�� οι ευ-
νοϊκ�� � δυσµενε	� συν�πειε� για τον ανταγω-
νισµ� ε	ναι πιθαν�τερο να εµφανιστο�ν στη
δυναµικ� αποτελεσµατικ�τητα απ� �,τι στη
στατικ� αποτελεσµατικ�τητα. Κατ� καν�να,
η προσοχ� εστι�ζεται µ�νο στι� αγορ�� προϊ-
�ντο� και τεχνολογ	α�, αλλ� και στον δυνη-
τικ� ανταγωνισµ�. Η πιο εµφαν�� διαφορ� µε-
ταξ� του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων σε �λ-
λε� αγορ�� και στι� αναδυ�µενε� αγορ�� αφορ�
τα εφαρµοζ�µενα διορθωτικ� µ�τρα. Στην πε-
ρ	πτωση των αναδυ�µενων αγορ�ν, χρησιµο-
ποιο�νται πολ� περισσ�τερο ιδια	τερα εξατο-
µικευµ�να µ�τρα που αφορο�ν τη συµπεριφορ�
των επιχειρ�σεων � συνδυασµ�� τ�τοιων µ�-
τρων και διαρθρωτικ�ν µ�τρων για την εξ�-
λειψη των καθαρ�ν επιζ�µιων για τον αντα-
γωνισµ� συνεπει�ν.

675. Η τελευτα	α σ�σκεψη τη� ΕΑ περιλ�µ-
βανε στρογγυλ� τρ�πεζα σχετικ� µε την επι-
κοινων	α και την πολιτικ� �ναντι των µ�σων
ενηµ�ρωση�, στο πλα	σιο τη� οπο	α� η συζ�-
τηση επικεντρ�θηκε στι� µεθ�δου� βελτ	ωση�
τη� επικοινων	α� στον τοµ�α τη� πολιτικ��
ανταγωνισµο�. Μια ακ�µη στρογγυλ� τρ�-
πεζα πραγµατε�θηκε τα ουσιαστικ� κριτ�ρια
που χρησιµοποιο�νται για την εκτ	µηση των
συγκεντρ�σεων, εν� συζητ�θηκαν τα θετικ�
και τα αρνητικ� στοιχε	α του κριτηρ	ου τη�
«σηµαντικ�� εξασθ�νηση� του ανταγωνι-
σµο�» και του κριτηρ	ου «τη� δεσπ�ζουσα�
θ�ση�». Τ�λο�, συµφων�θηκε να διεξαχθε	
στρογγυλ� τρ�πεζα σχετικ� µε τα διορθωτικ�
µ�τρα σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων (�νοιξη
2003), τον αποκλεισµ� απ� την αγορ� µ�σω
εξοντωτικ�� τιµολ�γηση� (φθιν�πωρο 2003),
θ�µατα προστασ	α� των καταναλωτ�ν (φθι-
ν�πωρο 2003) και σχετικ� µε τον ανταγωνι-
σµ� και την καινοτοµ	α (�νοιξη 2004). 151

(1) Η ηµερ�σια δι�ταξη θα περιλαµβ�νει τα ακ�λουθα θ�µατα:
α) εµπεριστατωµ�νη εξ�ταση των θεσµικ�ν οργ�νων τη� Ν�-
τια� Αφρικ�� στον τοµ�α του ανταγωνισµο�, β) συζ�τηση
σχετικ� µε τον β�λτιστο σχεδιασµ� των θεσµικ�ν οργ�νων
στον τοµ�α του ανταγωνισµο� και του� στ�χου� του δικα	ου
και τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο�, γ) συζ�τηση για το ρ�λο
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο� σε µια µικρ� οικονοµ	α.
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676. Η τ�ταρτη σ�νοδο� τη� ∆ιακυβερνητι-
κ�� Οµ�δα� Εµπειρογνωµ�νων τη� ∆ι�σκε-
ψη� των Ηνωµ�νων Εθν�ν για το Εµπ�ριο
και την Αν�πτυξη (∆ΗΕΕΑ) πραγµατοποι-
�θηκε στη Γενε�η στι� 3 �ω� 5 Ιουλ	ου και
ε	χε ικανοποιητικ� συµµετοχ� εµπειρο-
γνωµ�νων σε θ�µατα ανταγωνισµο� απ� ανα-
πτυσσ�µενε� χ�ρε� και περιφερειακο�� ορ-
γανισµο��. Μετ� την εναρκτ�ρια οµιλ	α του
προ�δρου τη� Κορεατικ�� Επιτροπ�� Αντα-
γωνισµο� κ. Nam Kee Lee, που �θεσε το πλα	-
σιο τη� συζ�τηση�, π�ραν το λ�γο αντιπρ�-
σωποι διαφ�ρων χωρ�ν για να παρουσι�-
σουν τι� εξελ	ξει� �σον αφορ� την πολιτικ�
ανταγωνισµο� και την εφαρµογ� τη� στι�
χ�ρε� του�. Οι οµιλητ�� προ�ρχονταν απ� τη
Ρωσ	α, τη Γαλλ	α, την Ουκραν	α, το Ιρ�ν,
την Ινδ	α, την Κο�βα, τη Ν�τια Αφρικ�, τη
Ζιµπ�µπουε, τη Ζ�µπια, το Κατ�ρ, τη Σρι
Λ�νκα, τη Βενεζου�λα, τη Ρουµαν	α, την
Κ	να (1), την Ακτ� του Ελεφαντοστο�, τη

Μαλαισ	α, το Μαρ�κο, την Αργεντιν�, τη
∆οµινικαν� ∆ηµοκρατ	α, την Μπουρκ	να
Φ�σο, τον Λ	βανο, την Κ�στα Ρ	κα, την Κο-
ρ�α, το Μπεν	ν και τι� περιφερειακ�� αφρι-
κανικ�� οργαν�σει� UEMOA (Οικονοµικ�
και Νοµισµατικ� �νωση τη� ∆υτικ�� Αφρι-
κ��) και Comesa (Κοιν� Αγορ� τη� Ανατο-
λικ�� και Μεσηµβριν�� Αφρικ��). Οι πα-
ρεµβα	νοντε� τ�νισαν τι� ιδια	τερε� αν�-
γκε� και απαιτ�σει� των αναπτυσσ�µενων
οικονοµι�ν και ζ�τησαν ενισχυµ�νη τεχνικ�
συνεργασ	α και βο�θεια για να αναπτ�ξουν
τι� ικαν�τητ�� του� εν�ψει του επερχ�µε-
νου γ�ρου διαπραγµατε�σεων του ΠΟΕ. Η
αντιπροσωπε	α τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ��
παρεν�βη απ� τη θ�ση τη� συντονιστικ��
επιτροπ�� στη συζ�τηση σχετικ� µε το ση-
µε	ο επαφ�� µεταξ� τη� τοµεακ�� ρ�θµιση�
και των υπηρεσι�ν ανταγωνισµο� «γενικ�ν
καθηκ�ντων» και παρουσ	ασε τι� γενικ��
αρχ�� στι� οπο	ε� βασ	στηκε η απ�φαση να
ανοιχθο�ν οι υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια�
στον ανταγωνισµ�, τον καταµερισµ� τη� ερ-
γασ	α� µεταξ� των κανονιστικ�ν αρχ�ν και
των αντιµονοπωλιακ�ν υπηρεσι�ν και την
εµπειρ	α τη� ΕΕ σε δι�φορου� τοµε	�
(π.χ. παροχ� ανοικτο� δικτ�ου τηλεπικοι-
νωνι�ν, αποδεσµοπο	ηση τοπικο� βρ�χου,
εκ των προτ�ρων ασ�µµετρη ρ�θµιση κλπ.).
Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� παρεν�βη επ	ση�
στη συζ�τηση σχετικ� µε την τεχνικ� βο�-
θεια και τι� δραστηρι�τητε� αν�πτυξη� ικα-
νοτ�των.

152

(1) Το 1993 θεσπ	στηκε ν�µο� για τον ανταγωνισµ�, ο οπο	ο�
πραγµατε�εται τ�σο τι� συµπρ�ξει� και καταχρ�σει� δε-
σπ�ζουσα� θ�σει� �σο και τον αθ�µιτο ανταγωνισµ�. Οι κι-
νεζικ�� αρχ�� εξ�τασαν 285 υποθ�σει� που αφορο�σαν πε-
ριοριστικ�� επιχειρηµατικ�� πρακτικ�� και 203 υποθ�σει�
που αφορο�σαν απ�πειρε� δηµιουργ	α� µονοπωλιακ�� δι�ρ-
θρωση� στην αγορ� το 2001 (οι υποθ�σει� που εξετ�στηκαν
το 2001 �ταν περισσ�τερε� απ� το σ�νολο των υποθ�σεων
που εξετ�στηκαν κατ� την πενταετ	α 1995-2000).



VI — ¶ƒ√√¶∆π∫∂™ °π∞ ∆√ 2003

1. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÊˆÓ›Â˜
Î·È Î·Ù·¯Ú‹ÛÂÈ˜ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û·˜ ı¤ÛË˜
Î·È ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË

Ν	α νοµοθετικ� κε�µενα στο πλα�σιο
του εκσυγχρονισµο� των καν!νων εφαρµογ&

των �ρθρων 81 και 82 τη
 συνθ&κη
 ΕΚ

677. Προετοιµ�ζοντα� την αποτελεσµατικ�
εφαρµογ� του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ.
1/2003 (1) απ� την 1η ΜαKου 2004 και εξ��, η
Επιτροπ� θα εκδ�σει κατ� τη δι�ρκεια του
2003 κανονισµ� εφαρµογ�� τη� Επιτροπ��
και αρκετ�� ανακοιν�σει�, στ�χο� των οπο	ων
ε	ναι να βοηθ�σουν τι� εθνικ�� αρχ�� αντα-
γωνισµο�, τα εθνικ� δικαστ�ρια, του� κατα-
ναλωτ�� και τη βιοµηχαν	α ω� προ� τη λει-
τουργ	α του ν�ου καθεστ�το� επιβολ�� τη�
νοµοθεσ	α�. Η Επιτροπ� προβλ�πεται να εκ-
δ�σει ανακοιν�σει� σχετικ� µε τη συνεργα-
σ	α µε τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο� και τα
εθνικ� δικαστ�ρια, την εφαρµογ� του �ρθρου
81 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ και την
εφαρµογ� του κριτηρ	ου του «επηρεασµο�
του διακρατικο� εµπορ	ου», την �κδοση κα-
τευθυντ�ριων γνωµ�ν και τη µεταχε	ριση των
καταγγελι�ν.

∆ραστηρι!τητα στον τοµ	α τη
 επιβολ&

τη
 νοµοθεσ�α


678. Η κ�ρια δραστηρι�τητα τη� Γ∆ Ανταγω-
νισµ�� ω� προ� την επιβολ� των καν�νων σχε-
τικ� µε τι� συµπρ�ξει� και τι� καταχρ�σει� δε-
σπ�ζουσα� θ�ση� θα ε	ναι και π�λι η εξ�ταση
µεµονωµ�νων υποθ�σεων. Θα συνεχιστε	 η
προσπ�θεια να µειωθε	 περαιτ�ρω η µ�ση δι�ρ-
κεια των διαδικασι�ν και να επικεντρωθο�ν οι
π�ροι σε µε	ζονο� σηµασ	α� νοµικ� και οικο-
νοµικ� θ�µατα � θ�µατα σηµαντικο� ενδιαφ�-
ροντο� για την πολιτικ� τη� ΕΕ, συµπεριλαµ-
βανοµ�νων των µ�τρων που παρεµποδ	ζουν την
πλ�ρη ολοκλ�ρωση τη� αγορ�� και βλ�πτουν
τα συµφ�ροντα των καταναλωτ�ν.

679. Θα δοθε	 απ�λυτη προτεραι�τητα σε υπο-
θ�σει� καταχρηστικ&
 συµπεριφορ�
 εταιρει�ν
µε δεσπ�ζουσα θ�ση, ιδ	ω� σε τοµε	� που χα-
ρακτηρ	ζονται απ� ταχε	α οικονοµικ� � τε-
χνολογικ� αν�πτυξη (π.χ. τηλεπικοινων	ε�,
µ�σα ενηµ�ρωση�).

680. Η εξ�ταση µεµονωµ�νων υποθ�σεων θα
παραµε	νει η κ�ρια προτεραι�τητα τη� δρα-
στηρι�τητα� τη� Επιτροπ�� �σον αφορ� την

επιβολ& τη
 νοµοθεσ�α
 στον τοµ	α των συ-
µπρ�ξεων. Η καταπολ�µηση των συµπρ�ξεων
ιδια	τερη� σοβαρ�τητα� µπορε	 να ε	ναι επι-
τυχ�� µ�νο �ταν υπ�ρχει αξι�πιστη αποτρε-
πτικ� δρ�ση. Η αποτροπ� απ� αυτο� του ε	-
δου� την παρ�νοµη συµπεριφορ� µπορε	 να
επιτευχθε	 µ�νον �ταν ανακαλ�πτεται και
εξαρθρ�νεται σηµαντικ�� αριθµ�� µυστικ�ν
συµπρ�ξεων, οι οπο	ε� τιµωρο�νται µ�σω
αποφ�σεων που επιβ�λλουν πρ�στιµα. Β�σει
τη� εργασ	α� που �γινε το 2002, για το 2003
µπορε	 να αναµ�νεται η �κδοση αποφ�σεων
που θα τιµωρο�ν τι� συµπρ�ξει� το 	διο απο-
τελεσµατικ� µε το προηγο�µενο �το�.

681. Gσον αφορ� την εξ�ταση µεµονωµ�νων
υποθ�σεων, η Επιτροπ� θα εξακολουθ�σει να
δ	δει προτεραι�τητα σε σηµαντικο�� τοµε	�
τη� ευρωπαϊκ�� οικονοµ	α�, �που η δραστη-
ρι�τητ� τη� επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α� βελ-
τι�νει �µεσα την ευηµερ	α των καταναλωτ�ν.

682. Gσον αφορ� τι� διαδικαστικ�� πτυχ��
τη� επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α� στον τοµ�α των
συµπρ�ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα�
θ�ση�, η πρ�σβαση στο φ�κελο αποτελε	 µια
απ� τι� θεµελι�σει� εγγυ�σει� για την προ-
στασ	α του δικαι�µατο� αµ�νη�. Αξιοποι�-
ντα� την εµπειρ	α που αποκτ�θηκε µ�χρι σ�-
µερα απ� την εφαρµογ� τη� ανακο	νωση� τη�
Επιτροπ�� σχετικ� µε του� καν�νε� εσωτε-
ρικ�� διαδικασ	α� για την εξ�ταση των αιτ�-
σεων πρ�σβαση� στο φ�κελο (2), αλλ� και για
να προσαρµοστε	 η εν λ�γω ανακο	νωση στην
πρ�σφατη νοµολογ	α, αναµ�νεται η �κδοση
αναθεωρηµ�νη� ανακο	νωση� απ� την Επι-
τροπ� κατ� τη δι�ρκεια του 2003.

683. Θα καταβληθε	 επ	ση� προσπ�θεια βελ-
τ	ωση� των τεχνικ�ν γν�σεων για τη διεν�ργεια
επιτ�πιων ελ�γχων, εν�ψει των ν�ων εξουσι�ν
που παρ�χει στην Επιτροπ� ο εκσυγχρονισµ��
των καν�νων αντιµετ�πιση� των συµπρ�ξεων
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Η προ-
σπ�θεια αυτ� καλ�πτει, µεταξ� �λλων, τι� µε-
θ�δου� και τι� ικαν�τητε� αναζ�τηση� ηλε-
κτρονικ�ν πληροφορι�ν. Οι ν�οι καν�νε� στον
τοµ�α των συµπρ�ξεων και των καταχρ�σεων
δεσπ�ζουσα� θ�ση� θα ενισχ�σουν τη δυνατ�-
τητα τη� Επιτροπ�� να συγκεντρ�νει αποδει-
κτικ� στοιχε	α, κυρ	ω� επιτρ�ποντα� τη διε-
ν�ργεια ελ�γχων σε ιδιωτικ�� κατοικ	ε� �που
φυλ�σσονται επιχειρηµατικ� αρχε	α.

684. �να τελευτα	ο, αλλ� �χι στερο�µενο
σηµασ	α�, θ�µα ε	ναι το π�µπτο International
Cartel Workshop, που επ	ση� περιλαµβ�νε-
ται στο πρ�γραµµα τη� Επιτροπ�� για το 2003,
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γεγον�� που δε	χνει την προτεραι�τητα που
δ	δεται στη διεθν� συνεργασ	α. Πρ�κειται
για µια ετ�σια δι�σκεψη 200 εκπροσ�πων
απ� υπηρεσ	ε� επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α� στον
τοµ�α των συµπρ�ξεων απ� �λο τον κ�σµο,
που διοργαν�νεται εκ περιτροπ��, �που ανα-
κοιν�νονται οι «β�λτιστε� πρακτικ��» των
αντ	στοιχων υπηρεσι�ν, για παρ�δειγµα �σον
αφορ� τι� τεχνικ�� �ρευνα�, τη διεν�ργεια
ηλεκτρονικ�ν ερευν�ν, τη διεθν� συνεργασ	α
και �λλα θ�µατα συµπρ�ξεων.

685. Β�σει τη� διαδικασ	α� τη� Λισσαβ�να�,
στον τοµ�α τη� ελευθ	ρωση
 θα δοθε	 προτε-
ραι�τητα σε δρ�σει� επιβολ�� τη� νοµοθε-
σ	α� που αφορο�ν το �νοιγµα των αγορ�ν ηλε-
κτρισµο� και αερ	ου στον ανταγωνισµ�, κα-
θ�� και σε υποθ�σει� στον τοµ�α των
µεταφορ�ν. Επιπλ�ον, θα δοθε	 ιδια	τερη προ-
σοχ� σε τοµε	� ευα	σθητου� απ� την �ποψη
του ανταγωνισµο�/τοµε	� στου� οπο	ου� η
Επιτροπ� λαµβ�νει µ�τρα σχετικ� µε την
ελε�θερη αγορ�, �πω� οι χρηµατοπιστωτικ��
υπηρεσ	ε� και τα ελε�θερα επαγγ�λµατα.

2. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

686. Στον τοµ�α του ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων, η σηµαντικ�τερη εργασ	α τη� Επι-
τροπ�� ε	ναι η πρωτοβουλ	α αναθε�ρηση�
του πλαισ	ου εξ�ταση� των συγκεντρ�σεων µε
κοινοτικ� δι�σταση απ� την Επιτροπ� (ανα-
θε�ρηση του βασικο� κανονισµο� του Συµ-
βουλ	ου και των παρ�γωγων κανονιστικ�ν µ�-
τρων). Hλλο πολ� ενδιαφ�ρον στοιχε	ο για
το 2003 ε	ναι η �κδοση ανακο	νωση� σχετικ�
µε την εκτ	µηση οριζ�ντιων συγκεντρ�σεων
και την εν	σχυση τη� συνεργασ	α� µε �λλε�
αρχ�� ανταγωνισµο� σε διεθν�� επ	πεδο µε
στ�χο τη σ�γκλιση των διαδικασι�ν και τη�
ουσιαστικ�� εξ�ταση�.

3. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

687. Η πολιτικ� στον τοµ�α των κρατικ�ν
ενισχ�σεων θα αναπτυχθε	 περαιτ�ρω το 2003,
προκειµ�νου να εκσυγχρονιστε	 και να απλο-
ποιηθε	, και να εξασφαλιστε	 �να προβλ�ψιµο

και σαφ�� πλα	σιο εντ�� του οπο	ου θα µπο-
ρο�ν να λειτουργ�σουν �λα τα ενδιαφερ�-
µενα µ�ρη. Οι στ�χοι και η λογικ� του θα κα-
ταστο�ν σαφ�στεροι σε ανακο	νωση τη� Επι-
τροπ��. Τα υπ�ρχοντα µ�σα ελ�γχου των
κρατικ�ν ενισχ�σεων θα ελεγχθο�ν εξονυ-
χιστικ�, προκειµ�νου να εξαλειφθο�ν τα εν-
δεχ�µενα αντιφατικ� στοιχε	α του� και να
απλοποιηθο�ν ουσιωδ��. Θα καταβληθε	 προ-
σπ�θεια απλοπο	ηση� και εξορθολογισµο�
των διαδικασι�ν, �που το�το ε	ναι δυνατ�.

688. Μεταξ� των ιδια	τερων προτεραιοτ�των
για το 2003 περιλαµβ�νεται η εκπ�νηση κα-
νονισµο� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α για τι�
ενισχ�σει� στην �ρευνα και αν�πτυξη υπ�ρ
ΜΜΕ, και η κατ�ρτιση καταλ�γου τοµ�ων
που πλ�ττονται απ� σοβαρ� διαρθρωτικ� προ-
βλ�µατα και στου� οπο	ου� περιορ	ζονται οι
περιφερειακ�� επενδυτικ�� ενισχ�σει�. Θα
συνταχθο�ν ν�οι καν�νε� για τη ναυπηγικ�
βιοµηχαν	α, καθ�τι οι υφιστ�µενοι λ�γουν το
2003. Ιδια	τερη προτεραι�τητα θα δοθε	 επ	-
ση� στον καθορισµ� κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τη χορ�γηση αντιστ�θµιση�
για το κ�στο� παροχ�� υπηρεσι�ν γενικο�
οικονοµικο� συµφ�ροντο�. Η συνεργασ	α µε
τι� υποψ�φιε� χ�ρε� θα συνεχιστε	 το 2003
προκειµ�νου να καταρτιστο�ν οι κατ�λογοι
µε τα υφιστ�µενα µ�τρα εν	σχυση� που πρ�-
πει να περιληφθο�ν στι� συνθ�κε� προσχ�-
ρηση�.

4. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜

689. Gσον αφορ� τη διε�ρυνση, η Επιτροπ�
θα παρακολουθ�σει στεν� την εκπλ�ρωση
απ� τι� δ�κα υποψ�φιε� χ�ρε� των προϋπο-
θ�σεων και απαιτ�σεων που �χουν συµφωνη-
θε	 για την προσχ�ρηση.

690. Προκειµ�νου να προωθηθε	 η διεθν&
 σ�-
γκλιση, η Επιτροπ� θα συνεχ	σει τη σηµα-
ντικ� εργασ	α τη� στο πλα	σιο του διεθνο��
δικτ�ου ανταγωνισµο� και τη� προετοιµασ	α�
τη� π�µπτη� υπουργικ�� δι�σκεψη� του ΠΟΕ
που θα διεξαχθε	 στην Κανκο�ν τον Σεπτ�µ-
βριο του 2003.
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1. ÕÚıÚ· 81, 82 Î·È 86

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Αυστριακ�� τρ�πεζε� IP/02/844 τη� 11.6.2002 39, 190 επ.

Βιοµηχανικ� και ιατρικ� α�ρια IP/02/1139 τη� 24.7.2002 42

Γυψοσαν	δε� IP/02/1744 τη� 27.11.2002 50 επ.

∆ιεθν�� Οµοσπονδ	α IP/02/1436 τη� 8.10.2002 147 επ.
Φωνογραφικ�� Βιοµηχαν	α� (IFPI)

Ειδικ�� γραφ	τη� IP/02/1906 τη� 17.12.2002 55

Ενισχυτικ� γε�ση� τροφ	µων IP/02/1907 τη� 17.12.2002 53, 54

Κ�πελλο Πρωταθλητρι�ν τη� UEFA 138 επ.

Μεγλουµ	νη IP/02/1746 τη� 27.11.2002 48, 49

Μεθιον	νη IP/02/976 τη� 2.7.2002 40, 41

Μισθωµ�νε� γραµµ�� IP/02/1852 τη� 11.12.2002 101 επ.

Ο	κοι δηµοπρασ	α� �ργων τ�χνη� IP/02/1585 τη� 30.10.2002 46, 47

Συµµαχ	α αεροπορικ�ν εταιρει�ν «Skyteam» ΕΕ C 76 τη� 27.3.2002, σ. 12 112

Συµφων	α διατλαντικ�� δι�σκεψη� ΕΕ L 26 τη� 31.1.2003 128 επ.
(Trans-Atlantic Conference Agreement — 
TACA)

Χ�λυβα� οπλισµο� IP/02/1908 τη� 17.12.2002 56 επ.

Air France/Alitalia 113

Carlsberg και Heineken IP/02/1603 
τη� 4.11.2002 43 επ.

Deutsche Bahn AG (DB)/
Georg Verkehrsorganisation (GVG) 
και Statens Järnvägar (SJ) 133

Deutsche Lufthansa+Austrian Airlines ΕΕ L 242 τη� 10.9.2002, σ. 25 114

Ferrovie dello Stato (FS)/
Georg Verkehrsorganisation (GVG), 133

IMS Health ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002 68, 69

KLM/Northwest Airlines ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ. 11 110

Lufthansa/SAS/United Airlines ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ. 5 110

Nintendo IP/02/1584 τη� 30.10.2002 61 επ.

United Air Lines/SAS ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ. 5 110

United Airlines/Lufthansa ΕΕ C 264 τη� 30.10.2002, σ. 5 110

Visa International
(Πολυµερ�� διατραπεζικ� προµ�θεια) ΕΕ L 318 τη� 22.11.2002, σ. 17 187 επ.

2. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Airtours/First Choice ΕΕ L 93 τη� 13.4.2000
ΕΕ C 191 τη� 10.8.2002 224 επ.

Aker Maritime/Kvaerner (II) 272

Barilla/BPL/Kamps IP/02/914 τη� 26.6.2002 262

Bayer/Aventis Crop Science IP/02/570 τη� 17.4.2002 214

BP/VEBA OEL IP/02/974 τη� 2.7.2002 263

Cargill/Cerestar IP/02/97 τη� 21.1.2002 271

Carnival Corporation/P&O Cruises IP/02/552 τη� 11.4.2002
IP/02/1142 τη� 24.7.2002 220 επ.

Compass/Restorama/Rail Gourmet/ IP/02/319 τη� 26.2.2002 274
Gourmet Nova

Connex/DNVBVG/JV IP/02/267 τη� 25.4.2002 275

Danish Crown Steff-Houlberg IP/02/260 τη� 15.2.2002 273 155
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Electrabel Customer Solutions/ IP/02/1962 τη� 23.12.2002 280
Intercommunale d’Electricité du Hainaut

ENBW/ENI/GVS, 17.12.2002 IP/02/1312 τη� 17.12.002 222

GEES/Unison IP/02/578 τη� 18.4.2002 282

Haniel/Cementbouw/JV (CVK) IP/02/313 τη� 25.2.2002
IP/02/933 τη� 26.6.2002 215 επ.

Haniel/Fels IP/01/1438 τη� 18.10.2001
IP/02/288 τη� 21.2.2002 215 επ.

Haniel/Ytong IP/01/1709 τη� 30.11.2001
IP/02/530 τη� 9.4.2002 215 επ.

Hollandsche Beton Groep/ IP/02/1267 τη� 4.9.2002 278
Koninklijke BAM NBM

Imperial Tobacco/Reemtsma Cigarettenfabriken IP/02/692 τη� 8.5.2002 260 επ.

Leroy Merlin/Brico IP/02/1881 τη� 13.12.2002 279

Masterfoods/Royal Canin IP/02/263 τη� 15.2.2002 258

Nehlsen/Rethmann/SWB/ IP/02/785 τη� 31.5.2002 276
Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft

Promatech/Sulzer Textil IP/02/569 τη� 17.4.2002 281

RAG/Degussa IP/02/1698 τη� 19.11.2002 265

Schneider/Legrand IP/01/481 τη� 30.3.2001
IP/01/1393 τη� 10.10.2001
IP/02/173 τη� 31.1.2002 235 επ.

SEB/Moulinex IP/02/22 τη� 9.1.2002 257, 269 επ.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vìa Digital IP/02/1216 τη� 16.8.2002 277

Solvay/Montedison/Ausimont IP/02/532 τη� 9.4.2002 259

Telia/Sonera IP/02/1032 τη� 10.7.2002 264

Tetra Laval/Sidel IP/01/965 τη� 5.7.2001
IP/01/1393 τη� 10.10.2001
IP/02/173 τη� 31.1.2002
IP/02/1952 τη� 20.12.2002
ΕΕ C 19 τη� 25.1.2003 246 επ.

3. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

Υπ�θεση ∆ηµοσ�ευση Σηµε�ο

Aµερικανικ�� εταιρε	ε� πωλ�σεων ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 383

Βελγικ� κ�ντρα συντονισµο� ΕΕ C 384 τη� 10.12.1998 375

Βρετανικ� περιβαλλοντικ� ΕΕ L 229 τη� 27.8.2002 378
φορολογικ� απαλλαγ� 

Βρετανικ� πρ�σθετη επιβ�ρυνση ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002 359

Γερµανικ� κ�ντρα συντονισµο� ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 384

Γερµανικ�� περιφερειακ�� τρ�πεζε� IP/02/354 360 επ.

Γερµανο	 παραγωγο	 εν�ργεια� ΕΕ C 164 τη� 10.7.2002 357
απ� ανανε�σιµε� πηγ��

∆ιυλιστ�ριο Leuna στη Σαξον	α-Hνχαλτ ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 370

Εγκαταστ�σει� µε συρµατ�σχοινα στην Ιταλ	α ΕΕ C 172 τη� 18.7.2002 453

Εισφορ� αδραν�ν υλικ�ν ΕΕ C 133 τη� 5.6.2002 417 
στη Β�ρεια Ιρλανδ	α 

Εισφορ� κλιµατικ�ν µεταβολ�ν ΕΕ L 229 τη� 27.8.2002 416

Εν	σχυση δι�σωση� υπ�ρ IP/02/1747 409 επ.
τη� British Energy plc

Εν	σχυση δι�σωση� υπ�ρ τη� Bull ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 406 επ.

Επαν�ρθωση ζηµι�ν που προκλ�θηκαν ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 522
απ� πληµµ�ρε� στη Γερµαν	α 

Εταιρε	ε� εξαρτηµ�νη� ασφ�λιση� ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002 397156



Θεοµην	ε� στην Ελλ�δα ΕΕ C 257 τη� 24.10.2002 523

Ιταλικ� φορολογικ� µ�τρα υπ�ρ τραπεζ�ν 366 επ.

Π�ρκο αναψυχ�� ZDF ΕΕ C 137 τη� 8.6.2002 374

Πρ�το� σταθµ�� ηλιακ�� εν�ργεια� ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 419
στη Γερµαν	α

Στ�ριξη για την α�ξηση ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 530
τη� τιµ�� των καυσ	µων 

Συντελεστ�� ειδικο� φ�ρου καταν�λωση� για ΕΕ C 252 τη� 19.10.2002 428
το ρο�µι που προ�ρχεται απ� τα υπερπ�ντια 
διαµερ	σµατα

Υφιστ�µενο φορολογικ� καθεστ�� ΕΕ L 296 τη� 30.10.2002 403
στην Ιταλ	α

Φορολογικ� καθεστ�� Αζορ�ν ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 429 επ.

Bankgesellschaft Berlin ΕΕ C 141 τη� 14.6.2002 412

BMW Leipzig ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 473

BSIK ΕΕ C 18 τη� 22.1.2002 424

GEA ΕΕ L 329 τη� 5.12.2002 399

Hamburger AG ΕΕ L 296 τη� 30.10.2002 438

Infineon, Γερµαν	α ΕΕ L 307 τη� 8.11.2002 437

KLICT ΕΕ C 88 τη� 12.4.2002 422

KSG ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 464

Mutterer Alm Αυστρ	α ΕΕ C 150 τη� 22.6.2002 456 επ.

Northern Ireland Electricity ΕΕ C 113 τη� 14.5.2002 388

Schott Lithotec ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 440

STMicroelectronics Σικελ	α ΕΕ C 146 τη� 19.6.2002 436

Terra Mitica ∆εν �χει δηµοσιευθε	 ακ�µη 381

Zellstoff Stendal ΕΕ C 232 τη� 28.9.2002 439
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