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¶ƒ√§√°√™ ∆√À Î. MARIO MONTI
∂ÈÙÚfiÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Η Ευρ�πη βρ	σκεται π�ντοτε σε κ	νηση,
�λλοτε ιδια	τερα αισθητ� και �λλοτε λ	γο
πιο µακρι� απ� τα φ�τα τη� δηµοσι�τητα�.
Η Ευρωπαϊκ� �νωση στον 21ο αι�να θα δια-
µορφωθε	 µ�σα απ� σηµαντικ�� εξελ	ξει�
που σ!ντοµα ολοκληρ�νονται. Οι εξελ	ξει�
αυτ�� θα σηµατοδοτ�σουν µια αυξηµ�νη
ειρηνικ� αλληλεπ	δραση µεταξ! των ευρω-
παϊκ�ν λα�ν και µεταξ! τη� ΕΕ και των ετα	-
ρων τη� σε �λο τον κ�σµο, ε	τε γειτονικ�ν
ε	τε αποµακρυσµ�νων γεωγραφικ�. Για το
λ�γο αυτ� θα �θελα, µε την ευκαιρ	α τη�
ετ�σια� �κθεση� ανταγωνισµο! για το 2003,
να προβ� σε αξιολ�γηση των �σων �γιναν τα
χρ�νια που προηγ�θηκαν των αλλαγ�ν
αυτ�ν, στη δι�ρκεια τη� θητε	α� µου ω� επι-
κεφαλ�� τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!, µια�
πολιτικ�� που αποτελε	 θεµελι�δε� στοι-
χε	ο στην οικοδ�µηση ενια	α� αγορ�� που
λειτουργε	 ε!ρυθµα στην ΕΕ.

Στη δι�ρκεια των χρ�νων αυτ�ν οι περισ-
σ�τερε� προσπ�θει�� µα� εστι�στηκαν στην
προ�θηση µια� κοινοτικ�� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο! που διαµορφ�νεται «προδρα-
στικ�». Τα αποτελ�σµατα που επιτε!χθηκαν
το 2003 αποτελο!ν �να ακ�µη β�µα προ� την
κατε!θυνση αυτ�. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη �τι
η πολιτικ� ανταγωνισµο! δεν αποτελε	 αυτο-
σκοπ�, αλλ� βασικ� εργαλε	ο για την απο-
τελεσµατικ� λειτουργ	α τη� αγορ��, οι προ-
σπ�θειε� των αρχ�ν ανταγωνισµο! —και πιο
συγκεκριµ�να τη� Επιτροπ��, κεντρικ��
αρχ�� ανταγωνισµο! τη� ΕΕ—  θα πρ�πει να
επικεντρ�νονται στην αποτελεσµατικ�
αντιµετ�πιση εκε	νων των ανεπαρκει�ν τη�
αγορ�� που µπορο!ν να αποκατασταθο!ν µε
δηµ�σια παρ�µβαση.

Αυτ� ε	ναι αναγκα	ο για την εκπλ�ρωση
δ!ο σηµαντικ�ν στ�χων: πρ�τον, η πολι-
τικ� ανταγωνισµο! θα πρ�πει να συµβ�λλει
στην επ	τευξη του στ�χου τη� Λισσαβ�να�,
που ε	ναι να γ	νει η Ευρ�πη η δυναµικ�-
τερη στον κ�σµο οικονοµ	α τη� γν�ση�. Η
πολιτικ� ανταγωνισµο! θα πρ�πει να υπο-
στηρ	ξει αυτ� το στ�χο µε την εξασφ�λιση
µια� οικονοµ	α� τη� αγορ�� που λειτουργε	

ε!ρυθµα, �χι µ�νο εφαρµ�ζοντα� την αντι-
µονοπωλιακ� νοµοθεσ	α και του� καν�νε�
συγκεντρ�σεων για τι� σηµαντικ�τερε�
στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο!, αλλ� και
µε τον αποτελεσµατικ� �λεγχο των κρατι-
κ�ν ενισχ!σεων σε υπερεθνικ� επ	πεδο.
∆ε!τερον, η πολιτικ� ανταγωνισµο! θα πρ�-
πει να προστατε!ει αποτελεσµατικ� τον
ανταγωνισµ� στη διευρυµ�νη �νωση. Με
τη διε!ρυνση �χει γ	νει ακ�µη πιο προφα-
ν�� �τι οι υποθ�σει� πρ�πει να εξετ�ζονται
στο πλ�ον κατ�λληλο επ	πεδο, �στε να γ	νε-
ται η καλ!τερη δυνατ� χρ�ση των π�ρων
τ�σο σε εθνικ� �σο και σε κοινοτικ�
επ	πεδο.

Υιοθετ�ντα� µια «προδραστικ�» προσ�γ-
γιση, η Επιτροπ� θα αποκτ�σει µεγαλ!τερη
ευελιξ	α στη διερε!νηση υποθ�σεων µε δικ�
τη� πρωτοβουλ	α και στον καθορισµ� των
προτεραιοτ�των τη� �σον αφορ� την εφαρ-
µογ� των σχετικ�ν καν�νων, εστι�ζοντα� το
�ργο τη� στι� αγορ�� που δεν λειτουργο!ν
σωστ� � που λειτουργο!ν σε β�ρο� των κατα-
ναλωτ�ν, ιδ	ω� στι� περιπτ�σει� που επη-
ρε�ζεται το διασυνοριακ� εµπ�ριο.

Η Επιτροπ� αν�λαβε δι�φορε� πρωτοβου-
λ	ε�, ορισµ�νε� απ� τι� οπο	ε� ολοκληρ�-
θηκαν στη δι�ρκεια του 2003. Πρ�τον, συνε-
χ	σαµε την εκπ�νηση καν�νων για την εφαρ-
µογ� στην πρ�ξη των ν�ων νοµοθετικ�ν µα�
κειµ�νων — εκσυγχρονισµ�νου διαδικαστι-
κο! πλαισ	ου για την εφαρµογ� τη� αντιµο-
νοπωλιακ�� νοµοθεσ	α�, αναθε�ρηση του
κανονισµο! συγκεντρ�σεων και µεταρρυθ-
µ	σει� των καν�νων για τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει�. ∆ε!τερον, βελτι�σαµε τι� διαδι-
καστικ�� εγγυ�σει�, ενισχ!σαµε την ικα-
ν�τητα αξιολ�γηση� των οικονοµικ�ν
πτυχ�ν µε το διορισµ� εν�� επικεφαλ��
οικονοµικ�ν αναλ!σεων για τον ανταγωνι-
σµ�, εν� παρ�λληλα �ρχισε µια εκτεταµ�νη
αναδιοργ�νωση τη� Γενικ�� ∆ιε!θυνση�
Ανταγωνισµο! στου� δι�φορου� κλ�δου�
αρµοδιοτ�των τη�. Τ�λο�, προσδιορ	σαµε
καλ!τερα το ρ�λο των καταναλωτ�ν στη
χ�ραξη τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!. 3
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Οι πρ�ξει� παρ�γωγη� νοµοθεσ	α� τροπο-
ποι�θηκαν �στε να ε	ναι η Επιτροπ� σε καλ!-
τερη θ�ση για να επιδι�ξει του� στ�χου� τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο!.

AÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·Î‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·

Ο ν�ο� κανονισµ�� για τι� συµπρ�ξει� και τι�
δεσπ�ζουσε� θ�σει� —κανονισµ�� 1/2003—
θα εφαρµ�ζεται απ� την 1η Μα7ου 2004 και θα
επιφ�ρει δ!ο σηµαντικ�� αλλαγ��: Οι επιχει-
ρ�σει� δεν θα κοινοποιο!ν πλ�ον τι� συµφω-
ν	ε� του� συστηµατικ� για να εγκρ	νονται απ�
την Επιτροπ�, πρ�γµα που θα δ�σει στην
τελευτα	α την ευχ�ρεια να ασχολε	ται µε
σοβαρ�� παραβ�σει�, ιδ	ω� µε υποθ�σει� που
�χουν διασυνοριακ�� επιπτ�σει�. Ταυτ�χρονα,
οι καν�νε� ανταγωνισµο! τη� ΕΕ δεν θα εφαρ-
µ�ζονται πλ�ον αποκλειστικ� απ� το κ�ντρο
των Βρυξελλ�ν, αλλ� οι ευθ!νε� θα καταν�-
µονται µεταξ! των ευρωπαϊκ�ν αρχ�ν αντα-
γωνισµο!, που θα συνεργ�ζονται στο πλα	σιο
εν�� ειδικο! δικτ!ου, του Ευρωπαϊκο! ∆ικτ!ου
Ανταγωνισµο! � Ε∆Α. Καθ’ �λη τη δι�ρκεια
του 2003 εργαστ�καµε σκληρ� για την εκπ�-
νηση εν�� κανονισµο! και µια� δ�σµη� κατευ-
θυντ�ριων γραµµ�ν για τη νοµικ� και πρα-
κτικ� εφαρµογ� του κανονισµο! συµπρ�ξεων.
Οι πρ�ξει� αυτ�� ε	ναι αναγκα	ε� για τη ρ!θ-
µιση των σχ�σεων αν�µεσα στου� δι�φορου�
φορε	� επιβολ�� τη� αντιµονοπωλιακ�� νοµο-
θεσ	α� — την Επιτροπ�, τι� εθνικ�� αρχ��
ανταγωνισµο! και τα εθνικ� δικαστ�ρια.

�χουµε �δη ενισχ!σει την οικονοµικ� προ-
σ�γγιση κατ� την εφαρµογ� των καν�νων, µε
µια ν�α γενι� κανονισµ�ν απαλλαγ�� κατ�
κατηγορ	α και κατευθυντ�ριων γραµµ�ν, �πω�
οι σχετικο	 µε τι� οριζ�ντιε� και κ�θετε� συµ-
φων	ε� και τον κλ�δο των αυτοκιν�των. Μετ�
τη λ�ψη των µ�τρων αυτ�ν, ολοκληρ�σαµε
σχεδ�ν την εκπ�νηση εν�� ν�ου κανονισµο!
για τι� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	ε� και ν�ε�
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� συµφων	ε�
µεταφορ�� τεχνολογ	α�. Οι πρ�ξει� αυτ�� ορ	-
ζουν �λε� τι απαγορε!εται να κ�νουν οι επι-
χειρ�σει�, χωρ	� πλ�ον να προσπαθο!ν να
προσδιορ	σουν τι πρ�πει να κ�νουν. Παρ�λ-
ληλα µε την εξασφ�λιση αποτελεσµατικο!
ανταγωνισµο! στην αγορ�, οι επιχειρ�σει�
αποκτο!ν �τσι µεγαλ!τερη ελευθερ	α στη
χ�ραξη τη� εµπορικ�� του� στρατηγικ��.

Θα �θελα να σα� δ�σω �να µ�νο παρ�δειγµα
του π�� µπορε	 να εκφραστε	 στην πρ�ξη η

«προδραστικ�» προσ�γγιση. Το 2003 η Επι-
τροπ� ξεκ	νησε µια �ρευνα για τη λειτουρ-
γ	α του ανταγωνισµο! στα ελε!θερα επαγ-
γ�λµατα, µε µια συγκριτικ� µελ�τη τη� κατ�-
σταση� που επικρατε	 στα δι�φορα κρ�τη
µ�λη. Τα αποτελ�σµατα δηµοσιε!θηκαν και
αποτ�λεσαν αντικε	µενο δηµ�σιων διαβου-
λε!σεων �σο και εντατικ�ν και εποικοδοµη-
τικ�ν συζητ�σεων µε τι� οµ�λογε� αρχ�� µα�
στα κρ�τη µ�λη — �ταν η πρ�τη περ	πτωση
που δοκιµ�στηκε η λειτουργ	α του Ε∆Α. Χ�ρη
στα πορ	σµατα αυτ� τ�σο η Επιτροπ� �σο και
οι εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! θα εστι�σουν
τι� εν�ργει�� του� ε	τε στην �ναρξη ερευν�ν
σε συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� ε	τε σε προ-
σπ�θειε� προ�σπιση� του ανταγωνισµο! µε
στ�χο το υπερβολικ� επαχθ�� ρυθµιστικ�
πλα	σιο που δι�πει τα ελε!θερα επαγγ�λµατα.

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

Η αναδιατ!πωση του κανονισµο! συγκε-
ντρ�σεων —κανονισµ�� 139/2004— που θα
αρχ	σει επ	ση� να ισχ!ει την 1η Μα7ου 2004,
επιφ�ρει αλλαγ�� τ�σο ουσιαστικ�� �σο και
διαδικαστικ��. Το ουσιαστικ� κριτ�ριο για
την αξιολ�γηση των συγκεντρ�σεων �χει
αναδιατυπωθε	 �στε να µπορε	 η Επιτροπ�
να παρεµβα	νει στι� αντιανταγωνιστικ��
συγκεντρ�σει� �λων των ειδ�ν. Η διαδικα-
σ	α ανακατανοµ�� των υποθ�σεων µεταξ! τη�
Επιτροπ�� και των κρατ�ν µελ�ν �χει ανα-
θεωρηθε	. Συγκεκριµ�να, οι επιχειρ�σει� µπο-
ρο!ν τ�ρα να ζητο!ν την παραποµπ� µια� υπ�-
θεση� πριν την κοινοποι�σουν και να κινο!ν
τη διαδικασ	α ανακατανοµ�� τη� υπ�θεση�
�στε να αποφε!γουν τι� πολλαπλ�� κοινο-
ποι�σει� σε περισσ�τερα του εν�� κρ�τη
µ�λη. Με τον ν�ο αυτ� µηχανισµ� οι επιχει-
ρ�σει� θα εξοικονοµο!ν χρ�νο και �ξοδα.

Ο ν�ο� κανονισµ�� συγκεντρ�σεων θα συνο-
δε!εται επ	ση� απ� µ�τρα στ�ριξη� τη� εφαρ-
µογ�� του. Συγκεκριµ�να, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για την αξιο-
λ�γηση των οριζ�ντιων συγκεντρ�σεων και
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� ορθ�� πρα-
κτικ�� κατ� τη διερε!νηση των υποθ�σεων
συγκ�ντρωση�.

Συνολικ�, διατηρ�σαµε τα πλεονεκτ�µατα
του συστ�µατο� ελ�γχου των συγκεντρ�-
σεων, ιδ	ω� το σ!στηµα του ενια	ου ελ�γχου,
αλλ� απλοποι�σαµε και καταστ�σαµε πιο
ευ�λικτε� και διαφανε	� τι� διαδικασ	ε�, λαµ-
β�νοντα� υπ�ψη του� θεµιτο!� προβληµατι-
σµο!� των επιχειρ�σεων. Στι� βελτι�σει�
περιλαµβ�νονται οι αλλαγ�� των προθεσµι�ν
κοινοπο	ηση�, περισσ�τερη ενηµ�ρωση των4



επιχειρ�σεων καθ’  �λη τη διαδικασ	α, µεγα-
λ!τερη ευελιξ	α �σον αφορ� την αξιολ�γηση
των προτειν�µενων δεσµε!σεων και καλ!-
τερη εξ�ταση των ισχυρισµ�ν για βελτ	ωση
τη� αποτελεσµατικ�τητα� κατ� την αξιολ�-
γηση των συγκεντρ�σεων.

∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

Για να προωθ�σει τη χορ�γηση µικρ�τερων
αλλ� πιο προσαρµοσµ�νων στου� επιδιωκ�-
µενου� στ�χου� κρατικ�ν ενισχ!σεων, η Επι-
τροπ� θ�σπισε ν�ε� διαδικαστικ�� πρ�ξει�
για τον εκσυγχρονισµ� και την απλο!στευση
τ�σο των διαδικασι�ν κοινοπο	ηση� �σο και
τη� κατ�θεση� καταγγελι�ν. Με του� κανο-
νισµο!� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	ε� για την
απασχ�ληση, την επαγγελµατικ� εκπα	δευση
και τι� µικρ�� και µεσα	ε� επιχειρ�σει� περιο-
ρ	στηκαν σηµαντικ� οι διατυπ�σει� που απαι-
το!νται για τι� ενισχ!σει� αυτ��, οι οπο	ε�
κατ� καν�να δεν δηµιουργο!ν προβλ�µατα
ανταγωνισµο!.

Επιδι�κουµε να ενισχ!σουµε την προσ�γγιση
αυτ� µε την καθι�ρωση εν�� σηµαντικο! κρι-
τηρ	ου εκτ	µηση� των επιπτ�σεων, �στε να
γ	νεται µια γρ�γορη αξιολ�γηση των ενι-
σχ!σεων που δεν δηµιουργο!ν σοβαρ� προ-
βλ�µατα. Επ	ση� εκπονε	ται �να πλα	σιο για
τι� υπηρεσ	ε� γενικο! οικονοµικο! συµφ�-
ροντο�.

Για να συµβ�λει η πολιτικ� ανταγωνισµο!
στην επ	τευξη των στ�χων τη� Λισσαβ�να�
που προαναφ�ρθηκαν, καθοριστικ� στοιχε	ο
αποτελε	 η !παρξη σαφ�ν καν�νων για τι�
ενισχ!σει� δι�σωση� και αναδι�ρθρωση� των
προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων. Η χορ�γηση
ενισχ!σεων σε µια επιχε	ρηση µπορε	 να τη�
επιτρ�ψει να συνεχ	σει τι� δραστηρι�τητ��
τη� και να διατηρ�σει κ�ποιε� θ�σει� απα-
σχ�ληση� βραχυπρ�θεσµα, συν�θω� �µω� σε
β�ρο� των ανταγωνιστ�ν, που δεν επωφελ�-
θηκαν απ� την εν	σχυση, και των εργαζοµ�-
νων του�. Η Επιτροπ� ω� εκ το!του δ�χεται
τ�τοιου ε	δου� ενισχ!σει� µ�νο αν αποσκο-
πο!ν στην αποκατ�σταση τη� µακροπρ�θε-
σµη� βιωσιµ�τητα� των επιχειρ�σεων που τι�
λαµβ�νουν.

∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ó·ÁÎ·›·
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÚÔ‰Ú·ÛÙÈÎ‹˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Οι αρχ�� ανταγωνισµο! πρ�πει να παρακο-
λουθο!ν τι� αγορ�� για να εντοπ	ζουν και να
κατανοο!ν τη λειτουργ	α των τοµ�ων �που

υπ�ρχει κ	νδυνο� να εµφανιστο!ν δυσλει-
τουργ	ε� στη σχετικ� αγορ�, κατ� τρ�πο που
επιτρ�πει τον αποτελεσµατικ� προγραµµατι-
σµ� των προτεραιοτ�των του� σε συν�ρτηση
µε του� περιορισµ�νου� π�ρου� του�. Ε	ναι
σαφ�� �τι η σωστ� λειτουργ	α του Ευρωπαϊ-
κο! ∆ικτ!ου Ανταγωνισµο! αποτελε	 προϋ-
π�θεση για τη διατ�ρηση και τη βελτ	ωση
του επιπ�δου συµµ�ρφωση� µε του� καν�νε�
ανταγωνισµο!.

Για να προωθ�σει αυτ� την παρακολο!θηση
τη� αγορ��, η Γενικ� ∆ιε!θυνση Ανταγωνι-
σµο! αναδιοργαν�θηκε σε �λου� του� κλ�-
δου� των αρµοδιοτ�των τη�, πρ�γµα που θα
οδηγ�σει σε αµοιβα	ο εµπλουτισµ� των δια-
φ�ρων µ�σων εφαρµογ�� που διαθ�τει η Επι-
τροπ�, και ιδ	ω� των �ρθρων 81 και 82 τη�
Συνθ�κη� και των καν�νων ελ�γχου των
συγκεντρ�σεων. Τα βασικ� στοιχε	α τη� ανα-
διοργ�νωση� ε	ναι τα ακ�λουθα:

• Η υπηρεσ	α ανταγωνισµο!, που �ταν
οργανωµ�νη µε β�ση τι� νοµικ�� πρ�ξει�
που διαθ�τουµε (καρτ�λ, συµπρ�ξει�, συγ-
χωνε!σει�), οργαν�νεται µε β�ση π�ντε
διευθ!νσει� κ�θε µια απ� τι� οπο	ε� ε	ναι
υπε!θυνη για συγκεκριµ�νου� κλ�δου�.
Κ�θε διε!θυνση ασχολε	ται µε υποθ�-
σει� συµπρ�ξεων και διαθ�τει µια διοι-
κητικ� µον�δα που ειδικε!εται στι�
συγκεντρ�σει�. Αυτο! του ε	δου� η οργ�-
νωση επιτρ�πει τη συγκ�ντρωση των γν�-
σεων σχετικ� µε �ναν συγκεκριµ�νο
κλ�δο, ο!τω� �στε οι οµ�δε� που ε	ναι
επιφορτισµ�νε� µε �να φ�κελο να µπο-
ρο!ν να «προσγει�νονται οµαλ�» σε �ναν
ν�ο φ�κελο. Θα εξακολουθ�σουµε να
στ�λνουµε αιτ�σει� παροχ�� πληροφο-
ρι�ν, αλλ� η απ� κοινο! εκµετ�λλευση
των βασικ�ν µα� γν�σεων θα µα� επι-
τρ�ψει να διαµορφ�νουµε ταχ!τερα τεκ-
µηριωµ�νη �ποψη για τι� επιπτ�σει� µια�
συµφων	α� � µια� συγκ�ντρωση� στον
ανταγωνισµ�. Το δ	κτυο Ε∆Α θα εµπλου-
τ	σει επ	ση� τι� γν�σει� µα� για του� επι-
µ�ρου� κλ�δου�.

• ∆ι�ρισα �ναν επικεφαλ�� οικονοµικ�ν
αναλ!σεων για τον ανταγωνισµ� που θα
παρ�χει οικονοµικ�� γνωµοδοτ�σει� σε
�λα τα θ�µατα ανταγωνισµο!. Το πρ�σωπο
αυτ�, το οπο	ο ε	ναι οικονοµολ�γο� ανα-
γνωρισµ�νου κ!ρου� σε θ�µατα βιοµηχα-
νικ�� οικονοµικ��, υποστηρ	ζεται επ	ση�
απ� οµ�δα οικονοµολ�γων µε διδακτορι-
κο!� τ	τλου� ειδικευµ�νων στην οικονο-
µικ� των επιχειρ�σεων και των αγορ�ν.
Ο διορισµ�� αυτ�� και οι εργασ	ε� τη�
οµ�δα� θα χρησιµε!σουν για να αποκτ�- 5



σει στ�ρεε� β�σει� σε �λη τη γενικ� διε!-
θυνση η οικονοµικ� προσ�γγιση που ακο-
λουθο!µε κατ� την �σκηση τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο!.

• Συµπρ�ξει	 και καταχρ�σει	 δεσποζουσ�ν
θ�σεων: αναπτ!σσουµε µια βελτιωµ�νη
και συστηµατικ� προσ�γγιση για τον
καθορισµ� των προτεραιοτ�των, πρ�γµα
που θα συµβ�λει �στε να επιλ�γονται
καλ!τερα οι υποθ�σει� που θα αναλαµβ�-
νει η Επιτροπ�. Η προτεραι�τητα µια�
υπ�θεση� εξαρτ�ται απ� τι� επιπτ�σει�
που �χει �να συγκεκριµ�νο πρ�βληµα
ανταγωνισµο! στην ευηµερ	α των κατα-
ναλωτ�ν, οι πιθαν�τητε� να προκ!ψουν
συγκεκριµ�νε� βελτι�σει� απ� µια εν�ρ-
γει� µα� µ�σα σε ε!λογο χρονικ� δι�-
στηµα, καθ�� και το ε	δο� των π�ρων που
ε	ναι αναγκα	οι για την επ	τευξη αποτε-
λεσµ�των. Λ�γω τη� µεγ�λη� π	εση� των
υπηρεσι�ν µα�, ε	µαστε υποχρεωµ�νοι
να επικεντρων�µαστε στου� τοµε	� εκε	-
νου� που �χουν τι� µεγαλ!τερε� επιπτ�-
σει� για τον ανταγωνισµ�.

• ∆ηµιουργ�α µια	 µον�δα	 εκτ�λεση	 των απο-
φ�σεων περ� ενισχ�σεων: η αξιοπιστ	α του
ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ!σεων εξαρ-
τ�ται απ� την αν�κτηση των ενισχ!σεων
εκε	νων που καταβλ�θηκαν παρ�νοµα απ�
τα κρ�τη µ�λη. Για το λ�γο αυτ� δηµι-
ουργ�θηκε ειδικ� µον�δα για την εκτ�-
λεση των αποφ�σεων περ	 κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων, που παρακολουθε	 την εκτ�-
λεση των εντολ�ν αν�κτηση� κατ� τρ�πο
περισσ�τερο συγκροτηµ�νο.

Επιπλ�ον, �χουµε πλ�ον µια π�για καθιερω-
µ�νη πρακτικ� οµ�δων αξιολ�γηση� σε σηµα-
ντικ�� και περ	πλοκε� υποθ�σει� συµπρ�ξεων,
κρατικ�ν ενισχ!σεων και συγκεντρ�σεων.
Με τον τρ�πο αυτ� αισθαν�µαστε περισσ�-
τερο σ	γουροι �τι οι αποφ�σει� που λαµβ�-
νουµε ε	ναι ορθ�� απ� πραγµατικ�, νοµικ�
και οικονοµικ� �ποψη.

∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÌÈ·˜ ÚÔ‰Ú·ÛÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Οι καταναλωτ�� µπορο!ν να µα� βοηθ�σουν
στη διαµ�ρφωση τη� προσ�γγισ�� µα� �σον
αφορ� την �σκηση τη� πολιτικ�� ανταγωνι-

σµο! µε δ!ο σηµαντικο!� τρ�που�: πρ�τον,
οι καταναλωτ�� και οι οργαν�σει� του� σε
κοινοτικ� και εθνικ� επ	πεδο µπορο!ν να ενη-
µερ�νουν την Επιτροπ� και να σχολι�ζουν
τι� προτ�σει� τη�. Για να διευκολυνθε	 αυτ�
η συνεργασ	α µεταξ! τη� Επιτροπ�� και των
καταναλωτ�ν διορ	σαµε στη Γενικ� ∆ιε!-
θυνση Ανταγωνισµο! �να σ!µβουλο υπε!θυνο
για τι� σχ�σει� µε του� καταναλωτ��. Οι σχε-
τικ�� επαφ�� δεν θα πρ�πει να περιορ	ζονται
στην υποβολ� καταγγελι�ν κατ� µεµονωµ�-
νων επιχειρ�σεων, αλλ� θα πρ�πει να αφο-
ρο!ν και συγκεκριµ�νου� κλ�δου�, και να προ-
β�λλονται τα σηµαντικ� ζητ�µατα που απα-
σχολο!ν ιδια	τερα του� καταναλωτ��.

∆ε!τερον, �να αποτελεσµατικ� µ�σο µπορε	 να
ε	ναι οι ιδιωτικ�� εν�ργειε� στι� οπο	ε� προ-
βα	νουν οι καταναλωτ�� και οι εν�σει� του�,
οι οπο	ε� µπορο!ν �χι µ�νο να θ�σουν τ�λο�
σε µια αντιανταγωνιστικ� συµπεριφορ�, αλλ�
και να αποκαταστ�σουν τη ζηµ	α που υπ�στη-
σαν οι καταναλωτ��. Στο µ�λλον, η ιδιωτικ�
και η δηµ�σια επιβολ� των καν�νων θα �χουν
συµπληρωµατικ� χαρακτ�ρα. Αναζητο!µε τρ�-
που� για να ενθαρρ!νουµε του� ιδι�τε� να απαι-
το!ν αποζηµ	ωση για τη βλ�βη που υφ	στα-
νται απ� αντιανταγωνιστικ�� συµπεριφορ��.
Θεωρ� �τι η προ�θηση αυτ�ν των ιδιωτικ�ν
ενεργει�ν θα βοηθ�σει καθοριστικ� του�
καταναλωτ�� �στε να καταστε	λουν οι 	διοι
πρακτικ�� �πω� τα καρτ�λ καθορισµο! τιµ�ν
� τι� καταχρ�σει� δεσποζουσ�ν θ�σεων.

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

Συνοψ	ζοντα�, η Επιτροπ� καταβ�λλει εκτε-
ταµ�νε� προσπ�θειε� να παραµε	νει µια σ!γ-
χρονη αρχ� εφαρµογ�� των καν�νων αντα-
γωνισµο! που θα αντιµετωπ	σει τι� προκλ�-
σει� του 21ου αι�να. �χουµε δηµιουργ�σει
το νοµοθετικ� και οργανωτικ� πλα	σιο που
θα µα� επιτρ�ψει να χειρισθο!µε τα προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο! κατ� τρ�πο αποτε-
λεσµατικ� µετ� τη διε!ρυνση και να επικε-
ντρ�σουµε τι� εν�ργει�� µα� στι� πιο επιζ�-
µιε� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο!. Ε	µαι
υπερ�φανο� για �σα επιτε!χθηκαν τα τελευ-
τα	α π�ντε χρ�νια και �χω την πεπο	θηση
�τι τα επ�µενα χρ�νια η Επιτροπ� θα χρη-
σιµοποι�σει µε τον καλ!τερο δυνατ� τρ�πο
τα µ�σα που �χει στη δι�θεσ� τη� προ� το
συµφ�ρον των ευρωπα	ων καταναλωτ�ν και
τη� ανταγωνιστικ�τητα�.
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1. Η φετιν� �κθεση δεν αποτυπ�νει µ�νο
τι� σηµαντικ�� αλλαγ�� τη� εσωτερικ�� ορ-
γ�νωση� και των µεθ�δων εργασ	α� τη� Επι-
τροπ�� στον τοµ�α τη� κοινοτικ�� πολιτικ��
ανταγωνισµο!, αλλ� και δε	χνει µε ποιον
τρ�πο εξασφαλ	ζει η Επιτροπ� τη συνοχ� τη�
ευρωπαϊκ�� οικονοµικ�� διακυβ�ρνηση� συµ-
βιβ�ζοντα� την αν�γκη για συν�χεια µε την
αν�γκη ν�ων προσεγγ	σεων.

2. Απ� τη µια πλευρ�, η σηµεριν� Επιτροπ�
βα	νει προ� το τ�λο� τη� θητε	α� τη�, εν� σ!-
ντοµα θα υποδεχθο!µε δ�κα ν�α κρ�τη µ�λη
στου� κ�λπου� τη� διευρυµ�νη� �νωση�. Ε	-
ναι σηµαντικ� να δοθε	 �µφαση στη συν�χιση
και την επ�κταση τη� εφαρµογ�� των κοιν�ν
καν�νων ανταγωνισµο! �στε τα ν�α κρ�τη
µ�λη να µπορ�σουν να ενταχθο!ν οµαλ� στο
ν�ο περιβ�λλον. �τσι, η προετοιµασ	α τη�
πρακτικ�� εφαρµογ�� του εκσυγχρονισµ�νου
διαδικαστικο! πλαισ	ου επιβολ�� των καν�-
νων για τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και τι�
καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση� βρ	σκεται
σε πλ�ρη εξ�λιξη. Επ	ση�, η αναθε�ρηση
του ισχ!οντο� κανονισµο! περ	 συγκεντρ�-
σεων προβλ�πεται να �χει ολοκληρωθε	 µ�-
χρι την προσχ�ρηση των ν�ων κρατ�ν µε-
λ�ν. Εν� η αν�γκη επιτ�χυνση� των µεταρ-
ρυθµ	σεων στον τοµ�α του ελ�γχου των
κρατικ�ν ενισχ!σεων �χει αναγνωριστε	 εδ�
και καιρ�, οι συνθ�κε� �χουν πλ�ον ωριµ�-
σει για να γ	νει το �ραµα πραγµατικ�τητα. Η
φετιν� αποφασιστικ� παρ�µβαση τη� Επι-
τροπ�� υπ�ρ τη� ισ�τιµη� εφαρµογ�� των κα-
ν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� σε �λα τα
κρ�τη µ�λη, µικρ� και µεγ�λα, υπογραµµ	ζει
τη σηµασ	α επ	λυση� του θ�µατο� των κρατι-
κ�ν παρεµβ�σεων που στρεβλ�νουν τον αντα-
γωνισµ�, ισ�τιµα µε την επιβολ� των καν�νων
σχετικ� µε τι� επιχειρ�σει�.

3. Απ� την �λλη πλευρ�, οι τοµεακ�� εξε-
λ	ξει� χρ�ζουν ιδια	τερη� προσοχ�� και απαι-
το!ν προσπ�θειε� τ�σο εκ µ�ρου� τη� βιοµη-
χαν	α� �σο και εκ µ�ρου� τη� Επιτροπ��. Η
υλοπο	ηση τη� ελευθ�ρωση� των ηλεκτρονι-
κ�ν επικοινωνι�ν, τη� εν�ργεια� � των µε-
ταφορ�ν στην Ευρ�πη, χωρ	� να θιγε	 η απο-
τελεσµατικ� παροχ� υπηρεσι�ν σε �λου�
του� καταναλωτ��, ε	ναι �να �ργο δ!σκολο,
αλλ� εφικτ�. Για παρ�δειγµα, η συµφιλ	ωση
τη� υγιο!� οικονοµικ�� αν�πτυξη� του τοµ�α
των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση� µε �λλου�
δηµ�σιου� στ�χου�, �πω� η εξασφ�λιση τη�
πολυφων	α� αξι�πιστων πηγ�ν ενηµ�ρωση�
απαιτε	 την προσεκτικ� εφαρµογ� των κα-
τ�λληλων µ�σων.

4. Η πολιτικ� ανταγωνισµο! τη� ΕΕ διαδρα-
µατ	ζει σηµαντικ� ρ�λο στην επ	τευξη των στ�-

χων τη� ατζ�ντα� τη� Λισσαβ�να� σχετικ� µε
την ανταγωνιστικ�τητα. Περιλαµβ�νει καν�νε�
σχετικ� µε την προστασ	α του ανταγωνισµο!
και τι� συγκεντρ�σει�, οι οπο	οι ε	ναι ουσι�-
δει� για την ε!ρυθµη λειτουργ	α τη� οικονο-
µ	α� τη� αγορ��, αλλ� και την εφαρµογ� µια�
αποτελεσµατικ�� και αυστηρ�� πειθαρχ	α� σε
�,τι αφορ� τι� κρατικ�� ενισχ!σει�. �χοντα�
υπ�ψη την παγκ�σµια οικονοµικ� κατ�σταση
γενικ�τερα και τι� ευρωπαϊκ�� προσπ�θειε�
προ�θηση� τη� αν�πτυξη�, η αλληλεπ	δραση
µεταξ! των διαφ�ρων µ�σων πολιτικ�� που �χει
στη δι�θεσ� τη� η Επιτροπ� πρ�πει να αξιο-
ποιηθε	 κατ� το β�λτιστο δυνατ� τρ�πο και η
βελτ	ωση τη� ανταγωνιστικ�τητα� τη� ΕΕ να
διατηρ�σει ιδια	τερη προτεραι�τητα.

™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ 2003

5. Το 2003 οι ν�ε� υποθ�σει� αν�λθαν συ-
νολικ� σε 815, µεταξ! των οπο	ων περιλαµ-
β�νονται 262 υποθ�σει� περιοριστικ�ν συµ-
φωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�
(β�σει των �ρθρων 81, 82 και 86 τη� συνθ�κη�
ΕΚ), 212 υποθ�σει� συγκεντρ�σεων και 377
υποθ�σει� κρατικ�ν ενισχ!σεων (εξαιρου-
µ�νων των καταγγελι�ν). Οι ν�ε� υποθ�σει�
µει�θηκαν σηµαντικ� σε �λου� του� τοµε	�,
στου� τοµε	� των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, και των
συγκεντρ�σεων κατ� �να π�µπτο περ	που,
εν� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων
κατ� �να �βδοµο περ	που.

6. Στον τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφω-
νι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�,
ο αριθµ�� των ν�ων κοινοποι�σεων µει�θηκε
περαιτ�ρω (κατ� �να τ�ταρτο), εν� η πλ�ρη�
κατ�ργηση του συστ�µατο� κοινοπο	ηση� τ	-
θεται σε ισχ! απ� τον Μ�ιο του 2004. Σ!µ-
φωνα µε την 	δια λογικ�, οι διαδικασ	ε� που
κιν�θηκαν αυτεπ�γγελτα (97 υποθ�σει�) αυ-
ξ�θηκαν ελαφρ�. Οι υποθ�σει� που κιν�θηκαν
κατ�πιν καταγγελ	α� κινο!νται σε παρ�µοιο
επ	πεδο (94), αλλ� ε	ναι σαφ�� λιγ�τερε� απ�
τι� αντ	στοιχε� υποθ�σει� του προηγο!µενου
�του� (µε	ωση κατ� �να τ�ταρτο). Mσον αφορ�
τι� συγκεντρ�σει�, οι υποθ�σει� στον εν λ�γω
τοµ�α µει�θηκαν περαιτ�ρω και �φθασαν και
π�λι τα (�δη υψηλ�) επ	πεδα του τ�λου� τη�
δεκαετ	α� του 1990. Στον τοµ�α του ελ�γχου
των κρατικ�ν ενισχ!σεων, ο αριθµ�� κοινο-
ποι�σεων και ν�ων υποθ�σεων µη κοινοποι-
ηθε	σα� εν	σχυση� µει�θηκε, εν� οι ν�ε� υπο-
θ�σει� σχετικ� µε υφιστ�µενε� ενισχ!σει�
σχεδ�ν τετραπλασι�στηκαν (µετ� απ� �ντονη
µε	ωση το 2002). Τα κρ�τη µ�λη κοινοπο	η- 11
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σαν 203 υποθ�σει� β�σει του κανονισµο!
απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α.

7. Ο συνολικ�� αριθµ�� υποθ�σεων που διεκ-
περαι�θηκαν το 2003 αν�λθε σε 831, µεταξ!
των οπο	ων περιλαµβ�νονται 319 υποθ�σει�
περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων
δεσπ�ζουσα� θ�ση�, 230 υποθ�σει� συγκ�-
ντρωση� και 282 υποθ�σει� κρατικ�� εν	σχυ-
ση� (εξαιρουµ�νων των καταγγελι�ν) (1). Στον

τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και κα-
ταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, 24 υποθ�σει�
περατ�θηκαν µε επ	σηµη απ�φαση, εν� οι
εκκρεµε	� υποθ�σει� µει�θηκαν περαιτ�ρω.
Στον τοµ�α του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων,
εκδ�θηκαν 231 επ	σηµε� αποφ�σει� κατ� τη
δι�ρκεια του �του�, εν� ο αριθµ�� υποθ�σεων
που απαιτο!ν εµπεριστατωµ�νη εξ�ταση (9)
παραµ�νει σταθερ��. Mσον αφορ� τι� κρατι-
κ�� ενισχ!σει�, ο αριθµ�� αρνητικ�ν αποφ�-
σεων (20) µει�θηκε σχεδ�ν κατ� το �µισυ και
οι θετικ�� αποφ�σει� (18) µει�θηκαν κατ� �να
τρ	το και πλ�ον σε σχ�ση µε το 2002. Ο αριθ-
µ�� των επ	σηµων διαδικασι�ν που κιν�θη-
καν (55) �ταν επ	ση� χαµηλ�τερο� σε σχ�ση
µε το προηγο!µενο �το�.

(1) Αριθµ�� υποθ�σεων κρατικ�� εν	σχυση� που διεκπεραι�θη-
καν µε οριστικ� απ�φαση των ακ�λουθων κατηγορι�ν: µη
διατ!πωση αντιρρ�σεων, θετικ� απ�φαση, αρνητικ� απ�-
φαση, απ�φαση υπ� �ρου�.

ŒÓıÂÙÔ 1: ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

Κατ� τη δι�ρκεια του 2003 σηµει�θηκαν σηµαντικ�� εξελ	ξει� �σον αφορ� τη µεγαλ!τερη ενο-
πο	ηση τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο! και τη� πολιτικ�� προστασ	α� των καταναλωτ�ν τη� Επι-
τροπ��. �χουν τεθε	 ισχυρ� θεµ�λια για περαιτ�ρω πρ�οδο το 2004.

Με την ευκαιρ	α τη� φετιν�� δε!τερη� «ηµ�ρα� ανταγωνισµο!» στι� 9 ∆εκεµβρ	ου στη Ρ�µη, ο
επ	τροπο� Monti ανακο	νωσε το διορισµ� του κ. Juan Rivière y Martí (1) στη ν�α θ�ση του Συνδ�-
σµου µε του� Καταναλωτ�� τη� Γενικ�� ∆ιε!θυνση� Ανταγωνισµο! τη� Επιτροπ�� (Γ∆ Ανταγω-
νισµ��). Η θ�ση αυτ� δηµιουργ�θηκε για να εξασφαλιστε	 ο µ�νιµο� δι�λογο� µε του� ευρωπα	-
ου� καταναλωτ��, των οπο	ων η ευηµερ	α αποτελε	 πρωταρχικ� µ�ριµνα τη� πολιτικ�� ανταγω-
νισµο!, �µω� η φων� του� δεν ακο!γεται επαρκ�� κατ� την εξ�ταση µεµονωµ�νων υποθ�σεων �
στι� συζητ�σει� για θ�µατα πολιτικ��. Με τη δηµιουργ	α τη� ν�α� αυτ�� θ�ση� επιδι�κεται επ	-
ση� να αναπτυχθο!ν στεν�τερε� επαφ�� µεταξ! τη� Γ∆ Ανταγωνισµ�� και �λλων Γενικ�ν ∆ιευ-
θ!νσεων (Γ∆) τη� Επιτροπ��, κυρ	ω� δε µε τη Γ∆ Υγε	α και προστασ	α των καταναλωτ�ν.

Ειδικ�τερα, τα καθ�κοντα του Συνδ�σµου µε του� Καταναλωτ�� ε	ναι, µεταξ! �λλων, τα εξ��:

— να αποτελε	 τον βασικ� κ�µβο επαφ�ν για οργαν�σει� καταναλωτ�ν και µεµονωµ�νου� κα-
ταναλωτ��,

— να διατηρε	 τακτικ�τερε� και στεν�τερε� επαφ�� µε οργαν�σει� καταναλωτ�ν και ιδια	τερα
µε την Ευρωπαϊκ� Συµβουλευτικ� Οµ�δα Καταναλωτ�ν (European Consumer Consultative
Group — ECCG) (2),

— να ειδοποιε	 τι� εν�σει� καταναλωτ�ν για υποθ�σει� ανταγωνισµο!, �ταν η συνεισφορ� του�
µπορε	 να ε	ναι χρ�σιµη, και να του� ενηµερ�νει για τον τρ�πο µε τον οπο	ο µπορο!ν να συ-
νεισφ�ρουν και να εκφρ�σουν τι� απ�ψει� του�,

— να διατηρε	 επαφ�� µε τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! για θ�µατα προστασ	α� των κατανα-
λωτ�ν.

Mπω� και στην περ	πτωση του προϊσταµ�νου οικονοµολ�γου για θ�µατα ανταγωνισµο!, ο ρ�λο�
του Συνδ�σµου µε του� Καταναλωτ�� δεν περιορ	ζεται µ�νο στον τοµ�α του ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων, αλλ� αφορ� και τι� υποθ�σει� συµπρ�ξεων και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, κα-
θ�� και �λλε� υποθ�σει� και πολιτικ�� ανταγωνισµο! (3).

(1) Ο κ. Rivière y Martí εργ�ζεται στη Γ∆ Ανταγωνισµ�� απ� το 1989. Προηγουµ�νω� κατε	χε τη θ�ση του Συµβο!λου στη ∆ι-
ε!θυνση Χ�ραξη� και Συντονισµο! Πολιτικ��. 

(2) Η ECCG αποτελε	ται απ� 18 µ�λη, �να για κ�θε κρ�το� µ�λο�, το οπο	ο εκπροσωπε	 τι� οργαν�σει� καταναλωτ�ν κρ�-
του� µ�λου�, και �λλα τρ	α µ�λη, καθ�να απ� τα οπο	α εκπροσωπε	 τι� ευρωπαϊκ�� οργαν�σει� καταναλωτ�ν AEC (�νωση
Ευρωπα	ων Καταναλωτ�ν), ANEC και BEUC (Ευρωπαϊκ� Γραφε	ο Εν�σεων Καταναλωτ�ν). Εκπρ�σωποι των οργαν�-
σεων καταναλωτ�ν απ� τι� υπ� προσχ�ρηση χ�ρε� συµµετ�χουν �δη ω� παρατηρητ�� στι� εργασ	ε� τη� ECCG.

(3) Η σχεδιαζ�µενη δηµιουργ	α αυτ�� τη� θ�ση� ε	χε ανακοινωθε	 για πρ�τη φορ� το 2002, �ταν εφαρµ�στηκε σειρ� µε-
ταρρυθµ	σεων σχετικ� µε τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων στην ΕΕ.
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Οι οργαν�σει� καταναλωτ�ν, καθ�� και οι µεµονωµ�νοι καταναλωτ��, θα µπορο!ν να επικοινω-
νο!ν �µεσα µε το Σ!νδεσµο µε του� Καταναλωτ�� σχετικ� µε θ�µατα ανταγωνισµο! µ�σω ηλε-
κτρονικο! ταχυδροµε	ου στη διε!θυνση

COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

Επιπλ�ον, για πρ�τη φορ� η Επιτροπ� προ�δρευσε σε κοιν� σ!σκεψη αν�τερων υπαλλ�λων αρ-
µ�διων σε θ�µατα ανταγωνισµο! και καταναλωτ�ν απ� τα 15 κρ�τη µ�λη, τι� υπ� προσχ�ρηση χ�-
ρε� και τι� χ�ρε� τη� ΕΖΕΣ. Η σ!σκεψη πραγµατοποι�θηκε στι� 19 Νοεµβρ	ου στι� Βρυξ�λλε�.
Οι συµµετ�χοντε� εξ�φρασαν τη στ�ριξ� του� για τη µεγαλ!τερη ενοπο	ηση µεταξ! τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο! και τη� πολιτικ�� προστασ	α� των καταναλωτ�ν. Ειδικ�τερα, επεσ�µαναν την
αν�γκη να αναπτυχθε	 µια κοιν� µεθοδολογ	α συλλογ�� και αν�λυση των σχετικ�ν δεδοµ�νων,
�πω� οι καταγγελ	ε� καταναλωτ�ν, καθ�� και να καθοριστε	 η βλ�βη ει� β�ρο� των καταναλωτ�ν
και �λλε� ζηµ	ε� τη� ευηµερ	α� των καταναλωτ�ν σε συγκεκριµ�νε� αγορ��. Συµφ�νησαν επ	ση�
�τι η διατ�ρηση του ανταγωνισµο! στην αγορ� δεν αποτελε	 αυτοσκοπ�, αλλ� εξ	σου σηµαντικ�
ε	ναι το αποτ�λεσµα του ανταγωνισµο!, απ� �ποψη χαµηλ�τερων τιµ�ν �/και περισσ�τερων δυ-
νατοτ�των επιλογ�� για του� καταναλωτ��.

Εκτ�� απ� αυτ� τη σηµαντικ� εξ�λιξη για του� καταναλωτ��, η Επιτροπ� πραγµατε!θηκε αρκε-
τ�� υποθ�σει� που ε	τε επηρε�ζουν ε	τε παρουσι�ζουν ιδια	τερο ενδιαφ�ρον για του� καταναλω-
τ��. Πολλ�� απ� τι� επ	σηµε� αποφ�σει� που περιγρ�φονται στην παρο!σα �κθεση —ε	τε πρ�-
κειται για αποφ�σει� σε µεµονωµ�νε� υποθ�σει� (για παρ�δειγµα, στου� τοµε	� τη� κινητ�� τη-
λεφων	α�, τη� ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση� � των αεροπορικ�ν µεταφορ�ν) ε	τε πρ�κειται για
τοµεακ�� πρωτοβουλ	ε� (για παρ�δειγµα στου� τοµε	� των µεταφορ�ν, των ελε!θερων επαγγελ-
µ�των, των αυτοκιν�των και των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�)— επηρε�ζουν �µεσα την καθηµε-
ριν� ευηµερ	α των καταναλωτ�ν.

Η µεταρρ!θµιση του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων και ο εκσυγχρονισµ�� των καν�νων κατ� των
περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� που περιγρ�φονται στην πα-
ρο!σα �κθεση, αποτελο!ν σηµαντικ�� πρωτοβουλ	ε� µε στ�χο να καταστε	 η κοινοτικ� πολιτικ�
ανταγωνισµο! αποτελεσµατικ�τερη και καλ!τερα προσαρµοσµ�νη στα δεδοµ�να τη� αγορ��, επι-
δι�κοντα� ταυτ�χρονα να διασφαλιστε	 �τι λαµβ�νεται επαρκ�� υπ�ψη η προστασ	α των κατα-
ναλωτ�ν. Dλλη µ	α δυνητικ�� σηµαντικ� εξ�λιξη που παρουσι�ζεται ε	ναι ο εντοπισµ�� απ� την
Επιτροπ� δυνητικ�� παρ�νοµων κρατικ�ν ενισχ!σεων στι� υπ� προσχ�ρηση χ�ρε�.

Εκτ�� απ� τι� επ	σηµε� διαδικασ	ε�, υπ�ρχουν και �τυποι τρ�ποι αντιµετ�πιση� των πιθαν�ν αρ-
νητικ�ν συνεπει�ν τη� συµπεριφορ�� των συµµετεχ�ντων στην αγορ� και η Επιτροπ� χρησιµο-
ποιε	 τ�τοια µ�σα. Η υπ�θεση που περιγρ�φεται στη συν�χεια αποτελε	 �να συναφ�� παρ�δειγµα
τη� δρ�ση� τη� Επιτροπ�� προ� �φελο� των καταναλωτ�ν.

∆ιευθ�τηση σχετικ� µε του	 Ολυµπιακο�	 Αγ�νε	 τη	 Αθ�να	 (4)

Η Οργανωτικ� Επιτροπ� των Ολυµπιακ�ν Αγ�νων τη� Αθ�να�, ΟΕΟΑ Αθ�να 2004, ζ�τησε απ�
την Επιτροπ� να τη� επιβεβαι�σει �τι οι �ροι δι�θεση� εισιτηρ	ων για του� Αγ�νε� του 2004 ε	-
ναι σ!µφωνοι µε του� καν�νε� ανταγωνισµο! τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση�.

Οι �ροι αυτο	 προβλ�πουν διαφ�ρου� δια!λου� π�ληση� εισιτηρ	ων για κατο	κου� του Ευρωπαϊ-
κο! Οικονοµικο! Χ�ρου (ΕΟΧ). Για πρ�τη φορ� οι κ�τοικοι του ΕΟΧ µπορο!ν να αγορ�σουν ει-
σιτ�ρια απευθε	α� απ� την οργανωτικ� επιτροπ� µ�σω του ∆ιαδικτ!ου. Οι κ�τοικοι του ΕΟΧ µπο-
ρο!ν επ	ση� να αγορ�σουν εισιτ�ρια µ�σω των Εθνικ�ν Ολυµπιακ�ν Επιτροπ�ν και των εξου-
σιοδοτηµ�νων πρακτ�ρων του�. Τα µ�τρα αυτ� διασφαλ	ζουν �τι �λοι οι κ�τοικοι του ΕΟΧ µπορο!ν
να αγορ�σουν εισιτ�ρια επ	 	σοι� �ροι� χωρ	� δι�κριση µε β�ση την εθνικ�τητα. Επιπλ�ον, οι θε-
ατ�� µπορο!ν να αγορ�σουν τα εισιτ�ρι� του� χωριστ� απ� τι� υπηρεσ	ε� ταξιδ	ου � διαµον�� που
ενδεχοµ�νω� θ�λουν να αγορ�σουν.

Μετ� απ� συνοµιλ	ε� µεταξ! τη� ΟΕΟΑ Αθ�να 2004 και τη� Επιτροπ�� προκειµ�νου να προστα-
τευθε	 το συµφ�ρον των καταναλωτ�ν και να εξασφαλιστε	 η τ�ρηση των καν�νων ανταγωνισµο!,
η ΟΕΟΑ Αθ�να 2004 τροποπο	ησε του� �ρου� δι�θεση� εισιτηρ	ων �σον αφορ� ορισµ�νε� λε-
πτοµ�ρειε� για τι� πωλ�σει� µ�σω του ∆ιαδικτ!ου και τι� πωλ�σει� απ� τι� Εθνικ�� Ολυµπιακ��

(4) Υπ�θεση COMP/D-3/38.468.
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Επιτροπ�� του ΕΟΧ, επιτρ�ποντ�� του� να πωλο!ν εισιτ�ρια σε τιµ� κατ�τερη τη� ονοµαστικ��
αξ	α� χωρ	� να επιβ�λλεται ελ�χιστη τιµ�. Κατ�πιν αυτ�ν των τροποποι�σεων, η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι β�σει των διαθ�σιµων πληροφορι�ν, οι �ροι δι�θεση� εισιτηρ	ων δεν
παραβα	νουν του� καν�νε� ανταγωνισµο!. 
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A — ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ
ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎÒÓ
Î·ÓfiÓˆÓ

1. ¡¤ÔÈ Î·ÓfiÓÂ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ··ÏÏ·Á‹˜
Î·Ù¿ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤·
ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

8. Τον Οκτ�βριο 2003 η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� δηµοσ	ευσε σχ�διο καν�νων και κα-
τευθυντ�ριων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� συµ-
φων	ε� παραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευση�
τεχνολογ	α� (1). Οι �δειε� εκµετ�λλευση� τε-
χνολογ	α�, �πω� τα διπλ�µατα ευρεσιτεχν	α�
� τα πνευµατικ� δικαι�µατα επ	 τεχνογνω-
σ	α� και λογισµικο!, γ	νονται ολο�να και ση-
µαντικ�τερε� και �χουν κα	ρια σηµασ	α για τη
δι�δοση των καινοτοµι�ν σε µεγ�λη κλ	µακα.
Στ�χο� των σχεδιαζ�µενων ν�ων καν�νων ε	-
ναι να αποσαφηνιστε	 η εφαρµογ� των καν�-
νων ανταγωνισµο! στον εν λ�γω τοµ�α και να
εξασφαλιστε	 η προσαρµογ� του� στι� µετα-
βαλλ�µενε� συνθ�κε� τη� σηµεριν�� οικο-
νοµ	α�.

9. Οι ν�οι καν�νε� �χουν σχεδιαστε	 �τσι
�στε να συν�δουν µε τη ν�α γενι� κανονι-
σµ�ν απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α και κατευ-
θυντ�ριων γραµµ�ν για τι� συµφων	ε� διανο-
µ�� και τι� οριζ�ντιε� συµφων	ε� συνεργα-
σ	α�, λαµβ�νοντα� παρ�λληλα υπ�ψη τι�
ιδιαιτερ�τητε� των συµφωνι�ν παραχ�ρηση�
�δεια� εκµετ�λλευση�. Το!το αποτ�λεσε και
α	τηµα πολλ�ν φορ�ων που διατ!πωσαν πα-
ρατηρ�σει� επ	 τη� �κθεση� αξιολ�γηση� του
∆εκεµβρ	ου 2001. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο προ-
κ!πτουν τα ακ�λουθα πλεονεκτ�µατα:

— Ο κανονισµ�� απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ	α θα περιλαµβ�νει µ�νο κατ�λογο απα-
γορε!σεων («µα!ρη λ	στα»): �,τι δεν
εξαιρε	ται ρητ� απ� την απαλλαγ� κατ�
κατηγορ	α καλ!πτεται πλ�ον απ� αυτ�ν.
Καταργ�ντα� του� καταλ�γου� µε τι�
«λευκ��» και «γκρ	ζε�» ρ�τρε� του ισχ!ο-
ντο� κανονισµο!, αποφε!γονται τα �κα-
µπτα αποτελ�σµατα. Κατ’ αυτ�ν τον
τρ�πο οι εταιρε	ε� �χουν µεγαλ!τερη ευ-
χ�ρεια να καταρτ	σουν τι� εµπορικ�� πιο
βι�σιµε� συµφων	ε� �δεια� εκµετ�λλευ-
ση�, εν� ταυτ�χρονα διασφαλ	ζεται ο

αποτελεσµατικ�� ανταγωνισµ�� και πα-
ρ�χεται επαρκ�� ασφ�λεια δικα	ου στι�
εταιρε	ε�.

— Το πεδ	ο εφαρµογ�� των ν�ων καν�νων
επεκτε	νεται επ	ση� καλ!πτοντα� �λα τα
ε	δη συµφωνι�ν µεταφορ�� τεχνολογ	α�
για την παραγωγ� προϊ�ντων � υπηρε-
σι�ν. Ο ν�ο� κανονισµ�� προβλ�πεται
να καλ!πτει �χι µ�νο την παραχ�ρηση
�δεια� εκµετ�λλευση� διπλωµ�των ευ-
ρεσιτεχν	α� και τεχνογνωσ	α�, αλλ� και
την παραχ�ρηση �δεια� εκµετ�λλευση�
πνευµατικ�ν δικαιωµ�των επ	 λογισµι-
κο!, �πω� ζητ�θηκε απ� πολλο!� φορε	�
που διατ!πωσαν παρατηρ�σει� επ	 τη�
�κθεση� αξιολ�γηση�. Στι� περιπτ�σει�
που η Επιτροπ� δεν �χει την εξουσ	α να
εκδ�σει κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κα-
τηγορ	α, �πω� για τι� κοινοπραξ	ε� εκ-
µετ�λλευση� διπλωµ�των ευρεσιτεχν	α�
και για την παραχ�ρηση �δεια� εκµε-
τ�λλευση� πνευµατικ�ν δικαιωµ�των εν
γ�νει, οι κατευθυντ�ριε� γραµµ�� θα πα-
ρ�χουν σαφε	� οδηγ	ε� σχετικ� µε τη µελ-
λοντικ� πολιτικ� εφαρµογ�� τη� νοµο-
θεσ	α�.

— Οι ν�οι καν�νε� θα διαχωρ	ζουν σαφ��
τι� συµφων	ε� παραχ�ρηση� �δεια� εκ-
µετ�λλευση� µεταξ! ανταγωνιστ�ν απ�
τι� αντ	στοιχε� συµφων	ε� µεταξ! µη
ανταγωνιστ�ν. Για προφανε	� λ�γου� η
πολιτικ� ανταγωνισµο! πρ�πει να δια-
χωρ	ζει την παραχ�ρηση �δεια� εκµε-
τ�λλευση� µεταξ! ανταγωνιστ�ν και
µεταξ! µη ανταγωνιστ�ν, ιδ	ω� δι�τι ο
εφαρµοστ�ο� κατ�λογο� περιορισµ�ν
ιδια	τερη� σοβαρ�τητα� πρ�πει να ε	ναι
διαφορετικ�� στι� δ!ο αυτ�� περιπτ�σει�.
Προβλ�µατα ανταγωνισµο! ε	ναι πιθα-
ν�τερο να προκ!ψουν απ� συµφων	ε� πα-
ραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευση� µε-
ταξ! ανταγωνιστ�ν παρ� απ� αντ	στοι-
χε� συµφων	ε� µεταξ! µη ανταγωνιστ�ν.

10. Με τη δηµοσ	ευση του σχεδ	ου κανονι-
σµο! και του σχεδ	ου κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν, η Επιτροπ� κ�λεσε �λου� του� ενδια-
φερ�µενου� να υποβ�λουν τι� παρατηρ�σει�
του� επ	 των ν�ων καν�νων µ�χρι το τ�λο�
Νοεµβρ	ου 2003. Η Επιτροπ� �λαβε 79 πα-
ρατηρ�σει�. Μετ� τη µελ�τη των παρατηρ�-
σεων αυτ�ν, η Επιτροπ� θα αναθεωρ�σει τα
δ!ο σχ�δια και θα εκδ�σει ν�ου� καν�νε�.
Στ�χο� τη� Επιτροπ�� ε	ναι να τεθο!ν σε ισχ!
οι αναθεωρηµ�νοι καν�νε� πριν απ� την εφαρ-
µογ� του ν�ου εκσυγχρονισµ�νου καθεστ�το�
στον τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και
καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� τον Μ�ιο 2004. 15

(1) ΕΕ C 235 τη� 1.10.2003.



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

11. Για να ολοκληρωθε	 ο εκσυγχρονισµ��
τη� εφαρµογ�� των κοινοτικ�ν καν�νων στον
τοµ�α των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν και κα-
ταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, η Επιτροπ�
πρ�πει να εκδ�σει σειρ� πρ�ξεων, που ε	ναι
κοιν�� γνωστ�� ω� πακ�το εκσυγχρονισµο!.
Οι πρ�ξει� αυτ�� αποσκοπο!ν κυρ	ω� στη δι-
ευκ�λυνση τη� εφαρµογ�� των εξουσι�ν επι-
βολ�� τη� νοµοθεσ	α� που �χουν οι εθνικ�� αρ-
χ�� ανταγωνισµο! και στην περαιτ�ρω επε-
ξεργασ	α των µηχανισµ�ν συνεργασ	α� µε
τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! (ΕΑΑ) και
τα εθνικ� δικαστ�ρια που προβλ�πονται στον
κανονισµ� 1/2003.

12. Τον Σεπτ�µβριο, η Επιτροπ� εξ�δωσε
σχ�δια κειµ�νων µε σκοπ� τη δηµ�σια δια-
βο!λευση επ	 �λων των στοιχε	ων του πακ�-
του εκσυγχρονισµο! (1). Κατ�πιν τη� δηµ�-
σια� διαβο!λευση� υποβλ�θηκαν 50 περ	που
παρατηρ�σει�. Μετ� τη µελ�τη αυτ�ν των
παρατηρ�σεων, η Επιτροπ� θα αναθεωρ�σει
τα σχ�δια και θα εκδ�σει ν�α κε	µενα στην
αρχ� του επ�µενου �του�, πριν απ� την
1η Μα7ου 2004, ηµεροµην	α εφαρµογ�� του
κανονισµο! αριθ. 1/2003.

13. Το πακ�το περιλαµβ�νει κανονισµ� τη�
Επιτροπ�� για την εφαρµογ� του κανονισµο!
αριθ. 1/2003 του Συµβουλ	ου και �ξι ανακοι-
ν�σει�. Ο κανονισµ�� εφαρµογ�� τη� Επι-
τροπ�� πραγµατε!εται κυρ	ω� του� �ρου� που
δι�πουν την ακρ�αση των ενδιαφεροµ�νων
µερ�ν, καταγγελλ�ντων και τρ	των, καθ��
και δι�φορα �λλα διαδικαστικ� θ�µατα, �πω�
η πρ�σβαση στο φ�κελο και η µεταχε	ριση
των εµπιστευτικ�ν πληροφορι�ν. Τα �ξι σχ�-
δια ανακοιν�σεων µπορο!ν να χωριστο!ν σε
τρει� κατηγορ	ε�:

(α) η πρ�τη οµ�δα ανακοιν�σεων σκιαγρα-
φε	 την τρ�χουσα κατ�σταση τη� νοµο-
λογ	α� του ∆ικαστηρ	ου και τη� πρακτι-
κ�� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε δ!ο ου-
σι�δει� �ννοιε� για την εφαρµογ� του
�ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ, συγκεκρι-
µ�να δε την �ννοια του επηρεασµο! του
εµπορ	ου µεταξ! κρατ�ν µελ�ν και τι�
αρχ�� που θεµελι�νουν το �ρθρο 81 πα-
ρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Εκθ�το-
ντα� τη µεθοδολογ	α εφαρµογ�� αυτ�ν
των διατ�ξεων και συνοψ	ζοντα� την υφι-

στ�µενη νοµολογ	α, οι ανακοιν�σει� θα
βοηθ�σουν τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνι-
σµο! και τα εθνικ� δικαστ�ρια στην
εφαρµογ� των εν λ�γω διατ�ξεων τη�
Συνθ�κη�·

(ου) η δε!τερη οµ�δα ανακοιν�σεων εστι�ζε-
ται στου� µηχανισµο!� συνεργασ	α� µε-
ταξ! των διαφ�ρων φορ�ων που εφαρµ�-
ζουν του� κοινοτικο!� καν�νε� ανταγω-
νισµο! —Επιτροπ�, εθνικ�� αρχ��
ανταγωνισµο! και εθνικ� δικαστ�ρια—
και αποσκοπε	 κυρ	ω� στη λεπτοµερ�-
στερη αν�πτυξη των µηχανισµ�ν συνερ-
γασ	α� που προβλ�πονται στον κανονι-
σµ� αριθ. 1/2003 για να εξασφαλιστε	 η
αποτελεσµατικ� και συνεπ�� εφαρµογ�
των �ρθρων 81 και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ σε
ολ�κληρη την Ευρωπαϊκ� �νωση. Οι
ανακοιν�σει� πραγµατε!ονται ιδ	ω� τον
καταµερισµ� εργασ	α� στι� δι�φορε� υπο-
θ�σει� και τι� ακ�λουθε� δραστηρι�τη-
τε� συντονισµο! και συνεργασ	α� µεταξ!
των αρχ�ν ανταγωνισµο! στο πλα	σιο του
Ε∆Α (Ευρωπαϊκ� ∆	κτυο Ανταγωνισµο!),
καθ�� και τη δυνατ�τητα τη� Επιτροπ��
να υποβ�λλει γραπτ�� και προφορικ�� πα-
ρατηρ�σει� στα εθνικ� δικαστ�ρια·

(γ) η τελευτα	α οµ�δα σχεδ	ων ανακοιν�-
σεων πραγµατε!εται τη σχ�ση µεταξ!
τη� Επιτροπ�� και ορισµ�νων βασικ�ν
ενδιαφεροµ�νων στον τοµ�α τη� πολιτι-
κ�� ανταγωνισµο!: καταναλωτ�� και επι-
χειρηµατικ� κοιν�τητα. Στο πλα	σιο
αυτ�, η Επιτροπ� σχεδι�ζει να εκδ�σει
ανακο	νωση σχετικ� µε τη µεταχε	ριση
των καταγγελι�ν και δε!τερη ανακο	-
νωση σχετικ� µε τι� επιστολ�� καθοδ�-
γηση�. Σκοπ�� των ανακοιν�σεων αυτ�ν
ε	ναι να βοηθηθο!ν οι επιχειρ�σει� στην
εκτ	µηση καινοφαν�ν θεµ�των � θεµ�των
που δεν �χουν επιλυθε	.

3. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ

3.1. ¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

14. Την 1η Σεπτεµβρ	ου η Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� δι�ρισε τον καθηγητ� Lars-Hendrik
Röller για τρ	α χρ�νια στη θ�ση του προϊστα-
µ�νου οικονοµολ�γου για θ�µατα ανταγωνι-
σµο!. �να επιτελε	ο δ�κα περ	που ειδικευ-
µ�νων οικονοµολ�γων θα χρησιµοποιηθε	 για
τη θ�ση αυτ�.16 (1) Τα σχ�δια κειµ�νων δηµοσιε!θηκαν µε σκοπ� τη δηµ�σια

διαβο!λευση στην ΕΕ C 243 τη� 10.10.2003, σ. 3.
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15. Ο καθηγητ�� Röller �χει την �δρα Βιο-
µηχανικ�� Οικονοµικ�� στο Πανεπιστ�µιο
Humboldt του Βερολ	νου. Ε	ναι επ	ση�
διευθυντ�� του Ινστιτο!του Ανταγωνιστικ�-
τητα� και Βιοµηχανικ�� Αλλαγ�� του
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Απ� το 1996, ε	ναι διευθυντ�� προγρ�µµατο�
τη� οµ�δα� βιοµηχανικ�� οργ�νωση� του
Κ�ντρου Ερευν�ν Οικονοµικ�� Πολιτικ��
(Centre for Economic Policy Research — CEPR)
µε �δρα το Λονδ	νο. Μετ� την απ�κτηση πτυ-
χ	ου BS στην Επιστ�µη των Ηλεκτρονικ�ν
Υπολογιστ�ν απ� το Texas A&M University,
συν�χισε τι� σπουδ�� του στο Πανεπιστ�µιο
τη� Πενσυλβ�νια (MS στην Επιστ�µη των
Ηλεκτρικ�ν Υπολογιστ�ν και τη� Πληρο-
φορικ��, MA στα οικονοµικ�, διδακτορικ�
στα οικονοµικ�). Στη συν�χεια κατ�λαβε
θ�σει� σε δι�φορα ακαδηµαϊκ� ιδρ!µατα,
συµπεριλαµβανοµ�νου του γαλλικο! Ευρω-
παϊκο! Ινστιτο!του ∆ιο	κηση� Επιχειρ�σεων
INSEAD, του Πανεπιστηµ	ου Stanford, του
Πανεπιστηµ	ου τη� Ν�α� Υ�ρκη� και του
Universitat Autònoma de Barcelona. Υπ�ρξε
σ!µβουλο� δι�φορων δηµ�σιων φορ�ων και
ιδιωτικ�ν επιχειρ�σεων σε υποθ�σει� πολι-
τικ�� ανταγωνισµο!. �χει στο ενεργητικ�
του πολλ�� δηµοσιε!σει� σε θ�µατα ανταγω-
νισµο! και ε	ναι µ�λο� τη� συντακτικ�� επι-
τροπ�� αρκετ�ν περιοδικ�ν, �πω� το
International Journal of Industrial Economics
(διευθυντ�� σ!νταξη� απ� το 1999).

16. Ο επ	τροπο� ανταγωνισµο! Mario Monti
προ�βη στην εξ�� δ�λωση: «Ε	µαι β�βαιο�
�τι ο καθηγητ�� Röller µε την εξ�χουσα ακα-
δηµαϊκ� σταδιοδροµ	α και την εµπειρ	α του
στον τοµ�α θα παρ�σχει πολ!τιµη συνδροµ�
στην προετοιµασ	α των αποφ�σεων τη� Επι-
τροπ�� σε περ	πλοκε� υποθ�σει� στον τοµ�α
των συγκεντρ�σεων, αλλ� και σε �ρευνε�
στου� τοµε	� των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�σει� και των
κρατικ�ν ενισχ!σεων».

17. Το �ργο του προϊσταµ�νου οικονοµολ�-
γου περιλαµβ�νει τρ	α κυρ	ω� σκ�λη:

— καθοδ�γηση σε θ�µατα οικονοµικ�ν και
οικονοµετρ	α� κατ� την εφαρµογ� των
κοινοτικ�ν καν�νων ανταγωνισµο!. Στο
πλα	σιο αυτ� ε	ναι δυνατ� να περιλαµ-
β�νεται η συνεισφορ� στην αν�πτυξη γε-
νικ�ν µ�σων πολιτικ��·

— γενικ� καθοδ�γηση σε µεµονωµ�νε� υπο-
θ�σει� ανταγωνισµο! απ� τα πρ�ιµα στ�-
δι� του�·

— και

— λεπτοµερ�� καθοδ�γηση στι� σηµαντι-
κ�τερε� υποθ�σει� ανταγωνισµο! που
�πτονται περ	πλοκων οικονοµικ�ν θε-
µ�των, ιδ	ω� �ταν απαιτε	ται εξειδικευ-
µ�νη ποσοτικ� αν�λυση.

18. Ο προϊστ�µενο� οικονοµολ�γο� θα ε	-
ναι επ	ση� υπε!θυνο� για τη διατ�ρηση επα-
φ�ν µε την ακαδηµαϊκ� κοιν�τητα και θα
διοργαν�νει και θα προεδρε!ει σε συνε-
δρι�σει� τη� Ακαδηµαϊκ�� Συµβουλευτικ��
Οµ�δα� για την Πολιτικ� Ανταγωνισµο!, µια�
οµ�δα� κορυφα	ων ακαδηµαϊκ�ν µε αντικε	-
µενο τη βιοµηχανικ� οργ�νωση και τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει�.

3.2. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘
·ÎÚÔ¿ÛÂˆÓ

3.2.1. Το δε�τερο �το	 υπ� τη ν�α εντολ�

19. Το 2001, η Επιτροπ� εξ�δωσε ν�α απ�-
φαση προκειµ�νου να ενισχ!σει περαιτ�ρω
το ρ�λο του συµβο!λου ακρο�σεων σε δια-
δικασ	ε� ανταγωνισµο! β�σει των �ρθρων 81
και 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ και του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων (1). Στο προο	µιο τη�
απ�φαση� τη� Επιτροπ�� 462/2001 ΕΚ,
ΕΚΑΧ τη� 23η� Μα7ου 2001 σχετικ� µε τα
καθ�κοντα του συµβο!λου ακρο�σεων σε ορι-
σµ�νε� διαδικασ	ε� ανταγωνισµο! (2), η Επι-
τροπ� αναγνωρ	ζει �τι, για να εξασφαλιστε	
το δικα	ωµα τη� ακρ�αση�, η εφαρµογ� δι-
οικητικ�ν διαδικασι�ν θα πρ�πει να ανατ	-
θεται σε ανεξ�ρτητο πρ�σωπο µε εµπειρ	α
σε θ�µατα ανταγωνισµο!, το οπο	ο να διαθ�-
τει την ακεραι�τητα που ε	ναι αναγκα	α για
να συµβ�λει στην αντικειµενικ�τητα, στη
διαφ�νεια και στην αποτελεσµατικ�τητα αυ-
τ�ν των διαδικασι�ν (3). Το 2003 �ταν το δε!-
τερο �το� κατ� το οπο	ο οι σ!µβουλοι ακρο-
�σεων (4) µπ�ρεσαν να αξιοποι�σουν τι� αυ-
ξηµ�νε� αρµοδι�τητε� και τη µεγαλ!τερη
ανεξαρτησ	α που του� παρ�χει η ν�α εντολ�.
Στην πρ�τη αυτ� συµβολ� στην ετ�σια �κ-
θεση, οι σ!µβουλοι ακρο�σεων δρ�ττονται
τη� ευκαιρ	α� για να σκιαγραφ�σουν σ!ντοµα
τα καθ�κοντ� του�.
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(1) Κανονισµ�� (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλ	ου τη� 21η� ∆ε-
κεµβρ	ου 1989 για τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων µεταξ! επι-
χειρ�σεων.

(2) ΕΕ L 162 τη� 19.6.2001, σ. 21· στο εξ�� «η εντολ�».
(3) Εντολ� συµβο!λου ακρο�σεων, προο	µιο, αιτιολογικ�� σκ�-

ψει� 1-3.
(4) Επ	 του παρ�ντο� �χουν διοριστε	 δ!ο σ!µβουλοι ακρο�σεων,

ο κ. Serge Durande και η κ. Karen Williams.



3.2.2. ∆ιαφ�νεια για την εξασφ�λιση
τη	 ανεξαρτησ�α	

20. Για να εξασφαλιστε	 η ανεξαρτησ	α του
συµβο!λου ακρο�σεων, ο διορισµ�� του συµ-
βο!λου ακρο�σεων, καθ�� και η αιτιολογη-
µ�νη γν�µη για την αλλαγ� των καθηκ�ντων
� την πα!ση του πρ�πει να δηµοσιε!εται στην
Επ	σηµη Εφηµερ	δα τη� Ευρωπαϊκ�� �νω-
ση�(1). Επιπλ�ον, υπ�γεται �µεσα στο µ�λο�
τη� Επιτροπ�� που ε	ναι αρµ�διο για θ�µατα
ανταγωνισµο! (2) και δεν λαµβ�νει εντολ��
απ� τη Γ∆ Ανταγωνισµ��.

3.2.3. Ο σ�µβουλο	 ακρο�σεων ω	 εγγυητ�	
τη	 δ�καιη	 διαδικασ�α	

21. Παρ�λο που βασικ� του καθ�κον ε	ναι
να εξασφαλ	σει το δικα	ωµα ακρ�αση�, ο σ!µ-
βουλο� ακρο�σεων µπορε	 να παρ�µβει �ποτε
εγε	ρονται θ�µατα νοµιµ�τητα� τη� διαδικα-
σ	α�. Προ� το!το, µπορε	 να κληθε	 να υπο-
β�λει παρατηρ�σει� αν� π�σα στιγµ� για να
εξασφαλιστε	 �τι �λε� οι συναφε	� πτυχ��
µια� µεµονωµ�νη� υπ�θεση� εξετ�ζονται
εµπεριστατωµ�να και αντικειµενικ� (3).

22. Εκτ�� απ� την ενασχ�λησ� του� µε µε-
µονωµ�νε� υποθ�σει�, οι σ!µβουλοι ακρο�-
σεων συχν� λειτουργο!ν ω� σ!µβουλοι τη�
Γ∆ Ανταγωνισµ�� (4) σε θ�µατα που αφορο!ν
τα δικαι�µατα �µυνα� και συµµετ�χουν σε συ-
ζητ�σει� σε πολλ� ζητ�µατα σχετιζ�µενα µε
τη δ	καιη διεξαγωγ� µια� διαδικασ	α�.

3.2.4. Η διεξαγωγ� τη	 προφορικ�	
ακρ�αση	

23. Mσον αφορ� τι� µεµονωµ�νε� διαδικασ	ε�
ανταγωνισµο!, ο παραδοσιακ�� ρ�λο� του συµ-
βο!λου ακρο�σεων ε	ναι η διοργ�νωση και η
αντικειµενικ� διεξαγωγ� των προφορικ�ν

ακρο�σεων (5). Η προφορικ� ακρ�αση ε	ναι
µια δηµ�σια συζ�τηση κατ� την οπο	α οι εν-
διαφερ�µενε� επιχειρ�σει� �χουν την ευκαι-
ρ	α να παρουσι�σουν τα επιχειρ�µατ� του� σε
�να ακροατ�ριο ευρ!τερο απ� το κλιµ�κιο
υπαλλ�λων που �χει αναλ�βει την �ρευνα.
Πρ�γµατι, οι γενικ�� κατευθ!νσει� διαφ�ρων
υποθ�σεων, �πω� παρουσι�στηκαν στην κοι-
νοπο	ηση αιτι�σεων, τροποποι�θηκαν µετ�
την προφορικ� ακρ�αση. Η αξ	α τη� προφορι-
κ�� ακρ�αση� αντικατοπτρ	ζεται επ	ση� στο
γεγον�� �τι το 2003 η συντριπτικ� πλειον�τητα
των επιχειρ�σεων �κανε χρ�ση του δικαι�µα-
το� �µυνα� στο πλα	σιο τη� προφορικ�� ακρ�-
αση� (6). Ο σ!µβουλο� ακρο�σεων αποφασ	ζει
αν υπ�ρχουν και �λλα µ�ρη, εκτ�� απ� τον απο-
δ�κτη τη� κοινοπο	ηση� αιτι�σεων, που �χουν
επαρκ�� συµφ�ρον �στε να γ	νουν δεκτ� ω� εν-
διαφερ�µενοι τρ	τοι(7). Επιπλ�ον, η κατ�θεση
ν�ων εγγρ�φων επιτρ�πεται µ�νο µε τη συνα	-
νεση του συµβο!λου ακρο�σεων (8). Μετ� την
ακρ�αση, ο σ!µβουλο� ακρο�σεων υποβ�λει �κ-
θεση στο αρµ�διο µ�λο� τη� Επιτροπ�� σχετικ�
µε την ακρ�αση και τα συµπερ�σµατ� του εξ αυ-
τ�� µε µνε	α του σεβασµο! του δικαι�µατο� ακρ�-
αση� (9). Οι παρατηρ�σει� αυτ�� που περι�χονται
στη λεγ�µενη «ενδι�µεση �κθεση» αφορο!ν κυ-
ρ	ω� διαδικαστικ� θ�µατα (10), αλλ� ε	ναι επ	ση�
δυνατ� να αφορο!ν την αν�γκη συµπληρωµατι-
κ�ν πληροφορι�ν, την �ρση ορισµ�νων αιτι�-
σεων � τη διατ!πωση ν�ων (11).
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(1) Dρθρο 2 παρ�γραφο� 1 τη� εντολ��.
(2) Dρθρο 2 παρ�γραφο� 2 τη� εντολ��.
(3) Σ!µφωνα µε το �ρθρο 3 παρ�γραφο� 3 τη� εντολ��, ο σ!µ-

βουλο� ακρο�σεων δ!ναται να υποβ�λλει στο αρµ�διο µ�λο�
τη� Επιτροπ�� παρατηρ�σει� ω� προ� οποιοδ�ποτε θ�µα ανα-
κ!πτει σε οποιαδ�ποτε διαδικασ	α που κινε	 η Επιτροπ�.
Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο επιδι�κει να εξασφαλ	σει �τι κατ� την
προετοιµασ	α των σχεδ	ων αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� λαµ-
β�νονται δε�ντω� υπ�ψη �λα τα σχετικ� πραγµατικ� περι-
στατικ�, ε	τε ευµεν� ε	τε δυσµεν� για τα εµπλεκ�µενα µ�ρη,
συµπεριλαµβανοµ�νων των πραγµατικ�ν στοιχε	ων που αφο-
ρο!ν τη βαρ!τητα τη� παρ�βαση� (�ρθρο 5 τη� εντολ��). Προ�
το!το απαιτε	ται, σ!µφωνα µε το �ρθρο 3 παρ�γραφο� 2 τη�
εντολ��, να τηρε	ται εν�µερο� ο σ!µβουλο� ακρο�σεων απ�
το διευθυντ� που ε	ναι αρµ�διο� για την εξ�ταση τη� υπ�θε-
ση� σχετικ� µε την πορε	α τη� διαδικασ	α�. 

(4) Στο πλα	σιο αυτ�, η γαλλικ� ονοµασ	α «Conseiller Auditeur»
περιγρ�φει ακριβ�στερα τα πλ�ρη καθ�κοντα του συµβο!λου
απ� �,τι ο ελληνικ�� �ρο� «σ!µβουλο� ακρο�σεων» � ο αγ-
γλικ�� �ρο� «Hearing Officer».

(5) Σ!µφωνα µε το �ρθρο 12 παρ�γραφο� 2 τη� εντολ��, ο σ!µ-
βουλο� ακρο�σεων ε	ναι πλ�ρω� υπε!θυνο� για τη διεξαγωγ�
τη� ακρ�αση�. Κατ� την προετοιµασ	α αυτ��, ο σ!µβουλο�
ακρο�σεων συν�θω� ζητ� απ� το κλιµ�κιο που ασχολε	ται
µε την υπ�θεση να του υποβ�λει πλ�ρη κατ�λογο µε σαφ� δια-
τ!πωση �λων των επιχειρηµ�των των µερ�ν �ναντι των αι-
τι�σεων τη� Επιτροπ�� και των αντ	στοιχων απαντ�σεων. 

(6) Μ�νο το �να π�µπτο περ	που των αποδεκτ�ν κοινοπο	ηση� αι-
τι�σεων παραιτ�θηκαν απ� το δικα	ωµα στην προφορικ� ακρ�αση.

(7) Dρθρο 6 τη� εντολ��.
(8) Dρθρο 12 παρ�γραφο� 3 τη� εντολ��. Ωστ�σο, πρ�πει να ση-

µειωθε	 �τι η ακρ�αση δεν µπορε	 να αποτελ�σει υποκατ�-
στατο τη� κοινοπο	ηση� αιτι�σεων. Αν η Επιτροπ� προβ�-
λει ν�ε� αιτι�σει� περ	 παραβ�σεων � εντοπ	σει ουσι�δη ν�α
πραγµατικ� περιστατικ�, διαφορετικ� απ� αυτ� που περι-
λαµβ�νονται στην κοινοπο	ηση αιτι�σεων, πρ�πει να εκδ�-
σει συµπληρωµατικ� κοινοπο	ηση αιτι�σεων και να διεξα-
γ�γει ν�α ακρ�αση. 

(9) Dρθρο 13 παρ�γραφο� 1 τη� εντολ��. Αντ	γραφο τη� �κθεση�
κοινοποιε	ται στον αρµ�διο διευθυντ� και στον γενικ� διευ-
θυντ� ανταγωνισµο!.

(10) Π.χ., πρ�σβαση στο φ�κελο, προθεσµ	ε� για την απ�ντηση
στην κοινοπο	ηση αιτι�σεων και ορθ� διεξαγωγ� τη� προ-
φορικ�� ακρ�αση�.

(11) Απ� την �ποψη αυτ�, η ενδι�µεση �κθεση δεν πρ�πει να συγ-
χ�εται µε την τελικ� �κθεση του συµβο!λου ακρο�σεων β�-
σει του �ρθρου 15 τη� εντολ��, η οπο	α αφορ� αποκλειστικ�
το σεβασµ� του δικαι�µατο� ακρ�αση� και το συναφ�� ερ�-
τηµα κατ� π�σον το σχ�διο απ�φαση� πραγµατε!εται µ�νο αι-
τι�σει� ω� προ� τι� οπο	ε� �χει δοθε	 στα µ�ρη η δυνατ�τητα
να διατυπ�σουν τι� απ�ψει� του�. Η τελικ� �κθεση συντ�σ-
σεται β�σει του σχεδ	ου απ�φαση� που υποβ�λλεται στη Συµ-
βουλευτικ� Επιτροπ�. Σε αντ	θεση µε την ενδι�µεση �κθεση,
κοινοποιε	ται επ	ση�, µαζ	 µε την απ�φαση, στον αποδ�κτη
τη� απ�φαση� και δηµοσιε!εται στην Επ	σηµη Εφηµερ	δα
των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.



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

3.2.5. Παρ�ταση προθεσµι"ν και αιτ�µατα
εµπιστευτικ�τητα	

24. Ο σ!µβουλο� ακρο�σεων αποφα	νεται
σχετικ� µε τι� αιτ�σει� για παρ�ταση προθε-
σµι�ν, προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 �τι τα
µ�ρη διαθ�τουν επαρκ� χρ�νο για να εκφρ�-
σουν ικανοποιητικ� τι� απ�ψει� του� επ	 των
ουσιαστικ�ν και διαδικαστικ�ν θεµ�των που
σχετ	ζονται µε την υπ�θεσ� του� (1). Τ�λο�, ο
σ!µβουλο� ακρο�σεων αποφα	νεται σχετικ�
µε τη χορ�γηση πρ�σβαση� στο φ�κελο,
σταθµ	ζοντα� το συµφ�ρον τη� εµπιστευτικ�-
τητα� µε το δικα	ωµα τη� επιχε	ρηση� να �χει
πρ�σβαση σε �λε� τι� πληροφορ	ε� που �χουν
συγκεντρωθε	 κατ� τη δι�ρκεια τη� διαδικα-
σ	α� (2). Οµο	ω�, ο σ!µβουλο� ακρο�σεων απο-
φα	νεται σχετικ� µε την αποκ�λυψη � µη πλη-
ροφορι�ν για τι� οπο	ε� �χει διατυπωθε	 ο
ισχυρισµ�� �τι �χουν εµπιστευτικ� περιεχ�-
µενο, �ταν µια απ�φαση τη� Επιτροπ�� δη-
µοσιε!εται στην Επ	σηµη Εφηµερ	δα των Ευ-
ρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των. Mταν πρ�κειται να
αποκαλυφθο!ν πληροφορ	ε� που υποστηρ	-
ζεται �τι αποτελο!ν επιχειρηµατικ� απ�ρ-
ρητο, πρ�πει να παρ�χεται η δυνατ�τητα στι�
ενδιαφερ�µενε� επιχειρ�σει� να προσβ�λουν
την απ�φαση του συµβο!λου ακρο�σεων εν�-
πιον του Πρωτοδικε	ου (3). Πρ�πει να σηµει-
ωθε	 �τι οι εν λ�γω επ	σηµε� αποφ�σει� σχε-
τικ� µε την αποκ�λυψη επιχειρηµατικο!
απορρ�του, οι οπο	ε� λαµβ�νονται απ� το
σ!µβουλο ακρο�σεων εξ ον�µατο� τη� Επι-
τροπ��, �χουν προσβληθε	 εν�πιον του
∆ικαστηρ	ου σε πολ! µικρ� αριθµ� υποθ�-
σεων (4).
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1.1. ∞Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ
ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·Ù¿
ÙˆÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ

25. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ�
διατ�ρησε την τ�ση που διαµορφ�θηκε τα
δ!ο προηγο!µενα χρ�νια �σον αφορ� την
εφαρµογ� των καν�νων κατ� των συµπρ�ξεων,
εκδ	δοντα� π�ντε ακ�µη αποφ�σει� κατ� πα-
ρ�νοµων οριζ�ντιων συµφωνι�ν, στι� οπο	ε�
εµπλ�κονται 27 περ	που µεµονωµ�νε� εται-
ρε	ε� � εν�σει�. Οι υποθ�σει� αυτ�� ε	ναι οι
εξ��: γαλλικ# β#ειο κρ�α	, σορβικ� �λατα, ηλε-
κτρικ� και µηχανολογικ� προϊ#ντα �νθρακα και
γραφ�τη, οργανικ� υπεροξε�δια, βιοµηχανικο� σω-
λ�νε	 χαλκο�.

26. Τα συνολικ� πρ�στιµα που επιβλ�θηκαν
µε τι� ανωτ�ρω αποφ�σει� αν�ρχονται σε
404 εκατ. EUR. Κατ�πιν το!του, το σ!νολο
των προστ	µων που επιβλ�θηκαν σε συµπρ�-
ξει� ιδια	τερη� σοβαρ�τητα� απ� το 2001 υπερ-
βα	νει τα 3 200 εκατ. EUR. Κατ� τη δι�ρκεια
των τρι�ν τελευτα	ων ετ�ν, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε περισσ�τερε� απ� οκτ� αποφ�σει� κατ�
µ�σον �ρο ετησ	ω�. �τσι, σηµει�νεται ση-
µαντικ� α!ξηση του επιπ�δου δραστηρι�τη-
τα� σε σχ�ση µε ολ�κληρη την τριακονταετ�
περ	οδο πριν απ� το 2001, κατ� την οπο	α ο µ�-
σο� αριθµ�� αποφ�σεων �ταν 1,5 ετησ	ω�.
Λαµβ�νοντα� υπ�ψη των αριθµ� των υπ� εξ�-
λιξη ερευν�ν σε υποθ�σει� συµπρ�ξεων, οι
οπο	ε� ε	ναι πλ�ον των 30 συνολικ�, η τ�ση
που παρατηρ�θηκε τα τρ	α τελευτα	α χρ�νια
συνεχ	ζεται.

27. Το !ψο� των προστ	µων που επιβλ�θη-
καν το 2003, �νω των 400 εκατ. EUR, �ταν
αν�λογο µε το µ�γεθο� των αγορ�ν στι� οπο	ε�
λειτουργο!σαν οι συµπρ�ξει�, καθ�� και µε
το µ�γεθο� των εταιρει�ν που συµµετε	χαν
στι� παραβ�σει�. Σ!µφωνα µε την π�για πρα-
κτικ� τη� Επιτροπ��, το !ψο� των προστ	µων
που επιβλ�θηκαν σε κ�θε υπ�θεση �ταν το
ενδεδειγµ�νο για να εξασφαλιστε	 η αποτρε-
πτικ� χρησιµ�τητα.

28. Λ�γω του µεγ�λου αριθµο! ν�ων υποθ�-
σεων που παρουσι�στηκαν στο δε!τερο εξ�-
µηνο του 2002 και στι� αρχ�� του 2003, η Γ∆
Ανταγωνισµ�� χρει�στηκε να µεταθ�σει π�-
ρου� απ� δι�φορε� υπ� εξ�λιξη �ρευνε� στι� 19

(1) Dρθρο 10 τη� εντολ��.
(2) Η Επιτροπ� µπορε	 να επικαλεστε	 στην τελικ� τη� απ�φαση

µ�νο πληροφοριακ� στοιχε	α που �χουν περι�λθει σε γν�ση
τη� επιχε	ρηση�. Συνεπ��, ο σ!µβουλο� ακρο�σεων πρ�πει
επ	ση� να λαµβ�νει υπ�ψη �τι η εφαρµογ� του δικα	ου του
ανταγωνισµο! µπορε	 να υποστε	 αδικαιολ�γητη βλ�βη απ�
ισχυρισµο!� τρ	των περ	 εµπιστευτικ�τητα�. 

(3) Η διαδικασ	α αυτ� πρ�πει να εφαρµ�ζεται σ!µφωνα µε το �ρ-
θρο 9 τη� εντολ��. Ε	ναι ισοδ!ναµη µε αυτ�ν που περιγρ�φει
το ∆ικαστ�ριο στην υπ�θεση AKZO II (υπ�θεση 53/85, AKZO
κατ� Επιτροπ�� [1986] Συλλογ� 1965).

(4) Στο πλα	σιο αυτ�, το Πρωτοδικε	ο εξετ�ζει επ	 του παρ�ντο�
�να ενδιαφ�ρον θ�µα. Στην υπ�θεση Bank Austria Creditanstalt
µια πρ�σφατη δι�ταξη του Πρωτοδικε	ου κατ�δειξε την αµ-
φισηµ	α του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 3 τη� εντολ�� (δι�ταξη
του Πρωτοδικε	ου τη� 7η� Νοεµβρ	ου 2003, υπ�θεση 
T-198/03), αµφισβητ�ντα� κατ� π�σον ο σ!µβουλο� ακρο�-
σεων πρ�πει επ	ση� να αποφασ	ζει αν δεν πρ�πει να δηµοσι-
ε!ονται τµ�µατα µια� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� β�σει του �ρ-
θρου 21 του κανονισµο! αριθ. 17 δι�τι δεν εµπ	πτουν στο «κ!-
ριο περιεχ�µενο» τη� απ�φαση�.



ν�ε� αυτ�� υποθ�σει�, προκειµ�νου να εξε-
ταστο!ν οι σχετικ�� αιτ�σει� απαλλαγ�� απ�
πρ�στιµα και να διοργανωθο!ν οι αντ	στοι-
χοι �λεγχοι. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, η
Επιτροπ� διεξ�γαγε ελ�γχου� σε υποθ�σει�
συµπρ�ξεων που κ�λυπταν 21 προϊ�ντα � υπη-
ρεσ	ε� (δεν πρ�πει να λησµονε	ται �τι κ�θε
υπ�θεση/�λεγχο� συν�θω� συνεπ�γεται επι-
σκ�ψει� σε δι�φορε� εταιρε	ε�). Η διεν�ρ-
γεια ελ�γχων ε	ναι σηµαντικ� �χι µ�νο για
την αποκ�λυψη παρ�νοµων συµπεριφορ�ν,
αλλ� και εγγεν��, δι�τι οι επιχειρ�σει� συ-
ν�θω� σταµατο!ν �µεσα την παρ�νοµη συ-
µπεριφορ� του� µετ� την παρ�µβαση τη� Επι-
τροπ��.

29. Η αναθεωρηµ�νη ανακο	νωση περ	 επι-
ε	κεια� που εκδ�θηκε το 2002 (1) εξακολο!-
θησε να αποτελε	 σηµαντικ� πηγ� ν�ων υπο-
θ�σεων. Εν συντοµ	α υπενθυµ	ζονται τα βα-
σικ� στοιχε	α τη� ανακο	νωση� περ	
επιε	κεια� του 2002 (2): πρ�τον, πλ�ρη� απαλ-
λαγ� απ� τα πρ�στιµα χορηγε	ται στην πρ�τη
επιχε	ρηση που παρουσι�ζει αποδεικτικ�
στοιχε	α. ∆ε!τερον, για να ε	ναι δυνατ� η χο-
ρ�γηση απαλλαγ��, τα παρεχ�µενα αποδει-
κτικ� στοιχε	α θα πρ�πει να ε	ναι επαρκ�
�στε να διατ�ξει η Επιτροπ� τη διεν�ργεια
�ρευνα�. Τρ	τον, η Επιτροπ� επιτρ�πει τι�
υποθετικ�� αιτ�σει�, περ	πτωση στην οπο	α
τα πραγµατικ� αποδεικτικ� στοιχε	α πρ�πει
να υποβληθο!ν σε µεταγεν�στερο στ�διο. Τ�-
ταρτον, η χορ�γηση απαλλαγ�� υπ� �ρου�
εντ�� µερικ�ν εβδοµ�δων παρ�χει στου� αι-
το!ντε� �µεση νοµικ� ασφ�λεια. Π�µπτον,
ακ�µη και αφο! ξεκιν�σει η �ρευνα τη� Επι-
τροπ��, η χορ�γηση απαλλαγ�� ενδ�χεται να
ε	ναι ακ�µη δυνατ� υπ� ορισµ�νε� περιστ�-
σει� και εφ�σον δεν �χει �δη χορηγηθε	 απαλ-
λαγ� σε �λλη επιχε	ρηση. �κτον, αν �χει �δη
χορηγηθε	 απαλλαγ� � αν η Επιτροπ� διαθ�-
τει �δη αρκετ�� αποδε	ξει� για να στοιχειο-
θετηθε	 µια παρ�βαση, εξακολουθε	 να ε	ναι
δυνατ� η µε	ωση των προστ	µων µ�χρι και
50 % για επιχειρ�σει� που θα παρ�σχουν ση-
µαντικ� προστιθ�µενη αξ	α στα στοιχε	α τη�
Επιτροπ��. Τελευτα	ο, αλλ� �χι λιγ�τερο ση-
µαντικ�, για να εξασφαλιστε	 µεγαλ!τερη βε-
βαι�τητα, η Επιτροπ� ενηµερ�νει την εται-
ρε	α για τι� προθ�σει� τη� �σον αφορ� τα �ρια
εντ�� των οπο	ων θα κυµα	νεται η µε	ωση και
το!το το αργ�τερο ταυτ�χρονα µε την �κδοση
τη� κοινοπο	ηση� αιτι�σεων.

30. Μετ� την �ναρξη ισχ!ο� τη� ν�α� ανα-
κο	νωση� περ	 επιε	κεια� τον Φεβρου�ριο
του 2002, η Επιτροπ� �λαβε 34 αιτ�σει� για
χορ�γηση απαλλαγ�� απ� πρ�στιµα που αφο-
ρο!ν τουλ�χιστον 30 χωριστ�� προβαλλ�µε-
νε� παραβ�σει�. �χει χορηγηθε	 απαλλαγ�
υπ� �ρου� σε 27 περιπτ�σει�. Η Επιτροπ�
�χει διενεργ�σει �ρευνα σχεδ�ν για �λε� αυ-
τ�� τι� αιτ�σει�, κυρ	ω� µ�σω επιτ�πιων ελ�γ-
χων. Επ	 του παρ�ντο� συντ�σσονται κοινο-
ποι�σει� αιτι�σεων για τι� περισσ�τερε� απ�
αυτ�� τι� υποθ�σει�. Τα ανωτ�ρω αριθµητικ�
στοιχε	α, που �χουν φθ�σει στο αναφερ�µενο
επ	πεδο προτο! παρ�λθουν δ!ο χρ�νια εφαρ-
µογ�� τη� ν�α� ανακο	νωση�, δε	χνουν �τι η
ανακο	νωση περ	 επιε	κεια� του 2002 απο-
δεικν!εται πολ! αποτελεσµατικ�. Συγκριτικ�
αναφ�ρεται �τι πλ�ρη� απαλλαγ� απ� τα πρ�-
στιµα �χει χορηγηθε	 µ�χρι σ�µερα µ�λι� σε
�ντεκα περιπτ�σει� β�σει τη� ανακο	νωση�
περ	 επιε	κεια� του 1996 (3).

31. Οι πληροφορ	ε� για την κ	νηση ν�ων υπο-
θ�σεων δεν προ�ρχονται µ�νο απ� τι� αιτ�σει�
για χορ�γηση απαλλαγ�� απ� τα πρ�στιµα.
Οι �ρευνε� για πιθαν�� παρ�νοµε� συµφων	ε�
κινο!νται επ	ση� αυτεπ�γγελτα, κατ�πιν πλη-
ροφορι�ν που συγκεντρ�νονται µ�σω τη� πα-
ρακολο!θηση� (εξειδικευµ�νων) εντ!πων και
δεδοµ�νων τη� βιοµηχαν	α�, στοιχε	ων που
παρ�χονται απ� πληροφοριοδ�τε� (�πω� δυ-
σαρεστηµ�νοι υπ�λληλοι � πρ�ην υπ�λλη-
λοι) � κατ�πιν καταγγελι�ν τρ	των (κατανα-
λωτ�� � εταιρικο	 πελ�τε� � µερικ�� φορ��
ακ�µη και ανταγωνιστ��).

32. Ο χρ�νο� διεν�ργεια� των ερευν�ν, σε
αυξαν�µενο αριθµ� υποθ�σεων µε διεθνε	�
διαστ�σει�, επηρε�ζεται ολο�να και περισ-
σ�τερο απ� προσπ�θειε� συνεργασ	α� µεταξ!
υπηρεσι�ν καταπολ�µηση� των συµπρ�ξεων
απ� �λο τον κ�σµο. Το καλ!τερο παρ�δειγµα
αυτ�� τη� συνεργασ	α� αποτελε	 η υπ�θεση
των σταθεροποιητ�ν θερµ�τητα� και αντι-
θραυστικ�ν, στο πλα	σιο τη� οπο	α� η Επι-
τροπ� και οι αρχ�� ανταγωνισµο! των ΗΠΑ,
του Καναδ� και τη� Ιαπων	α� συντ�νισαν
στεν� τι� ερευνητικ�� του� δραστηρι�τητε�
και διεν�ργησαν σχεδ�ν ταυτ�χρονου� ελ�γ-
χου� � �λαβαν ταυτ�χρονα �λλα ερευνητικ�
µ�τρα τον Φεβρου�ριο του 2003. Dλλο �να
παρ�δειγµα αποτελε	 η υπ�θεση των βιοµη-
χανικ�ν σωλ�νων χαλκο! η οπο	α κρ	θηκε
τον ∆εκ�µβριο του 2003. Στο πλα	σιο τη� εν
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(1) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τη µη επιβολ� και
τη µε	ωση των προστ	µων σε περιπτ�σει� συµπρ�ξεων (καρ-
τ�λ), ΕΕ C 45 τη� 19.2.2002.

(2) Περισσ�τερε� λεπτοµ�ρειε� παρ�χονται στην XXXII �κθεση
(2002).

(3) Σε υποθ�σει� που κρ	θηκαν το 2003, καθ�� και σε ορισµ�νε�
υπ� εξ�λιξη �ρευνε�, �χει εφαρµογ� η ανακο	νωση περ	 επι-
ε	κεια� του 1996, δι�τι οι επιχειρ�σει� ε	χαν υποβ�λει α	-
τηση για επιε	κεια πριν απ� την �ναρξη ισχ!ο� τη� ανακο	-
νωση� του 2002. 
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λ�γω υπ�θεση�, πολλ� απ� τα στοιχε	α στα
οπο	α βασ	στηκε η απ�φαση προ�ρχονταν
απ� ελ�γχου� που διενεργ�θηκαν σε συντο-
νισµ� µε τι� αρχ�� ανταγωνισµο! των ΗΠΑ.

33. Mσον αφορ� τα ουσιαστικ� θ�µατα που
τ�θηκαν στι� αποφ�σει� και στι� �ρευνε� τη�
Επιτροπ�� στον τοµ�α των συµπρ�ξεων, τρει�
πτυχ�� αξ	ζει να αναφερθο!ν:

— Πρ�τον, η επιβολ� προστ	µου απ� την
Επιτροπ� κατ� εταιρε	α� που δεν �ταν
επιχε	ρηση δραστηριοποιο!µενη στην
εν λ�γω αγορ�. Στην υπ�θεση Οργανικ�
Υπεροξε�δια, η ελβετικ� εταιρε	α συµ-
βο!λων AC Treuhand καταδικ�στηκε σε
πρ�στιµο λ�γω του ρ�λου που διαδραµ�-
τισε στη διοργ�νωση και λειτουργ	α τη�
σ!µπραξη�. Το πρ�στιµο που επιβλ�θηκε
στην εταιρε	α �ταν πολ! µικρ� λ�γω του
σχετικ� καινοφανο!� χαρακτ�ρα του θ�-
µατο�, αλλ� η Επιτροπ� κατ�στησε σα-
φ�� στη σχετικ� ανακο	νωση τ!που �τι
στο µ�λλον θα ε	ναι αυστηρ�τερη σε πα-
ρ�µοιε� περιπτ�σει�.

— ∆ε!τερον, η προστασ	α τη� αλληλογρα-
φ	α� µεταξ! πελ�τη-δικηγ�ρου («νοµικ�
απ�ρρητο»), θ�µα που προ�κυψε σε ορι-
σµ�νου� ελ�γχου� κατ� το 2003 και κυ-
ρ	ω� κατ� τη δι�ρκεια ελ�γχων που διε-
νεργ�θηκαν τον Φεβρου�ριο του 2003
στην υπ�θεση των σταθεροποιητ�ν θερ-
µ#τητα	 και αντιθραυστικ�ν. �να θ�µα
σχετικ� µε τη λ�ψη αντιγρ�φων καλυ-
πτ�µενων, κατ� του� ισχυρισµο!� των
εταιρει�ν, απ� το νοµικ� απ�ρρητο ετ�θη
εν�πιον του Πρωτοδικε	ου (1).

— Τρ	τον, οι προσπ�θειε� που κατ�βαλε η
Επιτροπ� για να προστατε!σει την ακε-
ραι�τητα τη� πολιτικ�� τη� στον τοµ�α
τη� επιε	κεια� �ναντι των αστικ�ν δια-
δικασι�ν «γνωστοπο	ηση�» των ΗΠΑ.
Β�σει των καν�νων πολιτικ�� δικονο-
µ	α� των ΗΠΑ σχετικ� µε την «ανοικτ�
γνωστοπο	ηση», σε υποθ�σει� στι�
οπο	ε� προβ�λλονται αξι�σει� για απο-
ζηµι�σει� εν�πιον των αστικ�ν δικα-
στηρ	ων των ΗΠΑ, οι πληροφορ	ε� που
�χουν χορηγηθε	 οικειοθελ�� απ� εται-
ρε	ε� στι� υπηρεσ	ε� ανταγωνισµο! µπο-
ρο!ν να καταστο!ν «γνωστοποι�σιµε�»
στου� αντιδ	κου�. �γγραφε� εταιρικ��

δηλ�σει� που ε	χαν συνταχθε	 για την
Επιτροπ� στο πλα	σιο αιτ�σεων για χο-
ρ�γηση απαλλαγ�� απ� πρ�στιµα � για
επιεικ� µεταχε	ριση σε ορισµ�νε� περι-
πτ�σει� θεωρ�θηκαν απ� κατ�τερα δι-
καστ�ρια των ΗΠΑ ω� γνωστοποι�σιµα
�γγραφα. Λ�γω των δυνητικ�ν οικονο-
µικ�ν συνεπει�ν τ�τοιων αγωγ�ν, που
µπορο!ν να οδηγ�σουν στην επιδ	καση
τριπλ�σια� αποζηµ	ωση�, οι εταιρε	ε� θα
µπορο!σαν να αποθαρρυνθο!ν απ� το να
καταθ�σουν αποδεικτικ� στοιχε	α στην
Επιτροπ� � να µην το πρ�ξουν δι�λου,
µει�νοντα� �τσι την αποτελεσµατικ�-
τητα τη� πολιτικ�� επιε	κεια� τη� Επι-
τροπ��. Εκτ�� απ� την παρ�µβαση σε δι-
καστ�ρια των ΗΠΑ ω� amicus curiae � µε
�λλο τρ�πο, προκειµ�νου να εξασφαλι-
στε	 �τι τα εν λ�γω �γγραφα θα χρησι-
µοποιηθο!ν µ�νο κατ� τη διαδικασ	α τη�
Επιτροπ�� (2), το 2003 η Επιτροπ� �ρχισε
να αναθεωρε	 τι� δικ�� τη� διαδικασ	ε�.
Η Επιτροπ� συνεχ	ζει το δι�λογ� τη� µε
τη νοµικ� και την επιχειρηµατικ� κοι-
ν�τητα προκειµ�νου να βελτιωθο!ν οι
διαδικασ	ε� τη� ο!τω� �στε να ελαχι-
στοποιηθε	 ο κ	νδυνο� γνωστοπο	ηση�
εταιρικ�ν δηλ�σεων. Οι προσπ�θειε�
τη� Επιτροπ�� αποσκοπο!ν αποκλειστικ�
στην α!ξηση τη� αποτελεσµατικ�τητα�
τη� ανακο	νωση� περ	 επιε	κεια� και στη
διασφ�λιση �τι οι εταιρε	ε� που υπο-
β�λλουν α	τηση για απαλλαγ� απ� τα
πρ�στιµα � για επιεικ� µεταχε	ριση δεν
θα βρ	σκονται σε µειονεκτικ� θ�ση �σον
αφορ� τι� πιθαν�� αστικ�� αξι�σει� σε
σχ�ση µε εταιρε	ε� που δεν συνεργ�ζο-
νται µε την Επιτροπ�.

34. Mσον αφορ� τη διοικητικ� οργ�νωση,
επ�λθε µια σηµαντικ� αλλαγ� στο χειρισµ�
ερευν�ν σχετικ� µε συµπρ�ξει� κατ�πιν τη�
εσωτερικ�� αναδιοργ�νωση� τη� Γενικ�� ∆ι-
ε!θυνση� Ανταγωνισµο!. Το 1998 η Επιτροπ�
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(1) Συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� T-125/03 και T-253/03 Akzo
Nobel Chemicals Ltd. και Akcros Chemicals Ltd. κατ� Επιτρο-
π�	. Ο πρ�εδρο� του Πρωτοδικε	ου εξ�δωσε δι�ταξη µε την
οπο	α απορρ	φθηκε εν µ�ρει α	τηση ασφαλιστικ�ν µ�τρων
στι� 30 Οκτωβρ	ου 2003, αλλ� η κ!ρια προσφυγ� εν�πιον του
Πρωτοδικε	ου εκκρεµε	 ακ�µη.

(2) Για να διασφαλ	σει τη σαφ� διατ!πωση τη� θ�ση� τη�, η Επι-
τροπ� παρεν�βη υποβ�λλοντα� υποµν�µατα ω� amicus curiae
εν�πιον διαφ�ρων δικαστηρ	ων των ΗΠΑ. Πρ�τον, η Επι-
τροπ� παρεν�βη εν�πιον του Περιφερειακο! ∆ικαστηρ	ου τη�
Περιφ�ρεια� τη� Κολο!µπια σχετικ� µε την υπ� εξ�λιξη υπ�-
θεση των Βιταµιν�ν. ∆ε!τερον, παρεν�βη εν�πιον του Περι-
φερειακο! ∆ικαστηρ	ου τη� Β�ρεια� Καλιφ�ρνια σχετικ� µε
την υπ�θεση τη� Μεθειον�νη	. Στην εν λ�γω υπ�θεση η θ�ση
τη� Επιτροπ�� για το µη γνωστοποι�σιµο εταιρικ�ν δηλ�σεων
που υποβλ�θηκαν στην Επιτροπ� στο πλα	σιο του προγρ�µ-
µατο� τη� επιε	κεια� επιβεβαι�θηκε τελεσ	δικα απ� το δι-
καστ�ριο. Τρ	τον, παρεν�βη εν�πιον του Ανωτ�του ∆ικα-
στηρ	ου των ΗΠΑ στην υπ�θεση AMD κατ� Intel. Η τελευ-
τα	α αυτ� υπ�θεση, παρ�λο που δεν αφορ� �µεσα το θ�µα του
γνωστοποι�σιµου, �χει δυνητικ�� επιπτ�σει� στην αποτε-
λεσµατικ�τητα του προγρ�µµατο� επιε	κεια� τη� ΕΕ και, κατ’
επ�κταση, στη δυνατ�τητα γνωστοπο	ηση� εταιρικ�ν δηλ�-
σεων.



ε	χε συστ�σει µια ειδικ� µον�δα στον τοµ�α
των συµπρ�ξεων, η οπο	α χειριζ�ταν τι� πε-
ρισσ�τερε� υποθ�σει� συµπρ�ξεων που εξ�-
ταζε η Γ∆ Ανταγωνισµ��. Κατ�πιν τη� στα-
διακ�� α!ξηση� των π�ρων, δηµιουργ�θηκε
µια δε!τερη µον�δα για τι� συµπρ�ξει� το 2002.
Κατ� την περ	οδο λειτουργ	α� των εν λ�γω
µον�δων και επ	ση� χ�ρη στην εφαρµογ�
ν�ων διοικητικ�ν διαδικασι�ν, η Επιτροπ�
µπ�ρεσε να µει�σει σηµαντικ� το χρονικ�
δι�στηµα µεταξ! τη� κ	νηση� και τη� περ�-
τωση� τη� διαδικασ	α� σε υποθ�σει� συ-
µπρ�ξεων. Απ� τον Ιο!λιο του 2003, κατ�πιν
τη� εσωτερικ�� αναδιοργ�νωση� τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� εν�ψει τη� �ναρξη� ισχ!ο� του
κανονισµο! αριθ. 1/2003 �λε� οι µον�δε� κα-
ταπολ�µηση� των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� αφιερ�νουν και θα συνεχ	σουν
να αφιερ�νουν µεγαλ!τερε� προσπ�θειε� και
π�ρου� για την αποκ�λυψη και δ	ωξη συ-
µπρ�ξεων εντ�� του τοµ�α αρµοδι�τητ�� του�.

35. �να τελευτα	ο σηµε	ο που πρ�πει να ανα-
φερθε	 σχετικ� µε τη δραστηρι�τητα στον
τοµ�α των συµπρ�ξεων ε	ναι το π�µπτο
International Cartel Workshop που φιλοξ�-
νησε η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� τον Οκτ�βριο
του 2003. Σκοπ�� αυτ�ν των εργαστηρ	ων ε	-
ναι η ανταλλαγ� γν�σεων µεταξ! ειδικ�ν
�σον αφορ� την �ρευνα, δ	ωξη και καταστολ�
των συµπρ�ξεων. Το εργαστ�ριο �φερε σε
επαφ� 160 υπαλλ�λου� υπηρεσι�ν ανταγω-
νισµο! απ� περισσ�τερε� απ� 35 χ�ρε�.
Εκπροσωπ�θηκαν επ	ση� διεθνε	� οργανι-
σµο	 που ασχολο!νται µε θ�µατα ανταγωνι-
σµο!, �πω� ο ΟΟΣΑ.

1.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ

Γαλλικ# β#ειο κρ�α	 (1)

36. Με απ�φαση τη� 2α� Απριλ	ου, η Επι-
τροπ� επ�βαλε πρ�στιµα συνολικο! !ψου�
16,68 εκατ. EUR σε �ξι γαλλικ�� επαγγελ-
µατικ�� οµοσπονδ	ε� του τοµ�α του βοε	ου
κρ�ατο�, εκ των οπο	ων τ�σσερι� αντιπρο-
σωπε!ουν του� κτηνοτρ�φου� (συµπεριλαµ-
βανοµ�νη� τη� Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles, σηµαντικ�-
τερη� γαλλικ�� γεωργικ�� οµοσπονδ	α�) και
δ!ο αντιπροσωπε!ουν τα σφαγε	α. Τα πρ�-
στιµα επιβλ�θηκαν λ�γω τη� σ!ναψη� �γ-
γραφη� συµφων	α� στι� 24 Οκτωβρ	ου 2001,
η οπο	α συνεχ	στηκε προφορικ� απ� το τ�λο�
Νοεµβρ	ου–αρχ�� ∆εκεµβρ	ου 2001. Στο

πλα	σιο τη� �ντονη� πτ�ση� των τιµ�ν βο-
ε	ου κρ�ατο�, λ�γω τη� κρ	ση� των «τρελ�ν
αγελ�δων», η συµφων	α προ�βλεπε δεσµε!-
σει� για την προσωριν� αναστολ� τη� εισα-
γωγ�� βοε	ου κρ�ατο� και την εφαρµογ� ελ�-
χιστων τιµ�ν αγορ�� για ορισµ�νε� κατηγο-
ρ	ε� βοοειδ�ν.

37. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι η εν λ�γω συµφων	α αντιβα	νει στι� δια-
τ�ξει� του �ρθρου 81 και δεν µπορε	 να τ!χει
οποιασδ�ποτε απ� τι� εξαιρ�σει� που προ-
βλ�πονται στο �ρθρο 2 του κανονισµο! αριθ.
26/62 (2). Λαµβ�νοντα� υπ�ψη την πολ! ιδι-
α	τερη κατ�σταση τη� αγορ�� βοε	ου κρ�α-
το�, η Επιτροπ� µε	ωσε σηµαντικ� το !ψο�
των προστ	µων που επιβλ�θηκαν. Τα δι�-
φορα µ�ρη υπ�βαλαν προσφυγ� (3) στο Πρω-
τοδικε	ο κατ� τη� απ�φαση�.

Σορβικ� �λατα (4)

38. Την 1η Οκτωβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στι� εταιρε	ε� Hoechst AG (Γερ-
µαν	α), Daicel Chemical Industries, Ltd (Ια-
πων	α), Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd.
(Ιαπων	α) και The Nippon Synthetic Chemical
Industry Co., Ltd (Ιαπων	α) !ψου� 99,0 εκατ.
EUR, 16,6 εκατ. EUR, 12,3 εκατ. EUR και
10,5 εκατ. EUR αντ	στοιχα λ�γω τη� συµµε-
τοχ�� του� σε σ!µπραξη καθορισµο! των τι-
µ�ν και κατανοµ�� των αγορ�ν στα σορβικ�
�λατα µαζ	 µε την Chisso Corporation (Ιαπω-
ν	α). Τα σορβικ� �λατα ε	ναι χηµικ� συντη-
ρητικ� που χρησιµοποιο!νται για την καθυ-
στ�ρηση � την αποτροπ� τη� αν�πτυξη� µι-
κροοργανισµ�ν. Χρησιµοποιο!νται κυρ	ω�
στη βιοµηχαν	α τροφ	µων και ποτ�ν. Κατ�-
πιν �ρευνα� που ξεκ	νησε το 1998, η Επιτροπ�
διαπ	στωσε �τι οι εν λ�γω εταιρε	ε� συµµε-
τε	χαν σε παγκ�σµια σ!µπραξη µεταξ! των
ετ�ν 1979 και 1996. Ει� β�ρο� τη� Hoechst
AG καταλογ	στηκε ο επιβαρυντικ�� παρ�-
γοντα� τη� επανειληµµ�νη� παρ�βαση�. Mσον
αφορ� την ανακο	νωση περ	 επιε	κεια�, πρ�-
πει να σηµειωθε	 �τι η Chisso Corporation
(Ιαπων	α) �τυχε πλ�ρου� απαλλαγ�� απ� τα
πρ�στιµα, δι�τι �ταν η πρ�τη που υπ�βαλε
αποδεικτικ� στοιχε	α καθοριστικ�� σηµα-
σ	α� για τη λειτουργ	α τη� σ!µπραξη�.

22
(1) Υπ�θεση COMP/F3/38.279· ΕΕ L 209 τη� 19.8.2003.

(2) Κανονισµ�� αριθ. 26 του Συµβουλ	ου τη� 4η� Απριλ	ου 1962
περ	 εφαρµογ�� ορισµ�νων καν�νων ανταγωνισµο! στην πα-
ραγωγ� και την εµπορ	α γεωργικ�ν προϊ�ντων (ΕΕ 30 τη�
20.4.1962, σ. 993).

(3) Υποθ�σει� T-217/03, T-245/03, T-252/03.
(4) Υπ�θεση COMP/E1/37.370.
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Ηλεκτρικ� και µηχανολογικ� προϊ#ντα
�νθρακα και γραφ�τη (1)

39. Στι� 3 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα συνολικο! !ψου� 101,44 εκατ. EUR
στι� εταιρε	ε� C. Conradty Nürnberg GmbH
(1,06 εκατ. EUR), Hoffmann & Co.
Elektrokohle AG (2,82 εκατ. EUR), Le Carbone
Lorraine SA (43,05 εκατ. EUR), Schunk GmbH
και Schunk Kohlenstofftechnik GmbH (αλλη-
λεγγ!ω� και ει� ολ�κληρο 30,87 εκατ. EUR)
και SGL Carbon AG (23,64 εκατ. EUR) για
τη συµµετοχ� του� σε σ!µπραξη καθορισµο!
των τιµ�ν και κατανοµ�� των αγορ�ν στην
αγορ� ηλεκτρικ�ν και µηχανολογικ�ν προϊ-
�ντων �νθρακα και γραφ	τη του ΕΟΧ. Η σ!-
µπραξη δι�ρκεσε απ� τον Οκτ�βριο του 1988
µ�χρι τον ∆εκ�µβριο του 1999. Η Morgan
Crucible Company plc �τυχε απαλλαγ�� απ�
τα πρ�στιµα δι�τι �ταν η πρ�τη επιχε	ρηση
που κατ�γγειλε τη σ!µπραξη.

Οργανικ� υπεροξε�δια (2)

40. Στι� 10 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στι� εταιρε	ε� Atofina SA, Peroxid
Chemie GmbH & Co. KG, Degussa UK
Holdings Ltd και Peroxid Chemie GmbH & Co.
KG (Γερµαν	α) αλληλεγγ!ω� και ει� ολ�-
κληρο, Peroxidos Organicos SA και AC
Treuhand AG (Ελβετ	α) !ψου� 43,47 εκατ. EUR,
8,83 εκατ. EUR, 16,73 εκατ. EUR, 0,5 εκατ.
EUR και 1000 EUR αντ	στοιχα. Η Akzo (Akzo
Nobel Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV,
Akzo Nobel Chemicals International BV) �τυχε
απαλλαγ�� απ� τα πρ�στιµα, δι�τι �ταν η
πρ�τη που κατ�γγειλε τη σ!µπραξη. Κατ�-
πιν �ρευνα� που ξεκ	νησε το 2000, η Επιτροπ�
διαπ	στωσε �τι οι ανωτ�ρω εταιρε	ε� συµµε-
τε	χαν σε σ!µπραξη εκτειν�µενη σε ολ�-
κληρο τον ΕΟΧ στον τοµ�α των οργανικ�ν
υπεροξειδ	ων (3) µεταξ! των ετ�ν 1971 και
1999 (µερικ�� εταιρε	ε� για µικρ�τερα χρο-
νικ� διαστ�µατα).

41. Mσον αφορ� το πρ�στιµο, ε	ναι σηµα-
ντικ� να σηµειωθε	 �τι η εταιρε	α συµβο!λων
AC Treuhand θεωρ�θηκε �τι παρ�βη το δ	-
καιο τη� ΕΕ συµµετ�χοντα� στην οργ�νωση
τη� σ!µπραξη�, αλλ� το πρ�στιµ� τη� �ταν
χαµηλ�, λ�γω του �τι η προσ�γγιση που
εφαρµ�στηκε ε	ναι σχετικ� καινοφαν��. Σε
τρει� αποδ�κτε� τη� απ�φαση�, συγκεκρι-
µ�να δε στι� εταιρε	ε� Peroxid Chemie,

Atofina και Degussa UK Holdings, επιβλ�-
θηκαν αυξηµ�να πρ�στιµα, δι�τι ε	χαν συµ-
µετ�σχει και σε �λλε� συµπρ�ξει� στο
παρελθ�ν.

Βιοµηχανικο� σωλ�νε	 χαλκο� (4)

42. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� επ�βαλε
πρ�στιµα στου� ηγετικο!� ευρωπα	ου� πα-
ραγωγο!� σωλ�νων χαλκο!, KM Europa
Metal AG (µαζ	 µε τι� πλ�ρω� ελεγχ�µενε� θυ-
γατρικ�� τη� Europa Metalli SpA και
Tréfimétaux SA), Wieland Werke AG και
Outokumpu Oyj (µαζ	 µε την πλ�ρω� ελεγ-
χ�µενη θυγατρικ� τη� Outokumpu Copper
Products Oy), για παρ�βαση των κοινοτικ�ν
καν�νων ανταγωνισµο!. Κατ�πιν �ρευνα� που
ξεκ	νησε το 2001, η Επιτροπ� απ�δειξε �τι οι
εν λ�γω εταιρε	ε� ε	χαν συµπρ�ξει παρ�νοµα
µε σκοπ� τον καθορισµ� των τιµ�ν και την κα-
τανοµ� των αγορ�ν στον τοµ�α των ρ�λων
επ	πεδη� περι�λιξη� απ� το 1988 µ�χρι τι�
αρχ�� του 2001 στο πλα	σιο τη� ελβετικ��
Cuproclima Quality Association για του� σω-
λ�νε� κλιµατισµο! και ψ!ξη�.

43. Mλοι οι αποδ�κτε� τη� απ�φαση� συ-
νεργ�στηκαν µε την Επιτροπ� στην �ρευν�
τη� β�σει τη� ανακο	νωση� περ	 επιε	κεια�
του 1996. Η Επιτροπ� χορ�γησε µει�σει�
προστ	µων για τη συνεργασ	α του�, !ψου�
50 % για την Outokumpu, 30 % για τον �µιλο
KME και 20 % για τη Wieland Werke. Το
υψηλ�τερο πρ�στιµο, συνολικο! !ψου�
39,81 εκατ. EUR, επιβλ�θηκε στι� εταιρε	ε�
του οµ	λου KME, εν� το πρ�στιµο τη�
Wieland Werke αν�λθε σε 20,79 εκατ. EUR.
Η Outokumpu ανταµε	φθηκε µε την ανα-
γν�ριση εν�� ελαφρυντικο! παρ�γοντα για
τη συνεργασ	α τη� εκτ�� τη� ανακο	νωση�
περ	 επιε	κεια� του 1996, καθ�τι �ταν η
πρ�τη επιχε	ρηση που αποκ�λυψε �λη τη
δι�ρκεια τη� σ!µπραξη�, η οπο	α υπερβα	-
νει τα δ�δεκα χρ�νια. Απ� την �λλη πλευρ�,
επιβαρυντικ�� παρ�γοντα� για την
Outokumpu �ταν το γεγον�� �τι υπ�πεσε
επανειληµµ�να σε παρ�βαση, δεδοµ�νου
�τι �ταν αποδ�κτρια �λλη� απ�φαση� τη�
Επιτροπ�� για σ!µπραξη στον τοµ�α του
ανοξε	δωτου χ�λυβα το 1990. Το τελικ� πρ�-
στιµο τη� Outokumpu αν�λθε σε 18,13 εκατ.
EUR, εν� τα συνολικ� πρ�στιµα που επι-
βλ�θηκαν σε �λε� τι� επιχειρ�σει� στο
πλα	σιο τη� εν λ�γω υπ�θεση� αν�λθε σε
78,73 εκατ. EUR.
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(1) Υπ�θεση COMP/E2/38.359.
(2) Υπ�θεση COMP/E2/37.857.
(3) Τα οργανικ� υπεροξε	δια ε	ναι οργανικ� χηµικ� προϊ�ντα

µε διπλ� δεσµ� οξυγ�νου που χρησιµοποιο!νται στην παρα-
γωγ� πλαστικ�ν και ελαστικ�ν. (4) Υπ�θεση COMP/E1/38.240.



1.3. ¢ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜

Αµινοξ�α (1)

44. Στι� αποφ�σει� σχετικ� µε την υπ�θεση
των Αµινοξ�ων (2), το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε
τον ισχυρισµ� των προσφευγ�ντων κατ� τον
οπο	ο η Επιτροπ� πρ�πει να ορ	ζει το !ψο�
του προστ	µου λαµβ�νοντα� υπ�ψη τα πρ�-
στιµα που �χουν �δη επιβληθε	 σε �λλε� �ν-
νοµε� τ�ξει�. Οι προσφε!γοντε� ισχυρ	στη-
καν �τι η Επιτροπ� παρ�βη την αρχ� κατ�
την οπο	α δεν µπορε	 να επιβληθε	 δε!τερη κ!-
ρωση για την 	δια παρ�βαση και �τι δεν �λαβε
υπ�ψη την αποτρεπτικ� χρησιµ�τητα προη-
γο!µενων προστ	µων. Το Πρωτοδικε	ο απο-
φ�νθηκε �τι επ	 του παρ�ντο� δεν υπ�ρχει
αρχ� του δηµ�σιου διεθνο!� δικα	ου που να
µην επιτρ�πει στι� αρχ�� � στα δικαστ�ρια
διαφορετικ�ν κρατ�ν να δικ�ζουν και να κα-
ταδικ�ζουν το 	διο �τοµο β�σει των 	διων πραγ-
µατικ�ν περιστατικ�ν.

45. Το Πρωτοδικε	ο εξ�θεσε επ	ση� την
αρχ� �τι η παροχ� πληροφορι�ν που δεν µπο-
ρο!ν να θεωρηθο!ν ω� συνεργασ	α εµπ	-
πτουσα στο πεδ	ο εφαρµογ�� τη� ανακο	νω-
ση� περ	 επιε	κεια�, αλλ� βοηθο!ν την Επι-
τροπ� στην �ρευν� τη�, αποτελε	 ουσιαστικ�
συνεργασ	α π�ραν του πεδ	ου εφαρµογ�� τη�
ανακο	νωση� (κατ� την �ννοια τη� �κτη� πε-
ρ	πτωση� του τµ�µατο� 3 των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν). Η παροχ� τ�τοιων πληροφορι�ν
θεµελι�νει δικα	ωµα µε	ωση� των προστ	µων
λογιζ�µενη ω� ελαφρυντικ� περ�σταση.

46. Ορ	στηκε επ	ση� �τι οι τυχ�ν εκατοστι-
α	ε� αυξ�σει� � µει�σει� που αποφασ	ζονται
για να αντικατοπτρ	σουν τι� επιβαρυντικ�� �
ελαφρυντικ�� περιστ�σει� πρ�πει να εφαρ-
µ�ζονται στο βασικ� ποσ� του προστ	µου που
καθορ	ζεται µε β�ση τη σοβαρ�τητα και τη
δι�ρκεια τη� παρ�βαση�.

Ελληνικ� πορθµε�α (3)

47. Το 1992, κατ�πιν καταγγελ	α� επιβ�τη
�τι οι τιµ�� στα δι�φορα πορθµε	α που εκτε-
λο!σαν δροµολ�για µεταξ! Ελλ�δα� και Ιτα-
λ	α� �ταν πολ! παρ�µοιε�, η Επιτροπ� κ	νησε
διαδικασ	α σχετικ� µε τι� δραστηρι�τητε�

ορισµ�νων εταιρει�ν που εκτελο!ν επιβατι-
κ�� και εµπορευµατικ�� µεταφορ�� µεταξ!
Ελλ�δα� και Ιταλ	α�. Το 1998, η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι επτ� απ� τι� εται-
ρε	ε� αυτ�� ε	χαν παραβε	 του� καν�νε� αντα-
γωνισµο! τη� ΕΕ µ�σω συµφωνι�ν και πρα-
κτικ�ν καθορισµο! των τιµολογ	ων του�. Του�
ε	χαν επιβληθε	 πρ�στιµα συνολικο! !ψου�
9 εκατ. EUR περ	που.

48. Οι αποφ�σει� που εξ�δωσε το Πρωτοδι-
κε	ο τον ∆εκ�µβριο του 2003 επιβεβα	ωσαν την
ουσ	α τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� και το αρ-
χικ� ποσ� �λων των προστ	µων, εκτ�� απ� δ!ο
εταιρε	ε� για τι� οπο	ε� τα πρ�στιµα µει�θηκαν.

49. Επ	 τη� ουσ	α�, το Πρωτοδικε	ο επιβε-
βα	ωσε κυρ	ω� �τι υπ� ορισµ�νε� περιστ�σει�
η διεξαγωγ� ελ�γχου στι� εγκαταστ�σει� εν��
πρ�κτορα µε χωριστ� νοµικ� προσωπικ�τητα
ε	ναι ν�µιµη, ακ�µη και αν η απ�φαση ελ�γ-
χου απευθ!νεται µ�νο στον εντολ�α. Το Πρω-
τοδικε	ο επιβεβα	ωσε επ	ση� �τι οι εν�ργειε�
εν�� πρ�κτορα µε χωριστ� νοµικ� προσωπι-
κ�τητα µπορο!ν να αποδοθο!ν στον εντολ�α
�ταν οι δ!ο εταιρε	ε� αποτελο!ν µ	α και την
αυτ� οικονοµικ� µον�δα � επιχε	ρηση β�σει
του �ρθρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Mσον αφορ�
το ρ�λο των δηµ�σιων αρχ�ν, το Πρωτοδικε	ο
δ�χθηκε επ	ση� �τι, ακ�µη και σε τοµε	� που
υπ�κεινται σε ιδια	τερε� ρυθµ	σει� και οι αρ-
χ�� συνιστο!ν συγκεκριµ�νη τιµολογιακ� πο-
λιτικ�, �πω� ε	ναι ο εν λ�γω τοµ�α� θαλ�σ-
σιων µεταφορ�ν, οι εταιρε	ε� διατηρο!ν την
ευθ!νη του� για τη συµµετοχ� του� σε σ!-
µπραξη καθορισµο! των τιµ�ν, κατ� το µ�τρο
που οι δηµ�σιε� αρχ�� δεν του� ασκο!ν αφ�-
ρητη π	εση αναγκ�ζοντ�� τε� να συν�ψουν
συµφων	ε� για τι� τιµ��. Επιπλ�ον, το Πρω-
τοδικε	ο επιβεβα	ωσε την τρ�χουσα µ�θοδο
υπολογισµο! των προστ	µων απ� την Επι-
τροπ�, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� εκτ	µηση�
ελαφρυντικ�ν και επιβαρυντικ�ν παραγ�ντων.
Ωστ�σο, το Πρωτοδικε	ο µε	ωσε τα πρ�στιµα
των εταιρει�ν Adriatica και Ventouris, δ!ο µε-
σα	ων επιχειρ�σεων, δι�τι ασκο!σαν δρα-
στηρι�τητε� µ�νο στι� λεγ�µενε� ν�τιε� γραµ-
µ�� (Μπ�ρι, Μπρ	ντιζι) και δι�τι διαδραµ�τι-
σαν ρ�λο ελ�σσονο� σηµασ	α� στη σ!µπραξη.

1.4. ÕÏÏÂ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜

Συµµαχ�α αεροπορικ�ν εταιρει�ν BA/SN (4)

50. Στι� 25 Ιουλ	ου 2002, η British Airways
(BA) και η SN Brussels Airlines (SN) κοινο-
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(1) Υποθ�σει� T-220/00, T-223/00, T-224/00, T-230/00.
(2) Υπ�θεση T-224/00.
(3) Υπ�θεση COMP/D-2/34.466, απ�φαση τη� Επιτροπ��

1999/271/ΕΚ τη� 9η� ∆εκεµβρ	ου 1998 δυν�µει του �ρθρου
81 τη� συνθ�κη� ΕΚ, ΕΕ L 109 τη� 27.4.1999, σ. 24· αποφ�-
σει� του Πρωτοδικε	ου τη� 11η� ∆εκεµβρ	ου 2003 στι� υπο-
θ�σει� T-56/99 Marlines/Επιτροπ�, T-59/99 Ventouris
Group/Επιτροπ�, T-61/99 Adriatica/Επιτροπ�, T-65/99
Strintzis/Επιτροπ� και T-66/99 Minoan/Επιτροπ�. (4) COMP/D2/38.477.
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πο	ησαν στην Επιτροπ� ορισµ�νε� συµφω-
ν	ε� συνεργασ	α� β�σει του κανονισµο! αριθ.
3975/87 (1) που του� επιτρ�πει να συνεργ�ζο-
νται σε ολ�κληρα τα αντ	στοιχα δ	κτυ� του�
�σον αφορ� την τιµολ�γηση, τα δροµολ�για
και τη µεταφορικ� ικαν�τητα. Τα µ�ρη ζ�τη-
σαν τη χορ�γηση απαλλαγ�� β�σει του �ρ-
θρου 81 παρ�γραφο� 3. Η περ	οδο� 90 ηµερ�ν
�ληξε στι� 10 Μαρτ	ου 2003 χωρ	� να εγε	ρει
η Επιτροπ� σοβαρ�� αµφιβολ	ε�.

51. Η εξ�ταση τη� Επιτροπ�� �δειξε �τι τα
δ	κτυα των µερ�ν ε	ναι σε µεγ�λο βαθµ� συ-
µπληρωµατικ� και �τι η συνεργασ	α του� σε
επ	πεδο δικτ!ων θα αποφ�ρει οφ�λη για του�
καταναλωτ��. Ειδικ�τερα, η συµφων	α θα επι-
τρ�ψει στου� επιβ�τε� τη� SN να �χουν πρ�-
σβαση σε διηπειρωτικ� δ	κτυο, εν� οι επι-
β�τε� τη� BA θα επωφεληθο!ν απ� την ευκο-
λ�τερη πρ�σβαση στι� πτ�σει� τη� SN µε
προορισµ� την Αφρικ�.

52. Προκειµ�νου να διασφαλ	σει �τι η συµ-
µαχ	α δεν θα οδηγ�σει σε εξ�λειψη του αντα-
γωνισµο! σε ορισµ�νε� επηρεαζ�µενε� αγο-
ρ��, η Επιτροπ� εξ�τασε προσεκτικ� τι�
συν�πειε� τη� συµµαχ	α� στι� αλληλεπικα-
λυπτ�µενε� γραµµ��, ιδ	ω� δε στι� γραµµ��
Βρυξελλ�ν-Λονδ	νου και Βρυξελλ�ν-Μ�-
ντσεστερ.

53. Mσον αφορ� τη γραµµ� Βρυξελλ�ν–Λον-
δ	νου, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι η συµµαχ	α δεν θα εξαλε	ψει τον ανταγω-
νισµ�, δι�τι η BA και η SN θα εξακολουθ�-
σουν να αντιµετωπ	ζουν δ!ο ισχυρο!� αντα-
γωνιστ��, την bmi και την Eurostar. Οι ση-
µαντικ�τερε� περιοριστικ�� συν�πειε� τη�
συµµαχ	α� εντοπ	στηκαν στη γραµµ� Βρυ-
ξελλ�ν–Μ�ντσεστερ, δι�τι στη γραµµ� αυτ�
το σωρευτικ� µερ	διο αγορ�� των µερ�ν προ-
σεγγ	ζει το 100 %. Επιπλ�ον, υπ�ρχουν πε-
ριορισµο	 τη� µεταφορικ�� ικαν�τητα� στο
Εθνικ� Αεροδρ�µιο Βρυξελλ�ν σε περι�δου�
κυκλοφοριακ�� αιχµ��, γεγον�� που θα µπο-
ρο!σε να επηρε�σει δυσµεν�� την ικαν�τητα
εν�� ν�ου ανταγωνιστ� να εισ�λθει στην εν

λ�γω αγορ�. Για να εξαλειφθο!ν οι ανησυ-
χ	ε� που εξ�φρασε η Επιτροπ� κατ� την αρ-
χικ� εξ�ταση, οι αεροµεταφορε	� αν�λαβαν
την υποχρ�ωση να αποδεσµε!σουν ικαν�
χρ�νο χρ�ση� για απογε	ωση και προσγε	-
ωση στο Εθνικ� Αεροδρ�µιο Βρυξελλ�ν,
�στε �να� νεοεισερχ�µενο� να µπορε	 να
εκτελε	 τρει� ηµερ�σιε� πτ�σει� προ� το Μ�-
ντσεστερ, εφ�σον δεν θα υπ�ρχαν διαθ�σι-
µοι χρ�νοι χρ�ση� β�σει τη� κανονικ�� δια-
δικασ	α� κατανοµ�� των διαθ�σιµων χρ�νων
χρ�ση�.

ARA, ARGEV, ARO (2)

54. Στι� 16 Οκτωβρ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε
θετικ� απ�φαση σχετικ� µε το αυστριακ� σ!-
στηµα αν�ληψη� συσκευασι�ν µε την ονο-
µασ	α ARA. Η απ�φαση χορηγε	 αρνητικ�
πιστοπο	ηση β�σει του �ρθρου 81 παρ�γρα-
φο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ σε �λε� τι� κοινο-
ποιηθε	σε� συµφων	ε�, εκτ�� απ� τη συµφω-
ν	α µεταξ! του συστ�µατο� ARA και των επι-
χειρ�σεων αποκοµιδ��/διαλογ��. Η εν λ�γω
συµφων	α τυγχ�νει απαλλαγ�� β�σει του �ρ-
θρου 81 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Η
απαλλαγ� συνοδε!εται απ� υποχρε�σει�, προ-
κειµ�νου να διασφαλιστε	 η χωρ	� περιορι-
σµο!� πρ�σβαση των ανταγωνιστ�ν του συ-
στ�µατο� ARA στην υποδοµ� αποκοµιδ��.

55. Η Altstoff Recycling Austria AG (ARA)
ε	ναι η µοναδικ� επιχε	ρηση που διατηρε	
�να �ρτιο σ!στηµα αν�ληψη� συσκευασι�ν
απ� νοικοκυρι� και επιχειρ�σει� στην Αυ-
στρ	α. Η ARA παρ�χει �δειε� για τη χρησι-
µοπο	ηση του σ�µατο� Πρ�σινη Κουκκ	δα
(Green Dot) και αναλαµβ�νει τα καθ�κοντα
των εταιρει�ν που υπ�γονται στο αυστριακ�
δι�ταγµα σχετικ� µε τι� συσκευασ	ε�. Οι Το-
µεακ�� Εταιρε	ε� Ανακ!κλωση� (ΤΕΑ, µε-
ταξ! �λλων η ARGEV, υπε!θυνη για την ανα-
κ!κλωση και διαλογ� πλαστικ�ν συσκευα-
σι�ν και η ARO, υπε!θυνη για τι� χ�ρτινε�
συσκευασ	ε�) συνεργ�ζονται µε την ARA
�σον αφορ� την οργ�νωση τη� αποκοµιδ��
και αν�κτηση� των απορριµµ�των απ� συ-
σκευασ	ε�. Μαζ	 µε την ARA συναπαρτ	ζουν
το σ!στηµα ARA. Στην πρ�ξη η αποκοµιδ�,
η διαλογ� και η αν�κτηση πραγµατοποιο!-
νται απ� εταιρε	ε� οι οπο	ε� παρ�χουν τι� υπη-
ρεσ	ε� του� στι� ΤΕΑ.

56. Η απ�φαση σχετικ� µε το αυστριακ� σ!-
στηµα ARA εφαρµ�ζει και εξειδικε!ει τη γε-
νικ�τερη πολιτικ� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε
τα συστ�µατα αν�ληψη� συσκευασι�ν, �πω�
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(1) Κανονισµ�� (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συµβουλ	ου (ΕΕ L 374
τη� 31.12.1987, σ. 1) σχετικ� µε τον καθορισµ� των λεπτοµε-
ρει�ν εφαρµογ�� των καν�νων ανταγωνισµο! που ισχ!ουν
για τι� επιχειρ�σει� στον τοµ�α των αεροπορικ�ν µεταφορ�ν,
�πω� τροποποι�θηκε τελευτα	α απ� τον κανονισµ� (ΕΟΚ)
αριθ. 1284/91 του Συµβουλ	ου τη� 14η� Μα7ου1991 (ΕΕ L 122
τη� 17.5.1991, σ. 2) και τον κανονισµ� (ΕΟΚ) του Συµβουλ	ου
αριθ. 2410/92 τη� 23η� Ιουλ	ου 1992 (ΕΕ L 240 τη� 24.8.1992,
σ. 18). Ο εν λ�γω κανονισµ�� προβλ�πει �τι οι κοινοποιη-
θε	σε� συµφων	ε� τυγχ�νουν αυτοδικα	ω� απαλλαγ�� για πε-
ρ	οδο �ξι ετ�ν κατ’ αν�τατο �ριο, εφ�σον η Επιτροπ� δεν
διατυπ�σει αντιρρ�σει� εντ�� 90 ηµερ�ν απ� τη δηµοσ	ευση
περ	ληψη� τη� συµφων	α� απ� την Επιτροπ� στην Επ	σηµη
Εφηµερ	δα. Στην εν λ�γω υπ�θεση η περ	ληψη δηµοσιε!-
θηκε στην ΕΕ C 306 τη� 10.12.2002. (2) COMP/D3/35470 – COMP/D3/35473.



αυτ� �χει διαµορφωθε	 β�σει των αποφ�σεων
του 2001 σχετικ� µε την DSD στη Γερµαν	α
και την Eco-Emballages στη Γαλλ	α (1). Σκο-
π�� τη� ε	ναι ιδ	ω� να εξασφαλ	σει �τι το σ!-
στηµα ARA δεν εφαρµ�ζει αδικαιολ�γητε�
ρ�τρε� αποκλειστικ�τητα� � �λλου� αδικαι-
ολ�γητου� περιορισµο!� στι� συµβατικ�� σχ�-
σει� του µε του� ετα	ρου� του, που θα
µπορο!σαν να παρεµποδ	σουν την ε	σοδο
ανταγωνιστ�ν στην αγορ�. Κατ�πιν τη� πα-
ρ�µβαση� τη� Επιτροπ��, το σ!στηµα ARA
υπ�βαλε ουσι�δει� δεσµε!σει� σχετικ� µε τη
χρησιµοπο	ηση του σ�µατο� Πρ�σινη Κουκ-
κ	δα και τη δι�ρκεια των συµφωνι�ν τη� µε τι�
επιχειρ�σει� αποκοµιδ�� και διαλογ��.

57. Η ARA δεν χρε�νει τ�λο� αδε	α� για τι�
συσκευασ	ε� που δεν συµµετ�χουν στο σ!-
στηµα, αλλ� φ�ρουν την Πρ�σινη Κουκκ	δα.
�τσι, η δι�ταξη σχετικ� µε το τ�λο� αδε	α�
πληρο	 την αρχ� κατ� την οπο	α η µη παροχ�
υπηρεσι�ν δεν συνεπ�γεται καταβολ� τ�λου�.
Επιπλ�ον, η ARA δεσµε!θηκε �τι θα επιτρ�-
πει τη χρησιµοπο	ηση τη� Πρ�σινη� Κουκ-
κ	δα� για το σ!νολο των συσκευασι�ν που
διατ	θενται στην αυστριακ� αγορ�, ακ�µη και
αν οι παραγωγο	 και οι εισαγωγε	� χρησιµο-
ποιο!ν (εν µ�ρει) τι� υπηρεσ	ε� ανταγωνιστ�
τη� ARA. Το στοιχε	ο αυτ� ε	ναι σηµαντικ�
για τι� εταιρε	ε� που πωλο!ν τα προϊ�ντα του�
σε κρ�τη µ�λη στα οπο	α η Πρ�σινη Κουκ-
κ	δα ε	ναι υποχρεωτικ�. Οι εταιρε	ε� αυτ��
µπορο!ν να διαθ�τουν τα προϊ�ντα του� στην
αυστριακ� αγορ� χωρ	� να χρει�ζεται να δια-
τηρο!ν δ!ο γραµµ�� συσκευασ	α�.

58. Β�σει των συµφωνι�ν µε τι� επιχειρ�-
σει� αποκοµιδ�� και διαλογ��, υπ�ρχει µ	α
µ�νο τ�τοια επιχε	ρηση για κ�θε περιφ�ρεια
και για κ�θε υλικ�. Η συµβατικ� σχ�ση µπο-
ρε	 να λυθε	 µετ� απ� τρ	α χρ�νια και το σ!-
στηµα ARA δεσµε!θηκε �τι θα αναθ�σει ν�ε�
συµβ�σει� µ�σω µια� ανταγωνιστικ��, δια-
φανο!� και αντικειµενικ�� διαδικασ	α� µετ�
απ� π�ντε χρ�νια το αργ�τερο. Η τριετ�� �ω�
πενταετ�� δι�ρκεια των εν λ�γω συµφωνι�ν
µε υποχρ�ωση αποκλειστικ�τητα� µπορε	 να
γ	νει δεκτ� �στε να µπορ�σουν οι εταιρε	ε�
ανακ!κλωση� να ανακτ�σουν τι� απαρα	τη-
τε� επενδ!σει� για τη δηµιουργ	α τη� υποδο-
µ�� αποκοµιδ��.

59. Ωστ�σο, οι ειδικ�� συνθ�κε� που επικρα-
το!ν απ� την πλευρ� τη� προσφορ�� στην αγορ�
αποκοµιδ�� και διαλογ�� απορριµµ�των απ�

συσκευασ	ε� απ� τα νοικοκυρι� καθιστο!ν πολ!
δ!σκολη � µη βι�σιµη οικονοµικ� τη δηµι-
ουργ	α δε!τερη� υποδοµ�� αποκοµιδ��, π�ραν
τη� υπ�ρχουσα�. �τσι, �ταν απαρα	τητο να προ-
βλεφθο!ν υποχρε�σει� στην απ�φαση απαλ-
λαγ��, σ!µφωνα µε τι� οπο	ε� η ARGEV δεν
µπορε	 να εµποδ	ζει τι� επιχειρ�σει� αποκοµι-
δ�� και διαλογ�� να διαθ�τουν την υποδοµ� του�
σε ανταγωνιστ�� του συστ�µατο� ARA.

Συµφων�ε	 κοιν�	 χρ�ση	 δικτ�ου στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο και τη Γερµαν�α (1)

60. Στι� 30 Απριλ	ου και στι� 16 Ιουλ	ου, η
Επιτροπ� εξ�δωσε δ!ο αποφ�σει� χορ�γη-
ση� απαλλαγ��, στι� οπο	ε� καθορ	ζονται τα
�ρια τη� συνεργασ	α� µεταξ! των φορ�ων εκ-
µετ�λλευση� κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν µ�σω
τη� κοιν�� χρ�ση� δικτ!ου. Τον Φεβρου�ριο
του 2002, η T-Mobile και η mmO2 κοινοπο	η-
σαν δ!ο συµφων	ε� που προ�βλεπαν τη συ-
νεργασ	α των µερ�ν µ�σω τη� κοιν�� χρ�ση�
δικτ!ου για την αν�πτυξη των δικτ!ων του�
κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν τρ	τη� γενι�� (3G)
στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο και στη Γερµαν	α.

61. Και στι� δ!ο υποθ�σει� διαπιστ�θηκε �τι
η κοιν� χρ�ση θ�σεων απ� του� φορε	� εκ-
µετ�λλευση� κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν δεν
περιορ	ζει τον ανταγωνισµ�: η συνεργασ	α
εκτε	νεται µ�νο σε βασικ� στοιχε	α δικτ!ου,
εν� τα µ�ρη διατηρο!ν τον ανεξ�ρτητο �λεγχο
των δικτ!ων του� πυρ�να. Η κοιν� χρ�ση θ�-
σεων θεωρ�θηκε επ	ση� επωφελ�� για περι-
βαλλοντικο!� λ�γου� και λ�γου� υγε	α�.

62. Η εθνικ� περιαγωγ� µεταξ! φορ�ων εκ-
µετ�λλευση� κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν θεω-
ρ�θηκε �τι περιορ	ζει τον ανταγωνισµ� σε
επ	πεδο χονδρικ�� µε δυνητικ�� επιζ�µια απο-
τελ�σµατα στι� µεταγεν�στερου σταδ	ου λια-
νικ�� αγορ��. Ωστ�σο, η εθνικ� περιαγωγ�
επιτρ�πει στου� φορε	� εκµετ�λλευση� να πα-
ρ�χουν καλ!τερη κ�λυψη, ποι�τητα και τα-
χ!τητα µετ�δοση�, καθ�� και αν�πτυξη δι-
κτ!ου και παροχ� υπηρεσι�ν σε συντοµ�τερο
χρονικ� δι�στηµα. Στι� δ!ο αποφ�σει�, η Επι-
τροπ� χορ�γησε απαλλαγ� για την εθνικ�
περιαγωγ� σε αγροτικ�� περιοχ�� µ�χρι την
31η ∆εκεµβρ	ου 2008, εν� η εθνικ� περια-
γωγ� σε αστικ�� περιοχ�� πρ�πει να καταρ-
γηθε	 σταδιακ� σ!µφωνα µε �να αυστηρ� χρο-
νοδι�γραµµα µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2008.
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(1) DSD: αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� τη� 20�� Απριλ	ου 2001 (ΕΕ
L 166 τη� 21.6.2001, σ. 1) και τη� 17η� Σεπτεµβρ	ου 2001 (ΕΕ
L 319 τη� 4.12.2001, σ. 1)· Eco Emballages: απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 15η� Ιουν	ου 2001 (ΕΕ L 233 τη� 31.8.2001, σ. 37).

(2) Υπ�θεση COMP/C1/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK
Limited — Συµφων	α κοιν�� χρ�ση� δικτ!ου στο Ηνωµ�νο Βα-
σ	λειο, ΕΕ L 200 τη� 7.8.2003 και ανακο	νωση τ!που
IP/03/589, 30.4.2003· υπ�θεση COMP/C-1/38.369, T-Mobile
Deutschland/O2 Germany — Κοιν� χρ�ση δικτ!ου
Rahmenvertrag, ανακο	νωση τ!που IP/03/1026, 16.7.2003.
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Yamaha (1)

63. Στι� 16 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε απ�-
φαση (2) µε την οπο	α επιβλ�θηκε πρ�στιµο
!ψου� 2,56 εκατ. EUR στι� εταιρε	ε� Yamaha
Corporation Japan, Yamaha Europa GmbH,
Yamaha Musica Italia SpA, Yamaha Musique
France SA και Yamaha Scandinavia AB λ�γω
περιορισµ�ν του εµπορ	ου και εφαρµογ��
προκαθορισµ�νων τιµ�ν µεταπ�ληση�. Η
Yamaha κατ�χει ηγετικ� θ�ση στι� περισ-
σ�τερε� σχετικ�� αγορ�� µουσικ�ν οργ�νων
στην Ευρ�πη.

64. Οι ευρωπαϊκ�� θυγατρικ�� τη� Yamaha
και οι επ	σηµοι αντιπρ�σωπο	 του� εφ�ρµο-
ζαν δι�φορε� συµφων	ε� �/και εναρµονισµ�-
νε� πρακτικ�� που ε	χαν ω� αντικε	µενο τον
περιορισµ� του ανταγωνισµο! σε δι�φορα
κρ�τη µ�λη και χ�ρε� του ΕΟΧ (Γερµαν	α,
Ιταλ	α, Γαλλ	α, Αυστρ	α, Β�λγιο, Κ�τω Χ�-
ρε�, ∆αν	α και Ισλανδ	α) κατ� την �ννοια του
�ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ
και του �ρθρου 53 παρ�γραφο� 1 τη� συµφω-
ν	α� ΕΟΧ. Τα εν λ�γω µ�τρα, που περιλαµ-
β�νονταν κυρ	ω� στι� συµβ�σει� διανοµ��,
αφορο!σαν εδαφικο!� περιορισµο!� (κυρ	ω�
απαγορε!σει� τη� πραγµατοπο	ηση� προµη-
θει�ν µεταξ! αντιπροσ�πων στο πλα	σιο επι-
λεκτικο! συστ�µατο� διανοµ��) και περιορι-
σµο!� τη� δυνατ�τητα� των αντιπροσ�πων να
καθορ	ζουν οι 	διοι τι� τιµ�� µεταπ�ληση�. 
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ŒÓıÂÙÔ 2: ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ — ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ: Ë ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÚˆÙ·ıÏËÙÚÈÒÓ ÙË˜ UEFA (1)

Τα δικαι�µατα µετ�δοση� λ	γων αθλητικ�ν γεγον�των —ιδ	ω� ποδοσφαιρικ�ν— µαζ	 µε τι� µε-
γ�λε� κινηµατογραφικ�� επιτυχ	ε� αποτελο!ν το ραδιοτηλεοπτικ� περιεχ�µενο απ� το οπο	ο
εξαρτ�ται κυρ	ω� η προσ�λκυση διαφηµ	σεων και συνδροµητ�ν — βασικ�� πηγ�� εσ�δων για
του� φορε	� εκµετ�λλευση� τη� εµπορικ�� τηλε�ραση� µε ελε!θερη πρ�σβαση και τη� συνδρο-
µητικ�� τηλε�ραση�. Η εξασφ�λιση τη� αποκλειστικ�τητα� για την πλειον�τητα αυτ�ν των δι-
καιωµ�των περιεχοµ�νου παρ�χει σε �ναν εδραιωµ�νο φορ�α ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση� µια
θ�ση στην αγορ� που καθιστ� πολ! δ!σκολη την εµφ�νιση ν�ων ανταγωνιστικ�ν ραδιοτηλεοπτικ�ν
υπηρεσι�ν.

Τα προβλ�µατα ανταγωνισµο! στι� αγορ�� δικαιωµ�των επ	 αθλητικο! περιεχοµ�νου προκαλο!-
νται συχν� απ� συµφων	ε� κοιν�� π�ληση� και συµβ�σει� αποκλειστικ�ν δικαιωµ�των µε ευρ!
πεδ	ο εφαρµογ�� �/και µεγ�λη δι�ρκεια. Η προ�θηση του αποτελεσµατικο! ανταγωνισµο! για
τα δικαι�µατα τηλεοπτικ�� µετ�δοση� αθλητικ�ν γεγον�των ε	ναι πιθαν� �τι θα βελτι�σει τον
ανταγωνισµ� στι� αγορ�� τηλεοπτικ�� µετ�δοση� και �τι θα δ�σει στου� τηλεθεατ�� πρ�σβαση
σε ποιοτικ�� και καινοτ�µε� τηλεοπτικ�� υπηρεσ	ε� σε λογικ�� τιµ��, και µε αυξηµ�νε� δυνατ�-
τητε� επιλογ�� για τον τηλεθεατ�. �τσι, η Επιτροπ� προσπαθε	 να εξασφαλ	σει �τι η παραχ�-
ρηση τηλεοπτικ�ν δικαιωµ�των θα γ	νεται τακτικ� µε τρ�πο που δ	νει πρ�γµατι στου� διεκδικη-
τ�� του� την ευκαιρ	α να τα αποκτ�σουν.

Ε	ναι πιθαν� �τι η αν�πτυξη των ν�ων αγορ�ν του διαδικτ!ου και των κινητ�ν µ�σων µαζικ�� ενη-
µ�ρωση� θα ε	ναι αν�λογη µε την αν�πτυξη των αγορ�ν συνδροµητικ�� τηλε�ραση�, κατ� το �τι
η µετ�δοση αθλητικ�ν γεγον�των θα αποτελ�σει �ναν απ� του� συντελεστικο!� παρ�γοντε� για
την αν�πτυξη των ν�ων αυτ�ν υπηρεσι�ν. Ωστ�σο, οι κ�τοχοι δικαιωµ�των σ�µερα διστ�ζουν να
εκµεταλλευθο!ν τα δικαι�µατα µετ�δοση� απ� τα ν�α µ�σα, δι�τι φοβο!νται �τι κατ’ αυτ�ν τον
τρ�πο θα υπονοµε!σουν οι 	διοι την αξ	α των τηλεοπτικ�ν δικαιωµ�των. Η Επιτροπ� δεν µπορε	
να δεχθε	 τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� που οδηγο!ν σε µη παραχ�ρηση τ�τοιων δικαιωµ�των.

Η απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε ηµεροµην	α 23 Ιουλ	ου στην υπ�θεση του κυπ�λλου πρωταθλη-
τρι�ν τη� UEFA δε	χνει π�� µπορε	 να επιτευχθε	 µια συµφων	α κοιν�� π�ληση� αποκλειστικ�ν
δικαιωµ�των µετ�δοση� κατ� τρ�πο επωφελ� για τον καταναλωτ� και χωρ	� να επιβ�λλονται µη
αναγκα	οι περιορισµο	 του ανταγωνισµο! �σον αφορ� την παραγωγ� και τι� τιµ��.

(1) Απ�φαση χορ�γηση� απαλλαγ�� µε επιβολ� �ρων/υποχρε�σεων τη� 23η� Ιουλ	ου 2003 στην υπ�θεση COMP/C2/37.398·
IP/03/1105, 24.7.2003.

(1) Υπ�θεση COMP/F1/37.975.
(2) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε ηµεροµην	α 16η Ιουλ	ου 2003·

ανακο	νωση τ!που IP/03/1028 τη� 16η� Ιουλ	ου 2003



Philips/Sony (1)

65. Στι� 25 Ιουλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
µ�σω διοικητικ�� επιστολ�� κοινοπο	ηση
τη� Philips και τη� Sony που αφορο!σε τι� δι-

µερε	� συµφων	ε� του� β�σει των οπο	ων δη-
µιουργ�θηκε �να παγκ�σµιο κοιν� πρ�-
γραµµα παραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευ-
ση� δ	σκων CD και την τυποποιηµ�νη συµ-
φων	α του� του 2003 για την παραχ�ρηση
�δεια� εκµετ�λλευση� που θα προσφ�ρει η
Philips σε τρ	του� β�σει των �γκυρων διπλω-
µ�των ευρεσιτεχν	α� τη� Philips, τη� Sony,
καθ�� και �σων βασ	ζονται στι� κοιν�� εφευ-
ρ�σει� των δ!ο εταιρει�ν στην τεχνολογ	α
CD.28

(1) Υποθ�σει� COMP/C3/37.228 Ingman Disc + VDC κατ� Philips
και Sony, COMP/C3/37.561 Pollydisc κατ� Philips και Sony,
COMP/C3/37.707 Broadcrest κ.λπ. κατ� Philips και Sony και
COMP/C3/38.787 Philips και Sony: κοινοπο	ηση τη� τυπο-
ποιηµ�νη� συµφων	α� παραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευση�.

Οι συµφων	ε� κοιν�� π�ληση� τη� UEFA που υπ�ρχαν πριν απ� την παρ�µβαση τη� Επιτροπ��
αποτελο!ν ε!γλωττο παρ�δειγµα των ανωτ�ρω. Η UEFA πωλο!σε �λα τα τηλεοπτικ� δικαι�µατα
ω� ενια	ο πακ�το σε �ναν µ�νο ραδιοτηλεοπτικ� φορ�α και το!το σε β�ση αποκλειστικ�τητα� για
περ	οδο τεσσ�ρων ετ�ν σε κ�θε κρ�το� µ�λο�. Πολλ� δικαι�µατα παρ�µεναν αχρησιµοπο	ητα,
καθ�τι κατ� καν�να µ�νον �να� � δ!ο αγ�νε� µεταδ	δονταν απευθε	α� επ	 συν�λου 16 κατ’ αν�-
τατο �ριο. ∆εν γιν�ταν εκµετ�λλευση των δικαιωµ�των µετ�δοση� απ� τα ν�α µ�σα µαζικ�� ενη-
µ�ρωση� και οι ποδοσφαιρικο	 σ!λλογοι δεν µπορο!σαν να εκµεταλλευθο!ν µεµονωµ�να τα δι-
και�µατα µετ�δοση� απ� τα µ�σα µαζικ�� ενηµ�ρωση�.

Η κατ�σταση αυτ� �ταν επιζ�µια για τον ανταγωνισµ� στην αγορ� απ�κτηση� δικαιωµ�των τη-
λεοπτικ�� µετ�δοση� τακτικ�ν ποδοσφαιρικ�ν συναντ�σεων (σε αντιδιαστολ� µε τι� περιοδικ��)
— µια αγορ� στην οπο	α το κ!πελλο πρωταθλητρι�ν τη� UEFA κατ�χει περ	που το 20% κατ� µ�-
σον �ρο στην ΕΕ.

Ωστ�σο, η Επιτροπ� αναγνωρ	ζει �τι µια συµφων	α κοιν�� π�ληση� µπορε	 να βελτι�σει την πα-
ραγωγ� και τη διανοµ� προ� �φελο� των ποδοσφαιρικ�ν συλλ�γων, των φορ�ων ραδιοτηλεοπτι-
κ�� µετ�δοση� και των τηλεθεατ�ν. Μια συµφων	α κοιν�� π�ληση� δηµιουργε	 �να µοναδικ�
σηµε	ο π�ληση� για την απ�κτηση εν�� προϊ�ντο� που φ�ρει το εµπορικ� σ�µα του πρωταθλ�-
µατο� και πωλε	ται σε πακ�τα. Μπορε	 να οδηγ�σει σε σηµαντικ� µε	ωση του κ�στου� συναλλαγ��.
Ασφαλ��, µια συµφων	α κοιν�� π�ληση� δεν πρ�πει να περι�χει περιορισµο!� του ανταγωνισµο!
που δεν ε	ναι απαρα	τητοι για να επιτευχθε	 η βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� και τα οφ�λη
για του� καταναλωτ�� που προαναφ�ρονται.

Η Επιτροπ� θεωρε	 �τι τα ανωτ�ρω επιτε!χθηκαν µε τι� ν�ε� συµφων	ε� κοιν�� π�ληση� που κοι-
νοπο	ησε η UEFA το 2002 µετ� απ� �ντονε� διαπραγµατε!σει�. Οι συµφων	ε� αυτ�� εξασφαλ	-
ζουν �τι �λα τα δικαι�µατα µετ�δοση� θα πωλο!νται µ�σω διαδικασ	α� διαγωνισµο! σε 14 χωρι-
στ� πακ�τα για περ	οδο που µπορε	 να φθ�νει µ�χρι και τα τρ	α χρ�νια. Επιπλ�ον, η UEFA θα χ�-
σει τα αποκλειστικ� τη� δικαι�µατα π�ληση� �σων τηλεοπτικ�ν δικαιωµ�των δεν �χουν πωληθε	
πριν απ� µια ορισµ�νη καταληκτικ� ηµεροµην	α. Τ�σο η UEFA �σο και οι επιµ�ρου� σ!λλογοι
θα εκµεταλλε!ονται παρ�λληλα ορισµ�να δικαι�µατα απευθε	α� τηλεοπτικ�� µετ�δοση�, µα-
γνητοσκοπηµ�νη� τηλεοπτικ�� µετ�δοση�, δικαι�µατα αρχε	ου, και, �χι λιγ�τερο σηµαντικ�,
δικαι�µατα ν�ων µ�σων. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο εξασφαλ	ζεται η πιο εκτεταµ�νη και διαφοροποι-
ηµ�νη κ�λυψη του ανταγωνισµο!. Εκτ�� απ� το ευρ! φ�σµα προϊ�ντων που παρ�γει η UEFA µε
το σ�µα του πρωταθλ�µατο�, οι ποδοσφαιρικο	 σ!λλογοι µπορο!ν πλ�ον να παρ�γουν εντελ�� ν�α
προϊ�ντα µε το σ�µα του συλλ�γου υπογραµµ	ζοντα� τη δρ�ση µεµονωµ�νων συλλ�γων στο κ!-
πελλο πρωταθλητρι�ν τη� UEFA στου� δικτυακο!� τ�που� του�, σε υπηρεσ	ε� κινητ�� επικοινων	α�,
DVD και τα συναφ�.

Η παρ�µβαση τη� Επιτροπ�� οδ�γησε στο επιτυχ�� �νοιγµα τη� αγορ��. Το κ!πελλο πρωταθλητρι�ν
τη� UEFA θα µεταδ	δεται απ� διπλ�σιου� ραδιοτηλεοπτικο!� φορε	� σε σχ�ση µε την κατ�σταση
που επικρατο!σε πριν απ� την παρ�µβαση τη� Επιτροπ��. Το ν�ο σ!στηµα αυξ�νει τον ανταγωνι-
σµ� στι� αγορ�� µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�, καθ�τι οι ραδιοτηλεοπτικο	 φορε	� και οι φορε	� εκ-
µετ�λλευση� ν�ων µ�σων θα ανταγων	ζονται για την παροχ� υπηρεσι�ν στου� καταναλωτ��.

Ακολουθ�ντα� τι� αρχ�� που θεσπ	στηκαν στην υπ�θεση του κυπ�λλου πρωταθλητρι�ν τη� UEFA,
η Επιτροπ� ερευν� επ	ση� την κοιν� π�ληση δικαιωµ�των µετ�δοση� ποδοσφαιρικ�ν συναντ�-
σεων απ� ορισµ�να εθνικ� κ!πελλα, �που ωστ�σο οι θ�σει� στην αγορ� ε	ναι πολ! ισχυρ�τερε�
και ο κ	νδυνο� αποκλεισµο! απ� την αγορ� πολ! υψηλ�τερο�. Η Επιτροπ� θα εξετ�σει µε ιδια	-
τερη προσοχ� αυτ� τα θ�µατα.  
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66. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι οι συµφων	ε� που δηµιουργο!ν το κοιν�
πρ�γραµµα παραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λ-
λευση� δ	σκων CD καλ!πτονται απ� τον κα-
νονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α σχετικ� µε
ορισµ�νε� κατηγορ	ε� συµφωνι�ν µεταφορ��
τεχνολογ	α� (ΚΑΚΜΤ). Παρ�λο που οι συµ-
φων	ε� µεταξ! των µελ�ν µια� κοινοπραξ	α�
εκµετ�λλευση� διπλωµ�των ευρεσιτεχν	α�
κατ� καν�να εξαιρο!νται απ� το πεδ	ο εφαρ-
µογ�� του κανονισµο! ΚΑΚΜΤ, το �ρθρο 5
παρ�γραφο� 2 σηµε	ο 2 του εν λ�γω κανονι-
σµο! καλ!πτει τι� κοινοπραξ	ε� εκµετ�λλευ-
ση� διπλωµ�των ευρεσιτεχν	α� που δηµιουρ-
γο!νται µεταξ! δ!ο µ�νο µερ�ν και δεν περι-
λαµβ�νουν εδαφικο!� περιορισµο!� στον ΕΟΧ.

67. Επιπλ�ον, διαπιστ�θηκε �τι η τυποποι-
ηµ�νη συµφων	α του 2003 για την παραχ�-
ρηση �δεια� εκµετ�λλευση� δεν περιορ	ζει
σηµαντικ� τον ανταγωνισµ� κατ� την �ννοια
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, ιδ	ω� λαµβ�νοντα� υπ�ψη �τι β�σει τη�
συµφων	α� του 2003 παραχωρο!νται �δειε�
εκµετ�λλευση� µ�νο των βασικ�ν διπλωµ�-
των ευρεσιτεχν	α�. Επιπλ�ον, οι δικαιοδ�χοι
µπορο!ν να επιλ�ξουν να συν�ψουν συµφων	α
για την κοιν� �δεια � για τι� µεµονωµ�νε�
�δειε� εκµετ�λλευση� τη� Philips � τη� Sony
και να τι� χρησιµοποιο!ν εντ�� � εκτ�� των
πρ�τυπων προδιαγραφ�ν. Η δι�ταξη περ	 επα-
νεκχ�ρηση� �χει εφαρµογ� µ�νο στα διπλ�-
µατα ευρεσιτεχν	α� που ε	ναι βασικ� για το ε	-
δο� � τα ε	δη των δ	σκων CD που �χει επιλ�-
ξει κ�θε δικαιοδ�χο�.

REIMS II (1)

68. Στι� 23 Οκτωβρ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση β�σει τη� οπο	α� χορηγε	ται απαλ-
λαγ� για µ	α ακ�µη πενταετ	α στη συµφων	α
REIMS II (2). Η εν λ�γω συµφων	α αφορ� το
αντ	τιµο, τα λεγ�µενα καταληκτικ� τ�λη, που
καταβ�λλουν τα µ�ρη για την παρ�δοση τη�
διασυνοριακ�� αλληλογραφ	α�, δηλαδ� τη�
αλληλογραφ	α� απ� µ	α χ�ρα προ� µ	α �λλη.
Μ�χρι σ�µερα η συµφων	α REIMS II �χει
υπογραφε	 απ� 17 δηµ�σιου� ταχυδροµικο!�
φορε	� (∆ΤΦ), µεταξ! των οπο	ων περιλαµ-
β�νονται οι ∆ΤΦ �λων των κρατ�ν µελ�ν τη�
ΕΕ, εκτ�� απ� τι� Κ�τω Χ�ρε�, και οι ∆ΤΦ τη�
Νορβηγ	α�, τη� Ισλανδ	α� και τη� Ελβετ	α�.

69. Η συµφων	α, η οπο	α καλυπτ�ταν απ�
απαλλαγ� µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2001 β�-
σει απ�φαση� τη� Επιτροπ�� του 1999, κοι-

νοποι�θηκε εκ ν�ου απ� τα µ�ρη στι� 18 Ιου-
ν	ου 2001 µε το α	τηµα να ανανεωθε	 η προη-
γο!µενη απαλλαγ�. Η συµφων	α κρ	θηκε �τι
περιορ	ζει τον ανταγωνισµ� κατ� την �ννοια
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1, δι�τι δεν επι-
τρ�πει στα µ�ρη να καθορ	ζουν διαφορετικ�
καταληκτικ� τ�λη απ� αυτ� που προβλ�πο-
νται στη συµφων	α.

70. Ωστ�σο, λαµβ�νοντα� υπ�ψη τα οφ�λη
που ε	χαν �δη αναγνωριστε	 στην απ�φαση
απαλλαγ�� του 1999, και ιδ	ω� την καλ!τερη
ποι�τητα των υπηρεσι�ν παρ�δοση� διασυ-
νοριακο! ταχυδροµε	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να χορηγ�σει απαλλαγ� στη συµφων	α
για �λλη µια πενταετ	α, επιβ�λλοντα� αυ-
στηρο!� ν�ου� �ρου� σχετικ� µε την πρ�-
σβαση των ιδιωτικ�ν ταχυδροµικ�ν φορ�ων
στου� �ρου� παρ�δοση� τη� REIMS II χωρ	�
διακρ	σει�, αφεν��, και την παροχ� χαµηλο!
κ�στου� εναλλακτικ�ν επιλογ�ν �ναντι των
καταληκτικ�ν τελ�ν, αφετ�ρου.
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Deutsche Telekom AG (3)

71. Την 21η Μα7ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση β�σει του �ρθρου 82 σχετικ� µε την
τιµολογιακ� πολιτικ� τη� Deutsche Telekom
για την τοπικ� πρ�σβαση στο σταθερ� τη-
λεφωνικ� δ	κτυο επιβ�λλοντα� πρ�στιµο
!ψου� 12,6 εκατ. EUR στην Deutsche Telekom
(DT) (4). Στην εν λ�γω απ�φαση η Επιτροπ�
�κρινε �τι η DT εφ�ρµοζε συµπ	εση περιθω-
ρ	ων δι�τι τα τ�λη που χρ�ωνε στου� νεοει-
σερχ�µενου� για τη χονδρικ� πρ�σβαση στον
τοπικ� βρ�χο �ταν ε	τε υψηλ�τερα ε	τε πα-
ρ�µοια µε αυτ� που χρ�ωνε στου� λιανικο!�
συνδροµητ�� τη� για τι� γραµµ�� που του� πα-
ρ�χει. Η πολιτικ� αυτ� ε	χε ω� αποτ�λεσµα
να αποτρ�πεται η ε	σοδο� ν�ων εταιρει�ν
στην αγορ�, να υπ�ρχουν λιγ�τεροι προµη-
θευτ�� τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν στην
αγορ� και �τσι να µει�νονται οι δυνατ�τη-
τε� επιλογ�� των τελικ�ν καταναλωτ�ν, αλλ�
και να περιορ	ζεται ο ανταγωνισµ�� τιµ�ν.
Οι εν�ργειε� τη� Επιτροπ�� ξεκ	νησαν το
1999 κατ�πιν καταγγελι�ν 15 νεοεισερχ�µε-
νων στη γερµανικ� αγορ� σταθερ�ν τηλεπι-
κοινωνι�ν.

29(1) Υπ�θεση COMP/C1/38.170, ΕΕ L 56 τη� 24.2.2004, σ. 76.
(2) Αανακο	νωση τ!που IP/03/1438, 23.10.2003.

(3) Υπ�θεση COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579, ΕΕ L 263 τη�
14.10.2003, σ. 9.

(4) Ανακο	νωση τ!που IP/03/717, 21.5.2003.



72. Η Επιτροπ� θε�ρησε καταχρηστικ� τη
συµπ	εση των περιθωρ	ων, δι�τι η διαφορ�
µεταξ! των λιανικ�ν και των χονδρικ�ν τι-
µ�ν τη� DT �ταν ε	τε αρνητικ� ε	τε ελαφρ��
θετικ�, αλλ� ανεπαρκ�� για την κ�λυψη του
κ�στου� προϊ�ντο� τη� DT για την παροχ�
υπηρεσι�ν στου� λιανικο!� τη� πελ�τε�. Λ�γω
του ανεπαρκο!� περιθωρ	ου, απ� τη στιγµ�
που ξεκ	νησε η αποδεσµοπο	ηση του τοπι-
κο! βρ�χου στη Γερµαν	α και µ�χρι την ηµε-
ροµην	α �κδοση� τη� απ�φαση�, οι νεοει-
σερχ�µενοι δεν ε	χαν τη δυνατ�τητα να αντα-
γωνιστο!ν την DT �σον αφορ� την παροχ�
υπηρεσι�ν σταθερ�� τηλεφων	α� σε τελικο!�
καταναλωτ��.

73. Η Επιτροπ� �κρινε επ	ση� �τι η DT µπο-
ρο!σε να ε	χε αποφ!γει τη συµπ	εση περι-
θωρ	ων, κυρ	ω� αυξ�νοντα� τη λιανικ� χρ�-
ωση για τι� αναλογικ�� συνδ�σει� και τι� συν-
δ�σει� ISDN και ADSL στο πλα	σιο του
γερµανικο! συστ�µατο� αν�τατων τιµ�ν. Στο
πλα	σιο του αρχικο! συστ�µατο� αν�τατων
τιµ�ν που εφαρµ�στηκε µεταξ! των ετ�ν 1998
και 2001, η DT µπορο!σε να ε	χε αποφ!γει
τη συµπ	εση των περιθωρ	ων αναδιαρθρ�νο-
ντα� τα τιµολ�γι� τη� για του� λιανικο!� πε-
λ�τε� τη�. Οι αυξ�σει� των τελ�ν πρ�σβαση�
µπορο!σαν να αντισταθµιστο!ν µ�σω τη� µε	-
ωση� των τελ�ν κλ�ση�. Απ� το 2002 και µετ�,
η DT µπορο!σε τουλ�χιστον να µει�σει τη
συµπ	εση των περιθωρ	ων µε αυξ�σει� των
τιµολογ	ων τη� για την πρ�σβαση στι� συν-
δ�σει� ADSL. Συνεπ��, η συµπ	εση των πε-
ριθωρ	ων δεν επιβλ�θηκε στην DT απ� απο-
φ�σει� τη� γερµανικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��
στον τοµ�α των τηλεπικοινωνι�ν.

Wanadoo Interactive (1)

74. Στι� 16 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε απ�-
φαση β�σει του �ρθρου 82 σχετικ� µε την τι-
µολογιακ� πολιτικ� τη� Wanadoo για τι� υπη-
ρεσ	ε� ADSL (2). Η Επιτροπ� �κρινε �τι η
Wanadoo, τ�τε θυγατρικ� τη� France Tιlιcom
κατ� 72%, εφ�ρµοζε εξοντωτικ� τιµολ�γηση
απ� τον Μ�ρτιο του 2001 µ�χρι τον Οκτ�βριο
του 2002 και �τσι τη� επ�βαλε πρ�στιµο !ψου�
10,35 εκατ. EUR.

75. Η τεχνολογ	α ADSL ε	ναι η βασικ� τε-
χνολογ	α που υπ�ρχει στη Γαλλ	α για την πα-
ροχ� υπηρεσι�ν πρ�σβαση� στο διαδ	κτυο
µε υψηλ� ταχ!τητα για ιδι�τε� πελ�τε� και
για µικρ� γραφε	α/γραφε	α που στεγ�ζονται

σε οικ	ε�. Η σ!νδεση ADSL επιτρ�πει την
παροχ� ευρυζωνικ�ν υπηρεσι�ν µ�σω τη� πα-
ραδοσιακ�� τηλεφωνικ�� γραµµ��. Κατ� την
περ	οδο που καλ!πτεται απ� την απ�φαση, η
France Télécom, ο εδραιωµ�νο� τηλεπικοι-
νωνιακ�� φορ�α�, εκµεταλλευ�ταν �λε� σχε-
δ�ν τι� γραµµ�� ADSL στη Γαλλ	α. Οι ευρυ-
ζωνικ�� υπηρεσ	ε� διατ�θηκαν στην αγορ�
για πρ�τη φορ� το 1998, αλλ� µ�λι� απ� το
τ�λο� του 1999 η αγορ� �ρχισε να αναπτ!σ-
σεται σε σηµαντικ� κλ	µακα και µε γρ�γορο
ρυθµ�. ∆εδοµ�νου �τι η µαζικ� παροχ� υπη-
ρεσι�ν ADSL απ� την Wanadoo ξεκ	νησε
µ�λι� τον Μ�ρτιο του 2001, η Επιτροπ� θε�-
ρησε �τι η κατ�χρηση ξεκ	νησε επ	ση� την
	δια περ	οδο.

76. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι, απ� το τ�λο�
του 1999 µ�χρι τον Οκτ�βριο του 2002, η
Wanadoo δι�θετε στην αγορ� υπηρεσ	ε�
ADSL σε τιµ�� χαµηλ�τερε� απ� το συνολικ�
µ�σο κ�στο� του�. Οι τιµ�� που χρ�ωνε η
Wanadoo �ταν πολ! χαµηλ�τερε� απ� το µ�σο
µεταβλητ� κ�στο� µ�χρι τον Α!γουστο του
2001. Στη συν�χεια, οι τιµ�� τη� �ταν περ	-
που 	σε� µε το µ�σο µεταβλητ� κ�στο�, αλλ�
πολ! χαµηλ�τερε� απ� το συνολικ� µ�σο κ�-
στο�. Η Wanadoo υπ�στη σηµαντικ�� ζηµ	ε�
µ�χρι το τ�λο� του 2002 λ�γω αυτ�� τη� πρα-
κτικ��. Η απ�σβεση των αρχικ�ν αυτ�ν ζη-
µι�ν σε ορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα �ταν πι-
θαν� ενδεχ�µενο, παρ�λο που η στρατηγικ�
εξοντωτικ�� τιµολ�γηση� τη� Wanadoo µπο-
ρε	 να υπαγορευ�ταν απ� διαφορετικο!� λ�-
γου�. Β�σει εγγρ�φων που βρ�θηκαν κατ� τη
δι�ρκεια επιτ�πιου ελ�γχου στι� εγκαταστ�-
σει� τη� Wanadoo, η Επιτροπ� διαπ	στωσε
επ	ση� �τι η Wanadoo σκ�πευε να εξασφα-
λ	σει την αποκλειστικ�τητα στη στρατηγι-
κ�� σηµασ	α� αγορ� πρ�σβαση� στο ∆ιαδ	-
κτυο µε υψηλ� ταχ!τητα (3).

IMS Health (4)

77. Στον τοµ�α των πληροφοριακ�ν υπη-
ρεσι�ν, η Επιτροπ� αποφ�σισε να ανακα-
λ�σει την απ�φαση προσωριν�ν µ�τρων που
ε	χε εκδ�σει το 2001 (5). Β�σει τη� εν λ�γω
απ�φαση�, η Επιτροπ� εξ�δωσε προσωριν�
µ�τρα κατ� τη� IMS Health, ηγετικ�� εται-
ρε	α� παγκοσµ	ω� στη συλλογ� δεδοµ�νων
σχετικ� µε τι� πωλ�σει� φαρµακευτικ�ν
προϊ�ντων και τι� συνταγ��, διατ�σσοντ�� τη

30 (1) Υπ�θεση COMP/C1/38.233.
(2) Ανακο	νωση τ!που IP/03/1025, 16.7.2003.

(3) Η Wanadoo υπ�βαλε προσφυγ� ακυρ�σεω� τη� εν λ�γω απ�-
φαση� εν�πιον του Πρωτοδικε	ου: υπ�θεση T-340/03.

(4) Υπ�θεση COMP/D3/38.044.
(5) Υπ�θεση COMP/D3/38.044 NDC Health/IMS Health, απ�-

φαση τη� 3η� Ιουλ	ου 2001 (ΕΕ L 59 τη� 28.2.2002).
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να χορηγ�σει �δεια εκµετ�λλευση� τη� «δο-
µ�� 1860 πλ	νθων» (1) για τη συλλογ� δεδο-
µ�νων στου� τ�τε ανταγωνιστ�� τη� στη γερ-
µανικ� αγορ� παροχ�� υπηρεσι�ν στον
τοµ�α των δεδοµ�νων περιφερειακ�ν πω-
λ�σεων φαρµακευτικ�ν προϊ�ντων. Απ� την
�λλη πλευρ�, αναγνωρ	στηκε το δικα	ωµα
τη� IMS να εισπρ�ττει δικαι�µατα εκµε-
τ�λλευση�. Η απ�φαση αυτ� ανεστ�λη απ�
τον πρ�εδρο του Πρωτοδικε	ου (2). Με απ�-
φαση τη� 17η� Σεπτεµβρ	ου 2002, �να γερ-
µανικ� δικαστ�ριο (3) επ�τρεψε στη NDC
Health, βασικ� ανταγωνιστ� τη� IMS στη
γερµανικ� αγορ�, να προσφ�ρει µια δοµ�

που καλ!πτει τι� αν�γκε� των πελατ�ν. Το
δικαστ�ριο αναγν�ρισε µεν �τι η δοµ�
1 860 πλ	νθων τη� IMS προστατε!εται απ�
εθνικ� πνευµατικ� δικαι�µατα, αλλ� ταυ-
τ�χρονα αποφ�νθηκε �τι δεν µπορε	 να απα-
γορευθε	 σε τρ	του� να αναπτ!ξουν µια �λλη
δοµ� β�σει των διοικητικ�ν και ταχυδροµι-
κ�ν υποδιαιρ�σεων, ακ�µη και αν η προκ!-
πτουσα δοµ� ε	χε παρ�µοιο αριθµ� τµηµ�-
των (πλ	νθων) µε τη δοµ� 1 860 πλ	νθων και
µπορο!σε να θεωρηθε	 ω� απορρ�ουσα απ�
τη δοµ� αυτ�. Εποµ�νω�, �λλε� δοµ�� πλ	ν-
θων µε µεγ�λε� οµοι�τητε� µε τη δοµ� 1 860
πλ	νθων µπορο!ν να αναπτυχθο!ν για τη συλ-
λογ� δεδοµ�νων σχετικ� µε τι� πωλ�σει�
φαρµακευτικ�ν προϊ�ντων και να χρησιµο-
ποιο!νται ν�µιµα για την κατ�ρτιση και π�-
ληση εκθ�σεων σχετικ� µε τι� πωλ�σει�
στην αγορ� φαρµακευτικ�ν προϊ�ντων. Ταυ-
τ�χρονα, η NDC βελτ	ωσε τη θ�ση τη� στην
αγορ�. Επιπλ�ον, �λλο� �να� ανταγωνιστ��,
που θα ε	χε επωφεληθε	 απ� την απ�φαση
προσωριν�ν µ�τρων τη� Επιτροπ��, απο-
χ�ρησε απ� τη γερµανικ� αγορ�. 31

(1) Η «δοµ� 1860 πλ	νθων» τη� IMS χωρ	ζει τη Γερµαν	α σε 1 860
ζ�νε� πωλ�σεων � «πλ	νθου�».

(2) ∆ι�ταξη τη� 26.10.2001 στην υπ�θεση T-184/01R και δι�ταξη
τη� 11η� Απριλ	ου 2002 στην υπ�θεση C-481/01P(R), στην
οπο	α ο πρ�εδρο� του ∆ικαστηρ	ου απ�ρριψε την προσφυγ�
τη� NDC κατ� τη� δι�ταξη� του προ�δρου του Πρωτοδικε	ου.

(3) Απ�φαση του Αν�τερου Περιφερειακο! ∆ικαστηρ	ου τη�
Φραγκφο!ρτη� (Frankfurter Oberlandesgericht) µε ηµερο-
µην	α 17 Σεπτεµβρ	ου 2002 στην υπ�θεση 11 U 67/2000.

ŒÓıÂÙÔ 3: ∫·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ‹ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

Κατ� το πρ�το εξ�µηνο του �του� η Επιτροπ� εξ�δωσε δ!ο επ	σηµε� αποφ�σει� απαγ�ρευση� δυ-
ν�µει του �ρθρου 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε καταχρηστικ� τιµολογιακ� πολιτικ� που προ-
καλο!σε φαιν�µενα αποκλεισµο! �σον αφορ� την παροχ� τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν. Πρ�-
κειται για τι� πρ�τε� αποφ�σει� αυτο! του ε	δου� µετ� την πλ�ρη ελευθ�ρωση του τοµ�α των τη-
λεπικοινωνι�ν το 1998, αλλ� και απ� το 1982, �ταν η British Telecommunications, η οπο	α
λειτουργο!σε ακ�µη υπ� συνθ�κε� κρατικο! µονοπωλ	ου, κρ	θηκε υπε!θυνη για κατ�χρηση τη�
δεσπ�ζουσα� θ�ση� τη�, δι�τι επ�βαλλε περιορισµο!� στη χρ�ση τηλετυπικ�ν και τηλεφωνικ�ν
εγκαταστ�σεων (1).

Οι δ!ο αυτ�� αποφ�σει� αξ	ζουν ιδια	τερη� µνε	α�, επειδ� αφορο!ν �ναν οικονοµικ� τοµ�α που
υπ�κειται σε εκ των προτ�ρων ρ!θµιση, στην οπο	α τα κρ�τη µ�λη διαδραµατ	ζουν σηµαντικ�
ρ�λο µ�σω τη� πρακτικ�� λ�ψη� αποφ�σεων των εθνικ�ν ρυθµιστικ�ν αρχ�ν. Οι καν�νε� που δι�-
πουν την εκ των προτ�ρων ρ!θµιση µεταρρυθµ	στηκαν το 2002 απ� τι� ν�ε� κοινοτικ�� οδηγ	ε�
για τι� ηλεκτρονικ�� επικοινων	ε� και βρ	σκονται σε στ�διο µετ�βαση� προ� την εφαρµογ� αρ-
χ�ν βασισµ�νων στο δ	καιο ανταγωνισµο!.

Η Επιτροπ� θα εξακολουθ�σει να στρ�φεται σθεναρ� κατ� περιπτ�σεων καταχρηστικ�� τιµο-
λ�γηση�, ακ�µη και �ταν οι υπ� εξ�ταση τιµ�� υπ�κεινται σε ειδικο!� καν�νε� εφαρµοζ�µενου�
σε συγκεκριµ�νο τοµ�α. Στι� δ!ο αποφ�σει� ορ	ζονται οι �ροι διεξαγωγ�� των σχετικ�ν ελ�γ-
χων. Mσον αφορ� την εξοντωτικ� τιµολ�γηση, απαιτε	ται η �µεση σ!γκριση των τιµ�ν και του
υποκε	µενου κ�στου� και συνεπ�γεται η υποχρ�ωση α!ξηση� των τιµ�ν σε κατ�λληλο επ	πεδο
�στε να µην υφ	σταται πλ�ον κατ�χρηση. Ο �λεγχο� σχετικ� µε τη συµπ	εση των περιθωρ	ων ξε-
κιν� µε τη σ!γκριση µεταξ! τη� χονδρικ�� και τη� λιανικ�� τιµ��. Το υποκε	µενο κ�στο� στην
αγορ� επ�µενου σταδ	ου πρ�πει να εξετ�ζεται µ�νον εφ�σον διαπιστωθε	 �τι οι λιανικ�� τιµ�� ε	-
ναι υψηλ�τερε� απ� τι� χονδρικ�� τιµ��. Οι δ!ο ανωτ�ρω �λεγχοι �χουν σηµαντικ� αξ	α ω� πρ�-
κριµα για �λλε� µελλοντικ�� υποθ�σει� καταχρηστικ�� τιµολ�γηση� στι� βιοµηχαν	ε� δικτ!ου,
�χι µ�νο για την Επιτροπ� και τι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��, αλλ� και για τα εθνικ�� αρχ�� αντα-
γωνισµο!. 

(1) ΕΕ L 360 τη� 21.12.1982.



78. Μετ� απ� αυτ� την ουσι�δη µεταβολ�
περιστ�σεων, δεν συν�τρεχε πλ�ον επε	γουσα
αν�γκη παρ�µβαση� τη� Επιτροπ�� και �τσι
η Επιτροπ� αποφ�σισε να ανακαλ�σει την
απ�φαση προσωριν�ν µ�τρων του 2001.

79. Εκκρεµο!σε εθνικ� διαδικασ	α και δια-
δικασ	α προδικαστικ�� απ�φαση� του προ�-
δρου του ∆ικαστηρ	ου. Στο πλα	σιο τη� τε-
λευτα	α� διαδικασ	α�, ο Γενικ�� Εισαγγελ�α�
Tizzano εξ�δωσε προτ�σει� στι� 2 Οκτω-
βρ	ου (1). Ο Γενικ�� Εισαγγελ�α� θεωρε	 �τι
η �ρνηση παραχ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευ-
ση� προϊ�ντο� προστατευ�µενου απ� πνευ-
µατικ� δικαι�µατα (εν προκειµ�νω τη� «δοµ��
1 860 πλ	νθων») συνιστ� καταχρηστικ� εκ-
µετ�λλευση δεσπ�ζουσα� θ�ση�, �ταν δεν υφ	-
σταται αντικειµενικ� αιτιολογ	α για την �ρ-
νηση αυτ� και �ταν η χρ�ση του �υλου αγα-
θο! ε	ναι απαρα	τητη για την �σκηση
δραστηρι�τητα� σε παρ�γωγη αγορ�, και �τσι
ο κ�τοχο� των δικαιωµ�των αποκλε	ει κ�θε
ανταγωνιστ� απ� την αγορ�. Ωστ�σο, τα ανω-
τ�ρω ισχ!ουν υπ� την προϋπ�θεση �τι η επι-
χε	ρηση που ζητε	 να τη� χορηγηθε	 �δεια εκ-
µετ�λλευση� προτ	θεται να προσφ�ρει προϊ-
�ντα � υπηρεσ	ε� µε �λλα χαρακτηριστικ�
που καλ!πτουν ειδικ�� αν�γκε� του κατανα-
λωτ�, οι οπο	ε� δεν µπορο!ν να ικανοποιη-
θο!ν απ� υφιστ�µενα προϊ�ντα � υπηρεσ	ε�.

GVG/FS (2)

80. Στι� 28 Αυγο!στου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση β�σει του �ρθρου 82 κατ� τη� Ferrovie
dello Stato SpA (FS), του ιταλικο! εθνικο! οργα-
νισµο! σιδηροδρ�µων, για κατ�χρηση τη�
δεσπ�ζουσα� θ�ση� τη� στην ιταλικ� σιδηρο-
δροµικ� αγορ�. Θε�ρησε �τι η FS εµπ�δισε
την ιδιωτικ� γερµανικ� σιδηροδροµικ� επι-
χε	ρηση Georg Verkehrsorganisation GmbH
(GVG) να εκτελε	 διεθνε	� επιβατικ�� σιδη-
ροδροµικ�� µεταφορ�� απ� τη Βασιλε	α στο
Μιλ�νο.

81. Απ� το 1995, η GVG ζητο!σε απ� τη FS
να ενταχθε	 σε διεθν� �µιλο (3), να τη� παρ�-
σχει πληροφοριακ� στοιχε	α σχετικ� µε τι�
τιµ�� και τη διαθεσιµ�τητα διαδροµ�ν συρ-
µ�ν, και να τη� παρ�χει �λξη, δηλαδ� κινη-
τ�ρια �µαξα και οδηγ�. Σκοπ�� τη� GVG �ταν

να µεταφ�ρει επιβ�τε� απ� δι�φορε� π�λει�
τη� Γερµαν	α� στη Βασιλε	α. Στη συν�χεια
πρ�τεινε σιδηροδροµικ� σ!νδεση χωρ	� εν-
δι�µεσο σταθµ� (Sprinter) που θα λειτουρ-
γο!σε δ!ο φορ�� την ηµ�ρα απ� τη Βασιλε	α
προ� το Μιλ�νο µ�σω Domodossola. Η
γραµµ� αυτ� θα ανταγωνιζ�ταν ιδ	ω� µε την
Cisalpino, κοιν� επιχε	ρηση µεταξ! τη� FS
και τη� Schweizerische Bundesbahnen (SBB).
Η Cisalpino εκµεταλλε!εται µ	α ηµερ�σια
σ!νδεση µεταξ! Βασιλε	α� και Μιλ�νου.

82. Ω� καθ�τω� ολοκληρωµ�νη εταιρε	α, η
FS διαθ�τει εκ του ν�µου µονοπ�λιο για την
εκµετ�λλευση των ιταλικ�ν σιδηροδροµικ�ν
υποδοµ�ν. Επιπλ�ον, �χοντα� οριστε	 ω� δια-
χειριστ�� των υποδοµ�ν και φορ�α� κατανο-
µ��, η FS �χει αναλ�βει ρυθµιστικ�� αρµο-
δι�τητε� του κρ�του�. Ε	ναι υπε!θυνη για τη
δηµιουργ	α και συντ�ρηση των ιταλικ�ν σι-
δηροδροµικ�ν υποδοµ�ν και για την κατα-
νοµ� των διαδροµ�ν των συρµ�ν στου� φο-
ρε	� εκµετ�λλευση� σιδηροδρ�µων στην Ιτα-
λ	α �ναντι αµοιβ��. Η FS ε	ναι επ	ση�
υπε!θυνη, ω� διαχειριστ�� των υποδοµ�ν, για
τη χορ�γηση πιστοποιητικ�ν ασφαλε	α� στι�
σιδηροδροµικ�� επιχειρ�σει�.

83. ∆ιαπιστ�θηκε �τι η FS κατ�χει δεσπ�-
ζουσα θ�ση στην αγορ� πρ�σβαση� στο εθνικ�
τη� σιδηροδροµικ� δ	κτυο, το οπο	ο θεωρ�-
θηκε ω� βασικ� διευκ�λυνση. Κατ�πιν εµπε-
ριστατωµ�νη� �ρευνα� αγορ��, η Επιτροπ�
συµπ�ρανε �τι η FS κατ�χει δεσπ�ζουσα θ�ση
και στην αγορ� �λξη�. Επ	 του παρ�ντο�, κα-
µ	α �λλη ιταλικ� σιδηροδροµικ� εταιρε	α δεν
διαθ�τει τον εξοπλισµ� που απαιτε	ται για
την παροχ� των αναγκα	ων υπηρεσι�ν �λξη�
στην GVG (4). ∆ιαπιστ�θηκε επ	ση� �τι η FS
κατ�χει δεσπ�ζουσα θ�ση και στην αγορ� µε-
ταγεν�στερου σταδ	ου, καθ�τι ε	ναι η µονα-
δικ� εταιρε	α που εκτελε	 επιβατικ�� σιδη-
ροδροµικ�� µεταφορ�� στο τµ�µα τη� γραµµ��
Βασιλε	α�–Μιλ�νου που δι�ρχεται απ� την
Ιταλ	α. Εκτ�� απ� τη συµµετοχ� τη� στη
Cisalpino, η FS εκτελε	 και �λλα ηµερ�σια
δροµολ�για επιβατικ�� µεταφορ�� µεταξ! Βα-
σιλε	α� και Μιλ�νου σε συνεργασ	α µε τη
SBB. Επιπλ�ον, η πρ�σβαση στην αγορ� µε-
ταγεν�στερου σταδ	ου ε	ναι δυνατ� µ�νο για
διεθνε	� οµ	λου�. Η Επιτροπ� συµπ�ρανε �τι
µ�νο η FS �ταν σε θ�ση να συµµετ�χει σε
�ναν τ�τοιο διεθν� �µιλο µαζ	 µε την GVG.

84. Στην απ�φασ� τη�, η Επιτροπ� συµπ�-
ρανε �τι η FS ε	χε προβε	 σε τριπλ� κατ�-

32

(1) Προτ�σει� του Γενικο! Εισαγγελ�α Tizzano τη� 2.10.2003
στην υπ�θεση C-418/01 IMS Health GmbH & Co.KG κατ�
NDC Health GmbH &Co.KG.

(2) Υπ�θεση COMP/D-1/C.37.685.
(3) Directive 91/440/EEC requires the formation of an ‘international

grouping’, an association of at least two train operators based
in different Member States, to operate cross-border passenger
or freight services, ΕΕ L 237 of 24.8.91.

(4) Κατ�πιν τη� �ρευνα� αγορ��, η Επιτροπ� διαπ	στωσε επ	-
ση�, για δι�φορου� λ�γου�, �τι η GVG δεν µπορο!σε µ�νη τη�
να παρ�χει �λξη στην ιταλικ� αγορ�.
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χρηση τη� δεσπ�ζουσα� θ�ση� τη�, κατ� πα-
ρ�βαση του �ρθρου 82. Πρ�τον, αρνο!µενη
ουσιαστικ� να εξετ�σει τα αιτ�µατα τη� GVG
για πρ�σβαση στη σιδηροδροµικ� υποδοµ�,
τη� στ�ρησε την πρ�σβαση στο δ	κτυο που
θεωρε	ται ω� βασικ� διευκ�λυνση. ∆ε!τερον,
δεδοµ�νου �τι δεν απ�ντησε στα αιτ�µατα τη�
GVG σχετικ� µε την �λξη, αρν�θηκε ουσια-
στικ� να παρ�σχει υπηρεσ	ε� �λξη� στην
GVG για τη συγκεκριµ�νη γραµµ�. Το!το συ-
νιστ� κατ�χρηση, επειδ� η �ρνηση τη� FS
οδ�γησε σε εξ�λειψη δυνητικο! ανταγωνι-
στ� και δεν �ταν αντικειµενικ� αιτιολογη-
µ�νη. Τ�λο�, η FS δεν προ�βαλε καµ	α αντι-
κειµενικ� αιτιολογ	α για την �ρνησ� τη� να
διαπραγµατευθε	 µε την GVG σχετικ� µε τη
σ!σταση διεθνο!� οµ	λου. Κατ’ αυτ�ν τον
τρ�πο, εµπ�δισε την GVG να εισ�λθει στη
µεταγεν�στερου σταδ	ου αγορ� επιβατικ�ν
σιδηροδροµικ�ν µεταφορ�ν στην Ιταλ	α.

85. Η FS αν�λαβε σηµαντικ�� δεσµε!σει�
για να διευθετηθε	 η υπ�θεση. Ειδικ�τερα, η
FS δεσµε!θηκε �τι θα συν�ψει συµφων	ε� σ!-
σταση� διεθνο!� οµ	λου µε κ�θε δε�ντω� αδει-
οδοτηµ�νο φορ�α εκµετ�λλευση� σιδηρο-
δρ�µων µε συγκεκριµ�νε� προτ�σει� για τη
λειτουργ	α διεθνο!� σιδηροδροµικ�� σ!νδε-
ση�. Επιπλ�ον, η FS δεσµε!θηκε, για περ	οδο
π�ντε ετ�ν, �τι θα παρ�χει �λξη σε �λλε� σι-
δηροδροµικ�� εταιρε	ε� που προτ	θενται να
εκτελο!ν διασυνοριακ�� επιβατικ�� µεταφο-
ρ��. Επ’ αυτ�� τη� β�ση�, η FS συν�ψε συµ-
φων	ε� µε την GVG. Αν�λαβε επ	ση� την υπο-
χρ�ωση να παρ�χει στην GVG κατ�λληλε�
διαδροµ�� συρµ�ν µ�λι� διατεθο!ν αντ	στοι-
χε� διαδροµ�� συρµ�ν απ� την SBB στο ελ-
βετικ� δ	κτυο. Η Επιτροπ� θε�ρησε σκ�πιµο
να εκδοθε	 επ	σηµη απ�φαση στην εν λ�γω
υπ�θεση — εν�ψει τη� συνεχιζ�µενη� ελευ-
θ�ρωση� του σιδηροδροµικο! τοµ�α, αλλ�
δεν επ�βαλε πρ�στιµο λ�γω του καινοφανο!�
χαρακτ�ρα τη� υπ�θεση�.
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∆εν εκδ�θηκε επ	σηµη απ�φαση β�σει του
�ρθρου 86 κατ� τη δι�ρκεια του �του�.
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1. ∂Ó¤ÚÁÂÈ·

86. Το 2003 σηµει�θηκε σηµαντικ� πρ�οδο�
�σον αφορ� τη διαδικασ	α ελευθ�ρωση� στον

ενεργειακ� τοµ�α (ηλεκτρικ� εν�ργεια και
α�ριο). Σηµαντικ�τερη εξ�λιξη �ταν η �κ-
δοση στι� 26 Ιουν	ου τη� δ�σµη� νοµοθετι-
κ�ν µ�τρων που διασφαλ	ζουν �τι �λοι οι ευ-
ρωπα	οι καταναλωτ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
και αερ	ου θα µπορο!ν να επιλ�γουν προµη-
θευτ� το αργ�τερο απ� την 1η Ιουλ	ου 2007.
Παρ�λληλα µε την �κδοση νοµοθετικ�ν µ�-
τρων, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� συν�χισε τη
δραστηρι�τητ� τη� σε υποθ�σει� ανταγωνι-
σµο!. Οι συζητ�σει� στο Συµβο!λιο σχετικ�
µε την ασφ�λεια του εφοδιασµο! στον τοµ�α
του αερ	ου οδ�γησαν σε πολιτικ� συµφων	α
στι� 15 ∆εκεµβρ	ου.

87. Η δ�σµη νοµοθετικ�ν µ�τρων περιλαµ-
β�νει τα ακ�λουθα στοιχε	α σχετικ� µε την
πλ�ρη ελευθ�ρωση τη� ευρωπαϊκ�� αγορ��
αερ	ου και ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Το Συµ-
βο!λιο και το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο!λιο εξ�-
δωσαν 1) την οδηγ	α 2003/54/ΕΚ σχετικ� µε
του� κοινο!� καν�νε� για την εσωτερικ�
αγορ� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και την κατ�ρ-
γηση τη� οδηγ	α� 96/92/ΕΚ (1) (οδηγ	α για
την ηλεκτρικ� εν�ργεια), 2) την οδηγ	α
2003/55/ΕΚ σχετικ� µε του� κοινο!� καν�νε�
για την εσωτερικ� αγορ� φυσικο! αερ	ου και
την κατ�ργηση τη� οδηγ	α� 98/30/ΕΚ (2) (οδη-
γ	α για το α�ριο) και 3) τον κανονισµ� (ΕΚ)
αριθ. 1228/2003 σχετικ� µε του� �ρου� πρ�-
σβαση� στο δ	κτυο για τι� διασυνοριακ��
ανταλλαγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� (3) (κανο-
νισµ�� για την ηλεκτρικ� εν�ργεια). Οι οδη-
γ	ε� για το α�ριο και την ηλεκτρικ� εν�ργεια
αντικαθιστο!ν προηγο!µενε� οδηγ	ε� που προ-
�βλεπαν το σταδιακ� �νοιγµα των αγορ�ν.

88. Οι ν�ε� οδηγ	ε� για το α�ριο και την ηλε-
κτρικ� εν�ργεια προβλ�πουν το �νοιγµα των
αγορ�ν για �λου� του� µη οικιακο!� πελ�τε�
µ�χρι την 1η Ιουλ	ου 2004 και για �λου� του�
οικιακο!� πελ�τε� µ�χρι την 1η Ιουλ	ου 2007.
Οι οδηγ	ε� προβλ�πουν επ	ση� τη θ�σπιση
εν�� διεπ�µενου απ� ρυθµιστικ�� διατ�ξει�
Καθεστ�το� Πρ�σβαση� Τρ	των (ΚΠΤ) στα
δ	κτυα και στου� τερµατικο!� σταθµο!� ΥΦΑ
(ΥΦΑ = υγροποιηµ�νο φυσικ� α�ριο). Μ�νο
σε �,τι αφορ� την πρ�σβαση στην αποθ�-
κευση τα κρ�τη µ�λη �χουν ακ�µη τη δυνα-
τ�τητα να επιλ�ξουν µεταξ! του καθεστ�το�
πρ�σβαση� τρ	των β�σει ρυθµιστικ�ν διατ�-
ξεων και του καθεστ�το� πρ�σβαση� τρ	των
κατ�πιν διαπραγµατε!σεων. Επιπλ�ον, οι οδη-
γ	ε� προβλ�πουν τη σ!σταση ρυθµιστικ�� αρ-
χ��, η οπο	α ε	ναι αρµ�δια να καθορ	ζει � να

33
(1) ΕΕ L 176 τη� 15.7.2003, σ. 37.
(2) ΕΕ L 176 τη� 15.7.2003, σ. 57.
(3) ΕΕ L 176 τη� 15.7.2003, σ. 1.



εγκρ	νει τουλ�χιστον τι� µεθοδολογ	ε� που
χρησιµοποιο!νται για τον υπολογισµ� των τι-
µολογ	ων πρ�σβαση� πριν απ� την �ναρξη
ισχ!ο� των οδηγι�ν. Περισσ�τερε� λεπτο-
µ�ρειε� και οδηγ	ε� περι�χονται στι� ερµη-
νευτικ�� ανακοιν�σει� που δηµοσ	ευσαν οι
υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ��.

89. Ο κανονισµ�� για την ηλεκτρικ� εν�ρ-
γεια προωθε	 την εφαρµογ� δ	καιων καν�νων
σχετικ� µε τη διασυνοριακ� ανταλλαγ� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�, τον�νοντα� �τσι τον αντα-
γωνισµ� στην εσωτερικ� αγορ� ηλεκτρικ��
εν�ργεια�. Προ� το!το θεσπ	ζει µηχανισµ�
αποζηµ	ωση� υπ�ρ των φορ�ων εκµετ�λλευ-
ση� συστηµ�των µεταφορ�� για τα �ξοδα που
του� βαρ!νουν λ�γω τη� φιλοξεν	α� διασυνο-
ριακ�ν ρο�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια�· ορ	ζει
εναρµονισµ�νε� αρχ�� για τα διασυνοριακ�
τ�λη µεταφορ��, και ειδικ�τερα την εφαρ-
µογ� διαφαν�ν και µη εξαρτ�µενων απ� την
απ�σταση τελ�ν χωρ	� την εισαγωγ� διακρ	-
σεων· ορ	ζει καν�νε� για τη µεγιστοπο	ηση
τη� διαθ�σιµη� µεταφορικ�� δυναµικ�τητα�,
και θ�τει αρχ�� για τη διαχε	ριση τη� συµ-
φ�ρηση�.

90. �να απ� τα πιο αµφιλεγ�µενα σηµε	α τη�
οδηγ	α� για το α�ριο και του κανονισµο! για
την ηλεκτρικ� εν�ργεια �ταν η απαλλαγ� απ�
του� δι�φορου� καν�νε� του καθεστ�το� πρ�-
σβαση� τρ	των που µπορε	 να χορηγηθε	 σε
κ!ριε� ν�ε� υποδοµ�� (γραµµ�� διασ!νδεση�
και τερµατικο!� σταθµο!� ΥΦΑ). Στ�χο� των
διατ�ξεων αυτ�ν ε	ναι να επιτευχθε	 µια ισορ-
ροπ	α µεταξ! τη� παροχ�� κιν�τρων για ν�ε�
υποδοµ�� και τη� δηµιουργ	α� τη� κοιν�� αγο-
ρ��. Ασφαλ�� οι απαλλαγ�� µπορο!ν να χο-
ρηγηθο!ν µ�νον εφ�σον πληρο!νται �λε� οι
προϋποθ�σει� που προβλ�πονται στην οδη-
γ	α/στον κανονισµ�. Η σηµαντικ�τερη προ-
ϋπ�θεση για τη χορ�γηση απαλλαγ�� απ� την
υποχρ�ωση παραχ�ρηση� πρ�σβαση� ε	ναι
�τι το !ψο� του επενδυτικο! κινδ!νου ε	ναι
τ�τοιο �στε η επ�νδυση δεν θα πραγµατο-
ποιηθε	 αν δεν χορηγηθε	 απαλλαγ�. Dλλη
µια σηµαντικ� προϋπ�θεση ε	ναι �τι η επ�ν-
δυση πρ�πει να αυξ�νει τον ανταγωνισµ� στην
πλευρ� τη� προσφορ��. Ταυτ�χρονα, η απαλ-
λαγ� δεν πρ�πει να ε	ναι επιζ�µια για τον
ανταγωνισµ� � για την αποτελεσµατικ� λει-
τουργ	α τη� εσωτερικ�� αγορ�� (αερ	ου � ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�) � για την αποτελεσµατικ�
λειτουργ	α του συστ�µατο� που υπ�κειται σε
ρ!θµιση, στο οπο	ο η υποδοµ� αναµ�νεται να
παρ�χει κ	νητρα για να διασφαλιστε	 �τι η
αχρησιµοπο	ητη δυναµικ�τητα δεν θα συσ-
σωρε!εται, �ταν θα �ταν αναµεν�µενο να
εφαρµ�ζονται πρακτικο	 µηχανισµο	 που προ-
βλ�πουν �τι η µη χρησιµοπο	ηση συνεπ�γε-

ται απ�λεια δυναµικ�τητα�. Οµο	ω�, θα �ταν
ευκολ�τερο να αποδειχθε	 �τι η απαλλαγ�
πληρο	 τι� απαιτ�σει� των καν�νων ανταγω-
νισµο! �ταν ο εκ�στοτε φορ�α� αν�πτυξη�
τη� υποδοµ�� µπορε	 να αποδε	ξει �τι ε	χε
προσφ�ρει πρ�σβαση σε τρ	του� κατ� το σχε-
διασµ� τη� υποδοµ��, για παρ�δειγµα µ�σω
διαδικασ	α� ελε!θερη� κ�λυψη� του δυναµι-
κο! εντ�� ορισµ�νη� περι�δου (open season).
Γενικ�τερα, η λογικ� του καν�να υπαγορε!ει
�τι �λε� οι απαλλαγ�� πρ�πει να περιορ	ζονται
στο ελ�χιστο ω� προ� την �κταση και το χρ�νο
εφαρµογ�� του� (1).

91. Επιπλ�ον, τον ∆εκ�µβριο του 2003 η Επι-
τροπ� εξ�δωσε πρ�ταση κανονισµο! σχετικ�
µε του� �ρου� πρ�σβαση� στα δ	κτυα µετα-
φορ�� αερ	ου (2). Το σχ�διο κανονισµο! απο-
σκοπε	 στο να διασφαλ	σει ισ�τιµου� �ρου�
ανταγωνισµο! σε ολ�κληρη την ΕΕ σχετικ�
µε του� βασικο!� �ρου� πρ�σβαση� τρ	των,
καθ�� και στη βελτ	ωση τη� συµµ�ρφωση�
�λων των φορ�ων εκµετ�λλευση� συστηµ�των
µεταφορ�� µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� που
εκδ�θηκαν στο πλα	σιο του φ�ρουµ τη� Μα-
δρ	τη�. Ο σχεδιαζ�µενο� κανονισµ�� θ�τει
βασικ�� αρχ�� σχετικ� µε τα τ�λη πρ�σβα-
ση�, τι� απαιτ�σει� διαφ�νεια�, �να κοιν� ελ�-
χιστο σ!νολο υπηρεσι�ν πρ�σβαση� τρ	των,
την κατανοµ� τη� δυναµικ�τητα� και τη δια-
χε	ριση τη� συµφ�ρηση�, του� καν�νε� εξι-
σορρ�πηση� και τα τ�λη διαταραχ�� τη� ισορ-
ροπ	α�, και την εµπορ	α δικαιωµ�των δυνα-
µικ�τητα�. Προβλ�πει ελ�χιστα πρ�τυπα σε
�,τι αφορ� την πρ�σβαση στα δ	κτυα µετα-
φορ�� αερ	ου, εν� τα κρ�τη µ�λη θα �χουν
τη δυνατ�τητα να θεσπ	σουν � να διατηρ�-
σουν λεπτοµερ�στερου� καν�νε�.

92. Πηγ� σηµαντικ�� προ�δου σχετικ� µε
την ελευθ�ρωση αποτελο!ν επ	ση� το φ�ρουµ
τη� Μαδρ	τη� και το φ�ρουµ τη� Φλωρεντ	α�,
�που συναντ�νται µ	α � δ!ο φορ�� το χρ�νο
η Επιτροπ�, οι εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� και
η βιοµηχαν	α για να συζητ�σουν τι� εξελ	ξει�
στη διαδικασ	α ελευθ�ρωση�. Τον Σεπτ�µ-
βριο το φ�ρουµ τη� Μαδρ	τη�, που αφορ� το
α�ριο, εξ�δωσε ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��
για την καλ� πρακτικ� �σον αφορ� τη βελ-
τ	ωση των �ρων πρ�σβαση� τρ	των στου� ευ-
ρωπαϊκο!� αγωγο!� αερ	ου. Τα σηµαντικ�-
τερα επιτε!γµατα ε	ναι η βελτ	ωση τη� δια-
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(1) Περισσ�τερε� λεπτοµ�ρειε� υπ�ρχουν στην ανακο	νωση για
την οδηγ	α 2003/54-55 και τον κανονισµ� αριθ. 1228/03, που
εκπ�νησε η Γ∆ Εν�ργεια και Μεταφορ��.

(2) COM(2003)741 — Πρ�ταση κανονισµο! του Ευρωπαϊκο!
Κοινοβουλ	ου και του Συµβουλ	ου περ	 �ρων πρ�σβαση� στα
δ	κτυα µεταφορ�� αερ	ου.
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φ�νεια� και των συστηµ�των διαχε	ριση� τη�
συµφ�ρηση�.

93. Η ασφ�λεια του εφοδιασµο! �ταν �να
απ� τα θ�µατα µε προτεραι�τητα το 2003. Ο το-
µ�α� του ηλεκτρισµο! βρ�θηκε αντιµ�τωπο�
µε αρκετ�� διακοπ�� ρε!µατο�, οι οπο	ε� οφε	-
λονταν εν µ�ρει τουλ�χιστον σε ανεπαρκε	�
επενδ!σει� στο δ	κτυο. Για να αντιµετωπιστε	
το θ�µα, η Επιτροπ� υπ�βαλε πρ�ταση οδηγ	α�
για την ασφ�λεια του εφοδιασµο! στον τοµ�α
τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Για τον τοµ�α του
αερ	ου, η Επιτροπ� ε	χε �δη υποβ�λει πρ�-
ταση οδηγ	α� τον Σεπτ�µβριο του 2002, επ	
τη� οπο	α� επιτε!χθηκε πολιτικ� συµφων	α
�πω� προαναφ�ρεται.

94. Mπω� και τον προηγο!µενο χρ�νο, η δια-
δικασ	α ελευθ�ρωση� συνοδε!θηκε απ� ορι-
σµ�νε� υποθ�σει� ανταγωνισµο! στον ενερ-
γειακ� τοµ�α, στι� οπο	ε� η Επιτροπ� χρη-
σιµοπο	ησε �λα τα µ�σα τη� πολιτικ��
ανταγωνισµο!, δηλαδ� τον �λεγχο των συ-
γκεντρ�σεων, τον �λεγχο των κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων και την εφαρµογ� των καν�νων για
τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και τι� κατα-
χρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση�.

95. Mσον αφορ� τι� περιοριστικ�� συµφων	ε�
και τι� καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση�, µ	α
απ� τι� βασικ�� τ�σει� που παρατηρ�θηκαν το
2003 ε	ναι ο υψηλ�� βαθµ�� συνεργασ	α� µε
τι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� και τι� εθνικ��
αρχ�� ανταγωνισµο!. Η συνεργασ	α αυτ� συµ-
β�λλει στη συνεπ� εφαρµογ� του ν�µου σε
ολ�κληρη την Ευρ�πη και στην αποτελεσµα-
τικ� κατανοµ� των π�ρων. �να παρ�δειγµα
επιτυχο!� συνεργασ	α� ε	ναι η υπ�θεση
Dong/DUC (1): οι διαπραγµατε!σει� για τη δι-
ευθ�τησ� τη� διεξ�χθηκαν απ� κοινο! µε τη δα-
νικ� αρχ� ανταγωνισµο!, εν� η εθνικ� αρχ�
αν�λαβε την παρακολο!θηση των δεσµε!σεων
των ενδιαφερ�µενων φορ�ων εκµετ�λλευση�.

96. Αξ	ζει επ	ση� να σηµειωθε	 �τι το κ�ντρο
β�ρου� τη� εφαρµογ�� των καν�νων σχετικ�
µε τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και κατα-
χρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση� στον τοµ�α του
αερ	ου µετατοπ	ζεται απ� υποθ�σει� που αφο-
ρο!ν δραστηρι�τητε� προηγο!µενου σταδ	ου
σε υποθ�σει� που αφορο!ν δραστηρι�τητε�
µεταγεν�στερου σταδ	ου. Εν� στο παρελθ�ν
οι υποθ�σει� ανταγωνισµο! αφορο!σαν κυ-
ρ	ω� την παραγωγ� αερ	ου [Corrib (2), GFU (3),

Dong/DUC (4)], οι υποθ�σει� που τελο!ν σ�-
µερα υπ� εξ�ταση αφορο!ν περισσ�τερο τι�
αγορ�� µεταγεν�στερου σταδ	ου. Για παρ�-
δειγµα, αφορο!ν το θ�µα µακροπρ�θεσµων
συµβ�σεων αποκλειστικ�� προµ�θεια�, που
ενδ�χεται να προκαλο!ν φαιν�µενα απο-
κλεισµο! των ν�ων συµµετεχ�ντων στην
αγορ� � το θ�µα εδαφικ�ν περιορισµ�ν των
πωλ�σεων σε συµβ�σει� µεταφορ�� µεταξ!
ευρωπα	ων φορ�ων εκµετ�λλευση�.

97. Εν� στο παρελθ�ν ορισµ�νε� υποθ�σει�
περατ�θηκαν κατ�πιν διακανονισµο!, ανα-
µ�νεται �τι στο µ�λλον θα εκδ	δονται περισ-
σ�τερε� επ	σηµε� αποφ�σει�. Το!το θα ενι-
σχ!σει την ασφ�λεια του δικα	ου και θα επι-
τρ�ψει στην Επιτροπ� να αποσαφην	σει
επ	σηµα την πολιτικ� τη�. Ωστ�σο, η Επι-
τροπ� θα εξακολουθ�σει να δ�χεται αιτ�µατα
διακανονισµο!, �ταν θεωρε	 �τι µ�σω του δια-
κανονισµο! µπορε	 να επιτευχθε	 καλ!τερα
µια πραγµατικ� αλλαγ� στην αγορ�.

98. Το σηµαντικ�τερο επ	τευγµα �σον αφορ�
την εφαρµογ� των καν�νων για τι� περιορι-
στικ�� συµφων	ε� και τι� καταχρ�σει� δε-
σπ�ζουσα� θ�ση� το 2003 �ταν ο διακανονι-
σµ�� τη� υπ�θεση� ENI/Gazprom (5). Η εν
λ�γω υπ�θεση εντ�σσεται στην υπ� εξ�λιξη
�ρευνα σχετικ� µε εδαφικο!� περιορισµο!�
των πωλ�σεων προβλεπ�µενου� σε συµβ�-
σει� προµ�θεια� αερ	ου µεταξ! παραγωγ�ν
αερ	ου και ευρωπα	ων χονδρεµπ�ρων/εισα-
γωγ�ων αερ	ου. Η υπ�θεση διευθετ�θηκε
αφο! οι εταιρε	ε� απ�λειψαν τι� περιοριστι-
κ�� ρ�τρε� απ� τι� υφιστ�µενε� συµβ�σει�
του� προµ�θεια� αερ	ου και αφο! η ENI δε-
σµε!θηκε �τι θα λ�βει ορισµ�να συνοδευτικ�
µ�τρα, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� π�ληση�
σηµαντικ�ν ποσοτ�των αερ	ου εκτ�� τη� Ιτα-
λ	α�. Ο διακανονισµ�� προσ�θεσε �να στοι-
χε	ο ασφ�λεια� του δικα	ου στι� µακροπρ�-
θεσµε� συµβ�σει� προµ�θεια� αερ	ου, που θε-
ωρο!νται απαρα	τητε� απ� τη βιοµηχαν	α
αερ	ου για την αν�πτυξη ορισµ�νων ν�ων το-
µ�ων αερ	ου.

99. Dλλε� υποθ�σει� αφορο!σαν τη βελ-
τ	ωση του καθεστ�το� πρ�σβαση� τρ	των στη
Γερµαν	α (6) και στι� Κ�τω Χ�ρε� (7). Οι δε-
σµε!σει� που αν�λαβε η γερµανικ� εταιρε	α
αερ	ου BEB οδ�γησαν στη θ�σπιση καθε-
στ�το� εισ�δου/εξ�δου για τη γερµανικ�
αγορ� αερ	ου. Τα καθεστ�τα εισ�δου/εξ�-
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(1) Ανακο	νωση τ!που IP 03/566 τη� 24.4.2003.
(2) Υπ�θεση COMP/E3/37.708· ανακο	νωση τ!που IP 01/578

τη� 20.4.2001.
(3) Υπ�θεση COMP/E3/36.702· ανακο	νωση τ!που IP 02/1084

τη� 17.7.2002.

(4) Ανακο	νωση τ!που IP 03/566 τη� 24.4.2003.
(5) Υπ�θεση COMP/E3/37.811· ανακο	νωση τ!που IP 03/1345

τη� 6.10.2003.
(6) Ανακο	νωση τ!που IP 03/1129 τη� 29.7.2003.
(7) Ανακο	νωση τ!που IP 03/547 τη� 16.4.2003.



δου θεωρο!νται αν�τερα απ� το καθεστ��
πρ�σβαση� τρ	των (ΚΠΤ) που εφαρµ�ζεται
µ�χρι σ�µερα στη Γερµαν	α. Σηµαντικ�� δι-
ευκριν	σει� διατυπ�θηκαν επ	ση� στην υπ�-
θεση Dong/DUC (1), �που υπογραµµ	στηκε
�τι οι περιορισµο	 χρ�ση� και οι ρ�τρε� µε	-
ωση� δεν συµβιβ�ζονται µε το ευρωπαϊκ� δ	-
καιο ανταγωνισµο!. Οι περιορισµο	 χρ�ση�
ε	ναι ρ�τρε� που εµποδ	ζουν τον αγοραστ� να
χρησιµοποιε	 το α�ριο για �λλου� σκοπο!�
π�ραν αυτ�ν που συµφωνο!νται µεταξ! πω-
λητ� και αγοραστ�. Οι ρ�τρε� µε	ωση� ε	ναι
ρ�τρε� που επιτρ�πουν στον αγοραστ� να µει-
�σει τι� ποσ�τητε� που αγορ�ζει απ� τον πω-
λητ�, αν ο τελευτα	ο� αρχ	σει να πραγµατο-
ποιε	 πωλ�σει� στην περιοχ� που εφοδι�ζει
ο αγοραστ��.

100. Mσον αφορ� τι� συγκεντρ�σει�, η ση-
µαντικ�τερη υπ�θεση του 2003 �ταν η συ-
γκ�ντρωση µεταξ! του αυστριακο! παραγωγο!
εν�ργεια� Verbund και των περιφερειακ�ν
αυστριακ�ν εταιρει�ν προµ�θεια� που ασκο!-
σαν δραστηρι�τητε� µε την επωνυµ	α Energie
Αllianz (2). Η Επιτροπ� εν�κρινε τη συγκ�-
ντρωση αφο! οι εταιρε	ε� συµφ�νησαν �τι θα
συµβ�λουν στη δηµιουργ	α εν�� ισχυρ�τερου
ανταγωνιστ� στην αυστριακ� αγορ� και αφο!
δεσµε!θηκαν �τι θα διαθ�τουν προ� π�ληση
σε πλειστηριασµ� ορισµ�νε� ποσ�τητε� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� για µικρ�τερου� ανταγω-
νιστ��.

2. ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

2.1. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙË˜ Ó¤·˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹˜
Ô‰ËÁ›·˜ (Ô‰ËÁ›· 2002/39/∂∫)

101. Η ν�α ταχυδροµικ� οδηγ	α, η οπο	α εκ-
δ�θηκε το 2002 (3), καθορ	ζει µια σαφ� πορε	α
για την επ	τευξη τη� εσωτερικ�� αγορ�� τα-
χυδροµικ�ν υπηρεσι�ν, µ�σω κυρ	ω� του στα-
διακο! περιορισµο! του αποκλειστικο! το-
µ�α και τη� ελευθ�ρωση� του εξερχ�µενου
διασυνοριακο! ταχυδροµε	ου. Η υλοπο	ηση
αυτ�ν των διατ�ξεων, που αποσκοπο!ν στη
διε!ρυνση του τοµ�α στον οπο	ο επιτρ�πεται
η �σκηση ανταγωνισµο!, ε	ναι πιθαν� �τι θα
επηρε�σει την εφαρµογ� των κοινοτικ�ν κα-

ν�νων ανταγωνισµο! στον ταχυδροµικ� το-
µ�α. Η οδηγ	α �πρεπε να ε	χε µεταφερθε	 στο
εθνικ� δ	καιο το αργ�τερο µ�χρι την 31η ∆ε-
κεµβρ	ου 2002.

102. Τον Ιανου�ριο του 2003, η Επιτροπ� κ	-
νησε διαδικασ	α παρ�βαση� κατ� των κρα-
τ�ν µελ�ν που δεν ε	χαν µεταφ�ρει ακ�µη (�
δεν ε	χαν κοινοποι�σει τη µεταφορ�) τη� οδη-
γ	α� στην εθνικ� νοµοθεσ	α. Απ� τι� 14 Οκτω-
βρ	ου �λα τα κρ�τη µ�λη εκτ�� απ� τη Γαλ-
λ	α ε	χαν �δη ολοκληρ�σει τη µεταφορ� τη�
οδηγ	α�.

103. Σ!µφωνα µε το �ρθρο 7 τη� οδηγ	α�
97/67/ΕΚ, �πω� τροποποι�θηκε απ� το �ρθρο
1 τη� οδηγ	α� 2002/39/EK, το εξερχ�µενο
διασυνοριακ� ταχυδροµε	ο ελευθερ�νεται σε
�λα τα κρ�τη µ�λη, εκτ�� απ� εκε	να στα
οπο	α τα �σοδ� του θεωρο!νται απαρα	τητα
για να διασφαλιστε	 η παροχ� τη� καθολικ��
υπηρεσ	α�. Εποµ�νω�, �να σηµαντικ� στοι-
χε	ο για την εφαρµογ� των καν�νων ανταγω-
νισµο! ε	ναι το κατ� π�σον, στο πλα	σιο τη�
µεταφορ�� τη� οδηγ	α�, τα κρ�τη µ�λη απο-
φ�σισαν να διατηρ�σουν τι� µονοπωλιακ��
συνθ�κε� στην αγορ� εξερχ�µενου διασυνο-
ριακο! ταχυδροµε	ου. Απ� τι� 14 Οκτωβρ	ου
2003, �ξι κρ�τη µ�λη (Ελλ�δα, Ισπαν	α, Ιρλαν-
δ	α, Ιταλ	α, Λουξεµβο!ργο και Πορτογαλ	α)
απ� τα 14 που ε	χαν �δη ολοκληρ�σει τη µε-
ταφορ� τη� οδηγ	α� αποφ�σισαν να µην ελευ-
θερ�σουν την εν λ�γω αγορ�.

104. Η κατ�σταση που �χει διαµορφωθε	 στα
κρ�τη µ�λη συνοψ	ζεται στον π	νακα που ακο-
λουθε	 (βλ�πε σ. 39).

3. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜
Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

3.1. ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ
Ì¤ÙÚˆÓ

105. Στι� 25 Ιουλ	ου �ληξε η προθεσµ	α για
τη µεταφορ� τη� ν�α� δ�σµη� ρυθµιστικ�ν µ�-
τρων σχετικ� µε τι� ηλεκτρονικ�� επικοινω-
ν	ε� στην εθνικ� νοµοθεσ	α. Το Συµβο!λιο
και το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο!λιο ε	χαν εκδ�σει
στι� 7 Μαρτ	ου 2002 τ�σσερι� οδηγ	ε� (4), εν�
η Επιτροπ� ε	χε εκδ�σει παρ�λληλα οδηγ	α
β�σει του �ρθρου 86 (5). Οι εν λ�γω οδηγ	ε�
αντικατ�στησαν τα νοµοθετικ� µ�τρα στα
οπο	α βασιζ�ταν στο παρελθ�ν η ρυθµιστικ�
παρ�µβαση στον εν λ�γω τοµ�α.
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(1) Ανακο	νωση τ!που IP 03/566 τη� 24.4.2003.
(2) Υπ�θεση COMP/M.2947· ανακο	νωση τ!που IP 03/825 τη�

11.6.2003.
(3) 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�, EE
L 176 τη� 5.7.2002,σ. 21. 

(4) ΕΕ L 108 τη� 24.4.2002.
(5) ΕΕ L 249 τη� 17.9.2002.
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Κρ�το	
µ�λο	

Κατ�σταση εφαρµογ�	 τη	 οδηγ�α	 2002/39/ΕΚ (απ� τι	 14.10.2003) (1) 

Κατ�σταση
εφαρµογ�	

∆ιατ�ξει	 µεταφορ�	 Κατ’ αποκλειστι-
κ#τητα αν�θεση
εξερχ#µενου δια-
συνοριακο�
ταχυδροµε�ου 

BE Ολοκληρ�θηκε Βασιλικ� δι�ταγµα για τη µεταφορ� των �ρθρων
1.1 και 1.2 τη� οδηγ	α� 2002/39/ΕΚ του
Κοινοβουλ	ου και του Συµβουλ	ου �σον αφορ� το
περαιτ�ρω �νοιγµα των κοινοτικ�ν ταχυδροµικ�ν
υπηρεσι�ν στον ανταγωνισµ�

Mχι

DK Ολοκληρ�θηκε ∆ι�ταγµα αριθ. 1149 τη� 13η� ∆εκεµβρ	ου 2002 για
την τροποπο	ηση του διατ�γµατο� σχετικ� µε την
παραχ�ρηση τη� Post Denmark. 
∆ι�ταγµα αριθ. 1148 τη� 13η� ∆εκεµβρ	ου 2002 για
την τροποπο	ηση του διατ�γµατο� σχετικ� µε την
καθολικ� υπηρεσ	α και τον τοµ�α που ανατ	θεται
κατ’ αποκλειστικ�τητα στην Post Danmark

Mχι

DE Ολοκληρ�θηκε Τρ	τη τροποπο	ηση τη� ταχυδροµικ�� πρ�ξη�,
16 Αυγο!στου 2002

Mχι

EL Ολοκληρ�θηκε Ν�µο� 3185/03 Ναι

ES Ολοκληρ�θηκε Dρθρο 106 του ν�µου 53/2002, για την τροποπο	-
ηση του ν�µου 24/1998, τη� 13η� Ιουλ	ου, σχετικ�
µε την καθολικ� ταχυδροµικ� υπηρεσ	α και την
ελευθ�ρωση των ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν

Ναι

FR Υπ� εξ�λιξη — —

IE Ολοκληρ�θηκε Νοµοθετικ� δι�ταγµα αριθ. 616 του 2002, κανονι-
σµο	 Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των (ταχυδροµικ��
υπηρεσ	ε�) 2002

Ναι 
(µ�χρι την
1.1.2004)

IT Ολοκληρ�θηκε (2) ∆ι�σκεψη τη� 18η� ∆εκεµβρ	ου 2002 — Οδηγ	ε�
για τη µεταφορ� τη� οδηγ	α� 2002/39/ΕΚ που
τροποποιε	 την οδηγ	α 97/67/ΕΚ �σον αφορ� το
περαιτ�ρω �νοιγµα των κοινοτικ�ν ταχυδροµικ�ν
υπηρεσι�ν στον ανταγωνισµ� 
∆ι�σκεψη τη� 18η� ∆εκεµβρ	ου 2002 — �κταση
του ταχυδροµικο! µονοπωλ	ου για τη διατ�ρηση
τη� καθολικ�� υπηρεσ	α�

Ναι

LU Ολοκληρ�θηκε Ν�µο� τη� 20�� ∆εκεµβρ	ου 2002 για την τροπο-
πο	ηση του ν�µου τη� 15η� ∆εκεµβρ	ου 2000 σχε-
τικ� µε τι� ταχυδροµικ�� υπηρεσ	ε� και τι� χρηµα-
τοοικονοµικ�� ταχυδροµικ�� υπηρεσ	ε�

Ναι

NL Ολοκληρ�θηκε Τροποπο	ηση του διατ�γµατο� περ	 γενικ�ν ταχυ-
δροµικ�ν διατ�ξεων σε σχ�ση µε τη µεταφορ�
τη� οδηγ	α� 2002/39/ΕΚ που τροποποιε	 την οδη-
γ	α 97/67/ΕΚ �σον αφορ� το περαιτ�ρω �νοιγµα
των κοινοτικ�ν ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν στον
ανταγωνισµ�. 20 Νοεµβρ	ου 2002

Mχι 

(1) Ο π	νακα� δεν µπορε	 να ερµηνευθε	 ω� αναγν�ριση απ� την Επιτροπ� τη� πλ�ρου� συµµ�ρφωση� µε �λε� τι� απαιτ�σει�
τη� οδηγ	α�.

(2) Η κ!ρωση µ�σω του πρωτογενο!� δικα	ου δεν �χει ολοκληρωθε	.



106. Στι� 6 Οκτωβρ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε
διαδικασ	α κατ� των κρατ�ν µελ�ν που δεν ε	-
χαν κοινοποι�σει στην Επιτροπ� µ�τρα µε-
ταφορ�� � δεν ε	χαν χορηγ�σει στοιχε	α απ�
τα οπο	α να προκ!πτει �τι ε	χαν εκπληρ�σει
τι� σχετικ�� υποχρε�σει�. Το!το ισχ!ει για
τα ακ�λουθα κρ�τη µ�λη: Β�λγιο, Γερµαν	α,
Ελλ�δα, Ισπαν	α, Γαλλ	α, Λουξεµβο!ργο,
Κ�τω Χ�ρε�, και Πορτογαλ	α σχετικ� και µε
τι� π�ντε οδηγ	ε� και Σουηδ	α, σχετικ� µ�νο
µε την οδηγ	α 2002/77/ΕΚ. Στι� 17 ∆εκεµ-
βρ	ου η Επιτροπ� απ�στειλε αιτιολογηµ�νε�
γν�µε� κατ� των ανωτ�ρω κρατ�ν µελ�ν,
εκτ�� απ� την Ισπαν	α, η οπο	α στο µεταξ!
ε	χε µεταφ�ρει τι� οδηγ	ε�. Η υπ�θεση κατ�
τη� Σουηδ	α� περατ�θηκε στον ∆εκ�µβριο.
Στι� 19 Νοεµβρ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε την
�νατη �κθεσ� (1) τη� σχετικ� µε την κατ�-
σταση τη� εφαρµογ�� τη� δ�σµη� ρυθµιστικ�ν
µ�τρων τη� ΕΕ στον τοµ�α των ηλεκτρονικ�ν
επικοινωνι�ν. Στην �κθεση υπογραµµ	ζεται
�τι ο αριθµ�� σταθερ�ν γραµµ�ν ευρυζωνι-
κ�� πρ�σβαση� σχεδ�ν διπλασι�στηκε κατ�
τη δι�ρκεια του τελευτα	ου �του�, αλλ� ανα-
φ�ρεται επ	ση� �τι η κατ�σταση του ανταγω-
νισµο! πρ�πει να βελτιωθε	 περαιτ�ρω για να
ευδοκιµ�σει πραγµατικ� ο ευρυζωνικ�� το-
µ�α� στην οικονοµ	α τη� ΕΕ. Η �κθεση προ-
βλ�πει �τι το 2003 ο αριθµ�� των συνδροµη-
τ�ν κινητ�� τηλεφων	α� θα αυξηθε	 µε ταχ!-
τερο ρυθµ� σε σχ�ση µε το 2002, παρ�λο που
το ποσοστ� διε	σδυση� προσεγγ	ζει �δη το
90% σε ορισµ�νε� χ�ρε� τη� ΕΕ. Η �κθεση
επισηµα	νει επ	ση� �τι µ�νο οκτ� κρ�τη µ�λη
ε	χαν ολοκληρ�σει τη µεταφορ� των ν�ων
νοµοθετικ�ν µ�τρων τη� ΕΕ στο εθνικ� του�
δ	καιο µ�χρι τ�τε.

107. Κατ�πιν το!του, η �νατη �κθεση σκο-
π	µω� επικεντρ�θηκε σε κα	ρια θ�µατα που
πρ�πει να αντιµετωπιστο!ν κατ� τη διαδικα-
σ	α µεταφορ��, αντ	 να προβε	 σε εκτ	µηση
τη� κατ�σταση� στα επιµ�ρου� κρ�τη µ�λη.

Μεταξ! των κα	ριων αυτ�ν θεµ�των περι-
λαµβ�νεται η µεταβ	βαση αρµοδιοτ�των των
εθνικ�ν ρυθµιστικ�ν αρχ�ν (ΕΡΑ) στου� αρ-
µ�διου� εθνικο!� φορε	� και ο σαφ�� διαχω-
ρισµ�� αυτ�ν των αρµοδιοτ�των �ταν ανατ	-
θενται σε διαφορετικο!� φορε	�. Η �κθεση
υπογραµµ	ζει επ	ση� την αν�γκη να διασφα-
λιστο!ν ευρ!τερε� εξουσ	ε� και διακριτικ�
ευχ�ρεια, καθ�� και το πλ�ρε� φ�σµα των
διορθωτικ�ν µ�τρων για τι� ΕΡΑ που προ-
βλ�πονται στο ν�ο πλα	σιο.

108. Στην �κθεση σηµει�νεται �τι ο αριθµ��
των ανταγωνιζ�µενων φορ�ων εκµετ�λλευ-
ση� σε κ�θε εθνικ� αγορ� παρ�µεινε κατ� το
µ�λλον � �ττον σταθερ��, παρ�λο που ορι-
σµ�νοι φορε	� εκµετ�λλευση� περιορ	στη-
καν στι� εγχ�ριε� αγορ�� του�. Η ανταγωνι-
στικ� π	εση φα	νεται �τι µετατοπ	στηκε απ�
τι� αγορ�� διεθν�ν και υπεραστικ�ν κλ�σεων
στι� αγορ�� τοπικ�ν κλ�σεων, �που τα µερ	-
δια αγορ�� των εδραιωµ�νων φορ�ων εκµε-
τ�λλευση� �σον αφορ� τη σταθερ� τηλεφω-
ν	α εξακολο!θησαν να µει�νονται, εν� οι κα-
ταναλωτ�� εξακολο!θησαν να επωφελο!νται
απ� µει�σει� των τιµ�ν τη� σταθερ�� φωνη-
τικ�� τηλεφων	α�. Η καθοδικ� τ�ση των τιµ�ν
συνεχ	στηκε, αλλ� ο ρυθµ�� τη� �ταν πολ!
χαµηλ�τερο� το 2003 σε σχ�ση µε τα προη-
γο!µενα χρ�νια και δεν �φθανε ο!τε το �µισυ
του επιπ�δου του 2002 (2).

109. Η �γκαιρη µεταφορ� καθ	σταται ακ�µη
σηµαντικ�τερη εκ του γεγον�το� �τι το ν�ο
πλα	σιο εισ�γει σηµαντικ�� αλλαγ�� �σον
αφορ� την �κταση και το ρ�λο των ρυθµιστι-
κ�ν µ�τρων και τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!
στον τοµ�α των τηλεπικοινωνι�ν στην Ευ-
ρ�πη. Το ν�ο πλα	σιο χαρακτηρ	ζεται απ� τι�
ακ�λουθε� τρει� αρχ��: πρ�τον, ο βαθµ�� και
η �νταση τη� εκ των προτ�ρων ρυθµιστικ�� πα-
ρ�µβαση� πρ�πει να ε	ναι αν�λογα µε το εκ�-
στοτε πρ�βληµα ανταγωνισµο!. Mταν οι αγο-

38
(1) COM(2003) 715 τελικ�. (2) IP/03/1572 τη� 19.11.2003.

AT Ολοκληρ�θηκε 72ο� οµοσπονδιακ�� ν�µο� για την τροποπο	ηση
του ταχυδροµικο! ν�µου του 1997

Mχι

PT Ολοκληρ�θηκε Νοµοθετικ� δι�ταγµα αριθ. 115/2003 τη� 12η� Ιουν	ου Ναι

FI Ολοκληρ�θηκε Η µεταφορ� ε	χε �δη επιτευχθε	 µ�σω τη�
υφιστ�µενη� νοµοθεσ	α�

Mχι

SE Ολοκληρ�θηκε Η µεταφορ� ε	χε �δη επιτευχθε	 µ�σω τη� υφιστ�-
µενη� νοµοθεσ	α�

Mχι

UK Ολοκληρ�θηκε Κανονισµο	 του 2002 για τι� ταχυδροµικ�� υπηρε-
σ	ε� (οδηγ	α ΕΚ)

Mχι 
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ρ�� ε	ναι πρ�γµατι ανταγωνιστικ��, τα υφι-
στ�µενα ρυθµιστικ� µ�τρα πρ�πει να ανακα-
λο!νται. ∆ε!τερον, οι αγορ�� πρ�πει να εξε-
τ�ζονται β�σει των αρχ�ν που χρησιµοποι-
ο!νται στη νοµοθεσ	α και στην πρακτικ� του
ανταγωνισµο!. Το!το αφορ� τον ορισµ� αγο-
ρ�ν, την εκτ	µηση τη� ισχ!ο� στην αγορ� και
τον καθορισµ� διορθωτικ�ν µ�τρων. Ειδικ�-
τερα, β�σει του ν�ου πλαισ	ου, �να� φορ�α�
εκµετ�λλευση� πρ�πει να υπ�κειται σε ρυθ-
µιστικ� παρ�µβαση µ�νον εφ�σον κατ�χει
δεσπ�ζουσα θ�ση κατ� την �ννοια του �ρθρου
82. Τρ	τον, �λε� οι υπηρεσ	ε� ηλεκτρονικ�ν
επικοινωνι�ν και δικτ!ων αντιµετωπ	ζονται
κατ� τον 	διο τρ�πο («τεχνολογικ� ουδετε-
ρ�τητα»), γεγον�� που συνεπ�γεται, για πα-
ρ�δειγµα, �τι τα δ	κτυα καλωδιακ�� τηλε�-
ραση� υπ�κεινται πλ�ον στου� 	διου� καν�-
νε� µε τα λοιπ� τηλεπικοινωνιακ� δ	κτυα.

110. Η οδηγ	α-πλα	σιο προβλ�πει �τι οι εθνι-
κ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� στον τοµ�α των τηλε-
πικοινωνι�ν πρ�πει να διενεργο!ν αν�λυση
τη� αγορ�� για να εκτιµ�σουν την κατ�σταση
του ανταγωνισµο! στι� σχετικ�� αγορ�� επι-
κοινωνι�ν και να προσδιορ	σουν του� φορε	�
που ενδεχοµ�νω� κατ�χουν σηµαντικ� ισχ!
στι� αγορ�� αυτ��. Mταν διαπιστωθε	 �τι �να�
φορ�α� εκµετ�λλευση� κατ�χει σηµαντικ�
ισχ! στην αγορ�, οι ρυθµιστικ�� αρχ�� πρ�-
πει να αποφασ	σουν τι ε	δου� υποχρε�σει�
πρ�πει να του επιβληθο!ν. Το ε	δο� αυτ�ν
των υποχρε�σεων µπορε	 να ποικ	λλει αν�-
λογα µε τη φ!ση και την πηγ� του προβλ�-
µατο� ανταγωνισµο!, γεγον�� που παρ�χει
µεγ�λη ευελιξ	α για τον καθορισµ� αντι-
σταθµιστικ�ν µ�τρων ειδικ� προσαρµοσµ�-
νων στι� συγκεκριµ�νε� περιστ�σει�.

111. Στη σ!στασ� τη� για τι� σχετικ�� αγο-
ρ�� που υπ�κεινται σε εκ των προτ�ρων ρ!θ-
µιση (1), η Επιτροπ� περι�λαβε 18 αγορ�� που
επιδ�χονται εκ των προτ�ρων ρ!θµιση. Οι
αγορ�� που περιλ�φθηκαν καθορ	στηκαν β�-
σει των διαρθρωτικ�ν χαρακτηριστικ�ν του�
και των πληροφορι�ν που ε	χε τ�τε στη δι�-
θεσ� τη� η Επιτροπ� σχετικ� µε την κατ�-
σταση των αγορ�ν αυτ�ν σε �λα τα κρ�τη
µ�λη. Θεσπ	στηκε µηχανισµ�� διαβο!λευση�
(«διαδικασ	α β�σει του �ρθρου 7») που προ-
βλ�πει τη στεν� συνεργασ	α µεταξ! τη� Επι-
τροπ�� και των εθνικ�ν ρυθµιστικ�ν αρχ�ν,
προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 η συνεπ��
εφαρµογ� του ν�ου ρυθµιστικο! πλαισ	ου.

3.2. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ

3.2.1. Μη ενηµ�ρωση τη	 Επιτροπ�	 σχετικ�
µε την τ�ρηση τη	 οδηγ�α	 2002/77/ΕΚ

112. Στι� 17 ∆εκεµβρ	ου 2003, η Επιτροπ�
αποφ�σισε να απευθ!νει αιτιολογηµ�νη
γν�µη στο Β�λγιο, στη Γερµαν	α, στην
Ελλ�δα, στη Γαλλ	α, στο Λουξεµβο!ργο, στι�
Κ�τω Χ�ρε� και στην Πορτογαλ	α. Τα εν
λ�γω κρ�τη µ�λη δεν ε	χαν κοινοποι�σει στην
Επιτροπ� µ�χρι την ανωτ�ρω ηµεροµην	α τι�
πληροφορ	ε� που θα τη� επ�τρεπαν να επιβε-
βαι�σει τη συµµ�ρφωση µε τι� διατ�ξει� τη�
οδηγ	α� 2002/77/ΕΚ τη� Επιτροπ�� τη�
16η� Σεπτεµβρ	ου 2002 σχετικ� µε τον αντα-
γωνισµ� στι� αγορ�� δικτ!ων και υπηρεσι�ν
ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν (οδηγ	α για τον
ανταγωνισµ�). Σ!µφωνα µε το �ρθρο 9 τη� εν
λ�γω οδηγ	α�, τα κρ�τη µ�λη �πρεπε να πα-
ρ�σχουν τι� πληροφορ	ε� αυτ�� το αργ�τερο
µ�χρι τι� 25 Ιουλ	ου 2003. Στι� 10 Οκτωβρ	ου
η Επιτροπ� ε	χε απευθ!νει προειδοποιητικ�
επιστολ� στα ανωτ�ρω κρ�τη µ�λη υπενθυ-
µ	ζοντα� την υποχρ�ωσ� του� να παρ�σχουν
τι� ανωτ�ρω πληροφορ	ε�.

113. Απ� την �λλη πλευρ�, η Επιτροπ� πε-
ρ�τωσε τι� διαδικασ	ε� που ε	χε κιν�σει τον
Οκτ�βριο �ναντι τη� Σουηδ	α� και τη� Ισπα-
ν	α�, δι�τι τα εν λ�γω κρ�τη κοινοπο	ησαν
στο µεταξ! τα εθνικ� του� µ�τρα. Η Επιτροπ�
ελ�γχει τη συµµ�ρφωση των µ�τρων που κοι-
νοποι�θηκαν µε τι� υποχρε�σει� που απορ-
ρ�ουν απ� την οδηγ	α για τον ανταγωνισµ�.

3.2.2. Καλωδιακ� δ�κτυα στη Γαλλ�α

114. Στι� 8 Απριλ	ου η Επιτροπ� απη!θυνε
αιτιολογηµ�νη γν�µη στη Γαλλ	α για µη τ�-
ρηση τη� οδηγ	α� σχετικ� µε την καλωδιακ�
τηλε�ραση και τη� οδηγ	α� σχετικ� µε το πλ�-
ρε� �νοιγµα στον ανταγωνισµ� (2) δι�τι δια-
τ�ρησε ειδικ� καθεστ�� για την παροχ� υπη-
ρεσι�ν καλωδιακ�ν τηλεπικοινωνι�ν. Σ!µ-
φωνα µε τι� οδηγ	ε� αυτ��, τα κρ�τη µ�λη
πρ�πει να επιτρ�πουν στου� φορε	� εκµετ�λ-
λευση� δικτ!ων καλωδιακ�� τηλε�ραση� να

39

(1) Σ!σταση τη� Επιτροπ�� 2003/311/ΕΚ τη� 11η� Φεβρουα-
ρ	ου 2003 για τι� αγορ�� προϊ�ντων και υπηρεσι�ν στον το-
µ�α των ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν που επιδ�χονται εκ των
προτ�ρων ρ!θµιση, ΕΕ L 114 τη� 8.5.2003.

(2) Οδηγ	α 90/388/ΕΟΚ τη� Επιτροπ�� τη� 28η� Ιουν	ου 1990
σχετικ� µε τον ανταγωνισµ� στι� αγορ�� των τηλεπικοινω-
νιακ�ν υπηρεσι�ν, �πω� τροποποι�θηκε απ� την οδηγ	α
95/51/ΕΚ τη� Επιτροπ�� τη� 18η� Οκτωβρ	ου 1995 σχετικ�
µε την κατ�ργηση των περιορισµ�ν στη χρ�ση των καλω-
διακ�ν τηλεοπτικ�ν δικτ!ων για την παροχ� �δη ελευθε-
ρωµ�νων τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν και απ� την οδηγ	α
96/19/ΕΚ τη� Επιτροπ�� τη� 13η� Μαρτ	ου 1996 �σον αφορ�
το πλ�ρε� �νοιγµα των αγορ�ν τηλεπικοινωνι�ν στον αντα-
γωνισµ�.



παρ�χουν τηλεπικοινωνιακ�� υπηρεσ	ε� υπ�
τι� 	διε� συνθ�κε� µε κ�θε �λλο φορ�α εκµε-
τ�λλευση� τηλεπικοινωνι�ν. Ωστ�σο, η Γαλ-
λ	α διατηρε	 σε δ!ο σηµαντικ� σηµε	α �να
διακριτ� νοµικ� καθεστ�� για τι� τηλεπικοι-
νωνιακ�� δραστηρι�τητε� των φορ�ων εκµε-
τ�λλευση� καλωδιακ�ν δικτ!ων. Οι τελευ-
τα	οι µπορο!ν να παρ�χουν υπηρεσ	ε� µ�νον
κατ�πιν συστηµατικ�� προηγο!µενη� δια-
βο!λευση� µε �λε� τι� ενδιαφερ�µενε� κοι-
ν�τητε�. Μ�λιστα, �να� φορ�α� εκµετ�λλευ-
ση� καλωδιακο! δικτ!ου στερ�θηκε τη δυνα-
τ�τητα να παρ�χει υπηρεσ	ε� τηλεφων	α� σε
αρκετ�� κοιν�τητε�, κατ�πιν αρνητικ�� γνω-
µοδ�τηση� των τελευτα	ων. Επιπλ�ον, οι φο-
ρε	� εκµετ�λλευση� καλωδιακ�ν δικτ!ων δεν
�χουν τα 	δια δικαι�µατα δι�λευση� απ� δη-
µ�σιε� εκτ�σει� µε του� φορε	� εκµετ�λλευ-
ση� �λλων τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ!ων. Ει-
δικ�τερα, τα τ�λη για την κατ�ληψη δηµ�-
σιων εκτ�σεων δεν υπ�κεινται στα 	δια
αν�τατα �ρια.

115. Οι υποχρε�σει� αυτ�� αποτελο!ν επα-
χθ�� µειον�κτηµα για την εµπορικ� αν�πτυξη
και την ετοιµ�τητα αντ	δραση� των φορ�ων

εκµετ�λλευση� καλωδιακ�ν δικτ!ων και εµπο-
δ	ζουν την εξ�λιξη των καλωδιακ�ν δικτ!ων
ω� εναλλακτικ�� υποδοµ�� για την παροχ�
τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν. Η �ρευνα τη�
Επιτροπ�� κιν�θηκε κατ�πιν καταγγελ	α� τη�
γαλλικ�� �νωση� φορ�ων εκµετ�λλευση� δι-
κτ!ων πολλαπλ�ν υπηρεσι�ν (AFORM), η
οπο	α υποβλ�θηκε τον Οκτ�βριο του 2001.

3.2.3. ∆ικαι"µατα δι�λευση	
στο Λουξεµβο�ργο

116. Στι� 12 Ιουν	ου το ∆ικαστ�ριο των Ευ-
ρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των αποφ�νθηκε �τι το
Μεγ�λο ∆ουκ�το του Λουξεµβο!ργου παρ�βη
τι� υποχρε�σει� του δι�τι δεν διασφ�λισε την
αποτελεσµατικ� µεταφορ� του �ρθρου 4δ τη�
οδηγ	α� 90/388/ΕΟΚ τη� Επιτροπ�� τη� 28η�
Ιουν	ου 1990 σχετικ� µε τον ανταγωνισµ� στι�
αγορ�� τηλεπικοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν, �πω�
τροποποι�θηκε απ� την οδηγ	α 96/19/ΕΚ τη�
13η� Μαρτ	ου 1996 (1). Η Επιτροπ� ε	χε

40
(1) Υπ�θεση C-97/01.
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Σ!µφωνα µε το �ρθρο 7 τη� οδηγ	α�-πλαισ	ου, οι εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� πρ�πει να κοινοποι-
ο!ν τα σχ�δια αποφ�σε�ν του� στην Επιτροπ� υπ� ορισµ�νε� συνθ�κε�. Η Επιτροπ� µπορε	 να
εκδ�σει εντ�� εν�� µην�� επ	σηµε� παρατηρ�σει� επ	 των σχεδιαζ�µενων αποφ�σεων. Οι εθνι-
κ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� πρ�πει να λαµβ�νουν υπ�ψη στο µ�γιστο βαθµ� τι� παρατηρ�σει� αυτ��.
Mταν �να σχεδιαζ�µενο µ�τρο επηρε�ζει το εµπ�ριο µεταξ! κρατ�ν µελ�ν και βασ	ζεται σε ορι-
σµ� τη� αγορ�� διαφορετικ� απ� αυτ�ν που περι�χεται στη σ!σταση τη� Επιτροπ�� � συµπερα	-
νει/δεν δ�χεται �τι µια επιχε	ρηση κατ�χει ισχ! στην αγορ�, η Επιτροπ� µπορε	 εντ�� δ!ο ακ�µη
µην�ν να καλ�σει την εθνικ� ρυθµιστικ� αρχ� να αποσ!ρει το σχεδιαζ�µενο µ�τρο («εξουσ	ε�
αρνησικυρ	α�» τη� Επιτροπ��).

Με την �γκριση τη� σ!σταση� τη� Επιτροπ�� επ	 των διαδικαστικ�ν θεµ�των (1) στι� 23 Ιουλ	ου
και την κοινοπο	ηση των πρ�των σχεδιαζ�µενων µ�τρων απ� τι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ�� που
ξεκ	νησε απ� τι� αρχ�� Αυγο!στου, το πλα	σιο �χει τεθε	 σε λειτουργ	α. Η Επιτροπ� δηµιο!ρ-
γησε δ!ο task force για τη διαχε	ριση τη� διαδικασ	α� διαβο!λευση�, µ	α στη Γ∆ Ανταγωνισµο!
και µ	α στι� 23 Ιουλ	ου στη Γ∆ για την κοινων	α των πληροφορι�ν. Οι task force εξετ�ζουν και
αναλ!ουν τα σχεδιαζ�µενα ρυθµιστικ� µ�τρα («υποθ�σει�») που κοινοποιο!ν οι εθνικ�� ρυθµι-
στικ�� αρχ�� β�σει του �ρθρου 7. Οι task force αναµ�νεται �τι θα διαδραµατ	σουν κα	ριο ρ�λο στι�
αναλ!σει� αγορ�� που πραγµατοποιο!ν οι εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��. Ειδικ�τερα, οι task force ε	-
ναι υπε!θυνε� για την παραλαβ� των κοινοποι�σεων σχεδιαζ�µενων µ�τρων απ� τι� εθνικ�� ρυθ-
µιστικ�� αρχ��, την εκτ	µηση των σχεδιαζ�µενων µ�τρων (δηλαδ� για τον �λεγχο του συµβιβ�-
σιµο! του� µε το κοινοτικ� δ	καιο), τη σ!νταξη αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� και τι� επαφ�� µε τι�
εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρχ��, τι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! και του� λοιπο!� ενδιαφεροµ�νου�.

Συν�θω�, πριν απ� την κοινοπο	ηση πραγµατοποιο!νται συσκ�ψει� µε τι� εθνικ�� ρυθµιστικ�� αρ-
χ�� για να διευκολυνθε	 η επ	σηµη διαδικασ	α διαβο!λευση�. Μ�χρι το τ�λο� ∆εκεµβρ	ου, οι task
force ε	χαν εξετ�σει 40 υποθ�σει� (28 περατωθε	σε�, 12 υπ� εκκρεµ�τητα). 

(1) Σ!σταση τη� Επιτροπ�� 2003/561/ΕΚ τη� 23η� Ιουλ	ου 2003 για τι� κοινοποι�σει�, τι� προθεσµ	ε� και τι� διαβουλε!σει�

που προβλ�πονται στο �ρθρο 7 τη� οδηγ	α� 2002/21/ΕΚ, ΕΕ L 190 τη� 30.7.2003· ανακο	νωση τ!που IP/03/1089, 23.7.2003.



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

κιν�σει διαδικασ	α παρ�βαση� κατ� του Λου-
ξεµβο!ργου δι�τι το σ!στηµα χορ�γηση�
�δεια� για την παραχ�ρηση δικαιωµ�των δι�-
λευση� απ� δηµ�σιε� εκτ�σει� δεν �ταν δια-
φαν��. Το σ!στηµα αυτ� ευνοο!σε τον κρατικ�
τηλεπικοινωνιακ� φορ�α, την EPT, σε σ!-
γκριση µε του� νεοεισερχ�µενου� στην αγορ�
που αρχ	ζουν να αναπτ!σσουν τα δηµ�σια τη-
λεπικοινωνιακ� του� δ	κτυα. Το ∆ικαστ�ριο
επιβεβα	ωσε �τι οι εθνικ�� διοικητικ�� δια-
δικασ	ε� στο σ!νολ� του� δεν ε	ναι δι�λου
διαφανε	� και, εποµ�νω�, η κατ�σταση στο
Λουξεµβο!ργο µπορε	 να αποθαρρ!νει του�
ενδιαφεροµ�νου� να υποβ�λουν α	τηση για
την παραχ�ρηση δικαιωµ�των δι�λευση�.

3.2.4. ∆ικαι"µατα δι�λευση	
στην Πορτογαλ�α

117. Στι� 30 Ιουλ	ου η Επιτροπ� υπ�βαλε προ-
σφυγ� στο ∆ικαστ�ριο κατ� τη� Πορτογαλι-
κ�� ∆ηµοκρατ	α� για παρ�βαση του κοινοτι-
κο! δικα	ου �σον αφορ� τη µεταφορ� τη� οδη-
γ	α� 90/388/ΕΟΚ �πω� τροποποι�θηκε απ�
την οδηγ	α 96/19/ΕΚ. Η προσφυγ� αφορ� την
εφαρµογ� τη� αρχ�� απαγ�ρευση� των δια-
κρ	σεων σχετικ� µε την κατανοµ� δικαιωµ�-
των δι�λευση�. Η Επιτροπ� εκτιµ� �τι η πορ-
τογαλικ� νοµοθεσ	α οδηγε	 σε διακρ	σει� µε-
ταξ! του εδραιωµ�νου φορ�α, PT Comunicações,
και των νεοεισερχ�µενων σχετικ� µε του� οι-
κονοµικο!� �ρου� κατανοµ�� των απαρα	τητων
δικαιωµ�των δι�λευση� χωρ	� αντικειµενικ�
δικαιολογ	α, γεγον�� που συνιστ� παρ�βαση
του �ρθρου 4δ τη� ανωτ�ρω οδηγ	α�.

3.3. ªÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜

T-Mobile Deutschland/O2 Germany — Κοιν�
χρ�ση δικτ�ου Rahmenvertrag & O2 UK
Limited/T-Mobile UK Limited — Κοιν�
χρ�ση δικτ�ου στο ΗΒ

118. Στι� 30 Απριλ	ου και στι� 16 Ιουλ	ου, η
Επιτροπ� εξ�δωσε δ!ο αποφ�σει� χορ�γηση�
απαλλαγ��, στι� οπο	ε� καθορ	ζονται τα �ρια
τη� συνεργασ	α� µεταξ! φορ�ων εκµετ�λ-
λευση� κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν µ�σω τη�
κοιν�� χρ�ση� δικτ!ου (1). Η κοιν� χρ�ση θ�-
σεων απ� φορε	� εκµετ�λλευση� κινητ�ν τη-
λεπικοινωνι�ν θεωρ�θηκε �τι δεν περιορ	ζει
τον ανταγωνισµ�. Η εθνικ� περιαγωγ� θεω-
ρ�θηκε �τι περιορ	ζει τον ανταγωνισµ� σε επ	-

πεδο χονδρικ�� µε δυνητικ�� επιζ�µιε� συν�-
πειε� στι� µεταγεν�στερου σταδ	ου αγορ��
λιανικ��. Ωστ�σο, η εθνικ� περιαγωγ� �τυχε
απαλλαγ�� µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2008,
σε αστικ�� περιοχ�� µε αυστηρ� χρονοδι�-
γραµµα σταδιακ�� κατ�ργηση�. Για περισ-
σ�τερε� λεπτοµ�ρειε�, βλ�πε σηµε	α 62 κ.ε.

Deutsche Telekom AG

119. Την 21η Μα7ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση β�σει του �ρθρου 82 σχετικ� µε την
τιµολογιακ� πολιτικ� τη� Deutsche Telekom
για την τοπικ� πρ�σβαση στο δ	κτυο σταθε-
ρ�� τηλεφων	α� (2). Στην εν λ�γω απ�φαση, η
Επιτροπ� �κρινε �τι η Deutsche Telekom (DT)
εφ�ρµοζε συµπ	εση περιθωρ	ων, δι�τι τα τ�λη
που χρ�ωνε στου� νεοεισερχ�µενου� για τη
χονδρικ� πρ�σβαση στον τοπικ� βρ�χο �ταν
ε	τε υψηλ�τερα ε	τε πολ! παρεµφερ� µε αυτ�
που χρ�ωνε στου� λιανικο!� συνδροµητ�� τη�
για τι� γραµµ�� που του� παρ�χει. �τσι η Επι-
τροπ� επ�βαλε πρ�στιµο !ψου� 12,6 εκατ.
EUR στην DT. Για περισσ�τερε� λεπτοµ�-
ρειε�, βλ�πε σηµε	α 71 κ.ε.

Wanadoo Interactive

120. Στι� 16 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση β�σει του �ρθρου 82 σχετικ� µε την
τιµολογιακ� πολιτικ� τη� Wanadoo για τι�
λιανικ�� υπηρεσ	ε� τη� ADSL (3). Η Επιτροπ�
διαπ	στωσε �τι η Wanadoo, τ�τε θυγατρικ�
τη� France Tιlιcom κατ� 72%, εφ�ρµοζε εξο-
ντωτικ� τιµολ�γηση για τι� ανωτ�ρω υπηρε-
σ	ε� µεταξ! Μαρτ	ου 2001 και Οκτωβρ	ου
2002 και �τσι τη� επ�βαλε πρ�στιµο !ψου�
10,35 εκατ. EUR. Για περισσ�τερε� πληρο-
φορ	ε�, βλ�πε σηµε	α 74 κ.ε.

3.4. ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

121. Σηµαντικ� πρ�οδο� επιτε!χθηκε σε ορι-
σµ�νε� υποθ�σει� που βασ	ζονται σε καταγ-
γελ	ε� κατ� εταιρει�ν καταχ�ριση� ονοµ�-
των περιοχ�� στο ∆ιαδ	κτυο. Οι καταγγελ	ε�
αυτ��, που υποβλ�θηκαν απ� αιτο!ντε� και
µεταπωλητ�� ονοµ�των περιοχ�ν, αναφ�ρουν
�τι ορισµ�να µητρ�α εθνικ�ν ονοµ�των πε-
ριοχ�� τη� ΕΕ, των λεγ�µενων κωδικ�ν χ�-
ρα� («τελε	α ονοµασ	α χ�ρα�»), καταχρ�νται
τη δεσπ�ζουσα θ�ση του� σ!µφωνα µε το �ρ-
θρο 82, απαιτ�ντα�, για παρ�δειγµα, απ� του�
αιτο!ντε� να �χουν την �δρα του� � να τηρο!ν

41

(1) Συµφων	α για το Ηνωµ�νο Βασ	λειο: ΕΕ L 200 7.8.2003, ανα-
κο	νωση τ!που IP/03/589, 30.4.2003· συµφων	α για τη Γερ-
µαν	α: ΕΕ L 75 τη� 12.3.2004, σ. 32, και ανακο	νωση τ!που
IP/03/1026, 16.7.2003. 

(2) Ανακο	νωση τ!που IP/03/717 τη� 21η� Μα7ου 2003 και ΕΕ
L 263 τη� 14.10.2003, σ. 9.

(3) Ανακο	νωση τ!που IP/03/1025 τη� 16.7.2003.



νοµ	µω� αναγνωρισµ�νο κατ�στηµα στη χ�ρα
στην οπο	α �χει δοθε	 ο αντ	στοιχο� κωδικ��
ον�µατο� περιοχ��, περιορ	ζοντα� τον αριθµ�
διαθ�σιµων ονοµ�των περιοχ�� αν� αιτο!ντα
� περιορ	ζοντα� τι� δυνατ�τητε� επιλογ�� χα-
ρακτηρισµο! τη� επιχειρηµατικ�� δραστη-
ρι�τητα� του χρ�στη. Σε τ�σσερι� απ� αυτ��
τι� περιπτ�σει�, οι καν�νε� καταχ�ριση� �γι-
ναν λιγ�τερο αυστηρο	 στη συν�χεια, µε απο-
τ�λεσµα να αποσυρθο!ν οι καταγγελ	ε� και
να περατωθε	 η διαδικασ	α. ∆!ο υποθ�σει�
βρ	σκονται ακ�µη υπ� εκκρεµ�τητα.

4. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.1. ∞ÂÚÔÔÚÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

∆ι�λογο	 µε τη βιοµηχαν�α

122. �να απ� τα βασικ� στοιχε	α τη� πολιτι-
κ�� τη� Επιτροπ�� στον τοµ�α των αεροπο-
ρικ�ν µεταφορ�ν το 2003 �ταν η απ�φασ�
τη� να εγκαινι�σει εκτεν� δι�λογο, µη συν-
δε�µενο µε συγκεκριµ�νε� υποθ�σει�, µε
�λου� του� ενδιαφερ�µενου� του τοµ�α των
αεροµεταφορ�ν. Στ�χο� τη� διαδικασ	α� ε	-
ναι η διαµ�ρφωση διαφαν�ν και συνεκτικ�ν
οδηγι�ν σε κα	ρια θ�µατα τη� εφαρµογ�� τη�
πολιτικ�� ανταγωνισµο! στον τοµ�α των συµ-
µαχι�ν και των συγκεντρ�σεων µεταξ! αε-
ροπορικ�ν εταιρει�ν, συµπεριλαµβανοµ�νων
θεµ�των �πω� ο ορισµ�� τη� αγορ��, οι �ροι
εισ�δου και οι β�λτιστε� πρακτικ�� σε �,τι
αφορ� τα διορθωτικ� µ�τρα.

123. Το πρ�το β�µα τη� διαδικασ	α� �ταν η
αποστολ� εκτενο!� ερωτηµατολογ	ου σε
�λου� του� βασικο!� ενδιαφερ�µενου� του το-
µ�α των αεροµεταφορ�ν και στι� εθνικ�� αρ-
χ�� ανταγωνισµο! τον Απρ	λιο του 2003. Το
επ�µενο β�µα ε	ναι η σ!νταξη εγγρ�φου δια-
βο!λευση� β�σει των απαντ�σεων που θα λη-
φθο!ν.

Τροποποι�σει	 των κανονισµ�ν 3975/87
και 3976/87

124. Ο κανονισµ�� αριθ. 3975/87 του Συµ-
βουλ	ου καθορ	ζει τη διαδικασ	α εφαρµογ��
των κοινοτικ�ν καν�νων ανταγωνισµο! στι�
αεροπορικ�� µεταφορ��. Επ	 του παρ�ντο�,
το πεδ	ο εφαρµογ�� του περιορ	ζεται στι� αε-
ροπορικ�� µεταφορ�� µεταξ! κοινοτικ�ν αε-
ροδροµ	ων. Το!το σηµα	νει �τι για την κυ-
κλοφορ	α µεταξ! τη� Κοιν�τητα� και τρ	των
χωρ�ν, η Επιτροπ� �χει περιορισµ�νε� εξου-
σ	ε� εφαρµογ�� των καν�νων ανταγωνισµο!.

Για παρ�δειγµα, δεν µπορε	 να απαιτ�σει απ�
τι� επιχειρ�σει� να περατ�σουν παραβ�σει�
� να επιβ�λει διορθωτικ� µ�τρα και κυρ�-
σει�. Η εµπειρ	α τη� Επιτροπ�� απ� την αντι-
µετ�πιση διατλαντικ�ν συµµαχι�ν �χει δε	-
ξει �τι το στοιχε	ο αυτ� αποτελε	 σηµαντικ�
µειον�κτηµα.

125. Για το λ�γο αυτ�, στι� 24 Φεβρουαρ	ου
η Επιτροπ� εξ�δωσε πρ�ταση κανονισµο!
του Συµβουλ	ου που αποσκοπε	 στη δηµιουρ-
γ	α εν�� αποτελεσµατικο! πλαισ	ου για το
χειρισµ� υποθ�σεων που αφορο!ν τι� αερο-
πορικ�� µεταφορ�� µεταξ! τη� Κοιν�τητα�
και τρ	των χωρ�ν. Βασικ� συν�πεια τη� πρ�-
ταση� θα ε	ναι η επ�κταση του πεδ	ου εφαρ-
µογ�� του κανονισµο! (ΕΚ) αριθ. 1/2003, ο!-
τω� �στε να καλ!ψει τι� αεροπορικ�� µετα-
φορ�� µεταξ! τη� ΕΕ και τρ	των χωρ�ν. Κατ�
συν�πεια, ο κανονισµ�� (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87
θα ανακληθε	 εξ ολοκλ�ρου, εξαιρουµ�νου
του �ρθρου 6 παρ�γραφο� 3 µια� µεταβατικ��
δι�ταξη�. Επιπλ�ον, το πεδ	ο εφαρµογ�� του
εξουσιοδοτικο! κανονισµο! απαλλαγ�� κατ�
κατηγορ	α (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 θα διευρυν-
θε	, προκειµ�νου να καταστε	 δυνατ� η �κ-
δοση κανονισµ�ν απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ	α και σε σχ�ση µε πτ�σει� µεταξ! τη� ΕΚ
και τρ	των χωρ�ν.

126. Η πρ�ταση �χει υποβληθε	 στο Συµ-
βο!λιο και το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο!λιο (δια-
δικασ	α διαβο!λευση�).

∆ιαπραγµατε�σει	 «Ανοιχτο� ουρανο�»

127. Μετ� την εντολ� που �λαβε απ� το Συµ-
βο!λιο στι� 5 Ιουν	ου 2003, η Επιτροπ� ξεκ	-
νησε διαπραγµατε!σει� µε τι� ΗΠΑ µε σκοπ�
τη σ!ναψη συµφων	α� για �ναν Ανοικτ� Χ�ρο
Αεροπλο7α�. Ο πρ�το� γ!ρο� των διαπραγ-
µατε!σεων πραγµατοποι�θηκε στην Ου�σι-
γκτον DC, κατ� το δι�µερο 1 και 2 Οκτωβρ	ου
2003. Σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�, τα µ�ρη
σχεδι�ζουν να διαπραγµατευθο!ν επ	 εν�� θε-
σµικο! πλαισ	ου συνεργασ	α� µεταξ! τη� Γ∆
Ανταγωνισµ�� και του αµερικανικο! Υπουρ-
γε	ου Μεταφορ�ν για την εκτ	µηση διατλα-
ντικ�ν συµφωνι�ν και δραστηριοτ�των στον
τοµ�α τη� αεροπλο7α�, ιδ	ω� σε �,τι αφορ� τι�
συµµαχ	ε� µεταξ! αεροπορικ�ν εταιρει�ν.

Συµµαχ�ε	/συµφων�ε	 µεταξ� αεροπορικ�ν
εταιρει�ν

128. Στι� 10 Μαρτ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε για
περ	οδο �ξι ετ�ν τη συµµαχ	α µεταξ! τη� British
Airways και τη� SN Brussels Airlines. Το 2003,
η Επιτροπ� εξ�δωσε επ	ση� διοικητικ�� επι-42
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στολ�� περατ�νοντα� �τσι τι� �ρευν�� τη�
σχετικ� µε τρει� συµφων	ε� συνεργασ	α� µε-
ταξ! των εταιρει�ν Spanair και Portugalia (τον
Μ�ρτιο), Aer Lingus και British Airways (τον
Α!γουστο) και µεταξ! τη� Finnair και τη�
American Airlines (τον Σεπτ�µβριο).

129. Την 1η Ιουλ	ου 2002 η Επιτροπ� απη!-
θυνε επιστολ� σοβαρ�ν αµφιβολι�ν στην Air
France και την Alitalia γνωστοποι�ντα� του�
�τι η εκτεταµ�νη συµφων	α συνεργασ	α� που
ε	χαν κοινοποι�σει τον Νο�µβριο του 2001
δεν µπορο!σε να εγκριθε	 στην τρ�χουσα
µορφ� τη�. Το 2003 η Επιτροπ� διερε!νησε
συστηµατικ� τη ζ�τηση στην αγορ� αεροπο-
ρικ�ν µεταφορ�ν µεταξ! τη� Γαλλ	α� και τη�
Ιταλ	α�, εν� διεξ�γαγε επ	ση� εντατικ�� συ-
νοµιλ	ε� για να διερευνηθο!ν οι πιθαν�� ικα-
νοποιητικ�� λ!σει� των προβληµ�των αντα-
γωνισµο! που προσδιορ	ζονται στην επιστολ�
σοβαρ�ν αµφιβολι�ν. Στι� 9 ∆εκεµβρ	ου 2003
δηµοσιε!θηκε ανακο	νωση προκειµ�νου να
υποβληθο!ν σε �λεγχο αγορ�� τα διορθωτικ�
µ�τρα που πρ�τειναν τα µ�ρη. Οι ενδιαφερ�-
µενοι τρ	τοι µπορο!ν να υποβ�λουν τι� πα-
ρατηρ�σει� του� επ	 των προταθ�ντων διορ-
θωτικ�ν µ�τρων µ�χρι τι� 23 Ιανουαρ	ου 2004.

130. Παρ�µοια �ρευνα αγορ�� διεξ�χθη σχε-
τικ� µε τι� συµφων	ε� συνεργασ	α� µεταξ! τη�
British Airways και τη� Iberia. Στι� 12 Σεπτεµ-
βρ	ου 2003 δηµοσιε!θηκε ανακο	νωση στην
οπο	α συνοψ	ζονται οι συµφων	ε� και οι δε-
σµε!σει� που υπ�βαλαν τα µ�ρη (1). Στι� 10 ∆ε-
κεµβρ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε τη συµµαχ	α
για περ	οδο �ξι ετ�ν.

131. Τον Απρ	λιο, η SAS και η Austrian
Airlines κατ�ληξαν σε συµφων	α επ	 «τροπο-
ποιηµ�νη� συµφων	α� συνεργασ	α�», την
οπο	α στη συν�χεια κοινοπο	ησαν στην Επι-
τροπ�. Συνεχ	ζονται οι συζητ�σει� σχετικ�
µε δ�σµη διορθωτικ�ν µ�τρων για να επιλυ-
θο!ν τα προβλ�µατα ανταγωνισµο! που δη-
µιουργε	 η συµφων	α.

Συστ�µατα παροχ�	 κιν�τρων
σε ταξιδιωτικο�	 πρ�κτορε	

132. Με την ευκαιρ	α τη� απ�φαση� Virgin-
BA του 1999 (2), η Επιτροπ� �θεσε ορισµ�νε�
αρχ�� σχετικ� µε τι� προµ�θειε� των ταξι-
διωτικ�ν πρακτ�ρων. Επ’ αυτ�� τη� β�ση�,

�λαβε τα απαρα	τητα µ�τρα για να διασφαλι-
στε	 η εφαρµογ� των αρχ�ν αυτ�ν σε �λλε�
αεροπορικ�� εταιρε	ε� τη� ΕΕ σε αν�λογε�
καταστ�σει�. Το 2003, η Επιτροπ� περ�τωσε
τι� �ρευν�� τη� σχετικ� µε τα συστ�µατα πα-
ροχ�� κιν�τρων σε ταξιδιωτικο!� πρ�κτορε�
που εφαρµ�ζουν αρκετ�� αεροπορικ�� εται-
ρε	ε� τη� ΕΕ. Η Επιτροπ� �πρεπε να επιβε-
βαι�σει �τι τα εν λ�γω συστ�µατα παροχ�� κι-
ν�τρων δεν χρησιµοποιο!νται απ� δεσπ�ζο-
ντε� µεταφορε	� ω� ανταµοιβ� για την π	στη
των ταξιδιωτικ�ν πρακτ�ρων, γεγον�� που θα
δηµιουργο!σε παρ�νοµου� φραγµο!� εισ�-
δου για του� ανταγωνιστ�� του�. Σε αρκετ�� πε-
ριπτ�σει� η �ρευνα τη� Επιτροπ�� οδ�γησε
σε ριζικ� µεταρρ!θµιση � ακ�µη και σε πλ�ρη
αντικατ�σταση των υφιστ�µενων συστηµ�-
των παροχ�� κιν�τρων, για να επιτευχθε	 η
συµµ�ρφωσ� του� µε του� καν�νε� ανταγω-
νισµο! τη� ΕΕ.

IATA

133. Το 2003, η Επιτροπ� συν�χισε την
�ρευν� τη� σχετικ� µε το πρ�γραµµα πρα-
κτορε	ων επιβατικ�ν µεταφορ�ν τη� IATA.
Το πρ�γραµµα αυτ�, που καθορ	ζει του� �ρου�
πιστοπο	ηση� των ταξιδιωτικ�ν πρακτ�ρων
απ� την IATA και π�ληση� εισιτηρ	ων απ�
αυτο!� του� πρ�κτορε�, καλυπτ�ταν απ� απαλ-
λαγ� κατ� την περ	οδο 1991 �ω� 1998. Η
�ρευνα κιν�θηκε κατ�πιν καταγγελ	α� τη�
ECTAA, τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση� ταξιδιωτι-
κ�ν πρακτ�ρων, τον Οκτ�βριο του 2002. Βα-
σικ�� τη� στ�χο� ε	ναι να διαπιστ�σει αν το
εν λ�γω πρ�γραµµα τη� IATA κατακερµατ	-
ζει την εσωτερικ� αγορ�.

134. Η Επιτροπ� συν�χισε επ	ση� την �ρευν�
τη� σχετικ� µε απ�φαση τη� IATA για τι�
εµπορευµατικ�� µεταφορ�� που αφορ� τα φορ-
τ	α χαµηλ�� πυκν�τητα�. Στα τ�λη Μα7ου 2002,
οι εταιρε	ε� εµπορευµατικ�ν µεταφορ�ν που
ε	ναι µ�λη τη� IATA αποφ�σισαν να τροπο-
ποι�σουν το συντελεστ� µετατροπ�� του φορ-
τ	ου χαµηλ�� πυκν�τητα� απ� 6 000 κυβικ�
εκατοστ� που ε	ναι σ�µερα σε 5 000 κυβικ�
εκατοστ�. Η αλλαγ� αυτ� προκ�λεσε αρκε-
τ�� επ	σηµε� και ανεπ	σηµε� καταγγελ	ε�, βα-
σικ� επιχε	ρηµα των οπο	ων ε	ναι �τι θα �χει
σηµαντικ�� επιπτ�σει� στο κ�στο� που βαρ!-
νει του� φορτωτ�� και του� ναυλοµεσ	τε�.

4.2. ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ

135. Στι� 5 Μαρτ	ου, �ληξε η προβλεπ�µενη
προθεσµ	α µεταφορ�� τη� πρ�τη� δ�σµη� οδη-
γι�ν στον σιδηροδροµικ� τοµ�α. Οι οδηγ	ε�
αυτ�� ελευθερ�νουν τι� διασυνοριακ�� εµπο- 43

(1) ΕΕ C 217 τη� 12.9.2003.
(2) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� 2000/74/ΕΚ τη� 14η� Ιουλ	ου 1999

στην υπ�θεση IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways, ΕΕ L 30
τη� 4.2.2000, σ. 1-24, �πω� επικυρ�θηκε απ� την υπ�θεση Τ-
219/99 British Airways κατ� τη� Επιτροπ�� (απ�φαση τη�
17.12.2003).



ρευµατικ�� σιδηροδροµικ�� µεταφορ�� και
καθορ	ζουν το πλα	σιο των �ρων πρ�σβαση�
στο σιδηροδροµικ� δ	κτυο, τ�σο για τι� εµπο-
ρευµατικ�� �σο και για τι� επιβατικ�� µετα-
φορ��: καθορ	ζουν την κατανοµ� των διαδρο-
µ�ν των συρµ�ν στι� γραµµ��, τα τ�λη χρ�-
ση� των σιδηροδροµικ�ν γραµµ�ν, του�
υπευθ!νου� για τη διαδικασ	α κατανοµ�� και
επιβολ�� τελ�ν και τον τρ�πο εποπτε	α� τη�
διαδικασ	α� απ� τι� νεοσ!στατε� εθνικ�� ρυθ-
µιστικ�� αρχ�� του σιδηροδροµικο! τοµ�α.
Στο µεταξ!, τον Ιο!νιο εκδ�θηκε κοιν� θ�ση
επ	 τη� δε!τερη� δ�σµη� µ�τρων στον σιδη-
ροδροµικ� τοµ�α, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη�
ελευθ�ρωση� των εθνικ�ν αγορ�ν εµπορευ-
µατικ�� µεταφορ��.

136. Στι� 14 Ιανουαρ	ου, κατ� την πρ�τη αν�-
γνωση τη� δε!τερη� δ�σµη� µ�τρων στον σι-
δηροδροµικ� τοµ�α, το Κοινοβο!λιο υπερ-
ψ�φισε µε συντριπτικ� πλειοψηφ	α την πρ�-
ταση τη� Επιτροπ�� �χι µ�νο για το �νοιγµα
των εθνικ�ν εµπορευµατικ�ν µεταφορ�ν,
αλλ� και για την ελευθ�ρωση των εθνικ�ν και
διεθν�ν αγορ�ν επιβατικ�ν µεταφορ�ν. Το
Συµβο!λιο εξ�δωσε κοιν� θ�ση επ	 τη� δ�-
σµη� µ�τρων στι� 26 Ιουν	ου. Η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να µην περιλ�βει τι� τροπολογ	ε� του
Κοινοβουλ	ου στην αναθεωρηµ�νη πρ�τασ�
τη�, δι�τι υπ�ρχει �δη χωριστ� πρ�ταση για
το �νοιγµα των δηµ�σιων µεταφορ�ν µ�σω
«ελεγχ�µενου ανταγωνισµο!» (δηλαδ�, πα-
ρ�χοντα� το δικα	ωµα σε φορε	� εκµετ�λ-
λευση� σιδηροδροµικ�ν µεταφορ�ν να υπο-
β�λλουν προσφορ� για αποκλειστικ�� συµ-
β�σει� ορισµ�νου χρ�νου) και η Επιτροπ�
δ�λωσε �τι οι περαιτ�ρω προτ�σει� για το
�νοιγµα των διασυνοριακ�ν επιβατικ�ν σι-
δηροδροµικ�ν µεταφορ�ν θα υποβληθο!ν στι�
αρχ�� του 2004 µετ� την ολοκλ�ρωση τη�
εκτεταµ�νη� µελ�τη� των επιπτ�σεων που
βρ	σκεται υπ� εξ�λιξη.

137. Στι� 28 Αυγο!στου η Επιτροπ� εξ�δωσε
επ	σηµη απ�φαση στην υπ�θεση GVG/FS (1).
Η Επιτροπ� �κρινε �τι η ιταλικ� κρατικ� σι-
δηροδροµικ� εταιρε	α Ferrovie dello stato (FS)
ε	χε καταχραστε	 τη δεσπ�ζουσα θ�ση τη�
δι�τι αρν�θηκε να συµµετ�σχει σε λεγ�µενο
διεθν� �µιλο (2), αρν�θηκε να συζητ�σει του�
�ρου� σιδηροδροµικ�� πρ�σβαση� και δι�τι
αρν�θηκε να παρ�σχει υπηρεσ	ε� �λξη� (δη-
λαδ�, κινητ�ριε� �µαξε� και προσωπικ� συρ-
µ�ν), που µ�νο η FS �ταν σε θ�ση να παρ�χει.
Κατ�πιν συζητ�σεων µε την Επιτροπ� και

προκειµ�νου να επιτευχθε	 διακανονισµ��, η
FS συµφ�νησε του� �ρου� µε την GVG και
δεσµε!θηκε �τι θα συν�ψει συµφων	ε� σ!-
σταση� διεθνο!� οµ	λου µε κ�θε δε�ντω� αδει-
οδοτηµ�νο φορ�α εκµετ�λλευση� σιδηρο-
δρ�µων µε συγκεκριµ�να σχ�δια για την
�ναρξη τη� εκτ�λεση� µεταφορ�ν στην Ιτα-
λ	α. Επιπλ�ον, η FS δεσµε!θηκε �τι θα πα-
ρ�χει �λξη, για περ	οδο π�ντε ετ�ν, σε �λ-
λε� σιδηροδροµικ�� εταιρε	ε� για την εκτ�-
λεση των εν λ�γω µεταφορ�ν. Κατ�πιν των
ανωτ�ρω, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�-
ρασµα �τι η κατ�χρηση ε	χε περατωθε	 και,
λαµβ�νοντα� υπ�ψη τον καινοφαν� χαρα-
κτ�ρα τη� υπ�θεση� και τι� ουσι�δει� δε-
σµε!σει� που αν�λαβε η FS, αποφ�σισε να
µην επιβ�λει πρ�στιµο.

138. Ο κανονισµ�� 1/2003 θα εξασφαλ	σει
στι� εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! (ΕΑΑ) την
αρµοδι�τητα να εφαρµ�ζουν πλ�ρω� του� κα-
ν�νε� σχετικ� µε τι� περιοριστικ�� συµφω-
ν	ε� και καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση� στον
τοµ�α των σιδηροδροµικ�ν µεταφορ�ν. �να
ν�ο δ	κτυο εµπειρογνωµ�νων στον σιδηρο-
δροµικ� τοµ�α απ� τι� ΕΑΑ και τη Γ∆ Αντα-
γωνισµ�� συνεδρ	ασε για πρ�τη φορ� στι�
8 Οκτωβρ	ου. �ργο του θα ε	ναι να καθορ	ζει
τα θ�µατα κοινο! ενδιαφ�ροντο� στο πλα	σιο
τη� υπ� εξ�λιξη ελευθ�ρωση� των σιδηρο-
δρ�µων, να συζητ� κα	ρια θ�µατα που προκ!-
πτουν απ� µεµονωµ�νε� υποθ�σει� και, σε συ-
νεργασ	α µε τη Γ∆ Μεταφορ�� και Εν�ργεια,
να αναπτ!ξει β�λτιστε� πρακτικ�� µεταξ! και
στο πλα	σιο των ΕΑΑ και των ν�ων εθνικ�ν
ρυθµιστικ�ν αρχ�ν στον σιδηροδροµικ� το-
µ�α που συστ�θηκαν β�σει τη� πρ�τη� δ�-
σµη� µ�τρων στον σιδηροδροµικ� τοµ�α. Ο
γενικ�� στ�χο� ε	ναι να διαµορφωθε	 µια
κοιν� προσ�γγιση για την εφαρµογ� τη� νο-
µοθεσ	α� κατ� των περιοριστικ�ν συµφωνι�ν
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� στον
σιδηροδροµικ� τοµ�α, ο!τω� �στε να απο-
φευχθο!ν οι αντικρου�µενε� αποφ�σει�.

4.3. £·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

4.3.1. Νοµοθεσ�α

Αναθε�ρηση του κανονισµο� αριθ. 4056/86
του Συµβουλ�ου

139. Η Επιτροπ� ξεκ	νησε την αναθε�ρηση
του κανονισµο! αριθ. 4056/86 του Συµβου-
λ	ου, κεντρικ� στοιχε	ο τη� οπο	α� ε	ναι η
απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α υπ�ρ των ναυτι-
λιακ�ν διασκ�ψεων. Το πρ�το β�µα τη� δια-
δικασ	α� αναθε�ρηση� �ταν η δηµοσ	ευση44

(1) COMP/D-2/C.37.685.
(2) Επ	 του παρ�ντο� απα	τηση τη� νοµοθεσ	α� τη� ΕΕ για τι�

επιχειρ�σει� που προτ	θενται να εκτελο!ν διασυνοριακ��
σιδηροδροµικ�� µεταφορ��.
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εγγρ�φου διαβο!λευση� τη� Επιτροπ�� στι�
27 Μαρτ	ου. Το �γγραφο διαβο!λευση� κα-
λε	 τι� κυβερν�σει� και τη βιοµηχαν	α να υπο-
β�λουν παρατηρ�σει� και στοιχε	α για συ-
γκεκριµ�να θ�µατα κα	ρια� σηµασ	α� προ-
κειµ�νου να διαπιστωθε	 κατ� π�σον
εξακολουθε	 να δικαιολογε	ται η απαλλαγ�
κατ� κατηγορ	α των ναυτιλιακ�ν διασκ�ψεων.
Οι ενδιαφερ�µενοι κλ�θηκαν επ	ση� να υπο-
β�λουν παρατηρ�σει� σχετικ� µε την αν�γκη
απλοπο	ηση� και εκσυγχρονισµο! του κανο-
νισµο! αριθ. 4056/86 απ� �λλε� ουσιαστικ��
απ�ψει�.

140. Η Επιτροπ� �λαβε 34 απαντ�σει� συνο-
λικ�, τι� οπο	ε� µελ�τησε µε τη συνδροµ�
ανεξ�ρτητων εµπειρογνωµ�νων. ∆ιαπιστ�-
θηκε �τι ορισµ�να θ�µατα χρ�ζουν περαιτ�ρω
εµπεριστατωµ�νη� διερε!νηση�. Προ� το!το,
πραγµατοποι�θηκε δηµ�σια ακρ�αση στι�
27 Νοεµβρ	ου.

Εκσυγχρονισµ#	 του κανονισµο� (ΕΚ)
αριθ. 823/2000 τη	 Επιτροπ�	

141. Στι� 30 Σεπτεµβρ	ου η Επιτροπ� δηµο-
σ	ευσε (1) σχ�διο απ�φαση� κανονισµο! τη�
Επιτροπ�� για την τροποπο	ηση του κανονι-
σµο! (ΕΚ) αριθ. 823/2000 σχετικ� µε την
εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 τη�
συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� συµφω-
νι�ν, αποφ�σεων και εναρµονισµ�νων πρα-
κτικ�ν µεταξ! ναυτιλιακ�ν εταιρει�ν τακτι-
κ�ν γραµµ�ν (κοινοπραξ	ε�), καλ�ντα� του�
ενδιαφερ�µενου� να υποβ�λουν τι� παρατη-
ρ�σει� του� εντ�� �ξι εβδοµ�δων.

142. Ο κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 823/2000 (2)
τη� Επιτροπ�� παρ�χει απαλλαγ� κατ� κα-
τηγορ	α στι� κοινοπραξ	ε� ναυτιλιακ�ν εται-
ρει�ν τακτικ�ν γραµµ�ν. Επιτρ�πει στι� κοι-
νοπραξ	ε� µε µερ	διο αγορ�� που υπερβα	νει
το αν�τατο �ριο τη� απαλλαγ�� κατ� κατη-
γορ	α, αλλ� ε	ναι χαµηλ�τερο απ� 50 %, να
κοινοποιο!ν τι� συµφων	ε� του� στην Επι-
τροπ� και να λαµβ�νουν την �γκρισ� τη� µ�σω
διαδικασ	α� αντιρρ�σεων. ∆εδοµ�νου �τι ο
κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (3) του Συµ-
βουλ	ου καταργε	 το σ!στηµα κοινοπο	ηση�

απ� την 1η Μα7ου 2004, η πρ�ταση τη� Επι-
τροπ�� αποσκοπε	 στην προσαρµογ� του κα-
νονισµο! στην επικε	µενη αυτ� αλλαγ�.

143. Οι προτειν�µενε� τροποποι�σει� δεν
αφορο!ν τι� ουσιαστικ�� διατ�ξει� τη� απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ	α, οι οπο	ε� εξακολου-
θο!ν να ισχ!ουν µ�χρι την 25η Απριλ	ου 2005.

4.3.2. Υποθ�σει	

144. Το 2002, η Επιτροπ� διεξ�γαγε �ρευνα
σχετικ� µε τη συγκ�ντρωση Wallenius/
Wilhelmsen/Hyundai και εν�κρινε υπ� �ρου�
την πρ�ξη. Στην πρ�ξη συµµετε	χαν δ!ο εται-
ρε	ε� ειδικευµ�νε� στη θαλ�σσια µεταφορ�
αυτοκιν�των, η νορβηγικ�/σουηδικ� Wallenius
Wilhelmsen Lines (WWL) και η κορεατικ�
εταιρε	α Hyundai Merchant Marine. Κατ� την
εκτ	µηση τη� συγκ�ντρωση� υπ�πεσε για
πρ�τη φορ� στην αντ	ληψη τη� Επιτροπ��
�τι οι επιχειρ�σει� θαλ�σσια� µεταφορ�� αυ-
τοκιν�των µεταξ! τη� Dπω Ανατολ�� και τη�
Ευρ�πη� εφ�ρµοζαν οριζ�ντιο καθορισµ� τι-
µ�ν. Στι� εν λ�γω δραστηρι�τητε� καθορι-
σµο! των τιµ�ν συµµετε	χαν τρει� ιαπωνικ��
ναυτιλιακ�� εταιρε	ε� (NYK, MOL και K-
Line) και η προαναφερθε	σα WWL — �λε�
µ�λη � πρ�ην µ�λη τη� ναυτιλιακ�� δι�σκε-
ψη� εµπορευµατικ�ν µεταφορ�ν Dπω Ανα-
τολ�� (Far Eastern Freight Conference). Οι
τ�σσερι� αυτ�� ναυτιλιακ�� εταιρε	ε� ειδι-
κε!ονταν στη θαλ�σσια µεταφορ� εξαγ�µενων
καινουργ�ν αυτοκιν�των απ� ιαπωνικ� ερ-
γοστ�σια προ� κ�ντρα διανοµ�� στην Ευρ�πη.
Βασικο	 του� πελ�τε� ε	ναι ιαπωνικ�� αυτο-
κινητοβιοµηχαν	ε�.

145. Η Επιτροπ� �κρινε �τι ο ανωτ�ρω καθο-
ρισµ�� τιµ�ν δεν καλυπτ�ταν απ� την κοινο-
τικ� απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α των ναυτιλια-
κ�ν διασκ�ψεων (κανονισµ�� αριθ. 4056/86
του Συµβουλ	ου) και �τι �ταν απ	θανο να πλη-
ρο	 τι� προϋποθ�σει� για χορ�γηση απαλλα-
γ�� σε ατοµικ� β�ση. Mταν οι µεταφορε	� αυ-
τοκιν�των πληροφορ�θηκαν τι� απ�ψει� τη�
Επιτροπ��, δι�κοψαν �µεσα τι� δραστηρι�-
τητ�� του� καθορισµο! των τιµ�ν.

146. Στη συν�χεια οι µεταφορε	� ζ�τησαν
�τυπα κατευθ!νσει� απ� την Επιτροπ� σχε-
τικ� µε το ν�ο σ!στηµα που σκ�πευαν να εφαρ-
µ�σουν αντικαθιστ�ντα� την προηγο!µενη
παρ�νοµη συνεργασ	α. Η Επιτροπ� εξ�φρασε
επιφυλ�ξει� ω� προ� ορισµ�νε� πτυχ�� τη�
σχεδιαζ�µενη� συνεργασ	α� και οι τ�σσερι�
µεταφορε	� δ�χθηκαν να περιορ	σουν τη συ-
νεργασ	α του� κατ� τρ�πον �στε να συµµορ-
φωθο!ν µε τι� �τυπε� κατευθ!νσει� τη� Επι-
τροπ��. 45

(1) ΕΕ C 233 τη� 30.9.2003, σ. 8.
(2) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 823/2000 τη� Επιτροπ��, τη� 19η�

Απριλ	ου 2000, σχετικ� µε την εφαρµογ� του �ρθρου 81 πα-
ρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� συµφω-
νι�ν, αποφ�σεων και εναρµονισµ�νων πρακτικ�ν µεταξ! ναυ-
τιλιακ�ν εταιρει�ν τακτικ�ν γραµµ�ν (κοινοπραξ	ε�), ΕΕ L
100 τη� 20.4.2000, σ. 24.

(3) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλ	ου τη� 16η� ∆ε-
κεµβρ	ου 2002 για την εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο!
που προβλ�πονται στα �ρθρα 81 και 82 τη� συνθ�κη�, ΕΕ L
1 τη� 4.1.2003, σ. 1.



4.3.3. Εξελ�ξει	 τη	 νοµολογ�α	

147. Στι� 19 Μαρτ	ου, το Πρωτοδικε	ο εξ�-
δωσε απ�φαση σχετικ� µε προσφυγ� κατ�
τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� στην υπ�θεση
FETTCSA (1). Η υπ�θεση αφορο!σε συµφω-
ν	α µεταξ! 16 ναυτιλιακ�ν εταιρει�ν, που
εκτελο!σαν τακτικ�� θαλ�σσιε� µεταφορ��
µεταξ! Dπω Ανατολ�� και Ευρ�πη�, η οπο	α
δεν επ�τρεπε την παροχ� εκπτ�σεων στου�
πελ�τε� του� επ	 των δηµοσιευµ�νων τιµολο-
γ	ων του� για τα τ�λη και τα πρ�σθετα τ�λη.
Το Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε την απ�φαση τη�
Επιτροπ�� επ	 τη� ουσ	α�, αλλ� ακ!ρωσε τα
πρ�στιµα λ�γω παραγραφ�� (2).

148. Στι� 30 Σεπτεµβρ	ου, το Πρωτοδικε	ο
εξ�δωσε την απ�φασ� του στην υπ�θεση
TACA (3), κατ�πιν προσφυγ�� κατ� απ�φα-
ση� τη� Επιτροπ�� του 1998, κατ� την οπο	α
ορισµ�νε� δραστηρι�τητε� των µελ�ν ναυτι-
λιακ�� δι�σκεψη� που εκτελο!σε µεταφορ��
µεταξ! τη� Β�ρεια� Ευρ�πη� και των Ηνω-
µ�νων Πολιτει�ν παρ�βαιναν τα �ρθρα 81 και
82 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Οι ναυτιλιακ�� διασκ�-
ψει� καλ!πτονται απ� απαλλαγ� κατ� κατη-
γορ	α β�σει του κανονισµο! αριθ. 4056/86
του Συµβουλ	ου (το ισοδ!ναµο του κανονι-
σµο! 17 για τι� θαλ�σσιε� µεταφορ��) που
του� επιτρ�πει, µεταξ! �λλων, να ορ	ζουν κοι-
νο!� να!λου� και να ρυθµ	ζουν τη µεταφορικ�
ικαν�τητα που παρ�χουν τα µ�λη του�.

149. Το Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε την απ�-
φαση τη� Επιτροπ�� �σον αφορ� τι� τ�σσερι�
απ� τι� π�ντε συνολικ� παραβ�σει�, αλλ� ακ!-
ρωσε τα πρ�στιµα που ε	χαν επιβληθε	 για
δ!ο παραβ�σει� του �ρθρου 82. Το Πρωτοδι-
κε	ο αποφ�νθηκε �τι τα µ�λη τη� TACA ε	-
χαν παραβε	 το �ρθρο 81 παρ�γραφο� 1 λ�γω
του �τι συµφωνο!σαν τι� τιµ�� τη� χερσα	α�
µεταφορ�� εντ�� τη� ΕΚ, καθ�ριζαν τι� αµοι-
β�� µεσιτ�ν και ναυλοµεσιτ�ν και συµφω-
νο!σαν του� �ρου� και τι� προϋποθ�σει� β�-
σει των οπο	ων µπορο!σαν να συν�πτουν συµ-
β�σει� παροχ�� υπηρεσι�ν µε φορτωτ��. Το
Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε το συµπ�ρασµα τη�
Επιτροπ�� �τι τα ανωτ�ρω στοιχε	α δεν κα-
λ!πτονται απ� την απαλλαγ� κατ� κατηγορ	α

και δεν πληρο!ν τι� προϋποθ�σει� για τη χο-
ρ�γηση απαλλαγ�� σε ατοµικ� β�ση.

150. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε επ	ση� �τι
τα µ�λη τη� δι�σκεψη� TACA παρ�βησαν το
�ρθρο 82 τη� συνθ�κη� ΕΚ θ�τοντα� περιο-
ρισµο!� ω� προ� τη δυνατ�τητα σ!ναψη� και
το περιεχ�µενο των συµβ�σεων παροχ�� υπη-
ρεσι�ν (πρ�τη κατ�χρηση). Καταλ�γοντα�
στο εν λ�γω συµπ�ρασµα, το Πρωτοδικε	ο
επιβεβα	ωσε �τι τα µ�λη τη� TACA κατε	χαν
συλλογικ� δεσπ�ζουσα θ�ση και απ�ρριψε
του� ισχυρισµο!� �τι οι περιοριστικ�� πρα-
κτικ�� απ�φεραν πλεονεκτ�µατα.

151. Η Επιτροπ� �κρινε επ	ση� στην απ�φασ�
τη� �τι η TACA ε	χε παραβε	 το �ρθρο 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ τροποποι�ντα� τη δι�ρθρωση
του ανταγωνισµο! στην αγορ�, προκειµ�νου να
ενισχ!σει τη δεσπ�ζουσα θ�ση τη� (δε!τερη
κατ�χρηση). Το Πρωτοδικε	ο θε�ρησε απα-
ρ�δεκτα ορισµ�να απ� τα αποδεικτικ� στοι-
χε	α στα οπο	α βασ	στηκε το συµπ�ρασµα �τι
τα µ�ρη �λαβαν συγκεκριµ�να µ�τρα για την
τροποπο	ηση τη� δι�ρθρωση� του ανταγωνι-
σµο! στην αγορ�, λαµβ�νοντα� υπ�ψη �τι δεν
δ�θηκε η δυνατ�τητα στα µ�ρη να υποβ�λουν
παρατηρ�σει� επ	 των εν λ�γω στοιχε	ων. Το
Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε επ	ση� �τι σε κ�θε
περ	πτωση η Επιτροπ� δεν παρ�θεσε επαρκ�
αποδεικτικ� στοιχε	α ει� επ	ρρωση του ισχυ-
ρισµο! τη� �τι τα µ�ρη ε	χαν λ�βει ειδικ� και
γενικ� µ�τρα για την τροποπο	ηση τη� δι�ρ-
θρωση� του ανταγωνισµο! στην αγορ�. Για
του� λ�γου� αυτο!�, το Πρωτοδικε	ο ακ!ρωσε
τι� διαπιστ�σει� σχετικ� µε τη δε!τερη κα-
τ�χρηση και τα αντ	στοιχα πρ�στιµα. Πρ�-
στιµα ε	χαν επιβληθε	 και για την πρ�τη κα-
τ�χρηση. Το Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε µεν τα
συµπερ�σµατα τη� Επιτροπ�� για �λα τα ου-
σι�δη τµ�µατα αυτ�� τη� κατ�χρηση�, αλλ�
ακ!ρωσε και αυτ� τα πρ�στιµα, εν µ�ρει λ�γω
απαλλαγ�� απ� αυτ� και εν µ�ρει λ�γω τη�
αναγν�ριση� ελαφρυντικ�ν περιστ�σεων.

5. ¢È·ÓÔÌ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ

152. Το 2003 �ταν µεταβατικ� περ	οδο� πριν
απ� την �ναρξη ισχ!ο� των ν�ων καν�νων
σχετικ� µε τη διανοµ� αυτοκιν�των οχηµ�των
την 1η Οκτωβρ	ου 2003 (4). Κατ� τη δι�ρκεια
του �του�, η δραστηρι�τητα τη� Επιτροπ��
επικεντρ�θηκε κυρ	ω� στην προσπ�θεια πλη-
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(1) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε ηµεροµην	α 19.3.2000 στην υπ�-
θεση IV/34.018 — Συµφων	α τελ�ν και πρ�σθετων τελ�ν
δροµολογ	ων Dπω Ανατολ�� (FETTCSA) (ΕΕ L 268 τη�
20.10.2000, σ. 1).

(2) Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� �σκησε προσφυγ� κατ� τη� απ�φα-
ση� εν�πιον του ∆ικαστηρ	ου των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των. 

(3) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε ηµεροµην	α 16.9.1998 στην υπ�-
θεση IV/35.134 — Συµφων	α ∆ιατλαντικ�� ∆ι�σκεψη� (Trans-
Atlantic Conference Agreement — TACA), ΕΕ L 95 τη�
9.4.1999, σ. 1.

(4) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 τη� Επιτροπ��, τη� 31η�
Ιουλ	ου 2002, για την εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο�
3 τη� συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� κ�θετων συµφω-
νι�ν και εναρµονισµ�νων πρακτικ�ν στον τοµ�α τη� αυτο-
κινητοβιοµηχαν	α�, ΕΕ L 203 τη� 1.8.2002.
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ροφ�ρηση� και παροχ�� διευκριν	σεων σε
�λου� του� ενδιαφερ�µενου� φορε	� (συµµε-
τοχ� σε συν�δρια, διαβουλε!σει� µε επιχει-
ρ�σει� και καταναλωτ��, απαντ�σει� στα ερω-
τ�µατ� του� σχετικ� µε την εφαρµογ� του κα-
νονισµο!). Η εκστρατε	α πληροφ�ρηση�
οδ�γησε στη δηµοσ	ευση σηµαντικ�ν απο-
σαφην	σεων επ	 ορισµ�νων θεµ�των ερµη-
νε	α� του ν�ου κανονισµο!, συµπληρ�νοντα�
το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο που δηµοσιε!-
θηκε το 2002 µετ� την �κδοση του ν�ου κα-
νονισµο!. Η Επιτροπ� αποφ�νθηκε επ	ση�
σχετικ� µε δ!ο υποθ�σει� που αφορο!ν την
εφαρµογ� του ν�ου κανονισµο!: η µ	α αφο-
ρο!σε την πρ�σβαση των ανεξ�ρτητων επι-
σκευαστ�ν στο εξουσιοδοτηµ�νο δ	κτυο και
η �λλη τα λιπαντικ�.

Μεταβατικ� περ�οδο	

153. Ο ν�ο� κανονισµ�� απαλλαγ�� κατ� κα-
τηγορ	α διαφοροποιε	ται σηµαντικ� απ� τον
προηγο!µενο κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 1475/95.
Για το λ�γο αυτ�ν, κατ� τη δι�ρκεια του µε-
ταβατικο! αυτο! �του� η δρ�ση των υπηρε-
σι�ν τη� Επιτροπ�� ε	χε κυρ	ω� ω� �ξονα µ�-
τρα πληροφ�ρηση�, διαβο!λευση� και παρο-
χ�� διευκριν	σεων σχετικ� µε τι� αλλαγ��
που επ�λθαν. Η προσ�γγιση αυτ� κατ�στη
επιβεβληµ�νη κατ�πιν πολλ�ν ερωτηµ�των
απ� �λου� του� ενδιαφερ�µενου� φορε	�, κα-
τασκευαστ�� αυτοκιν�των, κατασκευαστ��
συστατικ�ν µερ�ν και ανταλλακτικ�ν, αντι-
προσ�που�, ανεξ�ρτητου� επισκευαστ�� και
ασφαλ�� καταναλωτ��.

154. Αξ	ζει να σηµειωθο!ν τρει� κυρ	ω� ση-
µαντικ�� δρ�σει� σχετικ� µε την ερµηνε	α
του ν�ου κανονισµο!: πρ�τον, η πρ�σβαση
των ανεξ�ρτητων επισκευαστ�ν στο εξου-
σιοδοτηµ�νο δ	κτυο τη� Volkswagen και τη�
Audi, δε!τερον, οι κ�θετε� συµφων	ε� σχε-
τικ� µε την προµ�θεια λιπαντικ�ν σε επι-
σκευαστ�� και, τρ	τον, η δηµοσ	ευση συ-
µπληρωµατικ�ν ερωτ�σεων/απαντ�σεων στο
επεξηγηµατικ� φυλλ�διο του 2002.

∆�κτυο επισκευαστ�ν τη	 Audi

155. Προκειµ�νου να εξασφαλιστε	 η παροχ�
υπηρεσι�ν επισκευ�� και συντ�ρηση� των
οχηµ�των του σ�µατ�� τη�, η Audi �χει δη-
µιουργ�σει �να δ	κτυο εξουσιοδοτηµ�νων
διανοµ�ων, οι οπο	οι πωλο!ν καινουργ� οχ�-
µατα και παρ�χουν επ	ση� εξυπηρ�τηση µετ�
την π�ληση. Επιπλ�ον, η Audi �χει συν�ψει
συµφων	ε� µε εξουσιοδοτηµ�νου� επισκευα-
στ��, οι οπο	οι παρ�χουν µ�νο εξυπηρ�τηση
µετ� την π�ληση.

156. Η µεταβατικ� περ	οδο� δεν ισχ!ει για
τι� συµφων	ε� τη� Audi µε του� εξουσιοδο-
τηµ�νου� επισκευαστ�� τη�. Οι εν λ�γω συµ-
φων	ε�, οι οπο	ε� αφορο!ν µ�νο υπηρεσ	ε�,
δεν υπ�γονταν στον παλαι� κανονισµ� απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ	α, καθ�τι δεν προβλ�-
πουν σ!νδεση µεταξ! τη� π�ληση� καινουρ-
γ�ν αυτοκιν�των και των υπηρεσι�ν συντ�-
ρηση�, και η σ!νδεση αυτ� αποτελο!σε µ	α
απ� τι� προϋποθ�σει� εφαρµογ�� του παλαιο!
κανονισµο! απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α.

157. Κατ� συν�πεια, στην περ	πτωση τη�
Audi, ο ν�ο� κανονισµ�� απαλλαγ�� κατ� κα-
τηγορ	α ε	χε εφαρµογ� στι� υπηρεσ	ε� συ-
ντ�ρηση� �δη απ� την 1η Οκτωβρ	ου 2002,
ηµεροµην	α �ναρξη� ισχ!ο� του ν�ου κανο-
νισµο!. ∆εδοµ�νου �τι το µερ	διο αγορ�� τη�
Audi για τι� υπηρεσ	ε� συντ�ρηση� υπερ�-
βαινε το 30%, η Audi �πρεπε να δηµιουργ�-
σει απ� την ανωτ�ρω ηµεροµην	α �να σ!στηµα
ποιοτικ�� επιλεκτικ�� διανοµ�� για την επι-
λογ� των εξουσιοδοτηµ�νων επισκευαστ�ν.
Επιπλ�ον, ο �µιλο� Volkswagen επιβεβα	ωσε
�τι θα τηρο!σε αυτ�� τι� υποχρε�σει� για �λα
τα σ�µατα του οµ	λου (VW, Audi, Seat και
Skoda) (1).

Λιπαντικ�

158. Η εξ�ταση µια� κοινοπο	ηση� κ�θε-
των συµφωνι�ν προµ�θεια� λιπαντικ�ν σε
επισκευαστ�� αυτοκιν�των �δωσε την ευ-
καιρ	α στην Επιτροπ� να επαναβεβαι�σει
τη θ�ση τη� σχετικ� µε του� κ�θετου� πε-
ριορισµο!�, ιδ	ω� σχετικ� µε τι� ρ�τρε� µη
�σκηση� ανταγωνισµο!, οι οπο	ε� δεν κα-
λ!πτονται απ� τον κανονισµ� απαλλαγ��
κατ� κατηγορ	α αριθ. 1400/2002. Απουσ	α
�λλων σηµαντικ�ν περιορισµ�ν, οι ρ�τρε�
µη ανταγωνισµο! µπορο!ν ωστ�σο να τ!-
χουν απαλλαγ�� κατ’ αναλογ	α µε τον κα-
νονισµ� 2790/1999 σχετικ� µε του� κ�θε-
του� περιορισµο!� µ�χρι αν�τατου ορ	ου ω�
προ� το µερ	διο αγορ�� !ψου� 30 %. Στην εν
λ�γω υπ�θεση, η Επιτροπ� �κρινε �τι στα
κρ�τη µ�λη στα οπο	α το µερ	διο αγορ�� του
προµηθευτ� υπερβα	νει το 30 %, οι προµη-
θευτ�� λιπαντικ�ν πρ�πει να επιτρ�πουν
στου� επισκευαστ�� να αλλ�ζουν προµη-
θευτ� µε πιο ευ�λικτο τρ�πο (2).
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(1) Υπ�θεση COMP/F-2/38.554 PO/Audi Deutschland.
(2) Υπ�θεση 38.730 BP Lubricants, περιγρ�φεται λεπτοµερ�-

στερα στο δε!τερο µ�ρο�.



Συχν�	 ερωτ�σει	

159. Β�σει των ερωτ�σεων και των προβλη-
µ�των που αντιµετ�πισαν ορισµ�νοι ενδια-
φερ�µενοι, οι υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ�� δη-
µοσ	ευσαν σειρ� ερωτ�σεων και απαντ�σεων
προκειµ�νου να αποσαφηνιστε	 η ερµηνε	α
του κανονισµο! απ� ορισµ�νε� απ�ψει�, ιδ	ω�
σε �,τι αφορ� τη διανοµ� περισσ�τερων ση-
µ�των, τι� διασυνοριακ�� αγορ��, την εγγ!ηση
και τη φ!ση των ποιοτικ�ν κριτηρ	ων για την
επιλογ� αντιπροσ�πων και επισκευαστ�ν (1).
Αυτ�� οι ερωτ�σει� και απαντ�σει� συµπλη-
ρ�νουν το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο τη� 30��
Σεπτεµβρ	ου 2002 σχετικ� µε τον κανονισµ�
(ΕΚ) αριθ. 1400/2002 εφαρµ�ζοντα� την 	δια
πραγµατιστικ� προσ�γγιση (2).

5.1. ∂Í¤ÏÈÍË ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

160. Η Επιτροπ� προ�βη και π�λι σε σ!-
γκριση των τιµ�ν προ φ�ρων των καινο!ριων
αυτοκιν�των στην Κοιν�τητα. Η σ!γκριση
αυτ� πραγµατοποιε	ται δ!ο φορ�� το χρ�νο
β�σει των τιµ�ν π�ληση� που συνιστο!ν (προ
φ�ρων) οι παραγωγο	 για κ�θε χ�ρα µ�λο�
τη� Κοιν�τητα�, τον Μ�ιο και τον Νο�µβριο
κ�θε �του� (3).

161. Η σ!γκριση των τιµ�ν τη� 1η� Νοεµ-
βρ	ου 2002 δεν �δειξε αξιοσηµε	ωτη εξ�λιξη
σε σχ�ση µε τι� τιµ�� προ φ�ρων που 	σχυαν
την 1η Μα7ου 2002. Την 1η Νοεµβρ	ου 2002
η τυπικ� απ�κλιση τιµ�ν µεταξ! των εθνικ�ν
αγορ�ν �ταν τη� τ�ξεω� του 10 %, υπ� συν-
θ�κε� γενικ�� πτ�ση� των τιµ�ν των αυτοκι-
ν�των κατ� 0,2%. Εντ�� τη� ζ�νη� του ευρ�,
η Γερµαν	α και η Αυστρ	α εξακολουθο!ν να
ε	ναι οι πιο ακριβ�� αγορ��, εν� η Φινλαν-
δ	α, η Ελλ�δα και οι Κ�τω Χ�ρε� ε	ναι οι λι-
γ�τερο ακριβ�� αγορ��. Οι διαφορ�� των τι-
µ�ν µεταξ! εθνικ�ν αγορ�ν εξακολουθο!ν
να ε	ναι σηµαντικ�� και κυµα	νονται αν�λογα
µε τα µοντ�λα µεταξ! 10 και 30 % στη ζ�νη
του ευρ�. Το Ηνωµ�νο Βασ	λειο �ταν µ�χρι
την ηµεροµην	α αυτ� η ακριβ�τερη αγορ� αυ-

τοκιν�των στην �νωση για σηµαντικ� ποσο-
στ� των µοντ�λων που εξετ�στηκαν.

162. Σε αντ	θεση µε την �κθεση για τι� τιµ��
τη� 1η� Μα7ου 2001 (4), η µ�ση απ�κλιση τι-
µ�ν για τι� κατηγορ	ε� Α �ω� Γ, που ε	ναι οι
κατηγορ	ε� µε τον υψηλ�τερο �γκο πωλ�-
σεων και αριθµ� προσφερ�µενων µοντ�λων
και για τι� οπο	ε� η απ�κλιση �ταν πολ! µεγα-
λ!τερη του 20%, προσ�γγισε την απ�κλιση που
διαπιστ�θηκε στι� υπ�λοιπε� κατηγορ	ε� (5).

163. Οι πιο αξιοσηµε	ωτε� εξελ	ξει� σχετικ�
µε τι� τιµ�� προ φ�ρων την 1η Μα7ου 2003
αφορο!ν τη µε	ωση τη� τυπικ�� απ�κλιση�
µεταξ! των εθνικ�ν αγορ�ν απ� 10 σε 8,6%,
υπ� συνθ�κε� σταθερ�τητα� των τιµ�ν. Οι
σηµαντικ�� διαφορ�� τιµ�ν µεταξ! των κρα-
τ�ν µελ�ν ε	ναι παρ�µοιε� µε αυτ�� που κα-
ταγρ�φηκαν για τι� τιµ�� την 1η Νοεµβρ	ου
2002. Μια σηµαντικ� εξ�λιξη αφορ� το Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο, �που οι τιµ�� σε ευρ� δεν ε	-
ναι πλ�ον οι πιο υψηλ�� στην �νωση, µετ�
την υποτ	µηση τη� λ	ρα� στερλ	να�.

5.2. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô˘ 
Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘

Volkswagen I

164. Με απ�φασ� του (6) που εκδ�θηκε τον
Σεπτ�µβριο του 2003 το ∆ικαστ�ριο επιβε-
βα	ωσε σε �λα τα σηµε	α την απ�φαση (7) του
Πρωτοδικε	ου που επιβεβα	ωνε ουσιαστικ�
την απ�φαση τη� Επιτροπ�� (8), στην οπο	α
ε	χε διαπιστωθε	 �τι η VW ε	χε συµφων�σει
µε του� αντιπροσ�που� τη� µια σειρ� µ�τρων
που ε	χαν ω� στ�χο την παρεµπ�διση � τον
περιορισµ� των παρ�λληλων εξαγωγ�ν απ�
την Ιταλ	α στη Γερµαν	α και την Αυστρ	α.

Opel

165. Με απ�φαση (9) τη� 21η� Οκτωβρ	ου
2003, το Πρωτοδικε	ο επιβεβαι�νει εν πολλο	�
την απ�φαση (10) τη� Επιτροπ�� κατ� των πε-
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(1) Υπ�ρχει στο ∆ιαδ	κτυο: http://europa.eu.int/comm/
competition/car_sector/distribution/faq_fr.pdf 

(2) Το επεξηγηµατικ� φυλλ�διο τη� Γενικ�� ∆ιε!θυνση� Αντα-
γωνισµο! διατ	θεται στι� �νδεκα επ	σηµε� γλ�σσε� σε �ντυπη
µορφ�, αλλ� και στον δικτυακ� τ�πο τη� Γενικ�� ∆ιε!θυνση�
Ανταγωνισµο! (http://europa.eu.int/comm/competition/
car_sector/). ∆εν ε	ναι δεσµευτικ� απ� νοµικ� �ποψη. Βλ�πε
επ	ση� την ανακο	νωση τ!που τη� Επιτροπ�� IP/02/1392 µε
ηµεροµην	α 30.9.2002.

(3) Ανακοιν�σει� τ!που IP/03/290 τη� 27.2.2002 και IP/03/1117
τη� 25.7.2002.

(4) Ανακο	νωση τ!που IP/01/1051 τη� 23.7.2001.
(5) 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). 

(6) Υπ�θεση C-338/2000 P Volkswagen AG κατ� Επιτροπ�	.
(7) Υπ�θεση T-62/98, Volkswagen κατ� Επιτροπ�	, απ�φαση τη�

6.7.2000.
(8) Υπ�θεση COMP/F2/35.733 Volskwagen, απ�φαση τη� Επι-

τροπ�� µε επιβολ� προστ	µων εκδοθε	σα στι� 28.1.1998, ΕΕ
L 124, 25.4.1998, σ. 60.

(9) Υπ�θεση T-368/00 General Motors Nederland BV, Opel
Nederland BV κατ� Επιτροπ��.

(10) Υπ�θεση COMP/F-2/36.653 — Opel, απ�φαση τη� Επιτρο-
π�� µε ηµεροµην	α 20.9.2000, ΕΕ L 59, 28.2.2001, σ. 1.

http://europa.eu.int/comm/
http://europa.eu.int/comm/competition/
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ριορισµ�ν των εξαγωγ�ν που επ�βαλλε η Opel
στι� Κ�τω Χ�ρε�. Απ� την �λλη πλευρ�, το
Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι η Επιτροπ� δεν ε	χε
προσκοµ	σει επαρκ� αποδεικτικ� στοιχε	α
για το �τι �να µ�τρο περιορισµο! τη� προµ�-
θεια� αυτοκιν�των σε αντιπροσ�που� του�
ε	χε κοινοποιηθε	. Για το λ�γο αυτ� το πρ�-
στιµο µει�θηκε απ� 43 εκατ. EUR σε 35,475
εκατ.

Volkswagen II

166. Το Πρωτοδικε	ο (1) ακ!ρωσε την
απ�φαση (2) τη� Επιτροπ�� στην υπ�θεση
Volkswagen II, στην οπο	α η Επιτροπ� ε	χε
διαπιστ�σει την !παρξη παρ�βαση� σχετικ�
µε τον καθορισµ� τη� τιµ�� εν�� µοντ�λου
αυτοκιν�του στη Γερµαν	α. Το Πρωτοδικε	ο
�κρινε �τι η Επιτροπ� δεν προσκ�µισε
επαρκ� αποδεικτικ� στοιχε	α για το �τι οι
οδηγ	ε� που �δωσε η VW σχετικ� µε τον κα-
θορισµ� τη� τιµ�� εντ�σσονταν σε συµφων	α
µε του� αντιπροσ�που�. Σ!µφωνα µε το Πρω-
τοδικε	ο, η Επιτροπ� δεν µπορε	 να συµπε-
ρ�νει �τι µια οδηγ	α, εκ µ�ρου� του κατα-
σκευαστ�, η οπο	α δ�θηκε στο πλα	σιο των
συµβατικ�ν σχ�σεων µε του� αντιπροσ�που�,
αποτελε	 �ντω� συµφων	α µεταξ! επιχειρ�-
σεων, αν η Επιτροπ� δεν αποδε	ξει �τι οι αντι-
πρ�σωποι συµφ�νησαν πρ�γµατι. Το Πρω-
τοδικε	ο �κρινε επ	ση� �τι η Επιτροπ� δεν
απ�δειξε �τι οι οδηγ	ε� αυτ�� υλοποι�θηκαν
απ� του� αντιπροσ�που� και �τι η Επιτροπ�
σφ�λλει υποστηρ	ζοντα� �τι η υπογραφ� τη�
συµφων	α� αντιπροσωπε	α� συνεπ�γεται ρητ�
� σιωπηρ� αποδοχ� �λων των µεταγεν�στε-
ρων οδηγι�ν του κατασκευαστ�. Η Επιτροπ�
�σκησε προσφυγ� κατ� τη� εν λ�γω απ�φα-
ση� (υπ�θεση C-74/04).

5.3. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·

167. Οι εκθ�σει� σχετικ� µε την εξ�λιξη των
τιµ�ν οδηγο!ν και π�λι στη διαπ	στωση �τι
υφ	στανται σηµαντικ�� αποκλ	σει� τιµ�ν στην
Ευρωπαϊκ� �νωση. Οι αποκλ	σει� αυτ�� δε	-
χνουν �τι ο ανταγωνισµ�� µεταξ! των διανο-
µ�ων των διαφ�ρων κρατ�ν µελ�ν και οι δια-
συνοριακ�� αγορ�� δεν ασκο!ν ακ�µη αντα-
γωνιστικ� π	εση στου� κατασκευαστ�� και
�τι οι αγορ�� παραµ�νουν σχετικ� κατακερ-
µατισµ�νε�. Τ�ρα που ο ν�ο� κανονισµ��
απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α �χει τεθε	 πλ�-
ρω� σε ισχ! απ� την 1η Οκτωβρ	ου 2003, οι

ν�οι καν�νε� αναµ�νεται να ενισχ!σουν την
ανταγωνιστικ� π	εση και να ευνο�σουν την
ολοκλ�ρωση των αγορ�ν, καθ�� και να διευ-
κολ!νουν τι� διασυνοριακ�� αγορ��. Η
1η Οκτωβρ	ου 2005 αποτελε	 �να ν�ο ορ�-
σηµο καθοριστικ�� σηµασ	α� για τη µεγαλ!-
τερη ολοκλ�ρωση τη� αγορ��. Μετ� την ηµε-
ροµην	α αυτ�, οι κατασκευαστ�� δεν θα µπο-
ρο!ν πλ�ον να εµποδ	ζουν του� διανοµε	� να
ιδρ!ουν πρ�σθετα σηµε	α π�ληση� �που το
επιθυµο!ν, ακ�µη και σε �λλα κρ�τη µ�λη.

6. ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

6.1. ¡ÔÌÔıÂÛ›·

Ν�ο	 κανονισµ�	 απαλλαγ�	 κατ�
κατηγορ�α στον τοµ�α των ασφαλ�σεων (3)

168. Στι� 27 Φεβρουαρ	ου η Επιτροπ� εξ�-
δωσε ν�ο κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατη-
γορ	α για τον τοµ�α των ασφαλ	σεων, ο οπο	ο�
αντικατ�στησε τον κανονισµ� αριθ. 3932/92
µετ� τη λ�ξη του στο τ�λο� Μαρτ	ου 2003. Ο
κανονισµ�� εκδ�θηκε κατ�πιν εκτεταµ�νη�
διαδικασ	α� διαβο!λευση�, στην οπο	α συ-
νεισ�φεραν οργαν�σει� του τοµ�α των ασφα-
λ	σεων, φορε	� εκπροσ�πηση� των κατανα-
λωτ�ν και φορε	� του δηµ�σιου τοµ�α. Ο κα-
νονισµ�� χορηγε	 απαλλαγ� σε ορισµ�νε�
κατηγορ	ε� συµφωνι�ν στον τοµ�α των ασφα-
λ	σεων και συγκεκριµ�να σε συµφων	ε� που
αφορο!ν:

— την απ� κοινο! πραγµατοπο	ηση υπολο-
γισµ�ν και µελετ�ν κινδ!νων,

— του� µη δεσµευτικο!� τυποποιηµ�νου�
ασφαλιστικο!� �ρου�,

— την απ� κοινο! κ�λυψη ορισµ�νων ειδ�ν
κινδ!νων, και

— τον �λεγχο και την �γκριση εξοπλισµ�ν
ασφαλε	α�.

Κεφ�λαιοII: Απ# κοινο� υπολογισµο�
και µελ�τε	 κινδ�νων

169. Οι ασφαλιστ�� πρ�πει να �χουν στη δι�-
θεσ� του� ακριβε	� πληροφορ	ε� σχετικ� µε
του� κινδ!νου� που ασφαλ	ζουν, συµπεριλαµ-

49
(1) Υπ�θεση T-208/01, απ�φαση τη� 3.12.2003.
(2) Υπ�θεση COMP/F-2/36.693 Volkswagen, απ�φαση τη� Επι-

τροπ�� µε ηµεροµην	α 29.6.2001, ΕΕ L 262 τη� 2.10.2001

(3) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 358/2003 τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Φε-
βρουαρ	ου 2003 για την εφαρµογ� του �ρθρου 81 παρ�γραφο�
3 τη� συνθ�κη� σε ορισµ�νε� κατηγορ	ε� συµφωνι�ν, απο-
φ�σεων και εναρµονισµ�νων πρακτικ�ν στον τοµ�α των ασφα-
λ	σεων, ΕΕ L 53 τη� 28.2.2003.



βανοµ�νων των πιθαν�ν µελλοντικ�ν εξελ	-
ξεων. Οι πληροφορ	ε� που διαθ�τουν οι µε-
µονωµ�νοι ασφαλιστ�� εσωτερικ� και οι
οπο	ε� βασ	ζονται στου� δικο!� του� πελ�τε�
δεν αρκο!ν π�ντα για να εξασφαλιστο!ν τα
ανωτ�ρω. Για το λ�γο αυτ�, η ανταλλαγ� στα-
τιστικ�ν στοιχε	ων και οι απ� κοινο! υπολο-
γισµο	 των κινδ!νων επιτρ�πονται απ� τον
κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α υπ�
ορισµ�νε� προϋποθ�σει�.

Κεφ�λαιο III: Μη δεσµευτικο� τυποποιηµ�νοι
ασφαλιστικο� #ροι

170. Οι τυποποιηµ�νοι ασφαλιστικο	 �ροι για
πολλ� ε	δη ασφαλιστικ�ν συµβολα	ων καθο-
ρ	ζονται απ� τι� εθνικ�� εν�σει� ασφαλιστι-
κ�ν εταιρει�ν. Το βασικ� πεδ	ο εφαρµογ��
τη� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α στον εν λ�γω
τοµ�α παραµ�νει αµετ�βλητο στον ν�ο κανο-
νισµ�, σε σ!γκριση µε τον κανονισµ� αριθ.
3932/92, µε τη διαφορ� �τι προστ�θηκαν ορι-
σµ�νε� πρ�σθετε� προϋποθ�σει� απαλλαγ��.
Ο τοµ�α� των ασφαλ	σεων προ�βαλε ορισµ�να
ουσι�δη επιχειρ�µατα, συνοδευ�µενα απ�
συγκεκριµ�να παραδε	γµατα, για να αποδε	-
ξει �τι οι µη δεσµευτικο	 τυποποιηµ�νοι
ασφαλιστικο	 �ροι πληρο!ν �λε� τι� προϋ-
ποθ�σει� απαλλαγ�� β�σει του �ρθρου 81 πα-
ρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Ειδικ�τερα, οι
τυποποιηµ�νοι ασφαλιστικο	 �ροι εξασφαλ	-
ζουν βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα� των
ασφαλιστικ�ν εταιρει�ν και µπορο!ν να ε	-
ναι επωφελε	� για τι� οργαν�σει� των κατα-
ναλωτ�ν και του� ασφαλειοµεσ	τε�.

Κεφ�λαιο IV: Ασφαλιστικο� #µιλοι

171. Η σ!σταση ασφαλιστικ�ν οµ	λων απ�
περισσ�τερου� ασφαλιστ�� ε	ναι συχν� για
την κ�λυψη µεγ�λων � �κτακτων κινδ!νων,
�πω� οι αεροπορικο	, πυρηνικο	 και περι-
βαλλοντικο	 κ	νδυνοι, δι�τι σε τ�τοιε� περι-
πτ�σει� οι µεµονωµ�νε� ασφαλιστικ�� εται-
ρε	ε� δεν ε	ναι διατεθειµ�νε� να καλ!ψουν
µ�νε� του� ολ�κληρο τον κ	νδυνο. Στον εν
λ�γω τοµ�α, το πεδ	ο εφαρµογ�� τη� απαλ-
λαγ�� κατ� κατηγορ	α επεκτ�θηκε σε σ!-
γκριση µε τον κανονισµ� 3932/92. Πρ�τον, τα
�ρια ω� προ� τα µερ	δια αγορ�� για την απαλ-
λαγ� των οµ	λων αυξ�θηκαν ελαφρ�� (απ�
10 σε 20 % στην περ	πτωση των οµ	λων συ-
νασφ�λιση�, και απ� 15 σε 25 % στην περ	-
πτωση των οµ	λων αµοιβα	α� αντασφ�λιση�).
∆ε!τερον, �σον αφορ� του� νεοσ!στατου�
οµ	λου� που δηµιουργο!νται για την κ�λυψη
εν�� «ν�ου κινδ!νου» —κινδ!νου για τον
οπο	ο πρ�πει να αναπτυχθε	 �να εντελ�� ν�ο
ασφαλιστικ� προϊ�ν — θεσπ	στηκε ν�α τριε-

τ�� απαλλαγ� που δεν υπ�κειται σε αν�τατο
�ριο ω� προ� το µερ	διο αγορ��.

172. Σε αντιστ�θµιση τη� επ�κταση� του πε-
δ	ου εφαρµογ�� τη� απαλλαγ��, θεσπ	στηκαν
ορισµ�νε� πρ�σθετε� προϋποθ�σει� απαλλα-
γ��, και συγκεκριµ�να προβλ�φθηκε η �ρση
τη� απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α σε περ	πτωση
που µια επιχε	ρηση ε	ναι µ�λο� σε δ!ο οµ	λου�
δραστηριοποιο!µενου� στην 	δια αγορ� �
ασκε	 καθοριστικ� επιρρο� στην εµπορικ�
πολιτικ� δ!ο τ�τοιων οµ	λων.

Κεφ�λαιο V: Εξοπλισµο� ασφαλε�α	

173. Στα περισσ�τερα κρ�τη µ�λη, υπ�ρχουν
συµφων	ε� µεταξ! των ασφαλιστ�ν σχετικ� µε
τι� τεχνικ�� προδιαγραφ�� του εξοπλισµο!
ασφαλε	α� (�πω� οι συναγερµο	, οι αντικλε-
πτικ�� συσκευ�� και οι συσκευ�� πυρασφ�-
λεια�)· επ’ αυτ�� τη� β�ση�, οι εξοπλισµο	
ελ�γχονται και καταρτ	ζονται κατ�λογοι
«εγκεκριµ�νων» εξοπλισµ�ν. Το πεδ	ο εφαρ-
µογ�� του κανονισµο! αριθ. 3932/92 τη� Επι-
τροπ�� κ�λυπτε �λε� αυτ�� τι� συµφων	ε�. Το
πεδ	ο εφαρµογ�� του ν�ου κανονισµο! �χει
περισταλε	, ο!τω� �στε ο κανονισµ�� να ε	-
ναι σ!µφωνο� µε του� εναρµονισµ�νου� κα-
ν�νε� τη� ενια	α� αγορ�� σχετικ� µε του� εξο-
πλισµο!� ασφαλε	α�. Οι συµφων	ε� αυτο! του
ε	δου� απαλλ�σσονται µ�νο σε τοµε	� στου�
οπο	ου� δεν υφ	σταται ακ�µη κοινοτικ� εναρ-
µ�νιση.

174. Ο ν�ο� κανονισµ�� θα ισχ!σει για επτ�
χρ�νια και, συνεπ��, λ�γει την 31η Μαρ-
τ	ου 2010.

6.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜

Clearstream (1)

175. Στι� 28 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� απ�στειλε
κοινοπο	ηση αιτι�σεων στην Clearstream
Banking AG, το γερµανικ� κεντρικ� αποθε-
τ�ριο τ	τλων, και στη µητρικ� τη� εταιρε	α
Clearstream International SA. Οι αιτι�σει� τι�
Επιτροπ�� αφορο!ν την �ρνηση τη�
Clearstream Banking AG να παρ�σχει ορι-
σµ�νε� διασυνοριακ�� υπηρεσ	ε� εκκαθ�ρι-
ση� και διακανονισµο!, καθ�� και τη διακρι-
τικ� µεταχε	ριση εν�� πελ�τη τη�.

176. Ο �µιλο� Clearstream παρ�χει υπηρε-
σ	ε� εκκαθ�ριση�, διακανονισµο! και φ!λα-
ξη� τ	τλων. Η εκκαθ�ριση και ο διακανονι-

50
(1) Υπ�θεση COMP/D-1/38.096.
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σµ�� ε	ναι οι διαδικασ	ε� µε τι� οπο	ε� ορι-
στικοποιο!νται οι πρ�ξει� στι� αγορ�� τ	τλων.
Η ε!ρυθµη λειτουργ	α των διαδικασι�ν αυ-
τ�ν σε ολ�κληρη την ΕΕ �χει κα	ρια σηµα-
σ	α για την αν�πτυξη µια� αποτελεσµατικ��
ευρωπαϊκ�� κεφαλαιαγορ��.

177. Στην κοινοπο	ηση αιτι�σεων η Επιτροπ�
εκφρ�ζει την �ποψη �τι η Clearstream Banking
AG κατ�χει δεσπ�ζουσα θ�ση �σον αφορ� τι�
υπηρεσ	ε� πρωτογενο!� εκκαθ�ριση� και δια-
κανονισµο! των τ	τλων που εκδ	δονται σ!µ-
φωνα µε τη γερµανικ� νοµοθεσ	α. Η δεσπ�-
ζουσα θ�ση τη� οφε	λεται στο γεγον�� �τι η
µεγ�λη πλειον�τητα των τ	τλων που εκδ	δο-
νται σ!µφωνα µε το γερµανικ� δ	καιο προ-
κειµ�νου να αποτελ�σουν αντικε	µενο συ-
ναλλαγ�ν φυλ�σσονται οριστικ� στην
Clearstream Banking AG. Οι υπηρεσ	ε� εκ-
καθ�ριση� και διακανονισµο! που παρ�χει το
κεντρικ� αποθετ�ριο τ	τλων για του� τ	τλου�
που φυλ�σσονται οριστικ� σε αυτ� πρ�πει να
διαχωρ	ζονται απ� τι� δευτερογενε	� υπηρε-
σ	ε� εκκαθ�ριση� και διακανονισµο! που πα-
ρ�χουν διαµεσολαβητ��, �πω� οι τρ�πεζε�.
Υπ�ρχει µια σαφ�� διακριτ� οµ�δα µεγ�λων
χρηµατοοικονοµικ�ν διαµεσολαβητ�ν που
δεν �χουν τη δυνατ�τητα να προσφ!γουν σε
�λλο διαµεσολαβητ� αντ	 του κεντρικο! απο-
θετηρ	ου τ	τλων.

178. Οι αιτι�σει� αφορο!ν την �ρνηση τη�
Clearstream Banking AG να παρ�σχει υπη-
ρεσ	ε� εκκαθ�ριση� και διακανονισµο! και
την εφαρµογ� τιµ�ν που εισ�γουν διακρ	σει�.

179. Κατ� την εκτ	µηση τη� Επιτροπ��, η
Clearstream αρν�θηκε να παρ�σχει στην
Euroclear Bank SA εκκαθ�ριση και διακανο-
νισµ� για ονοµαστικ�� µετοχ��, που γ	νονται
ολο�να και σηµαντικ�τερε� στη Γερµαν	α
απ� το 1997, ιδ	ω� µην παρ�χοντα� επ	 δ!ο και
πλ�ον �τη στην Euroclear πρ�σβαση στην
πλατφ�ρµα διακανονισµο! για τι� ονοµαστι-
κ�� µετοχ�� στη Γερµαν	α. Η παρελκυστικ�
συµπεριφορ� τη� Clearstream Banking AG �ρ-
χεται σε αντ	θεση µε τη µεταχε	ριση που επε-
φ!λαξε σε �λλου� πελ�τε�, στου� οπο	ου� πα-
ρε	χε τι� εν λ�γω υπηρεσ	ε� σε σ!ντοµο χρο-
νικ� δι�στηµα. Κατ� την εκτ	µηση τη�
Επιτροπ��, η ταχε	α διεκπερα	ωση αποτελε	
τον καν�να στον χρηµατοοικονοµικ� τοµ�α.

180. Οι αιτι�σει� σχετικ� µε την εφαρµογ� τι-
µ�ν που εισ�γουν διακρ	σει� βασ	ζονται στο γε-
γον�� �τι µ�χρι το τ�λο� Ιανουαρ	ου 2002 η
Clearstream Banking AG χρ�ωνε υψηλ�τερη
τιµ� αν� πρ�ξη στην Euroclear απ� �,τι στα
εθνικ� κεντρικ� αποθετ�ρια τ	τλων εκτ�� Γερ-
µαν	α�. Κατ� την προκαταρκτικ� εκτ	µηση

τη� Επιτροπ��, η διαφορετικ� αυτ� µεταχε	-
ριση δεν δικαιολογε	ται. Μεταξ! �λλων πα-
ραγ�ντων, ο �γκο� των συναλλαγ�ν και το επ	-
πεδο αυτοµατισµο! ε	ναι υψηλ�τερα στην πε-
ρ	πτωση τη� Euroclear απ� �,τι στην περ	πτωση
των εθνικ�ν κεντρικ�ν αποθετηρ	ων τ	τλων.

181. Η �κδοση τη� κοινοπο	ηση� αιτι�σεων
σ�µανε την κ	νηση τη� επ	σηµη� διαδικα-
σ	α�, χωρ	� ωστ�σο το!το να προδικ�ζει το
αποτ�λεσµα τη� τελευτα	α�. Στι� 24 Ιουλ	ου
πραγµατοποι�θηκε ακρ�αση.

MasterCard Europe/International
(πολυµερ�	 διατραπεζικ� προµ�θεια) (1)

182. Στι� 24 Σεπτεµβρ	ου η Επιτροπ� απ�-
στειλε κοινοπο	ηση αιτι�σεων στην
MasterCard σχετικ� µε την πολυµερ� δια-
τραπεζικ� προµ�θεια (Π∆Π) (2) που εφαρµ�-
ζει στι� διασυνοριακ�� πρ�ξει� µε κ�ρτε� πλη-
ρωµ�� στην ΕΕ και στον ΕΟΧ. Στο πλα	σιο του
συστ�µατο� τη� MasterCard, η προµ�θεια κα-
ταβ�λλεται απ� την τρ�πεζα του εµπ�ρου στην
εκδ�τρια τρ�πεζα. Οι τρ�πεζε� των εµπ�ρων
µετακυλ	ουν το κ�στο� στου� εµπ�ρου�, οι
οπο	οι µε τη σειρ� του� το ενσωµατ�νουν στι�
λιανικ�� τιµ�� του�. Η Π∆Π προβλ�πεται
στου� καν�νε� τη� MasterCard, οι οπο	οι ε	-
χαν κοινοποιηθε	 στην Επιτροπ�.

183. Τα προκαταρκτικ� συµπερ�σµατα που
διατ!πωσε η Επιτροπ� στην κοινοπο	ηση αι-
τι�σεων ε	ναι �τι η Π∆Π τη� MasterCard πε-
ριορ	ζει τον ανταγωνισµ� µεταξ! των τραπε-
ζ�ν που ε	ναι µ�λη τη� MasterCard και �τι δεν
πληρο	 τι� προϋποθ�σει� απαλλαγ��. Η Επι-
τροπ� επεσ�µανε �τι η Π∆Π τη� MasterCard
δεν ε	ναι σ!µφωνη µε τι� βασικ�� αρχ�� που
εκτ	θενται στην απ�φαση τη� Επιτροπ�� του
Ιουλ	ου 2002 (3) σχετικ� µε την Π∆Π τη� Visa.
Οι �µποροι δεν �χουν �λλη επιλογ� εκτ�� απ�
την αποδοχ� των καρτ�ν τη� MasterCard. Η
Π∆Π τη� MasterCard πρ�πει να ε	ναι διαφα-
ν�� και να βασ	ζεται στο κ�στο�, ο!τω� �στε
να µη µεγιστοποιο!νται τα �σοδα τη�
MasterCard ανεξαρτ�τω� του οφ�λου� για του�
εµπ�ρου� και του� καταναλωτ��.

184. Η �κδοση τη� κοινοπο	ηση� αιτι�σεων
σ�µανε την κ	νηση τη� επ	σηµη� διαδικα-
σ	α�, χωρ	� ωστ�σο το!το να προδικ�ζει το
αποτ�λεσµα τη� τελευτα	α�.

51

(1) Υποθ�σει� COMP/D-1/34.324, COMP/D-1/34.579, COMP/D-
1/35.578, COMP/D-1/36.518 και COMP/D-1/38.580.

(2) Η Π∆Π ε	ναι µια διατραπεζικ� πληρωµ� για κ�θε πρ�ξη που
πραγµατοποιε	ται µε κ�ρτα πληρωµ��.

(3) Υπ�θεση COMP/D-1/29.373 Visa International, ΕΕ L 318 τη�
22.11.2002.
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Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘

Η Επιτροπ� εξ�τασε δι�φορε� υποθ�σει� που αφορο!ν τα εθνικ� πρωταθλ�µατα ποδοσφα	ρου. Η
�ρευνα τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τη συµφων	α κοιν�� π�ληση� δικαιωµ�των µετ�δοση� του γερ-
µανικο! ποδοσφαιρικο! πρωταθλ�µατο� Bundesliga �φερε στην επιφ�νεια προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο! παρ�µοια απ� πολλ�� απ�ψει� µε τα προβλ�µατα που ε	χαν εντοπιστε	 στην απ�φαση τη� 23η�
Ιουλ	ου σχετικ� µε κ!πελλο πρωταθλητρι�ν τη� UEFA. Στο πλα	σιο αυτ�, η γερµανικ� ποδοσφαι-
ρικ� οµοσπονδ	α υπ�βαλε στην Επιτροπ� ν�ο σχ�διο που τροποποιε	 σηµαντικ� την αρχικ� κοι-
νοποιηθε	σα συµφων	α. Βασ	ζεται στι� αρχ�� που τ�θηκαν στην απ�φαση σχετικ� µε το κ!πελλο πρω-
ταθλητρι�ν τη� UEFA, αλλ� ε	ναι προσαρµοσµ�νο στι� ιδια	τερε� περιστ�σει� τη� συγκεκριµ�νη�
υπ�θεση�. Η Επιτροπ� σχεδι�ζει να χορηγ�σει απαλλαγ� απ� του� καν�νε� αντιτρ�στ στο ν�ο σ!-
στηµα εµπορ	α� των δικαιωµ�των µετ�δοση� αγ�νων τη� πρ�τη� και τη� δε!τερη� κατηγορ	α� του
γερµανικο! πρωταθλ�µατο� Bundesliga. Η ν�α πολιτικ� εµπορ	α� σκιαγραφ�θηκε σε ανακο	νωση
τ!που και σε δηµοσ	ευση β�σει του �ρθρου 19 παρ�γραφο� 3 του κανονισµο! 17 τον Οκτ�βριο.

Σ!µφωνα µε την προκαταρκτικ� εκτ	µηση, το υποβληθ�ν σχ�διο θα εξασφαλ	σει µεγαλ!τερη ποι-
κιλ	α και εντον�τερο ανταγωνισµ� στη µετ�δοση αγ�νων τη� πρ�τη� και δε!τερη� κατηγορ	α�
τη� Bundesliga. Αναµ�νεται επ	ση� �τι θα δ�σει �θηση στα ν�α µ�σα µαζικ�� ενηµ�ρωση�, το πα-
γκ�σµιο σ!στηµα κινητ�ν τηλεπικοινωνι�ν (UMTS) και το ευρυζωνικ� ∆ιαδ	κτυο. Β�σει του
ν�ου συστ�µατο�, τα δικαι�µατα ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση� δεν θα πωλο!νται πλ�ον σε �ναν
µ�νο ραδιοτηλεοπτικ� φορ�α ω� ενια	ο πακ�το. Για πρ�τη φορ�, τα δικαι�µατα ραδιοτηλεοπτι-
κ�� µετ�δοση� θα αποδεσµοποιηθο!ν και θα πωλο!νται µε διαφ�νεια σε χωριστ� πακ�τα. Στο
µ�λλον, θα ε	ναι δυνατ� η απευθε	α� µετ�δοση �/και σχεδ�ν απευθε	α� µετ�δοση απ� το ∆ιαδ	-
κτυο και τα κινητ� τηλ�φωνα. Οι σ!λλογοι πρ�τη� και δε!τερη� κατηγορ	α� τη� Bundesliga θα µπο-
ρο!ν επ	ση� να πωλο!ν οι 	διοι ορισµ�να δικαι�µατα ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�.

Το µοντ�λο εµπορ	α� και η πιθαν� απαλλαγ� δεν καλ!πτουν τι� µελλοντικ�� συµφων	ε� παρα-
χ�ρηση� �δεια� εκµετ�λλευση� που θα συν�ψει το γερµανικ� πρωτ�θληµα µετ� απ� µεταβατικ�
περ	οδο. Η Επιτροπ� επιφυλ�σσεται του δικαι�µατο� να τι� εξετ�σει χωριστ� β�σει του κοινο-
τικο! δικα	ου, ιδ	ω� αν αρκετ� απ� τα απ� κοινο! πωλο!µενα πακ�τα που περιλαµβ�νουν απο-
κλειστικ� δικαι�µατα αγορ�ζονται συνδυαστικ� απ� �ναν µ�νο φορ�α εκµετ�λλευση�.

Η Επιτροπ� απη!θυνε κοινοπο	ηση αιτι�σεων στη βρετανικ� οµοσπονδ	α ποδοσφα	ρου FA Premier
League (FAPL) τον ∆εκ�µβριο του 2002. Η FAPL υπ�βαλε αναθεωρηµ�νη µορφ� τη� πολιτικ�� τη�
στον τοµ�α των πωλ�σεων, η οπο	α —παρ�λο που περι�χει βελτι�σει�— δεν εξ�λειψε πλ�ρω� τι�
ανησυχ	ε� τη� Επιτροπ��. Ειδικ�τερα, θεωρ�θηκε �τι οι προτ�σει� περιε	χαν αδικαιολ�γητου� πε-
ριορισµο!� τη� παραγωγ�� και �τι στρ�βλωναν τον ανταγωνισµ� στι� αγορ�� εκµετ�λλευση� των
δικαιωµ�των τη� FAPL. Τον ∆εκ�µβριο του 2003 η Επιτροπ� ανακο	νωσε µια προσωριν� συµφω-
ν	α µεταξ! τη� FAPL και τη� BSkyB — δικαιοδ�χου των δικαιωµ�των απευθε	α� τηλεοπτικ�� µε-
τ�δοση� (1). Η συµφων	α προ�βλεπε την παραχ�ρηση περισσ�τερων δικαιωµ�των σε µεγαλ!τερο
αριθµ� δικαιοδ�χων που παρ�χουν περιεχ�µενο τη� FAPL στου� καταναλωτ��. Η προσωριν� συµ-
φων	α επρ�κειτο να αποτελ�σει αντικε	µενο δηµ�σια� διαβο!λευση� στι� αρχ�� του 2004.

Μια καταγγελ	α που υποβλ�θηκε τον ∆εκ�µβριο του 2001 απ� αρκετο!� γαλλικο!� ποδοσφαιρικο!�
συλλ�γου� αµφισβητε	, µεταξ! �λλων, το συµβιβ�σιµο των εθνικ�ν νοµοθετικ�ν διατ�ξεων σχε-
τικ� µε την εµπορ	α δικαιωµ�των τηλεοπτικ�� µετ�δοση� µε του� κοινοτικο!� καν�νε� ανταγωνι-
σµο!. Η καταγγελ	α εστι�ζεται στι� οριζ�ντιε� πτυχ�� τη� π�ληση� των εν λ�γω δικαιωµ�των. Επι-
πλ�ον, η πρ�σκληση υποβολ�� προσφορ�ν για δικαι�µατα εθνικ�ν ποδοσφαιρικ�ν πρωταθλη-
µ�των οδ�γησε σε καταγγελ	α σε εθνικ� επ	πεδο απ� φορ�α εκµετ�λλευση� συνδροµητικ��
τηλε�ραση�, κατ�πιν τη� οπο	α� εκδ�θηκαν προσωριν� µ�τρα απ� τη γαλλικ� αρχ� ανταγωνισµο!
κατ� τη� Ligue du Football Professionnel στι� αρχ�� του 2003. Η εν λ�γω διαδικασ	α εστι�στηκε στι�
κ�θετε� πτυχ�� τη� π�ληση� ποδοσφαιρικ�ν δικαιωµ�των. Το τµ�µα τη� καταγγελ	α� που υπο-
βλ�θηκε στην Επιτροπ� αποσ!ρθηκε τον Ιο!νιο. Ο λ�γο� τη� απ�συρση� ε	ναι �τι οι σχετικ��
εθνικ�� διατ�ξει� τροποποι�θηκαν στο πλα	σιο νοµοθετικ�� µεταρρ!θµιση� σε εθνικ� επ	πεδο. 

(1) Ανακο	νωση τ!που IP/03/1748, 16.12.2003.
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Αναδι�ρθρωση και ενοπο�ηση ευρωπαϊκ�ν
αγορ�ν συνδροµητικ�	 τηλε#ραση	 — αρχ�	
αν�πτυξη	

185. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, ορισµ�νε�
εµπορικ�� συµφων	ε� που αφορο!σαν την ανα-
δι�ρθρωση και την ενοπο	ηση ορισµ�νων ευ-
ρωπαϊκ�ν αγορ�ν συνδροµητικ�� τηλε�ρα-
ση�, συµπεριλαµβανοµ�νων των αγορ�ν τη�
Σκανδιναβ	α� και τη� Ιταλ	α�, αποτ�λεσαν το
επ	κεντρο τη� επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α� αντα-
γωνισµο! απ� την Επιτροπ� στον τοµ�α των
µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�. Στη Σκανδινα-
β	α, η επιχε	ρηση καλωδιακ�� τηλε�ραση�
Canal+ εκπο	ησε τη σκανδιναβικ� τη� δορυ-
φορικ� πλατφ�ρµα διανοµ�� συνδροµητικ��
τηλε�ραση� απευθε	α� µετ�δοση�, Canal
Digital, µεταβιβ�ζοντα� πλ�ρω� στη συνιδιο-
κτ�τρια Telenor το µετοχικ� µερ	διο !ψου�
50 % που κατε	χε στην πλατφ�ρµα. Παρ�λ-
ληλα, η Canal+ και η Telenor συν�ψαν µα-
κροπρ�θεσµε� διµερε	� συµφων	ε� αποκλει-
στικ�τητα� σχετικ� µε τη διανοµ� των κανα-
λι�ν συνδροµητικ�� τηλε�ραση� και
«πληρωµ�� αν� θ�αση» τη� Canal+ Nordic
στην περιοχ� τη� Σκανδιναβ	α�, προκειµ�-
νου να εξασφαλιστε	 η συν�χεια των οικονο-
µικ�ν πλεονεκτηµ�των που προ�κυπταν
προηγουµ�νω� απ� την κ�θετη ολοκλ�ρωση
τη� Canal Digital µε την Canal+. Η Επιτροπ�
θεωρε	 �τι τ�τοιου ε	δου� πρ�ξη� «αποσυγ-
χ�νευση�» συνδυαζ�µενε� µε κ�θετη συµβα-
τικ� αποκλειστικ�τητα και δεσµο!� µη αντα-
γωνισµο! µεταξ! οικονοµικ�� διακριτ�ν επι-
χειρ�σεων εµπ	πτουν στο πεδ	ο εφαρµογ��
του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Στο πλα	σιο αυτ�, η Επιτροπ� καλε	ται
να εµποδ	σει το µακροπρ�θεσµο αποκλεισµ�
των αγορ�ν συνδροµητικ�� τηλε�ραση� προ-
γεν�στερου και µεταγεν�στερου σταδ	ου,
ιδ	ω� ει� β�ρο� των δυνητικ�ν νεοεισερχ�-
µενων, κατ� µε	ζονα δε λ�γο �ταν οι αγορ��
αυτ�� χαρακτηρ	ζονται απ� υψηλ� βαθµ� συ-
γκ�ντρωση�. Εποµ�νω�, η Επιτροπ� προ-
σπαθε	 να µει�σει την αποκλειστικ�τητα και
τι� συµφων	ε� µη ανταγωνισµο! �σον αφορ�
τ�σο την �κταση �σο και τη δι�ρκει� του�,
ο!τω� �στε να περιοριστο!ν οι φραγµο	 για
του� δυνητικο!� νεοεισερχ�µενου�. Το!το
επιτρ�πει εν τ�λει στην Επιτροπ� να χορη-

γ�σει απαλλαγ� σε τ�τοιου ε	δου� συµφων	ε�
β�σει του �ρθρου 81 παρ�γραφο� 3 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ για περιορισµ�νο χρονικ� δι�-
στηµα, λαµβ�νοντα� ταυτ�χρονα υπ�ψη την
προκαλο!µενη βελτ	ωση τη� αποτελεσµατι-
κ�τητα� και, ειδικ�τερα, τη θεµιτ� επιδ	ωξη
των µερ�ν να ανακτ�σουν τι� µ�χρι τ�τε επεν-
δ!σει� του� που συνδ�ονται µε τη συγκεκρι-
µ�νη συµβατικ� σχ�ση. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο,
η Επιτροπ� εφ�ρµοσε για πρ�τη φορ� ρητ�
στον εν λ�γω τοµ�α —στην υπ�θεση
Telenor/Canal+/Canal Digital (1)— τι� αρχ��
που προβλ�πονται στι� κατευθυντ�ριε� γραµ-
µ�� για του� κ�θετου� περιορισµο!�, οι οπο	ε�
εκδ�θηκαν τον Οκτ�βριο του 2000 (2). Κατ’
ουσ	αν, η προσ�γγιση αυτ� ε	ναι αν�λογη τη�
προσ�γγιση� που εφαρµ�στηκε στην υπ�θεση
συγκ�ντρωση� Newscorp/Telepiω (3) σχετικ�
µε τι� ιταλικ�� αγορ�� συνδροµητικ�� τηλε-
�ραση�. Στην τελευτα	α αυτ� υπ�θεση τ�θη-
καν δι�φοροι �ροι, �πω� η πρ�σβαση τρ	των
στην πλατφ�ρµα που αν�κει στην επιχε	ρηση
που προ�κυψε απ� τη συγκ�ντρωση και η ση-
µαντικ� µε	ωση τη� δι�ρκεια� και τη� �κτα-
ση� των συµφωνι�ν παραχ�ρηση� �δεια� εκ-
µετ�λλευση� περιεχοµ�νου υψηλ�� ζ�τηση�,
για να διατηρηθε	 η δυνατ�τητα πρ�σβαση�
δυνητικ�ν νεοεισερχ�µενων στην αγορ�.

∆ιανοµ� �ντυπων περιοδικ�ν

186. Στον τοµ�α του τ!που, ιδια	τερα στι� αγο-
ρ�� περιοδικ�ν, η Επιτροπ� εξακολουθε	 να
παρακολουθε	 στεν� την εξ�λιξη των διασυ-
νοριακ�ν διαφορ�ν τιµ�ν που κατ�στησαν
πιο ορατ�� στου� καταναλωτ�� µετ� τη θ�-
σπιση του ευρ� την 1η Ιανουαρ	ου 2002. Κα-
τ�πιν καταγγελ	α� τη� Bundesarbeitskammer,
η οπο	α εκπροσωπε	 τα συµφ�ροντα των αυ-
στριακ�ν καταναλωτ�ν, η Επιτροπ� διεξ�-
γει εµπεριστατωµ�νη �ρευνα σχετικ� µε τι�
αυξ�σει� τιµ�ν των γερµαν�φωνων περιοδι-
κ�ν στη Γερµαν	α και την Αυστρ	α.
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(1) Υπ�θεση COMP/C-2/38.287.
(2) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� — Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για

του� κ�θετου� περιορισµο!� (2000/C 291/01), ΕΕ C 291 τη�
13.10.2000, σ. 1.

(3) Υπ�θεση COMP/M.2876.
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Η διατ�ρηση και αν�πτυξη τη� πολυφων	α� των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση� αποτελε	 βασικ�
στ�χο τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση� προ� το δηµ�σιο συµφ�ρον, µαζ	 µε τη διατ�ρηση τη� πολιτιστι-
κ�� ποικιλ�τητα� και την ελε!θερη πρ�σβαση του πολ	τη τη� �νωση� σε �λε� τι� πλατφ�ρµε�
µ�σων ενηµ�ρωση�.
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Τα ανωτ�ρω απορρ�ουν σαφ�� απ� τη σταθερ� προσ�λωση τη� �νωση� στην προστασ	α τη� πο-
λυφων	α� των µ�σων ενηµ�ρωση� και στην ελε!θερη παροχ� και λ�ψη πληροφορι�ν ω� θεµελιωδ�ν
αξι�ν για τη δηµοκρατικ� διαδικασ	α (1), �πω� κατοχυρ�νονται στο �ρθρο 11 του χ�ρτη θεµε-
λιωδ�ν δικαιωµ�των, στο �ρθρο 10 τη� Ευρωπαϊκ�� Σ!µβαση� για τα Ανθρ�πινα ∆ικαι�µατα και,
τ�λο�, στο σχ�διο του Ευρωπαϊκο! Συντ�γµατο� (2).

Η Επιτροπ� �χει επανειληµµ�να καταστ�σει σαφ�� �τι θεωρε	 την πολυφων	α των µ�σων ενη-
µ�ρωση� ω� θεµελι�δη παρ�γοντα τ�σο για τη λειτουργ	α τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση� �σο και για
την πολιτιστικ� ταυτ�τητα των κρατ�ν µελ�ν (3), αλλ� �τι ο �λεγχο� των συγκεντρ�σεων στον
τοµ�α των µ�σων ενηµ�ρωση� αποτελε	 κυρ	ω� αρµοδι�τητα των κρατ�ν µελ�ν. Τα κρ�τη µ�λη
διατηρο!ν το δικα	ωµα να εκδ	δουν εθνικο!� ν�µου� σχετικ� µε τον �λεγχο του ιδιοκτησιακο! κα-
θεστ�το� των µ�σων ενηµ�ρωση�, �πω� για παρ�δειγµα αναγνωρ	ζεται ρητ�, για παρ�δειγµα, απ�
το �ρθρο 21 παρ�γραφο� 3 του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων τη� ΕΕ (4).

Ορισµ�να κρ�τη µ�λη �χουν θεσπ	σει ελ�γχου� σχετικ� µε το ιδιοκτησιακ� καθεστ�� των µ�σων ενη-
µ�ρωση� σε περιπτ�σει� κατοχ�� µετοχικ�ν µεριδ	ων σε περισσ�τερα µ�σα ενηµ�ρωση� του ιδ	ου
η διαφορετικο! ε	δου� επιλ�γοντα� διαφορετικ�� προσεγγ	σει� �/και συνδυασµο!� περιορισµ�ν
σχετικ� µε τα µερ	δια τηλεθ�αση�, το µετοχικ� κεφ�λαιο και των αριθµ� των κατεχ�µενων αδει�ν.

Το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο!λιο �χει ασχοληθε	 µε το θ�µα τη� πολυφων	α� των µ�σων ενηµ�ρωση�
και του ελ�γχου των συγκεντρ�σεων στον τοµ�α των µ�σων ενηµ�ρωση� αναλαµβ�νοντα� δι�φορε�
πρωτοβουλ	ε� και εκδ	δοντα� δι�φορα ψηφ	σµατα.

Η εφαρµογ� των µ�σων τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο! στον τοµ�α των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�
περιορ	ζεται στην αντιµετ�πιση τη� υποκε	µενη� δι�ρθρωση� τη� αγορ�� και του οικονοµικο! αντ	-
κτυπου τη� συµπεριφορ�� των επιχειρ�σεων του τοµ�α και στον �λεγχο των κρατικ�ν ενισχ!σεων.
∆εν µπορε	 να αντικαταστ�σει —ο!τε και υπ�ρχει τ�τοια πρ�θεση— του� εθνικο!� ελ�γχου� των
συγκεντρ�σεων στον τοµ�α των µ�σων ενηµ�ρωση� και τα µ�τρα που εξασφαλ	ζουν την πολυ-
φων	α των µ�σων ενηµ�ρωση�. Ο ρ�λο� τη� εφαρµογ�� των καν�νων ανταγωνισµο! περιορ	ζεται
στην επ	λυση προβληµ�των που απορρ�ουν απ� τη δηµιουργ	α � εν	σχυση δεσποζουσ�ν θ�σεων
στι� αντ	στοιχε� αγορ�� και στον �λεγχο του αποκλεισµο! ανταγωνιστ�ν απ� τι� αγορ�� αυτ��.

Ωστ�σο, κατ� την εφαρµογ� των αρχ�ν για τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και καταχρ�σει� δε-
σπ�ζουσα� θ�ση�, και για τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων, η πολιτικ� ανταγωνισµο! µπορε	 να
συµβ�λει ουσιωδ�� στη διατ�ρηση και αν�πτυξη τη� πολυφων	α� των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρω-
ση�, τ�σο στι� παραδοσιακ�� τηλεοπτικ�� αγορ�� �σο και σε �λλε� ραδιοτηλεοπτικ�� αγορ�� και
στα ν�α µ�σα µαζικ�� ενηµ�ρωση�. Οι ανοικτ�� αγορ�� δηµιουργο!ν το κατ�λληλο περιβ�λλον
για την προ�θηση τη� πολυφων	α� στην τηλε�ραση, στον τ!πο και στα ν�α µ�σα.

Η εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο! εξυπηρετε	 αυτ� το στ�χο τηρ�ντα� µια ισορροπ	α µεταξ!
τη� διαφ!λαξη� τη� πολιτισµικ�� πολυµορφ	α� και τη� πολυφων	α� των µ�σων ενηµ�ρωση�, αφεν��,
και τη� εξασφ�λιση� τη� αποτελεσµατικ�τητα�, αφετ�ρου, �πω� αποδε	χθηκε επανειληµµ�να στο
παρελθ�ν σε δι�φορε� υποθ�σει� (5). Παραδε	γµατα αποτελο!ν οι προϋποθ�σει� που τ�θηκαν στο
πλα	σιο πρ�σφατων υποθ�σεων συγκ�ντρωση� (6), και για την εξασφ�λιση τη� πρ�σβαση� φορ�ων
σε αθλητικ� περιεχ�µενο υψηλ�� ζ�τηση� (7) και σε κινηµατογραφικ�� ταιν	ε� υψηλ�� ζ�τηση�.

Με την αυστηρ� εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο! στον τοµ�α των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρω-
ση�, εντ�� των ορ	ων τη� εντολ�� τη�, η Επιτροπ� µει�νει του� φραγµο!� εισ�δου στην αγορ� για
του� φορε	� ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση� και του� νεοεισερχ�µενου�, αποτρ�ποντα� �τσι τον
αποκλεισµ� τη� αγορ�� και τι� ανεπιθ!µητε� συγκεντρ�σει�.

Παρ�λληλα µε την εφαρµογ� τη� πειθαρχ	α� σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει� στον εν λ�γω το-
µ�α, η εφαρµογ� των καν�νων σχετικ� µε τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα�
θ�ση�, και τον �λεγχο των συγκεντρ�σεων συνεισφ�ρει σηµαντικ� στην εξασφ�λιση τη� ελε!θε-
ρη� πρ�σβαση� των πολιτ�ν τη� �νωση� στι� πλατφ�ρµε� µ�σων ενηµ�ρωση� κ�θε ε	δου�. 

(1) Πρβλ. �ρθρο 6 παρ�γραφο� 1 τη� συνθ�κη� και �ρθρο 2 του σχεδ	ου του Ευρωπαϊκο! Συντ�γµατο�.
(2) Τ	τλο� II, �ρθρο 11.
(3) Πρβλ. το πρωτ�κολλο του Dµστερνταµ για το σ!στηµα δηµ�σια� ραδιοτηλε�ραση� στα κρ�τη µ�λη που αποτελε	 παρ�ρ-

τηµα τη� συνθ�κη� του Dµστερνταµ. 
(4) «Τα κρ�τη µ�λη δικαιο!νται να λαµβ�νουν τα κατ�λληλα µ�τρα για την προστασ	α �ννοµων συµφερ�ντων που δεν καλ!-

πτονται απ� τον παρ�ντα κανονισµ�, εφ�σον τα συµφ�ροντα αυτ� συµβιβ�ζονται µε τι� γενικ�� αρχ�� και τι� λοιπ�� δια-
τ�ξει� του κοινοτικο! δικα	ου. Θεωρο!νται ω� �ννοµα συµφ�ροντα, […] η πολυφων	α των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση� …»

(5) Βλ�πε για παρ�δειγµα υποθ�σει� COMP/M.469 MSG Media, ΕΕ L 364, 31.12.1994, COMP/M.553 RTL/Veronica, ΕΕ L 294
τη� 19.11.1996, COMP/M.993 Bertelsmann/Kirch/Premiere, ΕΕ L 53 τη� 31.7.1999.

(6) Βλ�πε για παρ�δειγµα υπ�θεση COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù.
(7) Βλ�πε απ�φαση σχετικ� µε το κ!πελλο πρωταθλητρι�ν τη� UEFA, COMP/C-2/37.398.
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8. ∂ÏÂ‡ıÂÚ· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·

187. Το 2003, η ρ!θµιση των επαγγελµατικ�ν
υπηρεσι�ν που παρ�χουν οι ελε!θεροι επαγ-
γελµατ	ε� στα δι�φορα κρ�τη µ�λη βρ�θηκε
και π�λι στο µικροσκ�πιο (1). Στ�χο� αυτ��
τη� προσπ�θεια� συνολικ�� εκτ	µηση� τη�
κατ�σταση� �ταν να γ	νει πλ�ρω� κατανοητ�
η ρ!θµιση των ελε!θερων επαγγελµ�των και
τα αποτελ�σµατ� τη�.

188. Ο επ	τροπο� Monti εγκαιν	ασε την προ-
σπ�θεια αυτ� µε την οµιλ	α που εκφ�νησε
την 21η Μαρτ	ου στη Γερµανικ� �νωση ∆ι-
κηγ�ρων (2). ∆ιευκρ	νισε �τι η συνεισφορ�
του εν λ�γω τοµ�α µπορε	 να ε	ναι σηµαντικ�
για την Ατζ�ντα τη� Λισσαβ�να� και το στ�χο
να γ	νει η Ευρ�πη η πιο δυναµικ�, βασιζ�-
µενη στη γν�ση οικονοµ	α του κ�σµου µ�χρι
το 2010. Στη συν�χεια �θεσε το ερ�τηµα τι
ε	ναι αυτ� που αναστ�λλει την αν�πτυξη και-
νοτ�µων και πιο ανταγωνιστικ�ν υπηρεσι�ν.
Κ�λεσε �λου� του� ενδιαφερ�µενου� να υπο-
β�λουν τι� παρατηρ�σει� του�.

189. Η ανεξ�ρτητη µελ�τη που εκπ�νησε για
λογαριασµ� τη� Επιτροπ�� το Ινστιτο!το
Προηγµ�νων Σπουδ�ν τη� Βι�ννη� (IHS) δη-
µοσιοποι�θηκε απ� τη Γ∆ Ανταγωνισµ�� για να
παρακιν�σει τον δηµ�σιο δι�λογο. Η µελ�τη
δε	χνει �τι υπ�ρχουν σηµαντικ�� διαφορ�� στα
επ	πεδα ρ!θµιση� µεταξ! των κρατ�ν µελ�ν,
αλλ� και µεταξ! των διαφ�ρων επαγγελµ�των.
∆εν αποδε	χθηκε η δυσλειτουργ	α των αγορ�ν
στι� χ�ρε� µε σχετικ� χαµηλ� επ	πεδο ρ!θµι-
ση�. Αντ	θετα, η µελ�τη καταλ�γει στο συ-
µπ�ρασµα �τι η !παρξη µεγαλ!τερη� ελευθε-
ρ	α� στα ελε!θερα επαγγ�λµατα θα επ�τρεπε
τη δηµιουργ	α µεγαλ!τερου συνολικο! πλο!του.

190. ∆ι�φοροι ενδιαφερ�µενοι υπ�βαλαν 250
απαντ�σει� στο ερωτηµατολ�γιο καταγραφ��
τη� κατ�σταση�, εν� µια γενικ� επισκ�πηση
δηµοσιε!θηκε στον δικτυακ� τ�πο τη� Γ∆
Ανταγωνισµ��. Καταρτ	στηκε επ	ση� �κθεση
επισκ�πηση� των υφιστ�µενων ρυθµιστικ�ν
µ�τρων, β�σει τη� µελ�τη� και των παρατη-
ρ�σεων των ενδιαφεροµ�νων (3).

191. Η δι�σκεψη σχετικ� µε τη ρ!θµιση των
ελε!θερων επαγγελµ�των που πραγµατοποι-
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(1) Βλ�πε επ	ση� παραγρ�φου� 197 �ω� 209 τη� XXXIIη� (2002)
�κθεση� επ	 τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!.

(2) «Competition in Professional Services: New Light and New
Challenges», Bundesanwaltskammer — Βερολ	νο, Γερµαν	α,
21.3.2003.

(3) Τα ανωτ�ρω και �λλα σχετικ� �γγραφα υπ�ρχουν στη διε!-
θυνση: http:/europa.eu.int/ comm/competition/liberalization/
conference/ libprofconference.htm

Πηγ�: Μελ�τη HISS. 
Σηµε�ωση: Η Ελλ�δα και η Πορτογαλ	α δεν περιλαµβ�νονται λ�γω �λλειψη� στοιχε	ων για ορισµ�να επαγγ�λµατα.



�θηκε στι� 28 Οκτωβρ	ου στι� Βρυξ�λλε�
�φερε σε επαφ� 260 εκπροσ�που� των ελε!-
θερων επαγγελµατι�ν και των πελατ�ν του�,
οργαν�σει� καταναλωτ�ν, αρχ�� ανταγωνι-
σµο! και υπε!θυνου� χ�ραξη� πολιτικ��, κα-
θ�� και ακαδηµαϊκο!�. Στ�χο� τη� δι�σκεψη�
�ταν να γ	νει ανοικτ� συζ�τηση σχετικ� µε το
λ�γο !παρξη�, τα πλεονεκτ�µατα και τα µει-
ονεκτ�µατα των διαφ�ρων ρυθµιστικ�ν µ�-
τρων που επηρε�ζουν την παροχ� υπηρεσι�ν
απ� δικηγ�ρου�, συµβολαιογρ�φου�, αρχιτ�-
κτονε�, µηχανικο!�, λογιστ�� και φαρµακο-
ποιο!�. Οι παρεµβ�σει� επικεντρ�θηκαν στι�
συν�πειε� των καν�νων και ρυθµ	σεων στη
δι�ρθρωση των επιχειρ�σεων και την προ-
στασ	α των καταναλωτ�ν. Συζητ�θηκε επ	-
ση� η εµπειρ	α απ� πρ�σφατε� µεταρρυθµ	-
σει� σε ορισµ�νε� χ�ρε�.

192. Οι παρεµβ�σει� κατ�στησαν σαφ�� �τι
θα �ταν χρ�σιµο να εκσυγχρονιστο!ν σε κ�-
ποιο βαθµ� οι παραδοσιακο	 καν�νε� µετ�
απ� προσεκτικ� µελ�τη. Οι εκπρ�σωποι των
καταναλωτ�ν υπογρ�µµισαν ιδια	τερα την
αν�γκη διαφ�νεια� των καν�νων, τη� αιτιο-
λ�γησ�� του� και των στοιχε	ων των τιµ�ν.

193. Ο επ	τροπο� Monti ανακο	νωσε στην
οµιλ	α του που σ�µανε τη λ�ξη τη� δι�σκεψη�
�τι πρ�θεσ� του ε	ναι να εκδοθε	 �κθεση τη�
Επιτροπ�� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ� στον
τοµ�α των ελε!θερων επαγγελµ�των στι� αρ-
χ�� του 2004. Η �κθεση θα σκιαγραφε	 του� οι-
κονοµικο!� λ�γου� που υπαγορε!ουν την αν�-
γκη µεταρρ!θµιση� ορισµ�νων υφιστ�µενων
καν�νων και ρυθµιστικ�ν µ�τρων, καθ�� και
το νοµικ� πλα	σιο εκτ	µηση� του συµβιβ�σι-
µο! του� µε του� κοινοτικο!� καν�νε� αντα-
γωνισµο!.

194. Η Επιτροπ� σκοπε!ει να προωθ�σει πε-
ραιτ�ρω του� ισ�τιµου� �ρου� ανταγωνισµο!
µεταξ! των ελε!θερων επαγγελµατι�ν, ο!τω�
�στε να ενισχυθε	 η διασυνοριακ� κινητικ�-
τητα και ο υγι�� ανταγωνισµ��, προ� �φελο�
τ�σο των ελε!θερων επαγγελµατι�ν �σο και

των καταναλωτ�ν. Ταυτ�χρονα η Επιτροπ�
επαναβεβαι�νει τη δ�σµευσ� τη� �τι θα γ	-
νουν σεβαστ� τα περιοριστικ� ρυθµιστικ� µ�-
τρα και τα µ�τρα αυτορρ!θµιση� που δικαιο-
λογο!νται απ� το γενικ� συµφ�ρον (1).

195. Η συνεργασ	α µε �λλε� αρχ�� ανταγω-
νισµο! συνεχ	στηκε και µ�λιστα µε εντον�-
τερο ρυθµ�. Η ρ!θµιση των ελε!θερων επαγ-
γελµ�των συζητ�θηκε σε δ!ο συνεδρι�σει�
των Γενικ�ν ∆ιευθυντ�ν των ΕΑΑ στι� 18 Ιου-
ν	ου και στι� 19 Νοεµβρ	ου. Στι� 26 Νοεµ-
βρ	ου πραγµατοποι�θηκε σ!σκεψη εµπειρο-
γνωµ�νων µε αντικε	µενο συζ�τηση� τα απο-
τελ�σµατα τη� προσπ�θεια� συνολικ��
καταγραφ�� τη� κατ�σταση�.

196. Η απ�φαση του ∆ικαστηρ	ου µε ηµερο-
µην	α 9 Σεπτεµβρ	ου στην υπ�θεση Consorzio
Industrie Fiammiferi (2) ε	ναι συναφ�� για τον
εν λ�γω τοµ�α, στον οπο	ο τα ρυθµιστικ� µ�-
τρα που παρεµποδ	ζουν τον ανταγωνισµ� συ-
χν� επικυρ�νονται απ� τα κρ�τη µ�λη. Προ-
κειµ�νου να τεθο!ν πρ�γµατι σε ισχ! οι κοι-
νοτικο	 καν�νε� ανταγωνισµο!, µια εθνικ�
αρχ� ανταγωνισµο! πρ�πει να µην εφαρµ�-
ζει �ναν εθνικ� ν�µο που απαιτε	 απ� τι� επι-
χειρ�σει� να συµπεριφ�ρονται κατ� τρ�πο
αντ	θετο στο �ρθρο 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ και
να εκδ�σει διαταγ� αναστολ�� εκτελ�σεω� µε
αποδ�κτη τι� επιχειρ�σει�.

197. Τ�λο�, η Επιτροπ� συν�χισε την παρα-
δοσιακ� εξ�ταση µεµονωµ�νων υποθ�σεων
στον εν λ�γω τοµ�α. Ειδικ�τερα στι� 3 Νο-
εµβρ	ου εκδ�θηκε κοινοπο	ηση αιτι�σεων
στην υπ�θεση που κιν�θηκε αυτεπ�γγελτα
σχετικ� µε τη συνιστ�µενη κλ	µακα αµοιβ�ν
τη� βελγικ�� �νωση� αρχιτεκτ�νων (3).
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(1) Βλ�πε απ�ντηση σε προφορικ� ερ�τηση στο Ευρωπαϊκ� Κοι-
νοβο!λιο σχετικ� µε τι� «Ρυθµ	σει� τη� αγορ�� και του� κα-
ν�νε� ανταγωνισµο! για τα ελε!θερα επαγγ�λµατα» (O-63/03).

(2) Υπ�θεση C-198/01, απ�φαση τη� 9η� Σεπτεµβρ	ου 2003.
(3) Υπ�θεση COMP/D-3/38.549.
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

198. Ο αριθµ�� των συγχωνε!σεων και εξα-
γορ�ν που κοινοποι�θηκαν στην Επιτροπ�
το 2003 εξακολο!θησε να µει�νεται φθ�νο-
ντα� στα επ	πεδα που ε	χαν σηµειωθε	 στο τ�-
λο� τη� δεκαετ	α� του 1990. Εν� το 2002 κοι-
νοποι�θηκαν 279 συγκεντρ�σει�, σηµει�νο-
ντα� �δη µικρ� πτ�ση σε σχ�ση µε το 2001
(335), το 2003 �γιναν µ�λι� 212 κοινοποι�σει�
(βλ�πε δι�γραµµα).

199. Εκτ�� απ� τη µε	ωση του συνολικο! αριθ-
µο! κοινοποι�σεων, το ποσοστ� υποθ�σεων
που οδ�γησαν στη διατ!πωση σοβαρ�ν αµ-
φιβολι�ν ω� προ� τι� συν�πει�� του� στον
ανταγωνισµ� και, κατ’ επ�κταση, απα	τησαν
εµπεριστατωµ�νη �ρευνα (δε!τερο στ�διο τη�
διαδικασ	α�) καταλ�γοντα� στην �κδοση απ�-
φαση� β�σει του �ρθρου 8 του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων επ	ση� µει�θηκε ελα-
φρ�� απ� ενν�α υποθ�σει� το 2002 σε οκτ�
το 2003. Και οι οκτ� πρ�ξει� εν τ�λει εγκρ	-
θηκαν, ε	τε δι�τι οι εµπλεκ�µενε� επιχειρ�-
σει� υπ�βαλαν δεσµε!σει� που εξ�λειψαν τα
αρχικ� προβλ�µατα ανταγωνισµο! (�ξι υπο-
θ�σει�) ε	τε δι�τι τα προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο! που εντοπ	στηκαν αρχικ� δεν επιβε-
βαι�θηκαν απ� την εµπεριστατωµ�νη �ρευνα
(δ!ο υποθ�σει�).

200. Συνολικ�, το 2003 η Επιτροπ� εξ�δωσε
231 τελικ�� αποφ�σει�, εκ των οπο	ων οι οκτ�

απα	τησαν εµπεριστατωµ�νη �ρευνα στο δε!-
τερο στ�διο (καµ	α απαγ�ρευση, δ!ο εγκρ	σει�
�νευ �ρων και �ξι εγκριτικ�� αποφ�σει� υπ�
�ρου�), εν� �ντεκα αποφ�σει� �ταν εγκρ	σει�
υπ� �ρου� που εκδ�θηκαν κατ� το π�ρα� τη�
προκαταρκτικ�� �ρευνα� («πρ�το στ�διο» τη�
διαδικασ	α�). Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση�
203 �λλε� υποθ�σει� κατ� το πρ�το στ�διο. Εξ
αυτ�ν των υποθ�σεων που κρ	θηκαν στο πρ�το
στ�διο, οι 110 αποφ�σει� (51 %) εκδ�θηκαν
σ!µφωνα µε την απλουστευµ�νη διαδικασ	α
που θεσπ	στηκε τον Σεπτ�µβριο του 2000. Επι-
πλ�ον, η Επιτροπ� εξ�δωσε ενν�α αποφ�σει�
παραποµπ�� β�σει του �ρθρου 9 και κ	νησε
εµπεριστατωµ�νη �ρευνα σε 9 υποθ�σει�.

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

2.1. ¡¤Ô˜ Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜
ÂÚ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

201. Στι� 27 Νοεµβρ	ου, επιτε!χθηκε πολι-
τικ� συµφων	α στο Συµβο!λιο σχετικ� µε τον
ν�ο κανονισµ� περ	 συγκεντρ�σεων που εν-
σωµατ�νει ουσιαστικ� τι� µεταρρυθµ	σει�
που πρ�τεινε η Επιτροπ� τον ∆εκ�µβριο του
2002. Οι µεταρρυθµ	σει� αυτ�� αφορο!ν κα-
ταρχ�� το ουσιαστικ� κριτ�ριο του �ρθρου 2,
διαδικαστικ� θ�µατα �πω� ο χρ�νο� υποβο-
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λ�� κοινοποι�σεων, οι προθεσµ	ε� σχετικ�
µε τι� �ρευνε�, οι εξουσ	ε� λ�ψη� αποφ�σεων
τη� Επιτροπ�� και, τ�λο�, το θ�µα του κατα-
µερισµο! υποθ�σεων µεταξ! των εθνικ�ν αρ-
χ�ν τη� ΕΕ.

202. Ο κανονισµ�� περ	 συγκεντρ�σεων εκ-
δ�θηκε για πρ�τη φορ� το 1989 και τ�θηκε
σε ισχ! την 21η Σεπτεµβρ	ου 1990. Β�σει ρ�-
τρα� περ	 τακτικ�� αναθε�ρηση�, τον ∆ε-
κ�µβριο του 2001 η Επιτροπ� κ	νησε διαδι-
κασ	α διαβο!λευση� που οδ�γησε �να χρ�νο
αργ�τερα στην �κδοση προτ�σεων ευρ�ο� φ�-
σµατο� για τη βελτ	ωση του συστ�µατο� ελ�γ-
χου των συγκεντρ�σεων τη� ΕΕ. Εκτ�� απ�
την πρ�ταση τροποπο	ηση� του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων, οι µεταρρυθµ	σει� αφο-
ρο!ν επ	ση� µη νοµοθετικ� µ�τρα για τη βελ-
τ	ωση τη� διαδικασ	α� λ�ψη� αποφ�σεων και,
ειδικ�τερα, για την εν	σχυση τη� οικονοµικ��
αν�λυση� και τον αποτελεσµατικ�τερο σε-
βασµ� των δικαιωµ�των �µυνα�. Οι περισσ�-
τερε� απ� αυτ�� τι� µεταρρυθµ	σει� �χουν
πλ�ον εφαρµοστε	 στην πρ�ξη, συµπεριλαµ-
βανοµ�νου του διορισµο! προϊσταµ�νου οι-
κονοµολ�γου ανταγωνισµο! και τη� σ!στα-
ση� επιτροπ�ν ελ�γχου των συµπερασµ�των
των ερευνητικ�ν επιτελε	ων µε µια «ν�α µα-
τι�». Τα βασικ� στοιχε	α τη� µεταρρ!θµιση�
παρουσι�ζονται στη συν�χεια.

2.1.1. Το ουσιαστικ� κριτ�ριο

203. Στ�χο� τη� µεταρρ!θµιση� που πρ�τεινε
η Επιτροπ� �ταν να διασφαλιστε	 �τι το ου-
σιαστικ� κριτ�ριο του κανονισµο! περ	 συ-
γκεντρ�σεων θα κ�λυπτε αποτελεσµατικ�
�λε� τι� συγκεντρ�σει� που ε	ναι επιζ�µιε�
για τον ανταγωνισµ�, µεριµν�ντα� ταυτ�χρονα
τη διαρκ� ασφ�λεια του δικα	ου. Με το Πρ�-
σινο Βιβλ	ο τη� Επιτροπ�� ξεκ	νησε �να�
προβληµατισµ�� σχετικ� µε την αποτελε-
σµατικ�τητα του ουσιαστικο! κριτηρ	ου που
διατυπ�νεται στο �ρθρο 2 του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων (κριτ�ριο τη� δεσπ�-
ζουσα� θ�ση�), ιδ	ω� σε σ!γκριση µε το κρι-
τ�ριο του «ουσι�δου� περιορισµο! του αντα-
γωνισµο!» (ΟΠΑ), που χρησιµοποιε	ται σε
ορισµ�νε� �λλε� �ννοµε� τ�ξει�. �να απ� τα
βασικ� επιχειρ�µατα για την υιοθ�τηση του
κριτηρ	ου του ΟΠΑ ε	ναι �τι το εν λ�γω κρι-
τ�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�. Ωστ�σο, απ� την �λλη
πλευρ�, διατυπ�θηκε η �ποψη �τι η υιοθ�-
τηση εν�� εντελ�� ν�ου κριτηρ	ου θα µπο-

ρο!σε να διακυβε!σει τη διατ�ρηση του δε-
δικασµ�νου που �χει αναπτυχθε	 β�σει του
κανονισµο!, συµπεριλαµβανοµ�νη� τη� νο-
µολογ	α� που αν�πτυξαν το ∆ικαστ�ριο και
το Πρωτοδικε	ο µε την π�ροδο του χρ�νου,
µε αποτ�λεσµα να µει�νεται �τσι η ασφ�λεια
του δικα	ου. Κατ� συν�πεια, η Επιτροπ� πρ�-
τεινε να αποσαφηνιστε	 το αντικε	µενο του
κριτηρ	ου.

204. Το κε	µενο που εξ�δωσε το Συµβο!λιο
αναφ�ρει τα εξ�� ω� προ� το ν�ο κριτ�ριο:
«οι συγκεντρ�σει� που ενδ�χεται να παρα-
κωλ!ουν σηµαντικ� τον αποτελεσµατικ� αντα-
γωνισµ� στην κοιν� αγορ� � σε σηµαντικ�
τµ�µα τη�, ιδ	ω� ω� αποτ�λεσµα τη� δηµι-
ουργ	α� � τη� εν	σχυση� µια� δεσπ�ζουσα�
θ�ση�, κηρ!σσονται ασυµβ	βαστε� µε την
κοιν� αγορ�». Το ν�ο αυτ� κριτ�ριο ανταπο-
κρ	νεται στου� αρχικο!� στ�χου� τη� Επι-
τροπ��. Η ασφ�λεια του δικα	ου ενισχ!εται
µ�σω τη� κ�λυψη� των κεν�ν που υπ�ρχαν
ενδεχοµ�νω� στο προηγο!µενο κριτ�ριο, εν�
ταυτ�χρονα διατηρε	ται το δεδικασµ�νο, συ-
µπεριλαµβανοµ�νη� τη� νοµολογ	α� του ∆ι-
καστηρ	ου. Πρ�πει επ	ση� να υπογραµµιστε	
�τι το ν�ο κριτ�ριο θα εφαρµ�ζεται β�σει εν��
�ρτιου οικονοµικο! πλαισ	ου, �πω� αυτ� προ-
βλ�πεται στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχε-
τικ� µε τι� οριζ�ντιε� συγκεντρ�σει� που εκ-
δ�θηκαν τον ∆εκ�µβριο (βλ�πε κατωτ�ρω). Η
Επιτροπ� προτ	θεται επ	ση� να εκπον�σει
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� µη
οριζ�ντιε� (κ�θετε� και διαγ�νιε�) συγκε-
ντρ�σει�.

2.1.2. ∆ιαδικαστικ� θ�µατα

205. Ο ν�ο� κανονισµ�� προβλ�πει ορισµ�νε�
αλλαγ�� που αποσκοπο!ν στη βελτ	ωση τη�
ευελιξ	α� του συστ�µατο�, διατηρ�ντα� ταυ-
τ�χρονα την αρχ� του εκ των προτ�ρων ελ�γ-
χου, µε σαφε	� και νοµικ�� δεσµευτικ��
προθεσµ	ε�. ∆ιατηρε	ται το σ!στηµα υπο-
χρεωτικ�� κοινοπο	ηση� µε ανασταλτικ� απο-
τ�λεσµα, αλλ� εισ�γεται µεγαλ!τερη ευελι-
ξ	α σχετικ� µε τι� απαιτ�σει� ω� προ� το
χρ�νο υποβολ�� των κοινοποι�σεων, εν� ο
ορισµ�� του γεγον�το� που την προκαλε	 τρο-
ποποι�θηκε. Ταυτ�χρονα, τα χρονοδιαγρ�µ-
µατα �ρευνα� εξακολουθο!ν να υπ�κεινται σε
αυστηρ�� προθεσµ	ε�, αλλ� µε κ�πω� µεγα-
λ!τερη ευελιξ	α.

Προθεσµ�ε	 �ρευνα	

206. Mσον αφορ� τι� προθεσµ	ε� �ρευνα�, ο
ν�ο� κανονισµ�� επιφ�ρει ορισµ�νε� σηµα-
ντικ�� τροποποι�σει� στι� υφιστ�µενε� δια-60
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τ�ξει�. Πρ�τον, �λε� οι παλαι�� προθεσµ	ε�
�χουν πλ�ον µετατραπε	 σε «εργ�σιµε� ηµ�-
ρε�», µε αποτ�λεσµα µικρ�� αλλαγ�� των
αντ	στοιχων χρονικ�ν διαστηµ�των. �τσι, η
προηγο!µενη προθεσµ	α εν�� µ�να στο
πρ�το στ�διο, απ� την 1η Μα7ου 2004 καθ	-
σταται 25 εργ�σιµε� ηµ�ρε�. ∆ε!τερον, η
προθεσµ	α �ξι εβδοµ�δων κατ� το πρ�το στ�-
διο που 	σχυε για τι� υποθ�σει� στι� οπο	ε�
προτε	νονται δεσµε!σει� � �ταν �χει υπο-
βληθε	 α	τηµα παραποµπ��, �χει γ	νει πλ�ον
35 εργ�σιµε� ηµ�ρε�. Τρ	τον, �σον αφορ�
τι� προθεσµ	ε� του δε!τερου σταδ	ου, ο ν�ο�
κανονισµ�� προβλ�πει αυτ�µατη παρ�ταση
τη� προθεσµ	α� κατ� 15 εργ�σιµε� ηµ�ρε�,
δηλαδ� απ� 90 σε 105 εργ�σιµε� ηµ�ρε�, �ταν
τα µ�ρη προτε	νουν διορθωτικ� µ�τρα. Στ�-
χο� τη� δι�ταξη� αυτ�� ε	ναι να δοθε	 πε-
ρισσ�τερο� χρ�νο� για τη διαβο!λευση µε
τρ	του� και µε τα κρ�τη µ�λη. Ωστ�σο, η εν
λ�γω παρ�ταση δεν θα ισχ!ει �ταν τα διορ-
θωτικ� µ�τρα προτε	νονται σε πρ�ιµο στ�-
διο τη� διαδικασ	α�, δηλαδ� προτο! παρ�λ-
θουν 55 εργ�σιµε� ηµ�ρε� κατ� το δε!τερο
στ�διο τη� διαδικασ	α�. Τ�ταρτον, υπ�ρχει
δι�ταξη για παρ�ταση κατ� 20 εργ�σιµε�
ηµ�ρε� τη� προθεσµ	α� του δε!τερου στα-
δ	ου σε περ	πλοκε� υποθ�σει� που �χουν ει-
σ�λθει στο δε!τερο στ�διο. Ωστ�σο, η πα-
ρ�ταση αυτ� πραγµατοποιε	ται µ�νον κατ�-
πιν αιτ�µατο� των µερ�ν � µε τη σ!µφωνη
γν�µη του�.

Χρ#νο	 υποβολ�	 κοινοποι�σεων

207. Ο ν�ο� κανονισµ�� παρ�χει επ	ση� µε-
γαλ!τερη ευελιξ	α σχετικ� µε το χρ�νο υπο-
βολ�� των κοινοποι�σεων στην Επιτροπ�.
Σ!µφωνα µε τον ν�ο κανονισµ�, θα υπ�ρχει
η δυνατ�τητα κοινοπο	ηση� τη� πρ�ξη� πριν
απ� τη σ!ναψη δεσµευτικ�� συµφων	α�, εφ�-
σον υπ�ρχει καλ�πιστη βο!ληση για τη σ!-
ναψη συµφων	α�. Καταργε	ται επ	ση� η ισχ!-
ουσα προθεσµ	α κοινοπο	ηση� εντ�� µια�
εβδοµ�δα� απ� τη σ!ναψη τη� συµφων	α�,
υπ� την προϋπ�θεση �τι δεν γ	νονται περαι-
τ�ρω εν�ργειε� για την εφαρµογ� τη�. Χ�ρη
σε αυτο!� του� πιο ευ�λικτου� καν�νε�, οι
επιχειρ�σει� θα �χουν τη δυνατ�τητα να ορ-
γαν�νουν καλ!τερα τι� συναλλαγ�� του� χω-
ρ	� να ε	ναι υποχρεωµ�νε� να προσαρµ�ζουν
τον προγραµµατισµ� του� σε �νευ λ�γου �κα-
µπτου� καν�νε�, εν� παρ�λληλα διευκολ!-
νεται η διεθν�� συνεργασ	α σε υποθ�σει� συ-
γκεντρ�σεων, ιδια	τερα �σον αφορ� το συγ-
χρονισµ� των ερευν�ν απ� διαφορετικ��
υπηρεσ	ε�.

Ενισχυµ�νε	 εξουσ�ε	 διαπ�στωση	
των πραγµατικ�ν περιστατικ�ν

208. Mσον αφορ� τι� διατ�ξει� του κανονι-
σµο! περ	 συγκεντρ�σεων σχετικ� µε τη δια-
π	στωση των πραγµατικ�ν περιστατικ�ν, ο
ν�ο� κανονισµ�� προβλ�πει, µε ορισµ�νε�
εξαιρ�σει�, την ευθυγρ�µµιση των εξουσι�ν
τη� Επιτροπ�� �σον αφορ� τη διαπ	στωση
των πραγµατικ�ν περιστατικ�ν µε τι� δια-
τ�ξει� που προβλ�πονται στον ν�ο εκτελε-
στικ� κανονισµ� των �ρθρων 81 και 82 τη�
συνθ�κη� ΕΚ. Ειδικ�τερα, ο ν�ο� κανονι-
σµ�� προβλ�πει α!ξηση του αν�τατου ορ	ου
των προστ	µων που µπορο!ν να επιβληθο!ν
σε περ	πτωση υποβολ�� λανθασµ�νων � πα-
ραπλανητικ�ν πληροφορι�ν, καθ�� και α!-
ξηση των χρηµατικ�ν ποιν�ν σε περ	πτωση
µη συµµ�ρφωση� µε α	τηµα παροχ�� πλη-
ροφορι�ν. �τσι, η Επιτροπ� θα µπορε	 να
συγκεντρ�νει ευκολ�τερα πληροφοριακ�
στοιχε	α και �τσι να βελτι�σει την αποδο-
τικ�τητα και την αποτελεσµατικ�τητα των
ερευν�ν τη�.

∆ιαδικασ�α κατ#πιν ακ�ρωση	 
απ# το ∆ικαστ�ριο

209. Η διαδικασ	α που εφαρµ�ζεται µετ�
απ� ακ!ρωση απ�φαση� τη� Επιτροπ��,
σ!µφωνα µε το �ρθρο 10 παρ�γραφο� 5, απο-
σαφην	στηκε προκειµ�νου να κωδικοποιη-
θε	 η πρακτικ� τη� Επιτροπ�� σε προηγο!-
µενε� υποθ�σει�. Β�σει τη� ν�α� δι�ταξη�,
η βασικ� αρχ� ε	ναι �τι η υπ�θεση επανε-
ξετ�ζεται ξεκιν�ντα� απ� το πρ�το στ�διο
τη� διαδικασ	α� β�σει ν�α� κοινοπο	ηση�
και ν�α� εκτ	µηση�, κατ� την οπο	α λαµβ�-
νονται υπ�ψη οι τρ�χουσε� συνθ�κε� τη�
αγορ��.

Εξουσ�ε	 λ�ψη	 αποφ�σεων β�σει 
του �ρθρου 8

210. Ο ν�ο� κανονισµ�� διευκριν	ζει του�
�ρου� υπ� του� οπο	ου� πρ�πει να λυθε	 µια
απαγορευθε	σα πρ�ξη µ�σω τη� δι�θεση� µε-
τοχ�ν � στοιχε	ων ενεργητικο! (�ρθρο 8 πα-
ρ�γραφο� 4). Ο ν�ο� κανονισµ�� εξουσιοδο-
τε	 επ	ση� την Επιτροπ� να εκδ	δει προσωριν�
µ�τρα σε περιπτ�σει� µη εγκεκριµ�νη� πραγ-
µατοπο	ηση� µια� συγκ�ντρωση� � παρ�βα-
ση� �ρων που �χουν επιβληθε	 β�σει του �ρ-
θρου 8 παρ�γραφο� 2. 61



2.1.3. Θ�µατα αρµοδι�τητα	

Απλο�στερο	 και πιο ευ�λικτο	 καταµερισµ#	
υποθ�σεων

211. �να� απ� του� πρωταρχικο!� στ�χου�
των µεταρρυθµ	σεων που πρ�τεινε η Επιτροπ�
�ταν η βελτιστοπο	ηση του καταµερισµο!
υποθ�σεων µεταξ! τη� Επιτροπ�� και των
εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο! µε β�ση την
αρχ� τη� επικουρικ�τητα�, αντιµετωπ	ζοντα�
παρ�λληλα το θ�µα των συνεχ�ν και αυξα-
ν�µενων πολλαπλ�ν κοινοποι�σεων, δηλαδ�
κοινοποι�σεων τη� 	δια� πρ�ξη� σε πολλ��
αρχ�� ανταγωνισµο! τη� ΕΕ. Ο ν�ο� κανονι-
σµ�� προβλ�πει, πρ�τον, την απλοπο	ηση του
συστ�µατο� παραποµπ��, συµπεριλαµβανο-
µ�νη� τη� απλοπο	ηση� των κριτηρ	ων πα-
ραποµπ��, και, δε!τερον, θεσπ	ζει τη δυνα-
τ�τητα των κοινοποιο!ντων να ζητ�σουν πα-
ραποµπ� στο στ�διο προ τη� κοινοπο	ηση�.
Οι αλλαγ�� �χουν σχεδιαστε	 �τσι �στε να
διασφαλ	σουν �τι, σ!µφωνα µε την αρχ� τη�
επικουρικ�τητα�, κ�θε υπ�θεση θα εξετ�ζε-
ται απ� την πλ�ον ενδεδειγµ�νη αρχ� για την
εξ�τασ� τη�, ελαχιστοποι�ντα� παρ�λληλα
τον αριθµ� υποθ�σεων που απαιτο!ν πολλα-
πλ� κοινοπο	ηση.

Υποθ�σει	 µε κοινοτικ� δι�σταση

212. Mταν τα µ�ρη µια� συγκ�ντρωση� µε κοι-
νοτικ� δι�σταση εκτιµο!ν �τι η υπ�θεση «εν-
δ�χεται να επηρε�σει σηµαντικ� τον αντα-
γωνισµ�» σε διακριτ� εθνικ� αγορ�, µπορο!ν
να υποβ�λλουν α	τηµα παραποµπ�� τη� υπ�-
θεση� στο αντ	στοιχο κρ�το� µ�λο�. Τα κοι-
νοποιο!ντα µ�ρη �χουν το αποκλειστικ� δι-
κα	ωµα αν�ληψη� πρωτοβουλ	α� στο στ�διο
προ τη� κοινοπο	ηση�. Το α	τηµα πρ�πει να
βασ	ζεται σε αιτιολογηµ�νη αναφορ� και πρ�-
πει να γ	νει δεκτ� τ�σο απ� την Επιτροπ� �σο
και απ� την ενδιαφερ�µενη εθνικ� αρχ� αντα-
γωνισµο!, εντ�� σ!ντοµη� προθεσµ	α�, ο!-
τω� �στε να αποφε!γονται οι αδι�ξοδε� κα-
ταστ�σει�.

213. Για υποθ�σει� µε κοινοτικ� δι�σταση, τα
κρ�τη µ�λη θα µπορο!ν — �πω� και τ�ρα —
να ζητο!ν παραποµπ� τη� υπ�θεση� µετ� την
κοινοπο	ηση. Ωστ�σο, σε τ�τοιε� περιπτ�-
σει� θα εφαρµ�ζεται �να διαφορετικ� κριτ�-
ριο, σ!µφωνα µε το οπο	ο η παραποµπ� ε	ναι
δυνατ� �ταν η κοινοποιηθε	σα πρ�ξη «απει-
λε	 να επηρε�σει σηµαντικ� τον ανταγωνι-
σµ�» σε διακριτ� εθνικ� αγορ�. Η προθεσµ	α
υποβολ�� αιτ�µατο� παραποµπ�� �µεινε ου-
σιαστικ� αµετ�βλητη, δηλαδ� 15 εργ�σιµε�
ηµ�ρε�.

Υποθ�σει	 χωρ�	 κοινοτικ� δι�σταση

214. Ο ν�ο� κανονισµ�� προβλ�πει �τι οι υπο-
θ�σει� που δεν �χουν κοινοτικ� δι�σταση µπο-
ρο!ν να παραπεµφθο!ν στην Επιτροπ� κατ�-
πιν αιτ�µατο� των µερ�ν τη� συγκ�ντρωση�,
�ταν η συγκ�ντρωση πρ�πει να κοινοποιηθε	
σε τρ	α τουλ�χιστον κρ�τη µ�λη. Mταν κα-
ν�να κρ�το� µ�λο� αρµ�διο για τον �λεγχο
τη� συγκ�ντρωση� β�σει του εθνικο! του δι-
κα	ου δεν αντιτ	θεται στην παραποµπ� εντ��
15 εργ�σιµων ηµερ�ν απ� τη λ�ψη τη� αι-
τιολογηµ�νη� αναφορ�� των µερ�ν τη� συ-
γκ�ντρωση�, η συγκ�ντρωση αποκτ� κοινο-
τικ� δι�σταση και πρ�πει να κοινοποιηθε	
αν�λογα. Ωστ�σο, αν οποιοδ�ποτε αρµ�διο
κρ�το� µ�λο� εκφρ�σει την αντ	θεσ� του
εντ�� τη� ανωτ�ρω προθεσµ	α�, δεν γ	νεται
παραποµπ�.

215. Ο ν�ο� κανονισµ�� τροποποιε	 επ	ση�
τι� υφιστ�µενε� διατ�ξει� του �ρθρου 22 σχε-
τικ� µε τι� παραποµπ�� υποθ�σεων χωρ	� κοι-
νοτικ� δι�σταση απ� τα κρ�τη µ�λη. Οι σχε-
τικ�� αιτ�σει� πρ�πει να υποβ�λλονται εντ��
15 ηµερ�ν απ� την ηµεροµην	α κατ� την οπο	α
κοινοποι�θηκε η υπ�θεση στο κρ�το� µ�λο�
�, ε�ν δεν απαιτε	ται κοινοπο	ηση, απ� την
ηµεροµην	α κατ� την οπο	α �γινε γνωστ� η
πρ�ξη. Οποιοδ�ποτε �λλο κρ�το� µ�λο� µπο-
ρε	 να συνυποβ�λει την αρχικ� α	τηση εντ��
15 ηµερ�ν απ� την ενηµ�ρωσ� του σχετικ� µε
την α	τηση παραποµπ��. Το κριτ�ριο που
εφαρµ�ζεται για να αποφασιστε	 αν η Επι-
τροπ� θα κ�νει δεκτ�� τι� αιτ�σει� παραπο-
µπ�� ε	ναι το κατ� π�σον η πρ�ξη απειλε	 να
επηρε�σει σηµαντικ� τον ανταγωνισµ� στο
�δαφο� του κρ�του� µ�λου� � των κρατ�ν µε-
λ�ν που υποβ�λλουν την α	τηση και το κατ�
π�σον επηρε�ζει το διακρατικ� εµπ�ριο.

216. Η Επιτροπ� σκοπε!ει να συµπληρ�σει
τι� ανωτ�ρω τροποποι�σει� του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων µε τη δηµοσ	ευση ν�α�
ανακο	νωση� σχετικ� µε τι� αρχ��, τα κριτ�-
ρια και τη µεθοδολογ	α β�σει των οπο	ων θα
λαµβ�νονται οι αποφ�σει� παραποµπ��.

Μ�τρα παρακολο�θηση	

217. Σχεδι�ζεται να εκδοθε	 τροποποιηµ�νο�
εκτελεστικ�� κανονισµ��, µαζ	 µε το αναθε-
ωρηµ�νο υπ�δειγµα εντ!που CO, πριν απ� την
1η Μα7ου 2004, ηµεροµην	α �ναρξη� ισχ!ο�
του ν�ου κανονισµο!. Εντ�� του 2004 προ-
βλ�πεται επ	ση� να ξεκιν�σουν οι εργασ	ε�
επικαιροπο	ηση� των υπ�λοιπων ανακοιν�-
σεων τη� Επιτροπ��. Σ!µφωνα µε την π�για
πρακτικ� τη� Επιτροπ�� και τι� συστ�σει�
του ∆ιεθνο!� ∆ικτ!ου Ανταγωνισµο!, τα εν62
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λ�γω µ�τρα παρακολο!θηση� θα αποτελ�σουν
αντικε	µενο δηµ�σια� διαβο!λευση� προτο!
εκδοθο!ν.

2.2. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

218. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε κατευθυντ�ριε� γραµµ�� παρουσι�ζο-
ντα� αναλυτικ� την προσ�γγιση που εφαρµ�-
ζει κατ� την εκτ	µηση των πιθαν�ν συνεπει�ν
των «οριζ�ντιων» συγκεντρ�σεων στον αντα-
γωνισµ�, δηλαδ� των συγκεντρ�σεων µεταξ!
ανταγωνιζ�µενων � δυνητικ�� ανταγωνιζ�-
µενων εταιρει�ν, σ!µφωνα µε τον κανονισµ�
περ	 συγκεντρ�σεων. Οι κατευθυντ�ριε�
γραµµ�� καθιστο!ν σαφ�� �τι οι συγκεντρ�-
σει� και οι εξαγορ�� ε	ναι παρ�νοµε� µ�νο
κατ� το µ�τρο που αυξ�νουν την ισχ! των εται-
ρει�ν στην αγορ� κατ� τρ�πο που ε	ναι πι-
θαν� να �χει δυσµενε	� συν�πειε� για του� κα-
ταναλωτ��, και κυρ	ω� συν�πειε� �πω� υψη-
λ�τερε� τιµ��, προϊ�ντα κατ�τερη� ποι�τητα�
� µειωµ�νε� δυνατοτ�των επιλογ��. Οι κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� συµπληρ�νουν το επα-
ναδιατυπωµ�νο ουσιαστικ� κριτ�ριο του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων σχετικ� µε
την εκτ	µηση των συνεπει�ν των συγκε-
ντρ�σεων στον ανταγωνισµ� που συµφων�-
θηκε απ� το Συµβο!λιο Υπουργ�ν και εκδ�-
θηκε στι� 20 Ιανουαρ	ου 2004.

219. Ο ν�ο� αυτ�� καν�να� καθιστ� σαφ�� �τι
�λε� οι συγκεντρ�σει� που ε	ναι πιθαν� να
�χουν σηµαντικ�� δυσµενε	� συν�πειε� στον
ανταγωνισµ� πρ�πει να κηρ!σσονται παρ�-
νοµε�, ανεξαρτ�τω� αν οι δυσµενε	� συν�-
πειε� για τον ανταγωνισµ� απορρ�ουν απ� τη
δηµιουργ	α � εν	σχυση ατοµικ�� δεσπ�ζουσα�
θ�ση� � αν οι συν�πειε� αυτ�� προκ!πτουν
απ� ολιγοπωλιακ� κατ�σταση. Στι� ν�ε� κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� διευκριν	ζεται �τι µια
συγκ�ντρωση ε	ναι δυνατ� να βλ�ψει τον
ανταγωνισµ� ε	τε δι�τι η συγκ�ντρωση εξα-
λε	φει �ναν ανταγωνιστ� απ� την αγορ�, µε
αποτ�λεσµα να πα!ει να υφ	σταται µια σηµα-
ντικ� ανταγωνιστικ� π	εση, ε	τε δι�τι καθι-
στ� πιθαν�τερο το συντονισµ� µεταξ! των
εναποµενουσ�ν εταιρει�ν. �τσι, οι ν�ε� κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� διευκριν	ζουν σε ποιε�
περιστ�σει� η Επιτροπ� µπορε	 να εντοπ	σει
προβλ�µατα ανταγωνισµο!.

220. Παρ�χεται επ	ση� καθοδ�γηση σχετικ�
µε τι� περιστ�σει� στι� οπο	ε� η παρ�µβαση
τη� Επιτροπ�� δεν ε	ναι πιθαν�. Η παρ�µ-
βαση αυτ� δεν ε	ναι πιθαν� �ταν η συγχ�-
νευση δεν οδηγε	 σε υπ�ρβαση ορισµ�νων

ορ	ων ω� προ� το επ	πεδο συγκ�ντρωση� τη�
αγορ��. Το επ	πεδο συγκ�ντρωση� τη� αγορ��
µετρι�ται µε β�ση το «µερ	διο αγορ��» των
εταιρει�ν � το δε	κτη που ε	ναι γνωστ�� ω�
δε	κτη� Herfindhal-Hirschman (HHI) (1).

221. Στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� διευκριν	-
ζεται επ	ση� �τι η Επιτροπ� θα εξετ�ζει προ-
σεκτικ�, στο πλα	σιο τη� συνολικ�� εκτ	µη-
ση� των πιθαν�ν συνεπει�ν µια� συγκ�ντρω-
ση� στον ανταγωνισµ�, κ�θε τεκµηριωµ�νο
ισχυρισµ� �τι η συγκ�ντρωση θα οδηγ�σει
σε βελτ	ωση τη� αποτελεσµατικ�τητα�.
Ωστ�σο, για να ληφθε	 υπ�ψη η βελτ	ωση τη�
αποτελεσµατικ�τητα� πρ�πει να ε	ναι επω-
φελ�� για του� καταναλωτ��, να µπορε	 να
επιτευχθε	 µ�νο µ�σω τη� συγκ�ντρωση�, να
ε	ναι πιθαν� να επ�λθει και να µπορε	 να επα-
ληθευθε	.

222. Στι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� διευκριν	-
ζεται επ	ση� �τι συγκεκριµ�νοι παρ�γοντε�
ενδ�χεται να αµβλ!νουν µια αρχικ� �νδειξη �τι
µια συγκ�ντρωση ε	ναι πιθαν� να βλ�ψει τον
ανταγωνισµ�. Για παρ�δειγµα, το!το µπορε	 να
ισχ!ει �ταν οι πελ�τε� των µερ�ν τη� συγκ�-
ντρωση� διαθ�τουν σηµαντικ� «αγοραστικ�
ισχ!», µε αποτ�λεσµα να µπορο!ν ε!κολα να
στραφο!ν σε εναλλακτικο!� προµηθευτ��. Θα
λαµβ�νεται επ	ση� υπ�ψη το κατ� π�σον ε	-
ναι ε!κολο για τι� ανταγων	στριε� εταιρε	ε� να
εισ�λθουν επικερδ�� στην αγορ� στην οπο	α
δραστηριοποιο!νται τα µ�ρη τη� συγκ�ντρω-
ση�. Επιπλ�ον, οι πιθαν�� συν�πειε� µια� συ-
γκ�ντρωση� θα εκτιµ�νται λαµβ�νοντα�
υπ�ψη τι� εξελ	ξει� που θα σηµει�νονταν στην
αγορ� απουσ	α αυτ��. Για παρ�δειγµα, το!το
µπορε	 να σηµα	νει �τι η εξαγορ� µια� «προ-
βληµατικ�� επιχε	ρηση�» δεν δικαιολογε	 την
παρ�µβαση τη� Επιτροπ��.

223. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� καθ	-
στανται εφαρµοστ�ε� την 1η Μα7ου 2004, ηµε-
ροµην	α �ναρξη� ισχ!ο� του ν�ου κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων. Εντ�� του 2004 η Επι-
τροπ� σκοπε!ει επ	ση� να δηµοσιε!σει σχ�διο
κατευθυντ�ριων γραµµ�ν σχετικ� µε την εκτ	-
µηση των συγκεντρ�σεων µεταξ! µη ανταγω-
νιστ�ν («κ�θετε�» και «διαγ�νιε�» συγκε-
ντρ�σει�).

2.3. ¡¤Â˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜

224. Στο πλα	σιο τη� δ�σµη� µεταρρυθµ	σεων
του ∆εκεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� κ	νησε δια-

63(1) Ο δε	κτη� HHI αποτελε	 διεθν�� αναγνωρισµ�νο κριτ�ριο µ�-
τρηση� τη� συγκ�ντρωση� τη� αγορ��.



δικασ	α δηµ�σια� διαβο!λευση� επ	 αναθεω-
ρηµ�νη� µορφ�� των κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τι� β�λτιστε� πρακτικ�� κατ�
τη διεξαγωγ� ερευν�ν σε υποθ�σει� συγκε-
ντρ�σεων, που εκδ�θηκαν για πρ�τη φορ� το
1999. Η περ	οδο� διαβο!λευση� �ληξε επ	-
σηµα στι� 28 Φεβρουαρ	ου 2003. Η διαβο!-
λευση κατ�ληξε στην υποβολ� 40 περ	που
απαντ�σεων, εκ των οπο	ων περισσ�τερε�
απ� 20 προ�ρχονταν απ� διεθν� δικηγορικ�
γραφε	α και εθνικ�� και διεθνε	� νοµικ�� εται-
ρε	ε� και εν�σει�, συµπεριλαµβανοµ�νου του
τοµ�α ανταγωνισµο! του ΟΟΣΑ. Η Γ∆ Αντα-
γωνισµ�� �λαβε επ	ση� ενν�α απαντ�σει� απ�
τη βιοµηχαν	α (εν�σει� τη� βιοµηχαν	α� και
µεµονωµ�νε� εταιρε	ε�), καθ�� και τρει� απα-
ντ�σει� απ� εν�σει� καταναλωτ�ν. Ελ�φθη-
σαν επ	ση� παρατηρ�σει� απ� τ�σσερα κρ�τη
µ�λη (Γαλλ	α, Γερµαν	α, Ιρλανδ	α και Ηνω-
µ�νο Βασ	λειο) και απ� τη νορβηγικ� και την
πολωνικ� αρχ� ανταγωνισµο!. Με την εξα	-
ρεση δ!ο αναφορ�ν, οι �γγραφε� παρατηρ�-
σει� που ελ�φθησαν κατ� τη δι�ρκεια τη� δη-
µ�σια� διαβο!λευση� δηµοσιε!θηκαν πλ�ρω�
στον δικτυακ� τ�πο τη� Γ∆ Ανταγωνισµ�� (1).
Το τελικ� κε	µενο των β�λτιστων πρακτικ�ν
υπ�ρχει επ	ση� στον δικτυακ� τ�πο τη� Γ∆
Ανταγωνισµ��.

2.3.1. Στ�χο	 των β�λτιστων πρακτικ"ν

225. Στ�χο� των β�λτιστων πρακτικ�ν ε	ναι η
καθοδ�γηση των ενδιαφεροµ�νων σχετικ� µε
τη διεξαγωγ� τη� κοινοτικ�� διαδικασ	α� ελ�γ-
χου των συγκεντρ�σεων. Αποσκοπο!ν στην
καλλι�ργεια και αν�πτυξη πνε!µατο� συνερ-
γασ	α� και καταν�ηση� µεταξ! τη� Γ∆ Αντα-
γωνισµ�� και τη� νοµικ�� και επιχειρηµατικ��
κοιν�τητα�. Επιδι�κεται η α!ξηση τη� κατα-
ν�ηση� τη� διαδικασ	α� �ρευνα�, η α!ξηση
τη� αποτελεσµατικ�τητα� των ερευν�ν και η
διασφ�λιση υψηλ�� διαφ�νεια� και προβλε-
ψιµ�τητα� τη� ελεγκτικ�� διαδικασ	α�. Ειδι-
κ�τερα, αποσκοπο!ν στο να καταστ�σουν το
σ!ντοµο χρονικ� δι�στηµα που ε	ναι διαθ�-
σιµο για τι� διαδικασ	ε� συγκ�ντρωση� τη�
ΕΕ �σο το δυνατ� παραγωγικ�τερο και απο-
τελεσµατικ�τερο για �λου� του� ενδιαφερο-
µ�νου�. Επιδι�κεται να παραµε	νουν �να ευ-
�λικτο µ�σο που µπορε	 να προσαρµοστε	 στι�
ιδιαιτερ�τητε� κ�θε µεµονωµ�νη� περ	πτω-
ση�.

2.3.2. Βασικ�	 διατ�ξει	

226. Οι ν�ε� β�λτιστε� πρακτικ�� παρ�χουν
λεπτοµερ�στερη καθοδ�γηση σχετικ� µε τη
διεξαγωγ� του προ τη� κοινοπο	ηση� στα-
δ	ου. Καθιστο!ν επ	ση� σαφ�� ιδ	ω� �τι το
προ τη� κοινοπο	ηση� στ�διο θα χαρακτηρ	-
ζεται απ� ευελιξ	α και θα προσαρµ�ζεται στην
περιπλοκ�τητα τη� υπ�θεση�, ο!τω� �στε να
µην επωµ	ζονται τα κοινοποιο!ντα µ�ρη δυ-
σαν�λογο β�ρο� σε µη προβληµατικ�� υπο-
θ�σει�. Το κε	µενο διευκριν	ζει επ	ση� �τι η
Επιτροπ� δεν κινε	 �ρευνα πριν απ� την κοι-
νοπο	ηση χωρ	� τη συνα	νεση των µερ�ν.

227. Οι β�λτιστε� πρακτικ�� συστηµατοποι-
ο!ν τη χρησιµοπο	ηση συσκ�ψεων «διαπ	-
στωση� τη� κατ�σταση�» µεταξ! τη� Επιτρο-
π�� και των κοινοποιο!ντων µερ�ν σε κρ	-
σιµα σηµε	α τη� διαδικασ	α�, προκειµ�νου να
εξασφαλιστε	 �τι τα µ�ρη τη� συγκ�ντρωση�
τηρο!νται συνεχ�� εν�µερα σχετικ� µε την
πρ�οδο τη� �ρευνα�, και �τι �χουν τη δυνα-
τ�τητα να συζητο!ν τακτικ� την υπ�θεση µε
αν�τερα στελ�χη τη� Επιτροπ��.

228. Στι� β�λτιστε� πρακτικ�� θεσπ	ζεται επ	-
ση� η δυνατ�τητα των µερ�ν να συζητο!ν τα
προβλ�µατα που συνδ�ονται µε την πρ�ξη
απευθε	α� µε την Επιτροπ� και τρ	του� κα-
ταγγ�λλοντε�, ακ�µη και πριν απ� την �κ-
δοση κοινοπο	ηση� αιτι�σεων, στο πλα	σιο
των λεγ�µενων «τριγωνικ�ν συσκ�ψεων». Οι
τριγωνικ�� συσκ�ψει�, οι οπο	ε� ε	ναι εθε-
λοντικ��, πραγµατοποιο!νται σε περιπτ�σει�
που �χουν διατυπωθε	 δ!ο � περισσ�τερε�
αντ	θετε� απ�ψει� ω� προ� κα	ρια� σηµασ	α�
δεδοµ�να και χαρακτηριστικ� τη� αγορ�� και
ω� προ� τι� συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση� στον
ανταγωνισµ� στι� οικε	ε� αγορ��. Στ�χο� του�
ε	ναι να βοηθ�σουν την Επιτροπ� να δια-
µορφ�σει �ποψη επ	 των κριν�µενων θεµ�των
προτο! οριστικοποι�σει τι� αιτι�σει� τη�. Για
να ε	ναι οι εν λ�γω τριγωνικ�� συσκ�ψει�
κατ� το δυνατ� παραγωγικ�τερε�, κατ� κα-
ν�να απαιτε	ται η αµοιβα	α γνωστοπο	ηση µη
εµπιστευτικ�ν εκδοχ�ν βασικ�ν εγγρ�φων
των εµπλεκ�µενων µερ�ν, συµπεριλαµβανο-
µ�νων των κοινοποιο!ντων µερ�ν.

229. Επιπλ�ον, οι β�λτιστε� πρακτικ�� προ-
βλ�πουν �τι προ� �φελο� τη� �ρευνα� και τη�
διαφ�νεια� η Επιτροπ� θα παρ�χει στα µ�ρη
τη δυνατ�τητα να λαµβ�νουν γν�ση µη εµπι-
στευτικ�ν εκδοχ�ν «βασικ�ν εγγρ�φων» του
φακ�λου τη� Επιτροπ�� πριν απ� τη διατ!-
πωση αντιρρ�σεων. Τ�τοια βασικ� �γγραφα
ε	ναι, για παρ�δειγµα, παρατηρ�σει� τρ	των
που �ρχονται σε αντ	θεση µε του� ισχυρι-
σµο!� που παρουσ	ασαν τα κοινοποιο!ντα64 (1) Βλ�πε http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/

review/merger_control_comments.html

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
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µ�ρη κατ� το πρ�το στ�διο τη� διαδικασ	α�
και στο εξ��, συµπεριλαµβανοµ�νων µελε-
τ�ν αγορ��.

3. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

3.1. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó ‚¿ÛÂÈ
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Tetra Laval/Sidel II (1)

230. Στι� 13 Ιανουαρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχετικ�
µε την εξαγορ� τη� γαλλικ�� εταιρε	α� πα-
ραγωγ�� συσκευασι�ν Sidel SA απ� την Tetra
Laval BV, η οπο	α αν�κει στον ελβετικ� �µιλο
Tetra Laval, ιδιοκτ�τη των συσκευασι�ν Tetra
Pak, υπ� τον �ρο �τι θα τηρηθε	 µ	α δ�σµευση
και �λλε� υποχρε�σει�.

231. Αφ�του το Πρωτοδικε	ο ακ!ρωσε στι�
25 Οκτωβρ	ου 2002 την απ�φαση τη� Επιτρο-
π�� µε ηµεροµην	α 30 Οκτωβρ	ου 2001 που
απαγ�ρευε την πρ�ξη, η Επιτροπ� ξεκ	νησε
εκ ν�ου την εξ�ταση τη� σχεδιαζ�µενη� πρ�-
ξη�. Η πρ�ξη αφορο!σε την αγορ� συσκευα-
σι�ν υγρ�ν τροφ	µων. Η εξ�ταση τη� Επι-
τροπ�� εστι�στηκε στην αντιµετ�πιση των
διαφ�ρων θεµ�των που τ�θηκαν στην απ�-
φαση του Πρωτοδικε	ου και απαιτο!σαν πε-
ραιτ�ρω �ρευνα. Β�σει τη� απ�φαση� του
Πρωτοδικε	ου, η Επιτροπ� εξ�τασε τι� συ-
ν�πειε� τη� πρ�ξη� στι� ευρ!τερε� αγορ�� µη-
χαν�ν µορφοπο	ηση� µε φ!σηµα-τ�νυση
(stretch blow-moulding — SBM) παρ� στι�
στεν�τερε� αγορ�� µηχαν�ν SBM αν�λογα
µε την τελικ� χρ�ση.

232. Ωστ�σο, η Επιτροπ� συγκ�ντρωσε στοι-
χε	α σχετικ� µε µια ν�α τεχνολογ	α SBM απο-
καλο!µενη «Tetra Fast» που αν�πτυσσε η
Tetra και την οπο	α η Επιτροπ� δεν γν�ριζε
στην προηγο!µενη διαδικασ	α. Μολον�τι η
τεχνολογ	α Tetra Fast εξακολουθε	 να ανα-
πτ!σσεται, �χει φθ�σει στο στ�διο τη� δοκι-
µ�� επ	 του πεδ	ου και, ω� εκ το!του, προ-
κλ�θηκαν σοβαρ�� αµφιβολ	ε� ω� προ� τη δη-
µιουργ	α δεσπ�ζουσα� θ�ση� στι� ευρ!τερε�
αγορ�� SBM. Το!το οφε	λεται στο γεγον��
�τι, σε συνδυασµ� µε τα σαφ� τεχνολογικ�
και �λλα πλεονεκτ�µατα τη� Sidel, φα	νεται
�τι η εν λ�γω τεχνολογ	α θα µπορο!σε να επη-

ρε�σει καθοριστικ� τι� µελλοντικ�� θ�σει�
του εξοπλισµο! τη� ν�α� επιχε	ρηση� στι�
αγορ�� SBM. Ωστ�σο, το πρ�βληµα αυτ� εξα-
λε	φθηκε µετ� τη δ�σµευση τη� Tetra �τι θα
παραχωρ�σει �δειε� εκµετ�λλευση� τη� τε-
χνολογ	α� τη� Tetra Fast.

233. Στι� 8 Ιανουαρ	ου, η Επιτροπ� υπ�βαλε
�φεση κατ� τη� ακ!ρωση� απ� το Πρωτοδικε	ο
τη� απαγορευτικ�� τη� απ�φαση� τη�
30�� Οκτωβρ	ου 2001 και τη� ακ�λουθη� απ�-
φαση� διαχωρισµο! τη� 30�� Ιανουαρ	ου 2002 (2).
Η εγκριτικ� απ�φαση στην εν λ�γω υπ�θεση,
η οπο	α λαµβ�νει υπ�ψη την απ�φαση του
Πρωτοδικε	ου, θα µπορο!σε να επηρεαστε	
απ� το αποτ�λεσµα τη� �φεση� τη� Επιτροπ��
και τη� ενδεχ�µενη� αναθε�ρηση� τη� προη-
γο!µενη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� απ� το ∆ι-
καστ�ριο � το Πρωτοδικε	ο, εφ�σον το ∆ι-
καστ�ριο παραπ�µψει και π�λι το θ�µα στο
Πρωτοδικε	ο.

Pfizer/Pharmacia (3)

234. Στι� 27 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε υπ� �ρου� την εξαγορ� τη� Pharmacia
Corporation απ� την Pfizer Inc. µ�σω µια� πρ�-
ξη� που ε	χε ω� αποτ�λεσµα τη δηµιουργ	α
τη� µεγαλ!τερη� εταιρε	α� φαρµακευτικ�ν
προϊ�ντων στον κ�σµο µε β�ση τι� πωλ�σει�
και τι� δαπ�νε� σε Ε & Α. Η πρ�ξη οδηγο!σε
σε δι�φορε� οριζ�ντιε� αλληλεπικαλ!ψει�
�σον αφορ� τα φαρµακευτικ� προϊ�ντα για
ανθρ�πινη καταν�λωση (συµπεριλαµβανο-
µ�νων των υφιστ�µενων προϊ�ντων και των
προϊ�ντων σε στ�διο αν�πτυξη�) και τα κτη-
νιατρικ� προϊ�ντα.

235. Η �γκριση χορηγ�θηκε κατ�πιν �ρευ-
να� σε δι�φορου� τοµε	� φαρµακευτικ�ν προϊ-
�ντων τ�σο για ανθρ�πινη καταν�λωση �σο
και για τη φροντ	δα των ζ�ων, στου� οπο	ου�
η πρ�ξη προκαλο!σε σοβαρ�� αµφιβολ	ε� ω�
προ� το συµβιβ�σιµ� τη� µε την κοιν� αγορ�.
Απαντ�ντα� στι� σοβαρ�� αµφιβολ	ε� τη� Επι-
τροπ��, τα µ�ρη αν�λαβαν δεσµε!σει� για την
εξ�λειψη των προβληµ�των ανταγωνισµο!
που εντ�πισε η Επιτροπ�.

236. Στην εν λ�γω υπ�θεση η Επιτροπ� συ-
νεργ�στηκε στεν� µε την Οµοσπονδιακ� Επι-
τροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ (Federal Trade
Commission — FTC) για την αν�λυση διαφ�-
ρων θεµ�των, ιδ	ω� σε �,τι αφορ� τα διορθω-
τικ� µ�τρα στου� τοµε	� τη� ακρ�τεια� ο!ρων
και τη� στυτικ�� δυσλειτουργ	α�, στου� οπο	-

65
(1) COMP/M.2416-Tetra Laval/Sidel, 13.1.2003.

(2) Ανακο	νωση τ!που IP/02/1952.
(2) COMP/M.2922 Pfizer/Pharmacia, 27.2.2003.



ου� τα µ�ρη δεσµε!θηκαν �τι θα πραγµατο-
ποι�σουν σηµαντικ�� εκποι�σει� σε παγκ�-
σµια κλ	µακα.

Konica/Minolta (1)

237. Στι� 11 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να εγκρ	νει τη σχεδιαζ�µενη εξαγορ� τη�
Minolta απ� την Konica. Πρ�κειται για δ!ο
ιαπωνικ�� εταιρε	ε� κατασκευ�� φωτογραφι-
κ�ν µηχαν�ν, φωτοτυπικ�ν µηχανηµ�των και
�λλων προϊ�ντων απεικ�νιση�. Τ�σο η Konica
�σο και η Minolta αναπτ!σσουν και παρ�γουν
προϊ�ντα και εξοπλισµ� απεικ�νιση�, συµπε-
ριλαµβανοµ�νων των φωτογραφικ�ν µηχα-
ν�ν, των φωτοτυπικ�ν µηχανηµ�των και των
φωτ�µετρων. Η Konica δραστηριοποιε	ται
στον τελευτα	ο τοµ�α κυρ	ω� µ�σω τη� συµ-
µετοχ�� τη� στην ιαπωνικ� εταιρε	α Sekonic.

238. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� �δειξε �τι οι
δραστηρι�τητε� τη� Konica και τη� Minolta
ε	ναι σε µεγ�λο βαθµ� συµπληρωµατικ��, πα-
ρ�λο που επικαλ!πτονται σε αρκετ�� αγορ��
προϊ�ντων, συµπεριλαµβανοµ�νων των φω-
τοτυπικ�ν µηχανηµ�των, των συµπαγ�ν φω-
τογραφικ�ν µηχαν�ν, των ψηφιακ�ν φωτο-
γραφικ�ν µηχαν�ν και των φωτ�µετρων. Η
Επιτροπ� εξ�φρασε ανησυχ	ε� σχετικ� µε τι�
συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση� στην αγορ� φω-
τ�µετρων. Ωστ�σο, η Konica προσφ�ρθηκε
να εκποι�σει το µετοχικ� τη� µερ	διο !ψου�
40% περ	που στη Sekonic, ιαπωνικ� εταιρε	α
κατασκευ�� φωτ�µετρων.

239. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� διεξ�χθη σε
στεν� συνεργασ	α µε το Υπουργε	ο ∆ικαιο-
σ!νη� των ΗΠΑ (DoJ).

Caemi/CVRD (2)

240. Στι� 18 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε τη
σχεδιαζ�µενη απ�κτηση του αποκλειστικο!
ελ�γχου τη� Caemi απ� την Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD). Προηγουµ�νω�, η
Caemi ελεγχ�ταν απ� κοινο! απ� την CVRD
και την ιαπωνικ� εταιρε	α εµπορ	α� σιδηρο-
µεταλλε!µατο� Mitsui. Η CVRD και η Caemi
ε	ναι µεταλλευτικ�� εταιρε	ε� εγκατεστηµ�-
νε� στη Βραζιλ	α που δραστηριοποιο!νται
στην παραγωγ� και π�ληση σιδηροµεταλ-
λε!µατο�, καολ	νη και βωξ	τη. Η CVRD ε	χε
αποκτ�σει τον απ� κοινο! �λεγχο τη� Caemi
ω� αποτ�λεσµα µια� πρ�ξη� που ε	χε εγκρ	-
νει η Επιτροπ� υπ� �ρου� τον Οκτ�βριο του
2001. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα

�τι η µετ�βαση απ� τον απ� κοινο! �λεγχο
στον αποκλειστικ� �λεγχο δεν προκαλο!σε
ν�α προβλ�µατα ανταγωνισµο!.

241. Σ!µφωνα µε την προσ�γγιση που ε	χε
εφαρµ�σει η Επιτροπ� �ταν εν�κρινε την
πρ�τη πρ�ξη, η εξ�ταση επικεντρ�θηκε στι�
αγορ�� παραγωγ�� και π�ληση� σιδηροµε-
ταλλε!µατο�, οι οπο	ε� �ταν οι µοναδικ�� επη-
ρεαζ�µενε� αγορ��. Τα αποτελ�σµατα τη� �ρευ-
να� τη� Επιτροπ�� �δειξαν �τι η δυναµικ� τη�
αγορ�� (συµβατικ� πρακτικ�, διακανονισµ��
τιµ�ν και πολιτικ� εκπτ�σεων) δεν ε	χε αλ-
λ�ξει σηµαντικ� απ� την �γκριση τη� αρχικ��
πρ�ξη� και �τι η ανταγωνιστικ� θ�ση τη�
CVRD ε	χε παραµε	νει ουσιαστικ� σταθερ�
του� προηγο!µενου� 18 µ�νε�. Η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η κοινοποιηθε	σα
πρ�ξη δεν ε	χε σηµαντικ�� συν�πειε� στι� σχε-
τικ�� αγορ��. ∆εν τροποποιο!σε την υφιστ�-
µενη κατ�σταση του ανταγωνισµο! που προ�-
κυπτε απ� την πρ�τη πρ�ξη, εν� δεν εντοπ	-
στηκαν πρ�σθετα προβλ�µατα ανταγωνισµο!.

242. ∆εδοµ�νου �τι δεν ε	χε υλοποιηθε	
ακ�µη το διορθωτικ� µ�τρο που συν�δευε την
απ�φαση �γκριση� τη� πρ�τη� πρ�ξη�, δη-
λαδ� η π�ληση τη� συµµετοχ�� τη� Caemi
στην Québec Cartier Mining Company (QCM),
η CVRD αν�λαβε την ευθ!νη για την εκπλ�-
ρωση τη� δ�σµευση�. Το!το συν�δει µε την
προηγο!µενη πρακτικ� τη� Επιτροπ�� σε τ�-
τοιε� υποθ�σει�.

Procter & Gamble/Wella (3)

243. Στι� 30 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε τη
σχεδιαζ�µενη απ�κτηση του αποκλειστικο!
ελ�γχου τη� γερµανικ�� εταιρε	α� Wella AG
απ� την αµερικανικ� εταιρε	α Procter &
Gamble (P&G), υπ� τον �ρο �τι θα τηρηθε	
σειρ� δεσµε!σεων.

244. Τ�σο η P&G �σο και η Wella δραστη-
ριοποιο!νται στι� αγορ�� προϊ�ντων περι-
πο	ηση� των µαλλι�ν, αρωµ�των και καλλυ-
ντικ�ν βαφ�ν. Η Επιτροπ� θε�ρησε �τι η
πρ�ξη, �πω� κοινοποι�θηκε, θα �ταν πιθαν�
να δηµιουργ�σει δεσπ�ζουσα θ�ση σε �λο το
φ�σµα προϊ�ντων περιπο	ηση� µαλλι�ν (σα-
µπου�ν, κρ�µε� µαλλι�ν, θεραπε	ε�, προϊ�-
ντα για το χτ�νισµα και βαφ��) στην Ιρλανδ	α
και σε ορισµ�νε� αγορ�� περιπο	ηση� µαλ-
λι�ν στη Νορβηγ	α και τη Σουηδ	α.

245. Προκειµ�νου να αποκατασταθε	 ο απο-
τελεσµατικ�� ανταγωνισµ�� στι� αγορ�� προϊ-

66 (1) COMP/M.3091 Konica/Minolta, 11.7.2003.
(2) COMP/M.3161 CVRD/CAEMI, 18.7.2003. (3) COMP/M.3149 Procter&Gamble/Wella, 30.7.2003.
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�ντων περιπο	ηση� µαλλι�ν, η P & G δε-
σµε!θηκε �τι θα παραχωρ�σει αποκλειστικ�
πενταετ� �δεια εκµετ�λλευση�, ακολουθο!-
µενη απ� τριετ� περ	οδο µη χρησιµοπο	η-
ση�, των ακ�λουθων σηµ�των: του σ�µατο�
περιπο	ηση� µαλλι�ν «Herbal Essences» τη�
P & G για �λο το φ�σµα προϊ�ντων περιπο	-
ηση� µαλλι�ν στην Ιρλανδ	α, στη Νορβηγ	α
και τη Σουηδ	α· τα σ�µατα βαφ�ν «Loving
Care», «Lasting Color», «Glints», «Borne
Blonde» και «Highlights» τη� P & G. Το 	διο
	σχυσε για τα σ�µατα προϊ�ντων στ�ιλινγκ
τη� Wella «Silvikrin» στην Ιρλανδ	α και
«Catzy» στη Νορβηγ	α. Η δ�σµη διορθωτι-
κ�ν µ�τρων, που περιλ�µβανε την παραχ�-
ρηση �δεια� εκµετ�λλευση� των ανωτ�ρω ση-
µ�των µαζ	 µε ορισµ�να �λλα περιουσιακ�
στοιχε	α που προσ�φεραν τα µ�ρη, εξ�λειψε
τι� ανησυχ	ε� σχετικ� µε τι� επιζ�µιε� για τον
ανταγωνισµ� συν�πειε� τη� πρ�ξη� στι� αγο-
ρ�� περιπο	ηση� µαλλι�ν τη� Ιρλανδ	α�, τη�
Νορβηγ	α� και τη� Σουηδ	α�.

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (1)

246. Στι� 29 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
εγκρ	νει την απ�κτηση του απ� κοινο! ελ�γχου
του γερµανικο! ο	κου ακαδηµαϊκ�ν και επαγ-
γελµατικ�ν εκδ�σεων BertelsmannSpringer
απ� τι� επενδυτικ�� εταιρε	ε� Candover και
Cinven. Η πρ�ξη δηµιο!ργησε δεσµο!� µεταξ!
τη� BertelsmannSpringer και του ολλανδικο!
εκδοτικο! ο	κου Kluwer Academic Publishers
που ε	χε αποκτηθε	 απ� την Candover και τη
Cinven το 2002. Οδηγο!σε επ	ση� στη δηµι-
ουργ	α δεσµ�ν µεταξ! των δραστηριοτ�των
τη� BertelmannSpringer και των δραστηριοτ�-
των των γαλλικ�ν επαγγελµατικ�ν εκδ�σεων
MediMedia, στον �λεγχο τη� οπο	α� συµµετ�-
χει η Cinven.

247. Τ�σο η BertelsmannSpringer �σο και η
Kluwer Academic Publishers ασκο!σαν δρα-
στηρι�τητε� στην παγκ�σµια αγορ� ακαδη-
µαϊκ�ν εκδ�σεων εστι�ζοντα� ιδια	τερα στα
επιστηµονικ�, τεχνικ� και ιατρικ� περιοδικ�,
που εκδ	δονται σχεδ�ν αποκλειστικ� στα αγ-
γλικ�. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� οδ�γησε στη
διαπ	στωση �τι κατ�πιν τη� συγκ�ντρωση� η
BertelsmannSpringer και η Kluwer Academic
Publishers θα αποκτο!σαν τη δε!τερη θ�ση
στην αγορ�, ακολουθ�ντα� βεβα	ω� µε απ�-
σταση την ηγετικ� επιχε	ρηση Elsevier Science.
Η Επιτροπ� δεν ανακ�λυψε ενδε	ξει� �τι η
συγκ�ντρωση θα ε	χε ω� αποτ�λεσµα τη δη-
µιουργ	α συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�.

248. Η BertelsmannSpringer και η MediMedia
ασκο!σαν αµφ�τερε� δραστηρι�τητε� στη
γαλλικ� και στη γερµανικ� αγορ� επαγγελ-
µατικ�ν ιατρικ�ν εκδ�σεων. Η �ρευνα τη�
Επιτροπ�� �δειξε �τι η πρ�ξη θα οδηγο!σε
σε δεσπ�ζουσα θ�ση στη γαλλικ� αγορ�. Προ-
κειµ�νου να εξαλειφθο!ν οι ανησυχ	ε� τη�
Επιτροπ��, η Candover και η Cinven προ-
σφ�ρθηκαν να εκποι�σουν τη γαλλικ� επι-
χε	ρηση τη� BertelsmannSpringer στην αγορ�
επαγγελµατικ�ν ιατρικ�ν εκδ�σεων µε την
επωνυµ	α «Groupe Impact Mιdicine». Η Επι-
τροπ� �κρινε �τι η εν λ�γω δ�σµευση θα εξ�-
λειφε τα προβλ�µατα ανταγωνισµο!.

Teijin/Zeon (2)

249. Στι� 13 Αυγο!στου, η Επιτροπ� εν�κρινε
τη σχεδιαζ�µενη δηµιουργ	α κοιν�� επιχε	-
ρηση� για την απ� κοινο! εκµετ�λλευση των
δραστηριοτ�των τη� Zeon και τη� Teijin στον
τοµ�α τη� µορφοπο	ηση� µε �γχυση-αντ	-
δραση δικυκλοπενταδιεν	ου (DCPD RIM).

250. Η Zeon ε	ναι ιαπωνικ� εταιρε	α δρα-
στηριοποιο!µενη στο σχεδιασµ�, την κατα-
σκευ� και τη διανοµ� συνθετικο! καουτσο!κ,
συνθετικο! λατ�ξ, χηµικ�ν προϊ�ντων, ια-
τρικ�ν µηχανηµ�των, περιβαλλοντικ�ν υλι-
κ�ν και υλικ�ν για �ργα πολιτικο! µηχανι-
κο!. Η Zeon δραστηριοποιε	ται επ	ση� στον
τοµ�α τη� µορφοπο	ηση� DCPD RIM, µ�σω
θυγατρικ�ν κατασκευ�� µηχαν�ν µορφοπο	-
ηση� και σ!νθεση� DCPD RIM. Η Teijin, που
ε	ναι επ	ση� ιαπωνικ� επιχε	ρηση, ε	ναι η
τελικ� µητρικ� εταιρε	α οµ	λου επιχειρ�-
σεων που δραστηριοποιε	ται στην αν�πτυξη
και εµπορ	α ιν�ν. Η Teijin δραστηριοποιε	-
ται στον τοµ�α DCPD RIM µ�σω τη� πλ�ρω�
ελεγχ�µενη� θυγατρικ�� τη� Teijin Metton.

251. Η Zeon και η Teijin �ταν οι µοναδικο	
προµηθευτ�� συνθ�σεων DCPD RIM στην Ευ-
ρ�πη. �τσι, ο συνδυασµ�� των δραστηριοτ�-
των του� στον εν λ�γω τοµ�α προκ�λεσε σο-
βαρ�� ανησυχ	ε� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�.
Προκειµ�νου να εξαλειφθο!ν οι ανησυχ	ε�
αυτ�� τα µ�ρη δεσµε!θηκαν �τι θα εκποι�σουν
την ελ�γχουσα συµµετοχ� τη� Teijin στη
Metton America Incorporated, η οπο	α
ασκο!σε επ	ση� δραστηρι�τητε� στον τοµ�α
DCPD RIM, σε ανεξ�ρτητο και βι�σιµο αγο-
ραστ�. ∆εδοµ�νου �τι αυτ� η εκπο	ηση θα
εξ�λειφε ολ�κληρη την οριακ� µεταβολ� του
µεριδ	ου αγορ�� που προ�κυπτε απ� την πρ�ξη,
η Επιτροπ� αποφ�σισε να εγκρ	νει την πρ�ξη
υπ� τον �ρο �τι θα εφαρµοστε	 ο ανωτ�ρω �ρο�.
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(1) COMP/M.3197 Candover/Cinven/Bertelsmann, 29.7.2003. (2) COMP/M.3235 Teijin/Zeon, 12.8.2003.



252. Η ιαπωνικ� Επιτροπ� Ανταγωνισµο!
ε	χε προηγουµ�νω� εγκρ	νει την πρ�ξη.

Alcan/Pechiney II (1)

253. Στι� 29 Σεπτεµβρ	ου η Επιτροπ� εν�-
κρινε τη σχεδιαζ�µενη εξαγορ� τη� γαλλικ��
εταιρε	α� αλουµιν	ου Pechiney απ� την κανα-
δικ� εταιρε	α αλουµιν	ου Alcan. Οι δραστη-
ρι�τητε� αµφ�τερων των εταιρει�ν περιλαµ-
β�νουν την εξ�ρυξη βωξ	τη, τον εξευγενισµ�
αλουµ	να� και την παραγωγ� εν�ργεια�, κα-
θ�� και την παραγωγ� αλουµιν	ου και προϊ�-
ντων αλουµιν	ου, και την ανακ!κλωση αλου-
µιν	ου. Αµφ�τερε� διατηρο!ν τµ�µατα �ρευ-
να� και αν�πτυξη� και παρ�γουν επ	ση�
επεξεργασµ�να προϊ�ντα, κυρ	ω� συσκευα-
σ	ε�, συµπεριλαµβανοµ�νων των δοχε	ων αε-
ρολυµ�των, των περιεκτ�ν και των ε!καµπτων
συσκευασι�ν.

254. Η πρ�ξη θα οδηγο!σε στη δηµιουργ	α
τη� µεγαλ!τερη� εταιρε	α� αλουµιν	ου µε
β�ση τον παγκ�σµιο κ!κλο εργασι�ν, ακο-
λουθο!µενη σε µικρ� απ�σταση απ� την
Alcoa. Η �ρευνα αγορ�� τη� Επιτροπ�� �δειξε
�τι υπ�ρχουν προβλ�µατα ανταγωνισµο! στη
συνολικ� αγορ� ελασµατοποιηµ�νων προϊ�-
ντων αλουµιν	ου, ιδ	ω� σε σχ�ση µε τα αλου-
µιν�φυλλα για κουτι� τροφ	µων και ποτ�ν,
καθ�� µε τα αλουµιν�φυλλα για καπ�κια κου-
τι�ν για ποτ�. Η �ρευνα αν�δειξε επ	ση� ανη-
συχ	ε� στι� αγορ�� δοχε	ων αερολυµ�των και
περιεκτ�ν αλουµιν	ου για τα οπο	α απαιτε	ται
�καµπτη συσκευασ	α. Τ�λο�, η εξ�ταση αν�-
δειξε σοβαρ�� αµφιβολ	ε� σχετικ� µε τρει�
αγορ�� τεχνολογ	α� (τεχνολογ	α εξευγενι-
σµο! αλουµ	να�, τεχνολογ	α κυττ�ρου µε-
ταλλουργε	ου και τεχνολογ	α καµ	νου αν�-
δου), στι� οπο	ε� η πρ�ξη θα οδηγο!σε στο
συνδυασµ� των δ!ο ηγετικ�ν δικαιοπαρ�χων
στην αλυσ	δα παραγωγ�� αλουµιν	ου.

255. Προκειµ�νου να εξαλειφθο!ν οι ανησυ-
χ	ε� τη� Επιτροπ��, η Alcan προσφ�ρθηκε να
αναλ�βει σειρ� δεσµε!σεων. Πρ�τον, προ-
σφ�ρθηκε να εκποι�σει ε	τε τη συµµετοχ�
τη� !ψου� 50% στην AluNorf και τα ελασµα-
τουργε	α τη� στο Göttingen και το Nachterstedt
ε	τε τη µον�δα παραγωγ�� αλουµιν�φυλλων
τη� Pechiney Neuf-Brisach στο Rugles και, κατ�
την προα	ρεση του αγοραστ�, το ελασµα-
τουργε	ο στο Annecy. Τα δ!ο πακ�τα δεσµε!-
σεων περιλαµβ�νουν υπερσ!γχρονε� εγκατα-
στ�σει� παραγωγ��. Το χυτ�ριο Latchford τη�
Alcan θα µπορο!σε επ	ση� να προστεθε	 ε	τε
στο πακ�το που περιλαµβ�νει την AluNorf

ε	τε στο πακ�το που περιλαµβ�νει τη Neuf-
Brisach, κατ’ επιλογ�ν του αγοραστ�. Επι-
πλ�ον, η Alcan δεσµε!θηκε �τι θα µεταβιβ�-
σει π�ρου� �ρευνα� και αν�πτυξη� στον αγο-
ραστ�. Το πακ�το αυτ� θα επ�τρεπε στον
δυνητικ� αγοραστ� να αποτελ�σει πλ�ρη
ανταγωνιστικ� δ!ναµη στη βιοµηχαν	α ελα-
σµατοποιηµ�νων προϊ�ντων. Η Alcan προ-
σφ�ρθηκε επ	ση� να εξαλε	ψει την επικ�λυψη
σχετικ� µε τι� δραστηρι�τητε� των δ!ο εται-
ρει�ν στα δοχε	α αερολυµ�των απ� αλουµ	-
νιο και στου� περι�κτε� αλουµιν	ου. Επιπλ�ον,
η Alcan αν�λαβε την υποχρ�ωση να συνεχ	σει
να παραχωρε	 �δειε� εκµετ�λλευση� των προ-
αναφερ�µενων τεχνολογι�ν µε �ρου� και προ-
ϋποθ�σει� παρ�µοιου� µε αυτο!� που εφ�ρ-
µοζε πριν απ� την πρ�ξη, καθ�� και να εκποι-
�σει πλ�ρω� την τεχνολογ	α αν�δου.

256. Οι �ροι αυτο	 εξασφ�λισαν �τι οι αγορ��
θα περιλαµβ�νουν επαρκε	�, ισχυρο!� και ικα-
νο!� προµηθευτ�� προ� �φελο� των χρηστ�ν
τη� βιοµηχαν	α� και, εν τ�λει, του κατανα-
λωτ�. Ο δυνητικ�� αγοραστ�� θα πρ�πει να
αποδε	ξει στην Επιτροπ� �τι ε	ναι ικαν�� να
διατηρ�σει και να αναπτ!ξει τα ανωτ�ρω πε-
ριουσιακ� στοιχε	α ω� ενεργ� δ!ναµη στη
βιοµηχαν	α αλουµιν	ου (2).

3.2. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó
‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
ÂÚ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

3.2.1. Αποφ�σει	 β�σει του �ρθρου 8 �νευ
�ρων

Celanese/Degussa (3)

257. Στι� 11 Ιουν	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
�νευ �ρων τη σχεδιαζ�µενη δηµιουργ	α κοι-
ν�� επιχε	ρηση� µεταξ! των γερµανικ�ν εται-
ρει�ν χηµικ�ν προϊ�ντων Celanese και
Degussa. Τα µ�ρη θα εισ�φεραν στην κοιν�
επιχε	ρηση το µεγαλ!τερο µ�ρο� των δρα-
στηριοτ�των του� στον τοµ�α των χηµικ�ν
καρβονυλικ�ν εν�σεων.

258. Η Επιτροπ� ε	χε κιν�σει εµπεριστατω-
µ�νη �ρευνα, δι�τι η συγκ�ντρωση θα οδηγο!σε
σε υψηλ� µερ	δια αγορ�� σε αρκετ�� αγορ��.
Ωστ�σο, η �ρευνα �δειξε �τι η κοιν� επιχε	-
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(1) COMP/M.3225 Alcan/Pechiney (II), 29.9.2003.

(2) Το 1999, η Alcan και η Pechiney ε	χαν �δη κοινοποι�σει φι-
λικ� συγχ�νευση ζητ�ντα� �γκριση. Η πρ�ξη προκαλο!σε
πολλ� προβλ�µατα ανταγωνισµο! και τ�θηκε υπ� εµπερι-
στατωµ�νη �ρευνα. Το σχ�διο εγκαταλε	φθηκε τον Μ�ρτιο
του 2000, �ταν οι εταιρε	ε� διαφ�νησαν ω� προ� τι� δεσµε!-
σει� που θα υπ�βαλλαν στην Επιτροπ�.

(3) COMP/M.3056 Celanese/Degussa, 11.6.2003.
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ρηση δεν οδηγο!σε στη δηµιουργ	α � εν	σχυση
δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε
�τι τα µερ	δια αγορ�� στι� αγορ�� αυτ�� δεν
αποτελο!σαν αξι�πιστο δε	κτη ισχ!ο� στην
αγορ� και �τι η παρουσ	α ανταγωνιστ�ν µε ση-
µαντικ� εφεδρικ� παραγωγικ� ικαν�τητα θα
ασκο!σε επαρκ� ανταγωνιστικ� π	εση στην
κοιν� επιχε	ρηση. Πρ�σθετη ανταγωνιστικ�
π	εση ασκε	ται απ� παραγωγο!� εκτ�� του ΕΟΧ.

SEB/Moulinex II (1)

259. Στι� 11 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� επιβε-
βα	ωσε �τι η αγορ� τη� Moulinex απ� τη SEB,
οι οπο	ε� παρ�γουν αµφ�τερε� µικρ�� οικια-
κ�� ηλεκτρικ�� συσκευ��, δεν δηµιουργο!σε
προβλ�µατα ανταγωνισµο! στη Φινλανδ	α,
την Ιρλανδ	α, την Ιταλ	α, την Ισπαν	α και το
Ηνωµ�νο Βασ	λειο.

260. Η υπ�θεση εξετ�στηκε λαµβ�νοντα�
υπ�ψη απ�φαση που ε	χε εκδ�σει το Πρωτο-
δικε	ο τον Απρ	λιο επικυρ�νοντα� απ�φαση
τη� Επιτροπ�� του 2002 �σον αφορ� την πα-
ραποµπ� στη Γαλλ	α των πτυχ�ν τη� υπ�θε-
ση� που αφορο!σαν τη γαλλικ� αγορ� και
του� �ρου� που επιβλ�θηκαν σε ορισµ�νε�
ευρωπαϊκ�� χ�ρε�. Απ� την �λλη πλευρ�, το
Πρωτοδικε	ο ακ!ρωσε την �νευ �ρων �γκριση
στα υπ�λοιπα π�ντε κρ�τη µ�λη.

261. Η Επιτροπ� προ�βη σε ν�α, ευρε	α� κλ	-
µακα� µελ�τη των π�ντε χωρ�ν, προκειµ�νου να
εκτιµ�σει τι� συν�πειε� τη� πρ�ξη� στον αντα-
γωνισµ�. Στο πλα	σιο αυτ�, εξετ�στηκε η θ�ση
κ�θε ανταγωνιστ� σε κ�θε αγορ� ω� προ� τον
κ!κλο εργασι�ν, τα προσφερ�µενα προϊ�ντα
και την αξ	α του σ�µατο�. Η εµπεριστατωµ�νη
εξ�ταση επιβεβα	ωσε �τι οι βρετανο	, φινλαν-
δο	, ιρλανδο	, ιταλο	 και ισπανο	 καταναλωτ��
θα επωφελο!νταν απ� την !παρξη επαρκο!�
ανταγωνισµο! και µετ� τη συγκ�ντρωση.

262. Η εν λ�γω απ�φαση δεν επηρ�ασε την
απ�φαση του 2002 �σον αφορ� την εκπλ�-
ρωση των δεσµε!σεων που ε	χε αναλ�βει η
SEB σχετικ� µε τι� υπ�λοιπε� ενν�α χ�ρε�.

3.2.2. Αποφ�σει	 β�σει του �ρθρου 8
µε επιβολ� �ρων και υποχρε"σεων

Siemens/Drägerwerk/JV (2)

263. Στι� 30 Απριλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
υπ� �ρου� το συνδυασµ� των δραστηριοτ�-

των των γερµανικ�ν εταιρει�ν Siemens AG
και Drägerwerk AG στου� τοµε	� των ιατρικ�ν
αναπνευστ�ρων, των µηχανηµ�των χορ�γη-
ση� αναισθησ	α� και των συστηµ�των παρα-
κολο!θηση� ασθεν�ν στο πλα	σιο κοιν�� επι-
χε	ρηση� µε την επωνυµ	α Dräger Medical.

264. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� επικεντρ�θηκε
στι� συν�πειε� τη� σ!σταση� τη� κοιν�� επι-
χε	ρηση� στι� αγορ�� µηχανηµ�των χορ�-
γηση� αναισθησ	α�, αναπνευστ�ρων και µη-
χανηµ�των παρακολο!θηση� ασθεν�ν. Στι�
αγορ�� αυτ�� �χουν σηµειωθε	 σηµαντικ��
ενοποι�σει� τα τελευτα	α χρ�νια, καθ�τι οι κυ-
ρι�τερε� επιχειρ�σει� �γιναν µεγαλ!τερε�
µ�σω τη� εξαγορ�� µικρ�τερων κατασκευα-
στ�ν. Η Επιτροπ� εξ�φρασε την ανησυχ	α
�τι η Siemens και η Drägerwerk µ�σω τη� κοι-
ν�� του� επιχε	ρηση� θα αποκτο!σαν ιδια	-
τερα υψηλ� µερ	διο στι� σχετικ�� αγορ��, γε-
γον�� που θα �ταν επιζ�µιο για τα νοσοκο-
µε	α. Η πρ�ξη θα εξ�λειφε επ	ση� �ναν
ανταγωνιστ� µε ιδια	τερα παραπλ�σια θ�ση,
κυρ	ω� στην αγορ� αναπνευστ�ρων.

265. Κατ�πιν των ανησυχι�ν που εξ�φρασε
η Επιτροπ�, τα µ�ρη προσφ�ρθηκαν να πω-
λ�σουν τι� δραστηρι�τητε� τη� Siemens στου�
τοµε	� των αναπνευστ�ρων και των µηχανη-
µ�των χορ�γηση� αναισθησ	α�, εξαλε	φο-
ντα� �τσι την οριζ�ντια επικ�λυψη στου� το-
µε	� αυτο!�, καθ�� και να χορηγ�σουν στου�
ανταγωνιστ�� τι� απαρα	τητε� πληροφορ	ε�
που θα του� επιτρ�πουν να συνδ�ουν τα δικ�
του� συστ�µατα παρακολο!θηση� ασθεν�ν
και κλινικ� πληροφοριακ� συστ�µατα µε τα
µηχαν�µατα τη� Siemens.

266. Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε στεν� µε την
Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ
στην εν λ�γω υπ�θεση. Η Siemens/Dräger κα-
τε	χε σηµαντικ� χαµηλ�τερα µερ	δια αγορ��
στη Β�ρεια Αµερικ� σε σχ�ση µε την Ευρ�πη
και �τσι οι αρχ�� ανταγωνισµο! των ΗΠΑ δεν
αµφισβ�τησαν την πρ�ξη.

Newscorp/Telepiù (3)

267. Στι� 2 Απριλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
συγκ�ντρωση µεταξ! των δ!ο υφιστ�µενων
πλατφορµ�ν συνδροµητικ�� τηλε�ραση� στην
Ιταλ	α επιβ�λλοντα� µια περ	πλοκη δ�σµη
�ρων που θα ισχ!σουν µ�χρι το 2011. Η συ-
γκ�ντρωσε περιλ�µβανε την απ�κτηση του
αποκλειστικο! ελ�γχου τη� Telepiù (του οµ	-
λου Vivendi) απ� τη News Corporation και στη
συν�χεια τη συγχ�νευση τη� Telepiù µε τη

69(1) COMP/M.2621 SEB/Moulinex II, 11.11.2003.
(2) COMP/M.2861 Siemens/Drägerwerk/JV. (3) COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù, 2.4.2003.



Stream, πλατφ�ρµα συνδροµητικ�� τηλε�ρα-
ση� ελεγχ�µενη απ� τη News Corporation.

268. Η κατ�σταση των ιταλικ�ν επιχειρ�-
σεων συνδροµητικ�� τηλε�ραση� χαρακτη-
ρ	ζεται απ� σοβαρ� οικονοµικ� προβλ�µατα
�δη απ� την �ναρξη των δραστηριοτ�των του�
(1991 για την Telepiù και 1998 για τη Stream).
Στο παρελθ�ν δ!ο παρ�µοιε� σχεδιαζ�µενε�
πρ�ξει� ε	χαν εξεταστε	 απ� την ιταλικ� αντι-
µονοπωλιακ� αρχ�.

269. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι η συγκ�ντρωση θα οδηγο!σε στη δηµι-
ουργ	α διαρκο!� οιονε	 µονοπωλ	ου στην ιτα-
λικ� αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�ραση�, θα
δηµιουργο!σε φραγµο!� εισ�δου στην αγορ�
δορυφορικ�� συνδροµητικ�� τηλε�ραση� και
θα δηµιουργο!σε µονοπωλιακ� θ�ση στην
Ιταλ	α �σον αφορ� την απ�κτηση ορισµ�νων
ειδ�ν προγραµµ�των µε περιεχ�µενο υψηλ��
ζ�τηση� (ειδικ�τερα, αποκλειστικ� δικαι�-
µατα για ορισµ�νου� ποδοσφαιρικο!� αγ�νε�
που πραγµατοποιο!νται κ�θε χρ�νο µε τη συµ-
µετοχ� των εθνικ�ν οµ�δων, και µεγ�λε� κι-
νηµατογραφικ�� επιτυχ	ε�). Κατ’ αυτ�ν τον
τρ�πο θα δηµιουργο!νταν στεγαν� για την
πρ�σβαση τρ	των σε περιεχ�µενο υψηλ�� ζ�-
τηση�, παρ�γοντα καθοριστικ�� σηµασ	α�
για την προσ�λκυση συνδροµητ�ν και για την
επιτυχ� εκµετ�λλευση τη� συνδροµητικ��
τηλε�ραση�. Η �ρευνα αποκ�λυψε επ	ση� �τι
η επιβ	ωση δ!ο φορ�ων εκµετ�λλευση� στην
ιταλικ� αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�ραση�
θα �ταν πολ! απ	θανη.

270. Η Επιτροπ� �λαβε δε�ντω� υπ�ψη τα
χρ�νια οικονοµικ� προβλ�µατα που αντιµε-
τ�πιζαν αµφ�τερε� οι εταιρε	ε�, τα ιδια	τερα
χαρακτηριστικ� τη� ιταλικ�� αγορ�� και την
αναστ�τωση που θα προκαλο!σε το πιθαν�
κλε	σιµο τη� Stream στου� ιταλο!� θεατ��
συνδροµητικ�� τηλε�ραση�. Συνολικ�, θεω-
ρ�θηκε �τι η �γκριση τη� συγκ�ντρωση� υπ�
του� κατ�λληλου� �ρου� θα �ταν πιο επωφε-
λ�� για του� καταναλωτ�� απ� �,τι µια απα-
γορευτικ� απ�φαση, µετ� την οπο	α κατ�
π�σα πιθαν�τητα οι ιδιοκτ�τε� τη� Stream θα
προ�βαιναν σε κλε	σιµο τη� επιχε	ρηση�.

271. Οι δεσµε!σει� που �κανε δεκτ�� η Επι-
τροπ� αποσκοπο!σαν στο να διασφαλιστε	
µακροπρ�θεσµα (µ�χρι το 2011) η πρ�σβαση
τρ	των σε περιεχ�µενο υψηλ�� ζ�τηση�, η
τεχνικ� πλατφ�ρµα, το σ!στηµα υπ� �ρου�
πρ�σβαση� και �τι η συνδυασµ�νη πλατφ�ρµα
δεν θα ε	χε καµ	α αν�µειξη σε εναλλακτικ�
µ�σα µετ�δοση�. Ταυτ�χρονα, δηµιουργ�-
θηκε �να αποτελεσµατικ� σ!στηµα υλοπο	η-
ση�, στο οπο	ο κα	ριο ρ�λο θα διαδραµατ	σει

η ιταλικ� ρυθµιστικ� αρχ� στον τοµ�α των
επικοινωνι�ν.

DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV (1)

272. Στι� 30 Απριλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
την απ� κοινο! απ�κτηση του ελ�γχου τη�
νεοσ!στατη� κοιν�� επιχε	ρηση� Toll Collect
απ� την DaimlerChrysler AG και την Deutsche
Telekom AG. Η Toll Collect θα δηµιουργ�σει
και θα εκµεταλλε!εται σ!στηµα ε	σπραξη�
οδικ�ν διοδ	ων απ� βαρ�α φορτηγ� στη Γερ-
µαν	α, που θα µπορε	 επ	ση� να χρησιµοποι-
ηθε	 και ω� πλατφ�ρµα παροχ�� υπηρεσι�ν
τηλεµατικ��.

273. Η Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι η σ!σταση
τη� κοιν�� επιχε	ρηση� θα οδηγο!σε σε δε-
σπ�ζουσα θ�ση τη� DaimlerChrysler στην ανα-
δυ�µενη αγορ� συστηµ�των τηλεµατικ�� για
επιχειρ�σει� µεταφορ�� και εφοδιαστικ��
διαχε	ριση� τη� Γερµαν	α�. Αναµ�νεται τα-
χε	α αν�πτυξη τη� εν λ�γω αγορ��.

274. Μ�σω του απ� κοινο! ελ�γχου τη� Toll
Collect, η DaimlerChrysler, η µεγαλ!τερη γερ-
µανικ� εταιρε	α παραγωγ�� φορτηγ�ν και µια
απ� τι� µεγαλ!τερε� επιχειρ�σει� στην αγορ�
συστηµ�των τηλεµατικ�� για τον τοµ�α των
µεταφορ�ν και τη� εφοδιαστικ�� διαχε	ριση�,
θα �λεγχε την πρ�σβαση τρ	των φορ�ων πα-
ροχ�� υπηρεσι�ν στι� µον�δε� τη� Toll Collect
που ε	ναι εγκατεστηµ�νε� στα οχ�µατα. Η Toll
Collect θα �λεγχε την ε	σοδο στην πλατφ�ρµα
για την παροχ� υπηρεσι�ν τηλεµατικ�� και
η DaimlerChrysler θα �ταν σε θ�ση να ελ�γχει
του� �ρου� του ανταγωνισµο! στην εν λ�γω
αγορ�. Ταυτ�χρονα, η εµφ�νιση εν�� κυ-
ρ	αρχου προτ!που για τι� µον�δε� που εγκα-
θ	στανται στα αυτοκ	νητα θα προκαλο!σε εξα-
φ�νιση των προµηθευτ�ν συστηµ�των τηλε-
µατικ�� που �δη υπ�ρχουν στην αγορ�.

275. Κατ�πιν των ανησυχι�ν που εξ�φρασε
η Επιτροπ� σχετικ� µε τον ανταγωνισµ�, τα
µ�ρη δεσµε!θηκαν �τι θα συστ�σουν µια ανε-
ξ�ρτητη εταιρε	α ελ�γχου τη� εισ�δου στι�
υπηρεσ	ε� τηλεµατικ�� τη� πλατφ�ρµα� και
�τι θα αναπτ!ξουν µια διεπαφ� GPS για τη
µον�δα τη� Toll Collect που εγκαθ	σταται στο
�χηµα, �τσι �στε η τελευτα	α να συνδ�εται
µε τα περιφερειακ� και το δοµοστοιχε	ο ε	-
σπραξη� διοδ	ων που θα ενσωµατ�νεται στι�
συσκευ�� τηλεµατικ�� τρ	των.

276. Η Επιτροπ� �κρινε �τι το πακ�το δε-
σµε!σεων θα εξ�λειφε τα προβλ�µατα αντα-

70 (1) COMP/M.2903 DaimlerChrysler/Deutche Telekom/JV,
30.4.2003.
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γωνισµο! και θα δηµιουργο!σε 	σου� �ρου�
για �λου� του� ανταγωνιστ��, εν� ταυτ�χρονα
θα αποτελο!σε τη β�ση για την αν�πτυξη τη�
αναδυ�µενη� αγορ�� συστηµ�των τηλεµατι-
κ�� και, ιδια	τερα, θα εξυπηρετο!σε τα συµ-
φ�ροντα των καταναλωτ�ν.

Verbund/EnergieAllianz (1)

277. Στι� 11 Ιουν	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
συγκ�ντρωση µεταξ! τη� αυστριακ��
εταιρε	α� ηλεκτρισµο! Österreichische
Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) και π�ντε
περιφερειακ�ν αυστριακ�ν προµηθευτ�ν
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� που συµπρ�ττουν µε
την επωνυµ	α EnergieAllianz, επιβ�λλοντα�
�ρου� και υποχρε�σει�.

278. H Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι η πρ�ξη θα οδηγο!σε στη δηµιουργ	α �
εν	σχυση δεσποζουσ�ν θ�σεων τη�
EnergieAllianz και τη� Verbund στι� αγορ��
προµ�θεια� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� σε µεγ�-
λου� πελ�τε�, µικρο!� διανοµε	� και µικρο!�
πελ�τε� στην Αυστρ	α.

279. Το συνδυασµ�νο µερ	διο αγορ�� των µε-
ρ�ν στι� αγορ�� αυτ�� �ταν υψηλ�: αν�λογα
µε την κατηγορ	α καταναλωτ�, κυµαιν�ταν
µεταξ! 50 και 75%. Η κατ�σταση θα επιδει-
νων�ταν περαιτ�ρω απ� την εξαφ�νιση τη�
Verbund ω� του σηµαντικ�τερου υφιστ�µε-
νου και δυνητικο! ανταγωνιστ� τη� Energie
Allianz, απ� την ηγετικ� θ�ση των µερ�ν στην
παραγωγ� εν�ργεια� και απ� υφιστ�µενου�
δεσµο!� µε ανταγωνιστ��.

280. Τα µ�ρη αν�λαβαν δεσµε!σει� που εξ�-
λειψαν τι� ανησυχ	ε� τη� Επιτροπ��. Μ	α απ�
τι� δεσµε!σει� αυτ��, η π�ληση τη� ελ�γ-
χουσα� συµµετοχ�� τη� Verbund στην APC,
του διανοµ�α τη� για µεγ�λου� πελ�τε�,
�πρεπε να ολοκληρωθε	 πριν απ� την πραγ-
µατοπο	ηση τη� συγκ�ντρωση�.

281. Η Επιτροπ� �λαβε υπ�ψη το γεγον�� �τι
µεσοπρ�θεσµα, δεδοµ�νων των συνθηκ�ν που
επικρατο!ν στην Αυστρ	α σχετικ� µε το βαθµ�
ελευθ�ρωση� τη� αγορ�� και τη� επαρκο!�
ικαν�τητα� διασ!νδεση� µε και απ� τη Γερ-
µαν	α, η επικε	µενη �ναρξη ισχ!ο� τη� ν�α�
οδηγ	α� σχετικ� µε την αγορ� τη� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� και η ρ!θµιση του διασυνοριακο!
εµπορ	ου εν�ργεια� θα οδηγο!σαν σε περιο-
ρισµ� των φραγµ�ν εισ�δου. Η Επιτροπ�
�λαβε υπ�ψη το γεγον�� �τι το αυστριακ�
Υπουργε	ο Οικονοµ	α� και Εργασ	α� αν�φερε

�τι �ταν διατεθειµ�νο να εφαρµ�σει τι� δια-
τ�ξει� τη� οδηγ	α� για την αγορ� εν�ργεια�
σχετικ� µε τη ν�µιµη αποδεσµοπο	ηση �µεσα.

282. Η Επιτροπ� εν�ργησε σε στεν� και γ�-
νιµη συνεργασ	α µε την αυστριακ� εθνικ�
αρχ� ανταγωνισµο! και την αυστριακ� ρυθ-
µιστικ� αρχ� στον τοµ�α τη� εν�ργεια�, E-
Control. Η ρυθµιστικ� αρχ� θα επιβλ�πει την
υλοπο	ηση τµηµ�των του πακ�του δεσµε!-
σεων. Η απ�φαση προσβλ�θηκε στο πλα	σιο
προσφυγ�� τη� Wirtschaftskammer Kärnten και
τη� Best connect Ampere Strompool εν�πιον
του Πρωτοδικε	ου (2).

DSM/Roche (3)

283. Στι� 23 Ιουλ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε τη
σχεδιαζ�µενη απ�κτηση του τµ�µατο� βιτα-
µιν�ν και χηµικ�ν ουσι�ν υψηλ�� προστι-
θ�µενη� αξ	α� τη� ελβετικ�� εταιρε	α� Roche
(RV & FC) απ� την ολλανδικ� εταιρε	α DSM.
Η DSM και η RV & FC ασκο!ν δραστηρι�-
τητε� σε ευρ! φ�σµα προϊ�ντων. Ωστ�σο, οι
µοναδικ�� αλληλεπικαλ!ψει� των δραστη-
ριοτ�των του� αφορο!σαν τα �νζυµα ζωοτρο-
φ�ν, και ιδ	ω� τα �νζυµα αποικοδ�µηση� των
µη αµυλο!χων πολυσακχαριτ�ν (�νζυµα αποι-
κοδ�µηση� ΜΑΠ) και τη φυτ�ση. Τα �νζυµα
αποικοδ�µηση� ΜΑΠ βοηθο!ν τα ζ�α να απο-
δεσµε!ουν τα θρεπτικ� συστατικ� τη� τρο-
φ�� του�. Η φυτ�ση ε	ναι �νζυµο που χρησι-
µοποιε	ται για να αυξηθε	 ο απορροφ�σιµο�
φωσφ�ρο� των ζωοτροφ�ν και για να περιο-
ριστε	 η ρ!πανση µει�νοντα� το ποσ� φω-
σφορικ�ν αλ�των στην κοπρι� των ζ�ων. Η
DSM και η RV & FC αν�κουν σε δ!ο διαφο-
ρετικ�� κ�θετε� συµµαχ	ε�: η DSM διατηρε	
συµµαχ	α µε την BASF και η RV & FC µε την
Novozymes, δανικ� εταιρε	α παραγωγ�� βιο-
µηχανικ�ν ενζ!µων.

284. Η Επιτροπ� ε	χε εντοπ	σει προβλ�µατα
ανταγωνισµο! στην αγορ� φυτ�ση�. Η απ�-
κτηση τη� RV & FC απ� την DSM θα δηµι-
ουργο!σε διαρθρωτικ� δεσµ� µεταξ! των δ!ο
συµµαχι�ν και θα οδηγο!σε σε οιονε	 µονο-
π�λια στην αγορ� φυτ�ση� τ�σο σε επ	πεδο
παραγωγ�� �σο και σε επ	πεδο διανοµ��.

285. Η DSM υπ�βαλε πακ�το δεσµε!σεων
που προ�βλεπαν τη λ�ξη τη� συµµαχ	α� τη�
µε την BASF για την παραγωγ� και διανοµ�
ενζ!µων ζωοτροφ�ν και τη µεταβ	βαση των
δραστηριοτ�των τη� σχετικ� µε την παρα-
γωγ� ενζ!µων ζωοτροφ�ν σε αγοραστ� που

71
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θα εγκριθε	 απ� την Επιτροπ�. Η Επιτροπ�
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι τα διορθωτικ�
µ�τρα εξ�λειφαν τα προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο! και αποκαθιστο!σαν τον αποτελεσµα-
τικ� ανταγωνισµ�.

286. Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε στεν� µε την
Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ,
η οπο	α επ	ση� εξ�τασε την πρ�ξη.

GE/Instrumentarium (1)

287. Στι� 2 Σεπτεµβρ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
υπ� �ρου� την εξαγορ� τη� φινλανδικ�� εται-
ρε	α� Instrumentarium απ� την GE Medical
Systems. Η General Electric (GE) ασκε	 δρα-
στηρι�τητε� σε παγκ�σµιο επ	πεδο σε δι�φο-
ρου� επιχειρηµατικο!� τοµε	� και, µ�σω τη�
GE Medical Systems, διαθ�τει στην αγορ� ευρ!
φ�σµα ιατροτεχνολογικ�ν προϊ�ντων, �πω�
τα µηχαν�µατα διαγνωστικ�� απεικ�νιση� (π.χ.
µηχαν�µατα ακτ	νων Χ), τα ηλεκτροϊατρικ�
συστ�µατα (π.χ. συστ�µατα παρακολο!θηση�
ασθεν�ν) και τα συστ�µατα πληροφορικ�� για
νοσοκοµε	α. Η Instrumentarium ασκε	 δρα-
στηρι�τητε� στου� τοµε	� τη� αναισθησ	α�,
τη� εντατικ�� θεραπε	α� και τη� τεχνολογ	α�
ιατρικ�� απεικ�νιση� µε τα σ�µατα Datex-
Ohmeda, Ziehm και Spacelabs, µια� αµερικα-
νικ�� εταιρε	α� κατασκευ�� συστηµ�των πα-
ρακολο!θηση� ασθεν�ν την οπο	α απ�κτησε
π�ρυσι.

288. Η Επιτροπ� εξ�φρασε την ανησυχ	α �τι
η GE και η Instrumentarium θα κατε	χαν ιδι-
α	τερα υψηλ� µερ	διο στην αγορ� συστηµ�-
των παρακολο!θηση� ασθεν�ν, γεγον�� που
θα �ταν επιζ�µιο για τα νοσοκοµε	α.

289. Στι� σχετικ�� αγορ�� �γιναν σηµαντικ��
ενοποι�σει� τα τελευτα	α χρ�νια, καθ�τι οι
κυρι�τερε� επιχειρ�σει� �γιναν µεγαλ!τερε�
µ�σω τη� εξαγορ�� µικρ�τερων κατασκευα-
στ�ν. Η συγχ�νευση επ�τεινε την τ�ση αυτ�,
µε τη συν�νωση δ!ο εκ των τεσσ�ρων ηγετι-
κ�ν επιχειρ�σεων τη� Ευρ�πη� στα συστ�-
µατα παρακολο!θηση� ασθεν�ν. Η πρ�ξη εξ�-
λειφε �ναν ανταγωνιστ� µε ιδια	τερα
παραπλ�σια θ�ση στην αγορ�, µε αποτ�λε-
σµα να αυξ�νεται σηµαντικ� η ισχ!� τη�
GE/Instrumentarium στην αγορ� περιεγχει-
ρητικ�ν συστηµ�των παρακολο!θηση� ασθε-
ν�ν �ναντι των πελατ�ν τη�, δηλαδ� των νο-
σοκοµε	ων.

290. Η �ρευνα �δειξε επ	ση� �τι η GE θα µπο-
ρο!σε στο µ�λλον να ευνοε	 τα δικ� τη� συ-

στ�µατα παρακολο!θηση� ασθεν�ν στην
εντατικ� θεραπε	α και στον περιεγχειρητικ�
χ�ρο, καθ�� και το δικ� τη� Κλινικ� Πλη-
ροφοριακ� Σ!στηµα µη χορηγ�ντα� τι� απα-
ρα	τητε� πληροφορ	ε� για τη διεπαφ� των συ-
στηµ�των των ανταγωνιστ�ν µε τα συστ�µατα
χορ�γηση� αναισθησ	α� και µε �λλα συναφ�
µηχαν�µατα που θα πωλε	 η επιχε	ρηση που
προκ!πτει απ� τη συγκ�ντρωση. Το!το θα
�βλαπτε τα συµφ�ροντα των νοσοκοµε	ων,
καθ�τι θα περι�ριζε τι� δυνατ�τητε� επιλο-
γ�� προµηθευτ�ν και θα οδηγο!σε δυνητικ�
σε υψηλ�τερε� τιµ��.

291. Η GE δεσµε!θηκε �τι θα πωλ�σει την
επιχε	ρηση Spacelabs τη� Instrumentarium
και �τι θα συν�ψει σειρ� συµφωνι�ν προµ�-
θεια� µε τον αγοραστ� τη�, καθ�� και �τι θα
εξασφαλ	σει τη διαλειτουργικ�τητα µεταξ!
των δικ�ν τη� αναισθησιολογικ�ν µηχανη-
µ�των, συστηµ�των παρακολο!θηση� ασθε-
ν�ν και κλινικ�ν πληροφοριακ�ν συστηµ�-
των, αφεν��, και των προϊ�ντων τρ	των, αφε-
τ�ρου.

292. Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε στεν� µε το
Υπουργε	ο ∆ικαιοσ!νη� των ΗΠΑ κατ� την
εξ�ταση τη� υπ�θεση� GE/Instrumentarium.

3.3. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎ‰fiıËÎ·Ó
‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
ÂÚ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ

Electrabel/Intercommunales (2)

293. Το 2003 η Electrabel κοινοπο	ησε σειρ�
πρ�ξεων µε κοινοτικ� δι�σταση µ�σω των
οπο	ων σχεδ	αζε να αποκτ�σει τι� δραστηρι�-
τητε� των περιφερειακ�ν συνεργατικ�ν επι-
χειρ�σεων κοιν�� ωφ�λεια� (intercommunales)
στον τοµ�α τη� προµ�θεια� ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� και αερ	ου.

294. Προκειµ�νου να υλοποιηθε	 η ελευθ�-
ρωση των βελγικ�ν αγορ�ν ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� και αερ	ου, οι intercommunales �πρεπε
να διαχωρ	σουν τι� δραστηρι�τητ�� του� προ-
µ�θεια� αερ	ου και ηλεκτρικ�� εν�ργεια� σε
επιλ�ξιµου� πελ�τε� απ� τι� δραστηρι�τητε�
διανοµ��. Η Electrabel Customer Solutions
(ECS), εταιρε	α συνδεδεµ�νη µε την Tractebel,
ενεργειακ� τµ�µα τη� Suez, πρ�τεινε να απο-
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COMP/M.3076 ECS/Intercommunale IGAO, COMP/M.3077
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Intercommuncale Gaselwest, COMP/M.3079 ECS/
Intercommunale Imewo, COMP/M.3080 ECS/Intercommunale
Iverlek, �λε� µε ηµεροµην	α 13.2.2003.



II — ∂§∂°Ã√™ ∆ø¡ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø¡

κτ�σει τι� συµβ�σει� προµ�θεια� µε επιλ�-
ξιµου� πελ�τε� που δεν �χουν επιλ�ξει προ-
µηθευτ� και να γ	νει �τσι ο προκαθορισµ�-
νο� προµηθευτ��. Σε αντ�λλαγµα, οι
intercommunales θα αποκτο!σαν συµµετοχ�
στην ECS. Στη Φλ�νδρα, οι σχεδιαζ�µενε�
πρ�ξει� κ�λυπταν τ�σο το α�ριο �σο και τον
ηλεκτρισµ�, εν� οι συµφων	ε� για τη βελγικ�
περιφ�ρεια τη� Βαλλον	α� περιορ	ζονταν στην
ηλεκτρικ� εν�ργεια. ∆εδοµ�νου �τι �λε� οι
συµβ�σει� µε τι� δι�φορε� intercommunales
κοινοποι�θηκαν ω� χωριστ�� πρ�ξει�, ορι-
σµ�νε� απ� αυτ�� τι� πρ�ξει� εν�πιπταν �µεσα
στην αρµοδι�τητα τη� βελγικ�� αρχ�� αντα-
γωνισµο!, η οπο	α κατ�ληξε στο συµπ�ρα-
σµα �τι θα εν	σχυαν τη δεσπ�ζουσα θ�ση τη�
Electrabel στην αγορ�.

295. Προκειµ�νου να διασφαλιστε	 η συν�-
πεια µε προηγο!µενε� αποφ�σει� τη�, η βελ-
γικ� αρχ� ανταγωνισµο! ζ�τησε την παρα-
ποµπ� των κοινοποιηθεισ�ν υποθ�σεων στην
Επιτροπ�. Για �λε� τι� υποθ�σει� µε κοινοτικ�
δι�σταση, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�-
ρασµα �τι η πρ�ξη θα εν	σχυε την �δη δε-
σπ�ζουσα θ�ση τη� Electrabel στην αγορ� προ-
µ�θεια� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και αερ	ου σε
επιλ�ξιµου� πελ�τε�, αγορ�� που �χουν εθνικ�
εµβ�λεια. Η Επιτροπ� συµπ�ρανε επ	ση� �τι
οι εν λ�γω πρ�ξει� θα α!ξαναν σηµαντικ� του�
�δη υψηλο!� φραγµο!� εισ�δου που αντιµε-
τωπ	ζουν οι ανταγωνιστ�� τη� Electrabel στι�
αγορ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� και αερ	ου του
Βελγ	ου. Επιπλ�ον, οι πρ�ξει� θα εξ�λειφαν
τη δυνατ�τητα των ανταγωνιστ�ν να γ	νουν
προκαθορισµ�νοι προµηθευτ��, χαρακτηρι-
σµ�� που ενισχ!ει την αξιοπιστ	α των προ-
µηθευτ�ν στην αγορ�. �τσι, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να παραπ�µψει τι� υποθ�σει� αυτ��
στι� αρµ�διε� βελγικ�� αρχ��. Στι� 4 Ιουλ	ου,
η βελγικ� αρχ� ανταγωνισµο! εν�κρινε τι�
πρ�ξει� (συµπεριλαµβανοµ�νων εκε	νων που
τη� παρ�πεµψε η Επιτροπ��), υπ� ορισµ�νε�
προϋποθ�σει�.

Arla/Express Dairies (1)

296. Στι� 10 Ιουν	ου η Επιτροπ� αποφ�σισε
να παραπ�µψει µ�ρο� τη� σχεδιαζ�µενη� συ-
γκ�ντρωση� µεταξ! τη� δανικ�� εταιρε	α� γα-
λακτοκοµικ�ν προϊ�ντων Arla Foods και τη�
βρετανικ�� Express Dairies στι� βρετανικ��
αρχ�� ανταγωνισµο!, προκειµ�νου οι τελευ-
τα	ε� να εκτιµ�σουν τι� συν�πει�� τη� στον
ανταγωνισµ� στι� αγορ�� προµ�θεια� κατερ-
γασµ�νου φρ�σκου γ�λακτο� και φρ�σκου αν-

θογ�λακτο� στη Βρεταν	α. Την 	δια ηµ�ρα, η
Επιτροπ� εν�κρινε την πρ�ξη �σον αφορ� τι�
υπ�λοιπε� αγορ�� προϊ�ντο� και γεωγραφι-
κ�� αγορ��.

297. Το Ηνωµ�νο Βασ	λειο ζ�τησε απ� την
Επιτροπ� να παραπ�µψει την εξ�ταση ορι-
σµ�νων τµηµ�των τη� υπ�θεση� στι� αρχ��
ανταγωνισµο! τη� εν λ�γω χ�ρα�. Συγκεκρι-
µ�να, ζητ�θηκε η παραποµπ� τη� υπ�θεση�
σε �,τι αφορ� την προµ�θεια ακατ�ργαστου
γ�λακτο� στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο, την προ-
µ�θεια φρ�σκου κατεργασµ�νου γ�λακτο�
στη Μεγ�λη Βρεταν	α και την προµ�θεια συ-
σκευασµ�νου φρ�σκου ανθογ�λακτο� (µη χ!-
δην ανθ�γαλα) στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο. Οι αρ-
χ�� του Ηνωµ�νου Βασιλε	ου ζ�τησαν επ	ση�
να παραπεµφθε	 η υπ�θεση σχετικ� µε την
αγορ� εµφιαλωµ�νου γ�λακτο� (διατ	θεται
κυρ	ω� σε γαλακτοπ�λε�) σε ορισµ�νε� πε-
ριοχ�� τη� Αγγλ	α�, στι� οπο	ε� θε�ρησαν
�τι η πρ�ξη θα µπορο!σε να επηρε�σει τον
ανταγωνισµ�.

298. Η Επιτροπ� �κρινε �τι η πρ�ξη θα δη-
µιουργο!σε δυνητικ� προβλ�µατα ανταγωνι-
σµο!, τα οπο	α θα αντιµετωπ	ζονταν καλ!τερα
απ� τι� βρετανικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! στι�
αγορ�� προµ�θεια� φρ�σκου γ�λακτο�, µη χ!-
δην φρ�σκου ανθογ�λακτο� και εµφιαλωµ�νου
γ�λακτο�. Ωστ�σο, η Επιτροπ� δεν εντ�πισε
προβλ�µατα ανταγωνισµο! στην αγορ� προ-
µ�θεια� ακατ�ργαστου γ�λακτο�, β�σει ατο-
µικ�� � συλλογικ�� δεσπ�ζουσα� θ�ση�. �τσι,
απ�ρριψε αυτ� το τµ�µα του αιτ�µατο� και
εν�κρινε τη σχεδιαζ�µενη πρ�ξη σχετικ� µε
την εν λ�γω αγορ� και τι� αγορ�� για τι�
οπο	ε� δεν ζητ�θηκε παραποµπ�.

Lagardère/Natexis/VUP (2)

299. Στι� 14 Μα7ου οι γαλλικ�� αρχ�� υπ�βα-
λαν α	τηση ζητ�ντα� να του� παραπεµφθε	 η
σχεδιαζ�µενη εξαγορ� τη� Vivendi Universal
Publishing (VUP) απ� το γαλλικ� συγκρ�τηµα
επιχειρ�σεων Lagardère. Η πρ�ξη αφορο!σε
του� δ!ο µεγαλ!τερου� εκδοτικο!� ο	κου� στη
Γαλλ	α.

300. Οι γαλλικ�� αρχ�� θε�ρησαν �τι η πρ�ξη
απειλο!σε να δηµιουργ�σει δεσπ�ζουσε� θ�-
σει� στη Γαλλ	α σε ορισµ�νε� αγορ�� που
εντ�σσονται στην «αλυσ	δα του βιβλ	ου» (αγο-
ρ�� απ�κτηση� δικαιωµ�των των συγγραφ�ων,
�κδοση� και διανοµ��). Ω� εκ το!του, ζ�τησαν
µερικ� παραποµπ� τη� συγκ�ντρωση�, ο!τω�
�στε να µπορ�σουν να εξετ�σουν τι� συν�-
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πειε� τη� πρ�ξη� στι� δι�φορε� αγορ�� τη�
Γαλλ	α�.

301. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι οι περισσ�τερε� αγορ�� ε	χαν υπερεθνικ�
δι�σταση, καθ�τι κ�λυπταν ολ�κληρη τη γαλ-
λ�φωνη περιοχ� τη� Ευρ�πη�, και �τσι δεν
�ταν δυνατ� η παραποµπ� τη� υπ�θεση�.

302. Mσον αφορ� την π�ληση σχολικ�ν βι-
βλ	ων και λοιπ�ν διδακτικ�ν βιβλ	ων, η Επι-
τροπ� �κρινε �τι η αγορ� σχολικ�ν βιβλ	ων
αποτελε	 χωριστ� εθνικ� αγορ�, �πω� ισχυ-
ρ	στηκαν και οι γαλλικ�� αρχ�� (κυρ	ω� λ�γω
τη� !παρξη� εθνικ�ν εκπαιδευτικ�ν προ-
γραµµ�των). Ωστ�σο, η Επιτροπ� δεν �ταν
σε θ�ση να αποφανθε	 ω� προ� τη γεωγραφικ�
δι�σταση τη� αγορ�� λοιπ�ν διδακτικ�ν βι-
βλ	ων. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη τη σηµαντικ� αλ-
ληλεπικ�λυψη µεταξ! των δ!ο αυτ�ν αγορ�ν
και �λων των �λλων δραστηριοτ�των των µε-
ρ�ν στην αλυσ	δα του βιβλ	ου, η Επιτροπ�
θε�ρησε �τι µ	α µ�νο αρχ� θα �πρεπε να εξε-
τ�σει τι� συν�πειε� τη� πρ�ξη� σε �λε� τι�
σχετικ�� αγορ��. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στην
ανωτ�ρω απ�φαση λαµβ�νοντα� επ	ση� υπ�ψη
�τι ο �µιλο� Lagardère προτιµο!σε να εξετα-
στε	 η υπ�θεσ� τη� απ� µ	α µ�νο αρχ�, ιδ	ω�
καθ�τι στι� γαλλικ�� αρχ�� παραπ�µφθηκε
µ�νο η αγορ� π�ληση� σχολικ�ν βιβλ	ων.
Τ�λο�, οι βελγικ�� αρχ�� πληροφ�ρησαν την
Επιτροπ� �τι προτιµο!σαν να εξεταστε	 η
υπ�θεση σε κοινοτικ� επ	πεδο. �τσι, στι�
23 Ιουλ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε απ�φαση
απ�ρριψη� του αιτ�µατο� των γαλλικ�ν αρχ�ν
για τη µερικ� παραποµπ� τη� υπ�θεση�.

BAT/Tabacchi Italiani (1)

303. Στι� 23 Οκτωβρ	ου η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να παραπ�µψει στι� ιταλικ�� αρχ�� αντα-
γωνισµο! την εξ�ταση τη� σχεδιαζ�µενη� εξα-
γορ�� τη� ιταλικ�� εταιρε	α� καπνο! Ente
Tabacchi Italiani (ETI) απ� την British
American Tobacco (BAT).

304. Η BAT ε	ναι διεθν�� εταιρε	α καπνο!
δραστηριοποιο!µενη στην παραγωγ�, εµπο-
ρ	α και π�ληση τσιγ�ρων και �λλων προϊ�-
ντων καπνο! σε παγκ�σµια κλ	µακα. Η ETI ε	-
ναι αν�νυµη εταιρε	α δραστηριοποιο!µενη
στην παραγωγ�, εµπορ	α και π�ληση προϊ�-
ντων καπνο! στην Ιταλ	α. Η πλ�ρω� ελεγχ�-
µενη θυγατρικ�� τη� Etìnera SpA (Etìnera), δια-
ν�µει τα προϊ�ντα αυτ� στην Ιταλ	α.

305. Η πρ�ξη αποτελο!σε το τελευτα	ο στ�-
διο τη� διαδικασ	α� ιδιωτικοπο	ηση� τη� ETI
απ� την ιταλικ� κυβ�ρνηση. Η BAT, µαζ	 µε
δ!ο εµπορικο!� ετα	ρου�, την Axiter SpA και
την FB Group Srl, επελ�γη ω� επικρατ�στε-
ρο� υποψ�φιο� για την ETI.

306. Η ETI κατ�χει τη δε!τερη θ�ση στην
ιταλικ� αγορ� καπνο! µετ� τη Philip Morris.
Μετ� τη συγκ�ντρωση, η BAT θα αποκτο!σε
ηγετικ� θ�ση στο τµ�µα τη� αγορ�� που πε-
ριλαµβ�νει τα προϊ�ντα χαµηλ�� τιµ��.

307. Η ιταλικ� αρχ� ανταγωνισµο! ζ�τησε
απ� την Επιτροπ� να τη� παραπ�µψει την εξ�-
ταση τη� υπ�θεση�. Η Επιτροπ� �κρινε �τι
το α	τηµα �ταν β�σιµο, καθ�τι συν�πιπτε µε
το προκαταρκτικ� συµπ�ρασµα τη� 	δια� τη�
Επιτροπ��, κατ� το οπο	ο ο υψηλ�� βαθµ��
συγκ�ντρωση� τη� αγορ�� και η εξ�λειψη
µια� ισχυρ�� επιχε	ρηση� απ� την αγορ� θα
µπορο!σε να δηµιουργ�σει � να ενισχ!σει
δεσπ�ζουσα θ�ση στι� αγορ�� καπνο! τη� Ιτα-
λ	α�.

4. ¢ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 2003

Philips και Babyliss κατ� Επιτροπ�	 (2)

308. Στι� 3 Απριλ	ου το Πρωτοδικε	ο εξ�-
δωσε αποφ�σει� σχετικ� µε δ!ο παρ�λληλε�
προσφυγ�� τη� Babyliss και τη� Philips για την
ακ!ρωση αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� µε ηµε-
ροµην	α 8 Ιανουαρ	ου 2002 β�σει των οπο	ων
εγκρ	θηκε υπ� �ρου� β�σει του �ρθρου 6 πα-
ρ�γραφο� 2 και εν µ�ρει παραπ�µφθηκε β�σει
του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο α) του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων η απ�κτηση
τη� Moulinex απ� �µεσο ανταγωνιστ� τη�, τη
SEB, γαλλικ� εταιρε	α παραγωγ�� οικιακ�ν
ηλεκτρικ�ν συσκευ�ν. Οι εν λ�γω αποφ�σει�
εν γ�νει επιβεβαι�νουν ουσιαστικ� και τι�
δ!ο αποφ�σει� τη� Επιτροπ��, εν� ακ!ρωσαν
την εγκριτικ� απ�φαση µ�νο σε �,τι αφορ�
π�ντε κρ�τη µ�λη (Ισπαν	α, Φινλανδ	α, Ιρλαν-
δ	α, Ιταλ	α και Ηνωµ�νο Βασ	λειο).

309. Η Philips ε	χε ζητ�σει ακ!ρωση τη� απ�-
φαση� �γκριση� υπ� �ρου� και τη� απ�φαση�
παραποµπ��, εν� η Babyliss ζ�τησε την ακ!-
ρωση µ�νο τη� απ�φαση� �γκριση� υπ� �ρου�.
Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε την α	τηση τη�
Philips και �κανε δεκτ� την προσφυγ� τη�
Babyliss, κατ� το µ�τρο που αφορο!σε την

74
(1) Υπ�θεση COMP/M.3248-BAT/Tabacchi Italiani, 23.10.2003.

(2) Υπ�θεση T-114/02 Babybliss κατ� Επιτροπ�	, υπ�θεση T-
119/02 Royal Philips Electronics NV κατ� Επιτροπ��. 



II — ∂§∂°Ã√™ ∆ø¡ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø¡

Ισπαν	α, τη Φινλανδ	α, την Ιρλανδ	α, την Ιτα-
λ	α και το Ηνωµ�νο Βασ	λειο.

Αποδοχ� τροποποι�σεων των δεσµε�σεων
µετ� την εκπνο� τη	 προθεσµ�α	 τρι�ν
εβδοµ�δων

310. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε τον ισχυρι-
σµ� τη� προσφε!γουσα� �τι η Επιτροπ� δεν
εδικαιο!το να δεχθε	 τροποποι�σει� του αρ-
χικο! πακ�του δεσµε!σεων που υπ�βαλαν τα
µ�ρη µετ� τη λ�ξη τη� προθεσµ	α� τρι�ν εβδο-
µ�δων. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι οι
τροποποι�σει� αυτ�� �ταν απλ�� βελτι�σει�
των δεσµε!σεων που ε	χαν υποβληθε	 αρχικ�.
Εφ�σον η Επιτροπ� θεωρε	 �τι �χει στη δι�-
θεσ� τη� αρκετ� χρ�νο για να εξετ�σει τρο-
ποποι�σει� που υποβ�λλονται εκπρ�θεσµα
και για να διεξαγ�γει τι� απαρα	τητε� �ρευνε�,
πρ�πει να ε	ναι σε θ�ση να εγκρ	νει τη συ-
γκ�ντρωση, ακ�µη και αν οι τροποποι�σει�
υποβ�λλονται µετ� τη λ�ξη τη� προθεσµ	α�.
Ωστ�σο, το Πρωτοδικε	ο παρατ�ρησε �τι η
Επιτροπ� πρ�πει να τηρε	 του� �ρου� την ανα-
κο	νωση� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τα διορ-
θωτικ� µ�τρα που γ	νονται δεκτ� β�σει του
κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων, διασφαλ	-
ζοντα� �τι οι τυχ�ν τροποποι�σει� των δια-
φ�ρων σχεδιαζ�µενων δεσµε!σεων περιορ	-
ζονται σε ελ�σσονο� σηµασ	α� αλλαγ��.

Επαρκε�	 δεσµε�σει	 ω	 προ	 τι	 γεωγραφικ�	
αγορ�	 τι	 οπο�ε	 αφορο�ν

311. Οι προσφε!γουσε� προσ�βαλαν τη δ�-
σµευση σχετικ� µε την παραχ�ρηση �δεια�
εκµετ�λλευση� του σ�µατο� Moulinex για πε-
ριορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα, υποστηρ	ζο-
ντα� �τι δεν �ταν κατ�λληλη για την �ρση
των προβληµ�των ανταγωνισµο! που εντοπ	-
στηκαν. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι δεν
µπορε	 να αποκλειστε	 εκ των προτ�ρων �τι
�να διορθωτικ� µ�τρο που αφορ� τη συµπε-
ριφορ�, �πω� η παραχ�ρηση �δεια� εκµε-
τ�λλευση� σ�µατο�, ε	ναι και αυτ� ικαν� να
επιλ!σει τα προβλ�µατα ανταγωνισµο! που
θ�τει µια συγκ�ντρωση. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη
τη σηµασ	α των σηµ�των στι� οικε	ε� αγο-
ρ��, το Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε το σκεπτικ�
τη� Επιτροπ�� κατ� το οπο	ο η δ�σµευση �ταν
κατ�λληλη και αναλογικ�. Οµο	ω�, το Πρω-
τοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι η παραχ�ρηση
�δεια� εκµετ�λλευση� του σ�µατο� για πε-
ρ	οδο π�ντε ετ�ν και στη συν�χεια η µη χρη-
σιµοπο	ηση του σ�µατο� Moulinex για πρ�-
σθετη περ	οδο τρι�ν ετ�ν αποτελο!σαν
επαρκ� διορθωτικ� µ�τρα. Το Πρωτοδικε	ο
αποφ�νθηκε επ	ση� �τι η Επιτροπ� ορθ��
επ�κτεινε την �δεια εκµετ�λλευση� του σ�-

µατο� Moulinex σε �λε� τι� κατηγορ	ε� µι-
κρ�ν ηλεκτρικ�ν συσκευ�ν, παρ�λο που δια-
τυπ�θηκαν σοβαρ�� αµφιβολ	ε� µ�νο σε
σχ�ση µε µ	α κατηγορ	α προϊ�ντο�. �τσι το
Πρωτοδικε	ο επιβεβα	ωσε την εγκυρ�τητα
τη� αν�λυση� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε τα
αποτελ�σµατα χαρτοφυλακ	ου τη� συγκ�-
ντρωση� στι� σχετικ�� αγορ��, στι� οπο	ε� το
σ�µα ε	ναι το σηµαντικ�τερο στοιχε	ο του
ανταγωνισµο! και η φ�µη του σ�µατο� ε	ναι
επωφελ�� για �λα τα προϊ�ντα.

∆εν �ταν δυνατ# να αποκλειστο�ν οι σοβαρ�	
αµφιβολ�ε	 σε γεωγραφικ�	 αγορ�	 στι	 οπο�ε	
δεν αναλ�φθηκαν δεσµε�σει	

312. Η Babybliss προ�βαλε ω� λ�γο ακυρ�-
σεω� το γεγον�� �τι η Επιτροπ� δεν απα	τησε
την αν�ληψη δεσµε!σεων σε ορισµ�νε� αγο-
ρ�� (Ιταλ	α, Ισπαν	α, Φινλανδ	α, Ηνωµ�νο Βα-
σ	λειο και Ιρλανδ	α), στι� οπο	ε� η συγκ�-
ντρωση προκαλο!σε σοβαρ� προβλ�µατα
ανταγωνισµο!.

313. Το Πρωτοδικε	ο υπενθ!µισε �τι η απ�-
φαση τη� Επιτροπ�� εκδ�θηκε β�σει διαδι-
κασ	α� που περιλ�µβανε τ�σσερα στ�δια.
Πρ�τον, η Επιτροπ� εξ�τασε αν το µερ	διο
αγορ�� τη� ν�α� επιχε	ρηση� θα υπερ�βαινε
το 40% σε κ�θε αγορ� προϊ�ντο�. ∆ε!τερον,
θε�ρησε �τι οι σοβαρ�� αµφιβολ	ε� µπορο!-
σαν να αποκλειστο!ν �που δεν υπ�ρχαν ση-
µαντικ�� αλληλεπικαλ!ψει� �, τρ	τον, �ταν
η παρουσ	α των ανταγωνιστ�ν �ταν σηµα-
ντικ�. Τ�ταρτον, θε�ρησε �τι οι σοβαρ�� αµ-
φιβολ	ε� µπορο!σαν να αποκλειστο!ν �ταν η
αγορ� προϊ�ντο� ε	χε µικρ� σηµασ	α σε
σχ�ση µε �λε� τι� µικρ�� ηλεκτρικ�� οικιακ��
συσκευ�� τη� ν�α� επιχε	ρηση�, δι�τι στην
περ	πτωση αυτ� οι �µποροι λιανικ�� π�ληση�
θα ε	χαν αντισταθµιστικ� αγοραστικ� ισχ!
(αντ	στροφο αποτ�λεσµα χαρτοφυλακ	ου).

314. Mσον αφορ� το πρ�το στ�διο, το Πρω-
τοδικε	ο δεν διατ!πωσε αντιρρ�σει� σχετικ�
µε την εκτ	µηση τη� Επιτροπ�� �τι �να συν-
δυασµ�νο µερ	διο αγορ�� !ψου� 40% µπορε	
να αποτελε	 �νδειξη σοβαρ�ν αµφιβολι�ν
στι� µεµονωµ�νε� οικε	ε� αγορ��, µε την επι-
φ!λαξη �τι θα εξεταστο!ν και �λλοι παρ�γο-
ντε�. Mσον αφορ� το δε!τερο στ�διο, το Πρω-
τοδικε	ο επιβεβα	ωσε �τι οι σοβαρ�� αµφι-
βολ	ε� µπορο!σαν να αποκλειστο!ν �ταν οι
αλληλεπικαλ!ψει� ε	ναι πρ�γµατι µη σηµα-
ντικ��. Ωστ�σο, το Πρωτοδικε	ο υπογρ�µ-
µισε �τι αγορ�� στι� οπο	ε� δεν υπ�ρχουν ση-
µαντικ�� αλληλεπικαλ!ψει�, αλλ� τα µ�ρη
κατ�χουν �δη υψηλ� µερ	δια αγορ�� πριν απ�
τη συγκ�ντρωση, πρ�πει επ	ση� να λαµβ�νο-
νται υπ�ψη κατ� την εκτ	µηση των ενδεχ�- 75



µενων αποτελεσµ�των χαρτοφυλακ	ου. Ω�
προ� το τρ	το στ�διο, το Πρωτοδικε	ο παρα-
τ�ρησε �τι στι� αγορ�� για τι� οπο	ε� διατυ-
π�θηκαν σοβαρ�� αµφιβολ	ε�, η παρουσ	α
ανταγωνιστ�ν θα µπορο!σε να εξαλε	ψει αυ-
τ�� τι� σοβαρ�� αµφιβολ	ε�, µ�νον εφ�σον οι
ανταγωνιστ�� κατε	χαν αρκετ� ισχυρ�� θ�-
σει� στην αγορ�, �στε να ε	ναι σε θ�ση να
αποτελ�σουν πρ�γµατι αντιστ�θµισµα στα
µ�ρη τη� συγκ�ντρωση�.

315. Το Πρωτοδικε	ο διαφ�νησε µε το τ�-
ταρτο στ�διο τη� αν�λυση� τη� Επιτροπ��.
∆εν συµφ�νησε µε το συµπ�ρασµα τη� Επι-
τροπ�� �τι, �ταν οι αγορ�� προϊ�ντο� στι�
οπο	ε� τα µ�ρη κατ�χουν ισχυρ�� θ�σει� �χουν
µικρ� σηµασ	α σε σχ�ση µε �λε� τι� µικρ��
ηλεκτρικ�� οικιακ�� συσκευ�� τη� επιχε	ρη-
ση� που προκ!πτει απ� τη συγκ�ντρωση, κ�θε
καταχρηστικ� συµπεριφορ� σε οποιαδ�ποτε
απ� τι� αγορ�� στι� οπο	ε� υπ�ρχε δεσπ�-
ζουσα θ�ση θα «τιµωρε	το» µ�σω µε	ωση� των
αγορ�ν προϊ�ντων SEB-Moulinex σε �λλε�
αγορ��. Το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι η Επι-
τροπ� δεν ε	χε αποδε	ξει �τι οι �µποροι λια-
νικ�� π�ληση� θα συµπεριφ�ρονταν κατ� τον
τρ�πο που περι�γραψε και δεν θα µετακ!λιαν
απλ�� τι� αυξ�σει� των τιµ�ν στου� τελικο!�
καταναλωτ��. Το Πρωτοδικε	ο παρατ�ρησε
επ	ση� �τι η «τιµωρ	α» τυχ�ν καταχρηστικ��
συµπεριφορ�� τη� ν�α� επιχε	ρηση� απ� του�
εµπ�ρου� λιανικ�� π�ληση� δε	χνει απλ��
�τι οι �µποροι αυτο	 µπορε	 να ε	ναι σε θ�ση
να εµποδ	σουν τη SEB-Moulinex να προβε	
σε κατ�χρηση τη� θ�ση� τη�. Ωστ�σο, ο κα-
νονισµ�� περ	 συγκεντρ�σεων αποσκοπε	
στην απαγ�ρευση τη� εν	σχυση� � δηµιουρ-
γ	α� δεσπ�ζουσα� θ�ση� και �χι τη� κατ�-
χρηση� αυτ��. �τσι, το Πρωτοδικε	ο απο-
φ�νθηκε �τι η αν�λυση τη� Επιτροπ�� δεν
τη� επ�τρεπε να αποκλε	σει την !παρξη σο-
βαρ�ν αµφιβολι�ν στη Φινλανδ	α, στην Ισπα-
ν	α, στην Ιταλ	α, στο Ηνωµ�νο Βασ	λειο και
την Ιρλανδ	α.

Παραποµπ� β�σει του �ρθρου 9

316. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι η προ-
σφυγ� τη� Philips �ταν παραδεκτ�, επειδ� η
απ�φαση παραποµπ�� β�σει του �ρθρου 9
�ταν πιθαν� να παραγ�γει �µεσα και αυτ�-
µατα �ννοµα αποτελ�σµατα για τη Philips, κ!-
ριο ανταγωνιστ� τη� SEB-Moulinex στη Γαλ-
λ	α. Η απ�φαση παραποµπ�� επηρε�ζει τα ν�-
µιµα δικαι�µατα τη� Philips, στερ�ντα� τη�
τη δυνατ�τητα να συµµετ�σχει στην �ρευνα
τη� Επιτροπ�� β�σει τη� διαδικασ	α� που προ-
βλ�πεται στο �ρθρο 18 παρ�γραφο� 4 του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων, �ταν η διαδι-
κασ	α εισ�ρχεται στο δε!τερο στ�διο. Στ�-

ρησε απ� του� εν λ�γω τρ	του� το δικα	ωµ�
του� β�σει τη� συνθ�κη� ΕΚ να προσβ�λουν
την απ�φαση τη� Επιτροπ�� εν�πιον του Πρω-
τοδικε	ου.

Μερικ� παραποµπ� στι	 γαλλικ�	 αρχ�	

317. Η Philips υποστ�ριξε �τι η παραποµπ�
απ� την Επιτροπ� αντιβα	νει στι� αρχ�� του
�ρθρου 9 του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�-
σεων και �ρχεται σε αντ	θεση µε την προη-
γο!µενη πρακτικ� τη� σχετικ� µε τι� παρα-
ποµπ��.

318. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι οι δ!ο
�ροι του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο α)
πληρο!νται στην εν λ�γω υπ�θεση, υπενθυ-
µ	ζοντα� �τι οι �ροι του εν λ�γω �ρθρου ε	ναι
σωρευτικο	, �χουν νοµικ� χαρακτ�ρα και πρ�-
πει να ερµηνε!ονται β�σει αντικειµενικ�ν
στοιχε	ων. Η !παρξη υψηλ�ν µεριδ	ων αγο-
ρ�� και σηµαντικ�ν φραγµ�ν εισ�δου, καθ��
και η υπεροχ� των µεγ�λων δια!λων διανοµ��
αποτελο!σαν ικαν�� αποδε	ξει� για το �τι η
γαλλικ� αγορ� �ταν διαρθρωτικ�� διαφορε-
τικ� και χωριστ� απ� �λλε� αγορ��. Στη συ-
ν�χεια το Πρωτοδικε	ο εξ�τασε αν η Επι-
τροπ� ορθ�� παρ�πεµψε εν µ�ρει την υπ�-
θεση στι� γαλλικ�� αρχ��. Υπογρ�µµισε �τι
το �ρθρο 9 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο α) του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων παρ�χει µε-
γ�λη διακριτικ� ευχ�ρεια σχετικ� µε την απ�-
φαση αν η εξ�ταση µια� συγκ�ντρωση� θα πα-
ραπεµφθε	 � �χι. Ωστ�σο, το περιθ�ριο
διακριτικ�� ευχ�ρεια� δεν ε	ναι απερι�ριστο.
Η Επιτροπ� δεν µπορε	 να αποφασ	σει να προ-
βε	 σε παραποµπ� ε�ν απ� την εξ�ταση τη� α	-
τηση� του κρ�του� µ�λου� για παραποµπ� τη�
υπ�θεση� προκ!ψει σαφ��, β�σει εν�� συν�-
λου ακριβ�ν και πειστικ�ν αποδε	ξεων, �τι η
παραποµπ� αυτ� δεν µπορε	 να διαφυλ�ξει �
να αποκαταστ�σει τον αποτελεσµατικ� αντα-
γωνισµ� στι� σχετικ�� αγορ��. Εν προκει-
µ�νω, το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι η Επι-
τροπ� µπορο!σε ε!λογα να θεωρ�σει �τι οι
γαλλικ�� αρχ�� θα λ�µβαναν µ�τρα που θα
επ�τρεπαν τη διατ�ρηση � αποκατ�σταση του
ουσιαστικο! ανταγωνισµο! και, κατ� συν�-
πεια, �τι η Επιτροπ� ε	χε ενεργ�σει σ!µφωνα
µε τι� διατ�ξει� του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 3.

319. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε ω� αλυσιτελ�
τον ισχυρισµ� �τι η Επιτροπ� δεν εφ�ρµοσε
την πρακτικ� που ε	χε ακολουθ�σει σε προη-
γο!µενε� αποφ�σει�, δι�τι η εν λ�γω παρα-
ποµπ� �ταν εντ�� του νοµικο! πλαισ	ου που
�χει καθορ	σει το �ρθρο 9.

320. Μετ� την �κδοση τη� απ�φαση� του
Πρωτοδικε	ου, η Επιτροπ� διεξ�γαγε εµπε-76
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ριστατωµ�νη �ρευνα σε �λε� τι� σχετικ�� αγο-
ρ�� που προβλ�πονται στην απ�φαση και κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η πρ�ξη δεν προ-
καλε	 προβλ�µατα ανταγωνισµο!, ιδ	ω� σε
σχ�ση µε το αποτ�λεσµα χαρτοφυλακ	ου. Στι�
11 Νοεµβρ	ου, η πρ�ξη εγκρ	θηκε �νευ �ρων.

Petrolessence SA, Société de gestion de
restauration Routière SA κατ� Επιτροπ�	 (1)

321. Στι� 3 Απριλ	ου το Πρωτοδικε	ο απ�ρ-
ριψε προσφυγ� ακυρ�σεω� απ�φαση� τη�
Επιτροπ�� µε ηµεροµην	α 13 Σεπτεµβρ	ου
2000, µε την οπο	α δεν �κανε δεκτ� τη
Mirabellier ω� κατ�λληλο αγοραστ� �ξι πρα-
τηρ	ων βενζ	νη� στου� γαλλικο!� αυτοκινη-
τ�δροµου�. Τα εν λ�γω πρατ�ρια βενζ	νη�
�πρεπε να εκποιηθο!ν απ� την TotalFina/Elf
(TFE) συνεπε	α των δεσµε!σεων που υπο-
βλ�θηκαν στο πλα	σιο τη� απ�κτηση� του
ελ�γχου τη� Elf απ� την Total Fina (2), η οπο	α
ε	χε εγκριθε	 απ� την Επιτροπ� δυν�µει του
�ρθρου 8 παρ�γραφο� 2 του κανονισµο! περ	
συγκεντρ�σεων στι� 9 Φεβρουαρ	ου 2000. Η
Επιτροπ� �κρινε �τι, απουσ	α των ανωτ�ρω
δεσµε!σεων, η συγκ�ντρωση προκαλο!σε σο-
βαρ� προβλ�µατα ανταγωνισµο!, µεταξ! �λ-
λων, στην αγορ� λιανικ�� π�ληση� βενζ	νη�
στου� γαλλικο!� αυτοκινητοδρ�µου�.

322. Στην προσβληθε	σα απ�φαση, η Επι-
τροπ� ε	χε εκτιµ�σει �τι η Mirabellier —�να�
απ� του� αγοραστ�� που πρ�τειναν τα µ�ρη
τη� συγκ�ντρωση�— δεν πληρο!σε �να απ�
τα κριτ�ρια που προβλ�πονταν στι� δεσµε!-
σει�, συγκεκριµ�να �τι ο αγοραστ�� θα �πρεπε
να ε	ναι ικαν�� να διατηρ�σει � να αναπτ!ξει
ουσιαστικ� ανταγωνισµ�. Η επ�µενη πρ�-
ταση των µερ�ν τη� συγκ�ντρωση� σχετικ� µε
τον υποψ�φιο αγοραστ� δεν περιλ�µβανε τη
Mirabellier και �γινε δεκτ� απ� την Επιτροπ�.

Παραδεκτ#

323. Οι προσφε!γουσε� (Petrolessence, SG2R,
εταιρε	ε� του σχετικο! οµ	λου, µ	α απ� τι�
οπο	ε� εκµεταλλε!εται την επιχε	ρηση
Mirabellier) προσ�βαλαν την απ�φαση µε την
οπο	α η Mirabellier απορρ	φθηκε ω� µη κα-
τ�λληλο� αγοραστ��. Το Πρωτοδικε	ο απο-
φ�νθηκε �τι η απ�φαση απ�ρριψη� πρ�ταση�
των µερ�ν τη� συγκ�ντρωση� για ορισµ�νου�
αγοραστ�� τροποποιε	 τη νοµικ� θ�ση αυτ�ν
των αγοραστ�ν. �κρινε �τι η απ�ρριψη �ταν

απ�φαση που τροποπο	ησε τη νοµικ� θ�ση
του αγοραστ� (Mirabellier).

324. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε την προσφυγ�,
επιβεβαι�νοντα� �τι η Επιτροπ� δεν ε	χε υπο-
π�σει σε πλ�νη εκτιµ�σεω� του προταθ�ντο�
αγοραστ� σε σχ�ση µε τα κριτ�ρια των δε-
σµε!σεων. Στο πλα	σιο αυτ�, το Πρωτοδικε	ο
απ�ρριψε τον ισχυρισµ� των προσφευγουσ�ν
�τι, χαρακτηρ	ζοντα� τη Mirabellier ω� νεοει-
σερχ�µενη χωρ	� πρ�σφατη εµπειρ	α στη σχε-
τικ� αγορ� λιανικ�� π�ληση�, η Επιτροπ�
εφ�ρµοσε διαφορετικ� κριτ�ριο σχετικ� µε
τον αγοραστ�, µη προβλεπ�µενο στι� δε-
σµε!σει�. Επιβεβα	ωσε επ	ση� τα �λλα στοι-
χε	α τη� εκτ	µηση� τη� Επιτροπ��.

325. Στο πλα	σιο αυτ�, το Πρωτοδικε	ο υπεν-
θ!µισε �τι, σ!µφωνα µε την π�για νοµολογ	α
και β�σει των ουσιαστικ�ν καν�νων του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων (ειδικ�τερα
του �ρθρου 2), η Επιτροπ� διαθ�τει διακρι-
τικ� ευχ�ρεια, ιδ	ω� σε �,τι αφορ� τι� εκτι-
µ�σει� οικονοµικο! χαρακτ�ρα. Συνεπ��, ο
�λεγχο� απ� τον κοινοτικ� δικαστ� τη� �σκη-
ση� αυτ�� τη� εξουσ	α�, η οπο	α ε	ναι ουσι�-
δη� για την εφαρµογ� των καν�νων στον το-
µ�α των συγκεντρ�σεων, πρ�πει να γ	νεται
λαµβ�νοντα� υπ�ψη το περιθ�ριο εκτιµ�σεω�
που απαιτε	ται για την οικονοµικ� εκτ	µηση
των συγκεντρ�σεων. Εποµ�νω�, ο �λεγχο�
που ασκε	ται απ� τον κοινοτικ� δικαστ� επ	
των περ	πλοκων οικονοµικ�ν εκτιµ�σεων τη�
Επιτροπ�� κατ� την �σκηση τη� διακριτικ��
τη� ευχ�ρεια� που τη� παρ�χει ο κανονισµ��
περ	 συγκεντρ�σεων πρ�πει να περιορ	ζεται
στο αν τηρ�θηκαν οι διαδικαστικο	 καν�νε�
και οι καν�νε� περ	 αιτιολογ	α�, αν διαπι-
στ�θηκαν µε ακρ	βεια τα πραγµατικ� περι-
στατικ�, αν συντρ�χει περ	πτωση πρ�δηλη�
πλ�νη� εκτιµ�σεω� � καταχρ�σεω� εξουσ	α�.

Verband der freien Rohrwerke κατ�
Επιτροπ�	 (3)

326. Στι� 8 Ιουλ	ου το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε
προσφυγ� τρ	του για την ακ!ρωση απ�φαση�
τη� Επιτροπ�� µε την οπο	α εγκρ	θηκε η απ�-
κτηση τη� Mannesmannroehren-Werke AG
(MRW) απ� τη γερµανικ� χαλυβουργ	α
Salzgitter AG (Salzgitter).

Οι αποφ�σει	 τη	 Επιτροπ�	

327. Με δ!ο αποφ�σει� τη� 5η� Σεπτεµβρ	ου
2000, δυν�µει του �ρθρου 6 παρ�γραφο� 1 στοι-

77
(1) Υπ�θεση T-342/00 Petrolessence SA, Société de gestion de

restauration Routière SA κατ� Επιτροπ��.
(2) Υπ�θεση COMP/M.1628 TotalFina/Elf Aquitaine, 9.2.2000.

(3) Υπ�θεση T-374/00 Verband der freien Rohrwerke e.V. κατ�
Επιτροπ��.



χε	ο β) του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων
(«απ�φαση ΕΚ») και τη� 14η� Σεπτεµβρ	ου
2000 που εκδ�θηκε β�σει του �ρθρου 66 τη�
συνθ�κη� ΕΚΑΧ («απ�φαση ΕΚΑΧ») (1) η
Επιτροπ� εν�κρινε την εξαγορ� τη� MRW
απ� τη Salzgitter. Η Salzgitter ε	ναι ολοκλη-
ρωµ�νη χαλυβουργικ� επιχε	ρηση που πα-
ρ�γει και διαν�µει ευρ! φ�σµα προϊ�ντων,
συµπεριλαµβανοµ�νων των σπειροειδ�� συ-
γκολληµ�νων σωλ�νων µεγ�λη� διαµ�τρου. Η
MRW παρ�γει χαλ!βδινου� σωλ�νε� κ�θε ε	-
δου� απ� την τροφοδοτικ� !λη για τ�τοια προϊ-
�ντα.

328. Η πρ�ξη παρουσ	αζε αλληλεπικαλ!ψει�
στην παραγωγ� ηµικατεργασµ�νων προϊ�-
ντων, αλλ� η Επιτροπ� δεν διαπ	στωσε προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο! λ�γω των σχετικ� χα-
µηλ�ν µεριδ	ων αγορ�� των µερ�ν στι� αγο-
ρ�� χ�λυβα και σωλ�νων του ΕΟΧ και τη�
!παρξη� πλεον�ζουσα� παραγωγικ�� ικαν�-
τητα� στη βιοµηχαν	α. Επειδ� ορισµ�νοι µι-
κρ�τεροι παραγωγο	 σωλ�νων µεγ�λη� δια-
µ�τρου που αγ�ραζαν πρ�τε� !λε� απ� τη
Salzgitter εξ�φρασαν την ανησυχ	α �τι µετ�
την πρ�ξη δεν θα µπορο!σαν ενδεχοµ�νω� να
προµηθε!ονται τι� αναγκα	ε� πρ�τε� !λε� απ�
την επιχε	ρηση που θα προ�κυπτε απ� τη συ-
γκ�ντρωση υπ� ανταγωνιστικο!� �ρου�, η
Salzgitter δ�λωσε �τι θα συν�χιζε να προµη-
θε!ει ελ�σµατα quarto και πλατι�� ταιν	ε� θερ-
µ�� �λαση� (απαρα	τητε� πρ�τε� !λε� για την
κατασκευ� σωλ�νων) χωρ	� διακρ	σει� για να
εξαλειφθο!ν αυτ�� οι ανησυχ	ε�. Η δ�λωση
αυτ� λ�φθηκε υπ�ψη στην απ�φαση ΕΚΑΧ.

329. Η προσφυγ� υποβλ�θηκε απ� δ!ο µι-
κρο!� γερµανο!� κατασκευαστ�� σωλ�νων
και απ� µια εµπορικ� �νωση. Κατ’ ουσ	αν οι
προσφε!γουσε� υποστ�ριξαν �τι οι αποφ�-
σει� τη� Επιτροπ�� δεν διευθ�τησαν επαρκ��
τα προβαλλ�µενα οριζ�ντια και κ�θετα θ�-
µατα τη� συγκ�ντρωση�, ιδ	ω� την προβαλ-
λ�µενη ικαν�τητα και το κ	νητρο τη� Salzgitter
να εφαρµ�ζει διακρ	σει� κατ� των ανεξ�ρτη-
των κατασκευαστ�ν σωλ�νων για να ευνο�-
σει την παραγωγ� σωλ�νων τη� MRW.

330. Το Πρωτοδικε	ο επικ!ρωσε τα συµπε-
ρ�σµατα τη� Επιτροπ�� ω� προ� την αγορ�
προϊ�ντο� και τη γεωγραφικ� �κταση τη� αγο-
ρ�� πλατι�ν ταινι�ν θερµ�� �λαση� και απο-
φ�νθηκε �τι η Επιτροπ� δεν υπ�πεσε σε πρ�-
δηλη πλ�νη εκτιµ�σεω� ω� προ� τι� συν�-
πειε� τη� συγκ�ντρωση� στην αγορ� σωλ�νων

µεγ�λη� διαµ�τρου. Mσον αφορ� την αγορ�
σωλ�νων µικρ�τερη� διαµ�τρου, το Πρωτο-
δικε	ο απ�ρριψε τον ισχυρισµ� των προ-
σφευγουσ�ν �τι η Επιτροπ� δεν ε	χε αναλ!-
σει επαρκ�� τι� συν�πειε� τη� συγκ�ντρωση�
στην αγορ� αυτ�, καθ�τι δεν υπ�ρχε οριζ�-
ντια επικ�λυψη και η επιχε	ρηση που προ�-
κυπτε απ� τη συγκ�ντρωση δεν θα κατε	χε
σηµαντικ� θ�ση στην προηγο!µενου σταδ	ου
αγορ� πλατι�ν ταινι�ν θερµ�� �λαση�.

331. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε επ	ση� τον
ισχυρισµ� των προσφευγουσ�ν �τι η Επι-
τροπ� θα �πρεπε να ε	χε εξετ�σει το γεγον��
�τι, µετ� την πρ�ξη, η Salzgitter µαζ	 µε την
Usinor/DH θα �λεγχε την Europipe, κατα-
σκευαστ� σωλ�νων µεγ�λη� διαµ�τρου που
παρ�γονται απ� ελ�σµατα «quarto» και ται-
νι�ν θερµ�� �λαση�, η οπο	α, απ� κοινο! µε
την TKS, ελ�γχει την HKM, παραγωγ� ακα-
τ�ργαστου χ�λυβα, πλατ�ων προϊ�ντων και
ελασµ�των «quarto». Το Πρωτοδικε	ο απο-
φ�νθηκε �τι, εφ�σον η πρ�ξη κοινοποι�θηκε
στην Επιτροπ� β�σει του κανονισµο! περ	
συγκεντρ�σεων, απουσ	α οποιασδ�ποτε �ν-
δειξη� πραγµατικο! συντονισµο! µεταξ! των
µητρικ�ν εταιρει�ν τη� Europipe και τη�
HKM, η Επιτροπ� δεν �ταν υποχρεωµ�νη να
εξετ�σει τα αποτελ�σµατα αυτ� β�σει του �ρ-
θρου 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

Schlüsselverlag J. S. Moser
κατ� Επιτροπ�	 (2)

332. Στι� 25 Σεπτεµβρ	ου το ∆ικαστ�ριο των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των εξ�δωσε απ�φαση
σχετικ� µε α	τηση αναιρ�σεω� που ασκ�θηκε
απ� την Schlüsselverlag J. S. Moser και �λλου�
(Moser) κατ� δι�ταξη� του Πρωτοδικε	ου µε
την οπο	α ε	χε απορριφθε	 προσφυγ� κατ�
παραλε	ψεω� σχετικ� µε την �ρνηση τη� Επι-
τροπ�� να εξετ�σει συγκ�ντρωση χωρ	� κοι-
νοτικ� δι�σταση (3).

333. Οι αναιρεσε	ουσε� ασκο!ν δραστηρι�-
τητε� στον τοµ�α του τ!που στην Αυστρ	α και
ανταγων	ζονται �µεσα τα µ�ρη τη� συγκ�-
ντρωση�. Το 2001 ε	χαν υποβ�λει καταγγε-
λ	α στην Επιτροπ� σχετικ� µε την απ�κτηση
τη� Kurier-Magazine Verlags GmbH απ�
την Verlagsgruppe News GmbH (�µιλο�
Bertelsmann) υποστηρ	ζοντα� �τι η Επιτροπ�
θα �πρεπε να εξετ�σει τη συγκ�ντρωση (4)

78
(1) Υπ�θεση COMP/M.2045 Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke,

5.9.2000, και υπ�θεση COMP/ECSC.1336 Salzgitter/
Mannesmannroehren-Werke, 14.9.2000.

(2) Υπ�θεση C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH και λοι-
πο� κατ� Επιτροπ��.

(3) Υπ�θεση T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH και λοιπο	
κατ� Επιτροπ��.

(4) Ε	χε εγκριθε	 απ� το αρµ�διο εθνικ� δικαστ�ριο (OLG Βι�ν-
νη�) στι� 26 Ιανουαρ	ου 2001.
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λ�γω τη� προβαλλ�µενη� κοινοτικ�� τη� δι�-
σταση�.

334. Στι� 12 Ιουλ	ου 2001, ο διευθυντ�� τη�
task force συγκεντρ�σεων ε	χε γνωστοποι�-
σει στι� αναιρεσε	ουσε� �τι η συγκ�ντρωση
δεν ε	χε κοινοτικ� δι�σταση, δι�τι δεν ε	χε
σηµειωθε	 υπ�ρβαση των σχετικ�ν ορ	ων ω�
προ� το µερ	διο αγορ�� και επαναβεβα	ωσε
την �ποψ� του στι� 3 Σεπτεµβρ	ου 2001. Οι
δ!ο αυτ�� επιστολ�� περιε	χαν δ�λωση �τι
εκφρ�ζουν τι� απ�ψει� τη� task force συγκε-
ντρ�σεων και δεν δεσµε!ουν την Επιτροπ�.
Η τρ	τη επιστολ� του επαναβεβα	ωσε την 	δια
�ποψη, αλλ� δεν περιε	χε τ�τοια δ�λωση. Το
Πρωτοδικε	ο �κρινε �τι ε	χε πα!σει να υφ	-
σταται το συµφ�ρον των αναιρεσειουσ�ν να
υποβ�λουν προσφυγ� κατ� παραλε	ψεω�,
επειδ� η Επιτροπ� ε	χε υιοθετ�σει την ορι-
στικ� τη� θ�ση επ	 τη� καταγγελ	α� µ�σω τη�
τελευτα	α� επιστολ�� τη� και �τσι η προσφυγ�
κατ� παραλε	ψεω� �ταν απαρ�δεκτη.

Οι υποχρε�σει	 τη	 Επιτροπ�	 σχετικ� µε
τι	 καταγγελ�ε	 σε διαδικασ�ε	 συγκεντρ�σεων

335. Το ∆ικαστ�ριο των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των επικ!ρωσε τη δι�ταξη του Πρωτο-
δικε	ου και µε την ευκαιρ	α αυτ� αποσαφ�-
νισε τι� υποχρε�σει� τη� Επιτροπ�� σχετικ�
µε τι� καταγγελ	ε� σε διαδικασ	ε� συγκε-
ντρ�σεων. Πρ�τον, αποφ�νθηκε �τι η Επι-
τροπ� δεν µπορε	 να µη λ�βει υπ�ψη τι� κα-
ταγγελ	ε� επιχειρ�σεων που δεν ε	ναι συµ-
βαλλ�µενα µ�ρη σε µια συγκ�ντρωση η οπο	α
µπορε	 να �χει κοινοτικ� δι�σταση. Το ∆ι-
καστ�ριο �κρινε �τι η πραγµατοπο	ηση µια�
τ�τοια� πρ�ξη� προ� �φελο� επιχειρ�σεων
που ε	ναι ανταγωνιστ�� των καταγγελλουσ�ν
ε	ναι ικαν� να µεταβ�λει αµ�σω� την κατ�-
σταση αυτ�ν των τελευτα	ων στην οικε	α �
στι� οικε	ε� αγορ��. Κατ� την εκτ	µηση του
∆ικαστηρ	ου, αυτ�� ε	ναι �να� απ� του� λ�-
γου� για του� οπο	ου� το �ρθρο 18 του κανο-
νισµο! περ	 συγκεντρ�σεων προβλ�πει �τι
οι τρ	τοι ενδιαφερ�µενοι µπορο!ν να ακου-
στο!ν απ� την Επιτροπ�.

336. Επιπλ�ον, η Επιτροπ� δεν µπορε	 να
ισχυριστε	 �τι δεν υποχρεο!ται να αποφαν-
θε	 σχετικ� µε την αρµοδι�τητ� τη� ω� αρχ��
ελ�γχου, εν� ε	ναι επιφορτισµ�νη αποκλει-
στικ�, δυν�µει του �ρθρου 21 του κανονισµο!
περ	 συγκεντρ�σεων, να λαµβ�νει τι� απο-
φ�σει� που προβλ�πει ο κανονισµ�� αυτ��.
Αν η Επιτροπ� αρνε	ται να αποφα	νεται τυ-
πικ�, κατ�πιν α	τηση� τρ	των επιχειρ�σεων,
επ	 του ζητ�µατο� αν µια µη κοινοποιηθε	σα
συγκ�ντρωση εµπ	πτει � �χι στο πεδ	ο εφαρ-
µογ�� του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων,

θ�τει τι� επιχειρ�σει� αυτ�� σε αδυναµ	α να
τ!χουν των εγγυ�σεων τη� διαδικασ	α� που
του� παρ�χει η κοινοτικ� νοµοθεσ	α. Συγ-
χρ�νω�, η Επιτροπ� στερε	ται εν�� µ�σου για
να εξακριβ�σει αν οι επιχειρ�σει� που µετ�-
χουν σε µια συγκ�ντρωση κοινοτικ�� δια-
στ�σεω� τηρο!ν �ντω� την υποχρ�ωσ� του�
περ	 κοινοπο	ηση�. Επιπλ�ον, οι καταγγ�λ-
λουσε� επιχειρ�σει� δεν θα µπορο!σαν να
αµφισβητ�σουν την �ρνηση τη� Επιτροπ��
να εκτιµ�σει µια συγκ�ντρωση, �ρνηση η
οπο	α ε	ναι ικαν� να του� προκαλ�σει βλ�βη.

337. Τ�λο�, το ∆ικαστ�ριο αποφ�νθηκε �τι,
προ� το συµφ�ρον τη� χρηστ�� διο	κηση�, η
Επιτροπ� υποχρεο!ται να προβε	 σε ενδε-
λεχ� και αµερ�ληπτη εξ�ταση των καταγγε-
λι�ν των οπο	ων επιλαµβ�νεται. �κρινε �τι
το γεγον�� �τι οι καταγγ�λλοντε�, β�σει του
κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων, δεν �χουν
το δικα	ωµα να εξεταστο!ν οι καταγγελ	ε�
του� υπ� προϋποθ�σει� παρ�µοιε� µε εκε	νε�
των καταγγελι�ν που εµπ	πτουν στο πεδ	ο
εφαρµογ�� του κανονισµο! 17/62, δεν συνε-
π�γεται �τι η Επιτροπ� απαλλ�σσεται απ� το
να αποφανθε	 αν µια συγκ�ντρωση υπ�γεται
στην αρµοδι�τητ� τη� και να συναγ�γει τι�
συν�πειε� που επιβ�λλονται.

338. Το ∆ικαστ�ριο �κρινε �τι �σοι επιδι�-
κουν να αµφισβητ�σουν την αρµοδι�τητα των
εθνικ�ν αρχ�ν να εξετ�σουν µια συγκ�-
ντρωση λ�γω τη� κοινοτικ�� τη� δι�σταση�,
πρ�πει να υποβ�λουν καταγγελ	α στην Επι-
τροπ� εντ�� ε!λογου χρονικο! διαστ�µατο�.
Β�σισε την απα	τηση αυτ� στι� επιταγ��
ασφ�λεια� του δικα	ου για τι� επιχειρ�σει�
και ασφ�λεια� τη� διαδικασ	α� β�σει του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων. Στην προ-
κειµ�νη περ	πτωση, το ∆ικαστ�ριο �κρινε �τι
η καταγγελ	α κατατ�θηκε εκπρ�θεσµα.

Sogecable/Canalsatéllite Digital/
Vía Digital (1)

339. Στι� 30 Σεπτεµβρ	ου το Πρωτοδικε	ο
απ�ρριψε δ!ο προσφυγ�� ακυρ�σεω� απ�φα-
ση� τη� Επιτροπ�� τη� 14η� Αυγο!στου 2002
που υποβλ�θηκαν απ� ισπανικ�� επιχειρ�-
σει� καλωδιακ�� τηλε�ραση� (Aunacable και
λοιπο	). Με την προσβαλλ�µενη απ�φαση η
Επιτροπ� παρ�πεµψε —δυν�µει του �ρθρου 9
του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων— την
εκτ	µηση συγκ�ντρωση� µεταξ! τη� Sogecable
SA και τη� Vía Digital στην ισπανικ� αρχ�
ανταγωνισµο! («απ�φαση παραποµπ��»).

79(1) Συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� T-346 και T-347/02
Sogecable/Canalsatéllite digital/Vía digital κατ� Επιτροπ��.



340. H Sogecable ε	ναι φορ�α� εκµετ�λλευση�
συνδροµητικ�� τηλε�ραση� (via Canal+ και
Canalsatélite Digital) ελεγχ�µενη απ� κοινο!
απ� την Prisa (ισπανικ�� �µιλο� µ�σων µαζι-
κ�� ενηµ�ρωση�) και την Groupe Canal+
(Vivendi). ∆ιευθ!νει �να αναλογικ� καν�λι
συνδροµητικ�� τηλε�ραση� (Canal+) και µια
πλατφ�ρµα ψηφιακ�� δορυφορικ�� τηλε�-
ραση� (Canalsatélite Digital). Παρ�χει τεχνι-
κ�� υπηρεσ	ε� και δραστηριοποιε	ται στην
παραγωγ�/π�ληση/διανοµ� θεµατικ�ν τη-
λεοπτικ�ν καναλι�ν και ταινι�ν, καθ�� και
στην απ�κτηση και π�ληση δικαιωµ�των µε-
τ�δοση� αθλητικ�ν γεγον�των. Η Vía Digital
ε	ναι ο δε!τερο� φορ�α� εκµετ�λλευση� συν-
δροµητικ�� τηλε�ραση� πολλαπλ�ν κανα-
λι�ν στην Ισπαν	α και ελ�γχεται απ� την
Telefónica (τον εδραιωµ�νο ισπανικ� τηλεπι-
κοινωνιακ� φορ�α). Η Επιτροπ� παρ�πεµψε
την υπ�θεση στο σ!νολ� τη� στην Ισπαν	α
µετ� απ� σχετικ� α	τηµα.

Παραδεκτ#

341. Το Πρωτοδικε	ο αποφ�νθηκε �τι, πα-
ρ�λο που η απ�φαση παραποµπ�� δεν επη-
ρ�αζε την ανταγωνιστικ� θ�ση των προσφευ-
γουσ�ν, καθ�τι µ�νο η απ�φαση τη� ισπανι-
κ�� αρχ�� ανταγωνισµο! θα µπορο!σε να �χει
τ�τοιο αποτ�λεσµα, οι προσφε!γουσε� επη-
ρε�ζονταν �µεσα και ατοµικ� απ� την απ�-
φαση παραποµπ��. Το!το οφε	λεται στο γε-
γον�� �τι η απ�φαση παραποµπ�� του�
στ�ρησε το ν�µιµο δικα	ωµ� του� να συµµε-
τ�σχουν ω� τρ	τοι στον �λεγχο τη� συγκ�-
ντρωση� απ� την Επιτροπ� β�σει του �ρθρου
18 παρ�γραφο� 4 του κανονισµο! περ	 συ-
γκεντρ�σεων και να υποβ�λουν προσφυγ�
εν�πιον του Πρωτοδικε	ου.

∆ιακριτ� αγορ�/διακριτ� γεωγραφικ� αγορ�

342. Οι προσφε!γουσε� υποστ�ριξαν �τι δεν
επληρο!το η δε!τερη προϋπ�θεση του �ρ-
θρου 9 παρ�γραφο� 2 του κανονισµο! περ	 συ-
γκεντρ�σεων, δι�τι οι αγορ�� προϊ�ντο� που
προσδιορ	στηκαν στην προσβαλλ�µενη απ�-
φαση δεν συνιστο!σαν αγορ�� στο εσωτερικ�
κρ�του� µ�λου� που παρουσ	αζαν τα χαρα-
κτηριστικ� διακριτ�� αγορ��. Σ!µφωνα µε τι�
προσφε!γουσε�, απαρα	τητο� �ρο� για να θε-
µελιωθε	 το συµπ�ρασµα περ	 !παρξη� «δια-
κριτ�� αγορ��» ε	ναι �τι η εν λ�γω αγορ� πρ�-
πει να διαφ�ρει απ� �λλε� αγορ�� �χι µ�νο
δι�τι αποτελε	 χωριστ� γεωγραφικ� αγορ�,
αλλ� και δι�τι χαρακτηρ	ζεται απ� διαφορε-
τικ� δι�ρθρωση του ανταγωνισµο! σε σχ�ση
µε τα �λλα κρ�τη µ�λη. Οι προσφε!γουσε�
ισχυρ	στηκαν �τι οι οικε	ε� αγορ�� συνδρο-

µητικ�� τηλε�ραση�, τηλεοπτικ�ν δικαιω-
µ�των και τηλεπικοινωνι�ν ε	ναι ευρ!τερε�
απ� µια εθνικ� αγορ�. Ει� επ	ρρωση του ισχυ-
ρισµο! του� επικαλ�στηκαν, µεταξ! �λλων,
το γεγον�� �τι η Canal+ ασκο!σε δραστη-
ρι�τητε� σε αρκετ� κρ�τη µ�λη και �τι η δι�ρ-
θρωση του ανταγωνισµο! ε	ναι πολ! παρεµ-
φερ�� σε δι�φορε� γεωγραφικ�� αγορ��.

343. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε την ανωτ�ρω
ερµηνε	α του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 2 εκτι-
µ�ντα� �τι η �ννοια τη� διακριτ�� αγορ�� πρ�-
πει να νοε	ται ω� αναφερ�µενη σε διαφορε-
τικ� αγορ� προϊ�ντο� και γεωγραφικ� αγορ�
σ!µφωνα µε το �ρθρο 9 παρ�γραφο� 7 του κα-
νονισµο! περ	 συγκεντρ�σεων. Επ’ αυτ�� τη�
β�ση�, το Πρωτοδικε	ο �κρινε ω� αλυσιτε-
λ�� το ε�ν ορισµ�να διαρθρωτικ� στοιχε	α
των οικε	ων αγορ�ν παρατηρο!νται και σε
�λλε� γεωγραφικ�� αγορ��. Για να εκδοθε	
απ�φαση παραποµπ��, αρκε	 να αποδειχθε	
�τι οι �ροι του ανταγωνισµο! στην περιοχ�
στην οπο	α οι οικε	ε� επιχειρ�σει� συµµετ�-
χουν στην προσφορ� αγαθ�ν � υπηρεσι�ν
δεν ε	ναι οµοιογενε	� και �τι, ιδ	ω�, οι προ-
τιµ�σει� των καταναλωτ�ν και οι φραγµο	 ει-
σ�δου περιορ	ζουν την αγορ� στην επικρ�-
τεια συγκεκριµ�νου κρ�του� µ�λου�. Το γε-
γον�� �τι µια επιχε	ρηση δραστηριοποιε	ται
σε δι�φορα κρ�τη µ�λη δεν συνεπ�γεται αυ-
τ�µατα �τι η γεωγραφικ� �κταση των αγορ�ν
στι� οπο	ε� δραστηριοποιε	ται η επιχε	ρηση
υπερβα	νουν την επικρ�τεια συγκεκριµ�νου
κρ�του� µ�λου�.

344. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε επ	ση� τον
ισχυρισµ� �τι η Επιτροπ� θα �πρεπε να ε	χε
αναλ!σει στην απ�φαση παραποµπ�� �λε� τι�
αγορ�� που αναφ�ρονται στην κοινοπο	ηση
και στην α	τηση παραποµπ�� του κρ�του� µ�-
λου�. Το Πρωτοδικε	ο επεσ�µανε �τι ορι-
σµ�νε� απ� τι� αγορ�� που αναφ�ρονται στην
κοινοπο	ηση δεν �ταν επηρεαζ�µενε� αγο-
ρ�� και �τι στην απ�φαση παραποµπ�� τη�
Επιτροπ�� αναφ�ρεται �τι, για ορισµ�νε� αγο-
ρ�� που προσδιορ	ζονται στην α	τηση παρα-
ποµπ��, η απειλ� δηµιουργ	α� � εν	σχυση�
δεσπ�ζουσα� θ�ση� µπορο!σε να αποκλειστε	
ω� ενδεχ�µενο.

345. Το Πρωτοδικε	ο επιβεβα	ωσε �τι η εξου-
σ	α τη� Επιτροπ�� να παραπ�µψει µια συγκ�-
ντρωση δυν�µει του �ρθρου 9 παρ�γραφο� 3
στοιχε	ο α) του κανονισµο! περ	 συγκεντρ�-
σεων περιορ	ζεται µ�νον εφ�σον, κατ� το
χρ�νο εξ�ταση� τη� α	τηση� παραποµπ��, ε	-
ναι σαφ�� β�σει εν�� συν�λου ακριβ�ν και
πειστικ�ν αποδε	ξεων, �τι η παραποµπ� δεν
µπορε	 να διαφυλ�ξει � να αποκαταστ�σει τον
αποτελεσµατικ� ανταγωνισµ�. Το Πρωτοδι-80
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κε	ο �κρινε �τι, λαµβ�νοντα� υπ�ψη το γεγο-
ν�� �τι οι ισπανικ�� αρχ�� ε	χαν στη δι�θεσ�
του� ειδικ� νοµοθετικ� µ�τρα για το χειρισµ�
τη� οικε	α� συγκ�ντρωση�, η Επιτροπ� εν�ρ-
γησε ε!λογα εκτιµ�ντα� �τι η παραποµπ� στην
Ισπαν	α θα διαφ!λασσε και δεν θα απειλο!σε
τον αποτελεσµατικ� ανταγωνισµ�.

346. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε επ	ση� τον
ισχυρισµ� των προσφευγουσ�ν �τι η παρα-
ποµπ� παρ�κκλινε απ� την προηγο!µενη πρα-
κτικ� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε υποθ�σει�
στον τοµ�α των µ�σων µαζικ�� ενηµ�ρωση�.
Οι υποθ�σει� αυτ�� δεν επηρε�ζουν τη νοµι-
µ�τητα τη� απ�φαση� παραποµπ��, καθ�τι
κ�θε παραποµπ� πρ�πει να εξετ�ζεται αυτ�-
νοµα β�σει του �ρθρου 9 του κανονισµο! περ	
συγκεντρ�σεων.

«Παραποµπ� εν λευκ�»

347. Αναφερ�µενο στην π�για νοµολογ	α, το
Πρωτοδικε	ο επεσ�µανε �τι το διατακτικ�
µια� απ�φαση� ε	ναι αλληλ�νδετο µε το σκε-
πτικ� στο οπο	ο βασ	ζεται. Αφο! εξ�θεσε στην
απ�φαση το σκεπτικ� που την οδ�γησε στην
εκτ	µηση �τι σε καθεµι� απ� τι� σχετικ��
(ισπανικ��) αγορ�� η πρ�ξη απειλο!σε να δη-
µιουργ�σει � να ενισχ!σει δεσπ�ζουσα θ�ση
που θα εµπ�διζε τον αποτελεσµατικ� αντα-
γωνισµ�, η Επιτροπ� δεν �ταν υποχρεωµ�νη
να επαναλ�βει αυτ� την αν�λυση στο διατα-
κτικ�, ιδ	ω� δεδοµ�νου �τι η υπ�θεση παρα-
π�µφθηκε στο σ!νολ� τη�. Μια µερικ� πα-
ραποµπ� θα απαιτο!σε ενδεχοµ�νω� ορισµ�-
νε� διευκριν	σει� σχετικ� µε το ποιε� αγορ��
θα �πρεπε να εξεταστο!ν.

348. Mσον αφορ� την προβαλλ�µενη απου-
σ	α οδηγι�ν προ� τι� ισπανικ�� αρχ��, το Πρω-
τοδικε	ο �κρινε �τι οι οδηγ	ε� αυτ�� συν�γο-
νται απ� το �ρθρο 9 του κανονισµο! περ	
συγκεντρ�σεων και απ� το �ρθρο 1 τη� απ�-
φαση� παραποµπ��. Το �ρθρο 9 παρ�γραφο�
8 προβλ�πει �τι το οικε	ο κρ�το� µ�λο� µπο-
ρε	 να λ�βει µ�νο τα µ�τρα που ε	ναι απολ!-
τω� αναγκα	α για τη διατ�ρηση � αποκατ�-
σταση του αποτελεσµατικο! ανταγωνισµο!.
Συνεπ��, η εν λ�γω εθνικ� αρχ� πρ�πει να
λ�βει τ�τοια µ�τρα.

ARD κατ� Επιτροπ�	 (1)

349. Στι� 30 Σεπτεµβρ	ου το Πρωτοδικε	ο
εξ�δωσε απ�φαση που επικ!ρωσε πλ�ρω�
απ�φαση τη� Επιτροπ�� µε την οπο	α ε	χε
εγκριθε	 η απ� κοινο! απ�κτηση του ελ�γχου

του (πρ�ην) γερµανικο! φορ�α εκµετ�λλευ-
ση� συνδροµητικ�� τηλε�ραση� KirchPayTV
απ� την Kirch Holding και τη βρετανικ� επι-
χε	ρηση συνδροµητικ�� τηλε�ραση� BskyB.
Προηγουµ�νω�, η KirchPayTV ελεγχ�ταν
αποκλειστικ� απ� την Kirch Holding. Η απ�-
φαση ε	χε εκδοθε	 στο πρ�το στ�διο και συ-
νοδευ�ταν απ� �ρου� (2).

Η απ#φαση τη	 Επιτροπ�	

350. Η Επιτροπ� εντ�πισε προβλ�µατα αντα-
γωνισµο! στη γερµανικ� αγορ� συνδροµητικ��
τηλε�ραση� και στην αναδυ�µενη αγορ� ψη-
φιακ�ν διαδραστικ�ν τηλεοπτικ�ν υπηρεσι�ν.
Mσον αφορ� τη γερµανικ� αγορ� συνδροµη-
τικ�� τηλε�ραση�, η Επιτροπ� �κρινε �τι δεν
τ	θεται ζ�τηµα εξ�λειψη� τη� BSkyB ω� δυνη-
τικο! ανταγωνιστ�, δι�τι η BSkyB δεν �ταν πι-
θαν� να εισ�λθει στη γερµανικ� αγορ� συν-
δροµητικ�� τηλε�ραση� βραχυπρ�θεσµα �ω�
µακροπρ�θεσµα. Ωστ�σο, θε�ρησε �τι η σχε-
διαζ�µενη πρ�ξη, µ�σω τη� εισρο�� πρ�σθετων
οικονοµικ�ν π�ρων και τεχνογνωσ	α� που θα
παρε	χε η BSkyB, θα εν	σχυε τη δεσπ�ζουσα
θ�ση τη� KirchPayTV στην αγορ�, αυξ�νοντα�
του� �δη υψηλο!� φραγµο!� εισ�δου. Η συ-
γκ�ντρωση θα οδηγο!σε στη δηµιουργ	α δε-
σπ�ζουσα�, αν �χι µονοπωλιακ��, θ�ση� για
την KirchPayTV στην αναδυ�µενη αγορ� ψη-
φιακ�ν διαδραστικ�ν τηλεοπτικ�ν υπηρεσι�ν.

351. Τα κοινοποιο!ντα µ�ρη αν�λαβαν σειρ�
δεσµε!σεων που εξ�λειφαν τα προβλ�µατα
ανταγωνισµο! τα οπο	α ε	χε εντοπ	σει η Επι-
τροπ� σχετικ� µε τι� γερµανικ�� αγορ�� συν-
δροµητικ�� τηλε�ραση� και ψηφιακ�ν δια-
δραστικ�ν υπηρεσι�ν. Σκοπ�� των δεσµε!-
σεων �ταν να χορηγηθε	 σε τρ	του� πρ�σβαση
στην τεχνικ� πλατφ�ρµα τη� Kirch, ιδ	ω�
στου� αποκωδικοποιητ�� d-box τη� Kirch και
να διευκολυνθε	 η δηµιουργ	α πλατφορµ�ν
ανταγωνιστικ�ν τη� Kirch παρ�χοντα� σε τρ	-
του� πρ�σβαση στι� υπηρεσ	ε� συνδροµητι-
κ�� τηλε�ραση� τη� Kirch. �τσι, οι δεσµε!-
σει� µε	ωναν του� φραγµο!� εισ�δου στην
αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�ραση� και εµπ�-
διζαν την KirchPayTV να µετακυλ	σει στην
αγορ� ψηφιακ�ν διαδραστικ�ν τηλεοπτικ�ν
υπηρεσι�ν τη δεσπ�ζουσα θ�ση που κατε	χε
στην αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�ραση�.

Η απ#φαση του Πρωτοδικε�ου

352. Η ARD, �νωση γερµανικ�ν φορ�ων δη-
µ�σια� ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�, προ-
σ�βαλε την απ�φαση τη� Επιτροπ�� και την

81
(1) Υπ�θεση T-158/00 ARD κατ� Επιτροπ��. (2) COMP/JV.37 BSkyB/KirchPayTV, 21.3.2000.



εκ µ�ρου� τη� αποδοχ� των δεσµε!σεων για
π�ντε λ�γου�. Πρ�τον, η ARD υποστ�ριξε
�τι η Επιτροπ� ε	χε υποπ�σει σε πλ�νη εκτι-
µ�σεω� τη� συγκ�ντρωση� β�σει του �ρθρου
2 παρ�γραφοι 3 και 4 του κανονισµο! περ	 συ-
γκεντρ�σεων κατ� το �τι κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι η συγκ�ντρωση δεν θα οδη-
γο!σε στην εξ�λειψη δυνητικο! ανταγωνι-
στ�, βασιζ�µενη στην εκτ	µηση �τι η BSkyB
δεν �ταν πιθαν� να εισ�λθει στην αγορ� συν-
δροµητικ�� τηλε�ραση� τη� Γερµαν	α� βρα-
χυπρ�θεσµα �ω� µεσοπρ�θεσµα. ∆ε!τερον,
η ARD επικαλ�στηκε παρ�βαση του �ρθρου
6 παρ�γραφο� 2 του κανονισµο! περ	 συγκε-
ντρ�σεων, επειδ� κατ� το πρ�το στ�διο τη�
διαδικασ	α� επιτρ�πεται να εγκρ	νονται µ�νον
οι συγκεντρ�σει� που εγε	ρουν πρ�βληµα
ανταγωνισµο! το οπο	ο µπορε	 να προσδιο-
ριστε	 αµ�σω� (�πω� προβλ�πεται στην �γδοη
αιτιολογικ� σκ�ψη του κανονισµο! 1310/97)
και να αντιµετωπιστε	 ε!κολα. Απ� την �ποψη
αυτ�, η ARD ισχυρ	στηκε �τι η Επιτροπ� στο
παρελθ�ν ε	χε απαγορε!σει τρει� συγκε-
ντρ�σει� στη γερµανικ� αγορ� συνδροµητι-
κ�� τηλε�ραση� στι� οπο	ε� εµπλεκ�ταν η
KirchPayTV, γεγον�� που κατ� την εκτ	µηση
τη� προσφε!γουσα� αποδε	κνυε �τι τα προ-
βλ�µατα ανταγωνισµο! δεν �ταν περιορι-
σµ�να ο!τε µπορο!σαν να επιλυθο!ν ε!κολα.
Τρ	τον, η ARD ισχυρ	στηκε �τι οι δεσµε!-
σει� δεν �ταν κατ�λληλε� για την επ	λυση
των προβληµ�των ανταγωνισµο!. Απ� την
�ποψη αυτ�, ισχυρ	στηκε �τι οι δεσµε!σει�
αφορο!σαν µ�νο τη συµπεριφορ� και απλ��
επαναλ�µβαναν τι� ν�µιµε� υποχρε�σει� των
δεσποζουσ�ν εταιρει�ν β�σει του �ρθρου 82
τη� συνθ�κη� ΕΚ. Τ�ταρτον, η ARD υπο-
στ�ριξε �τι η µη κ	νηση του δε!τερου στα-
δ	ου τη� διαδικασ	α� αποτελο!σε πλ�νη �σον
αφορ� τη διαδικασ	α, επειδ� κατ� το πρ�το
στ�διο τη� διαδικασ	α� επιτρ�πεται να εγκρ	-
νονται µ�νον οι συγκεντρ�σει� που εγε	ρουν
πρ�βληµα ανταγωνισµο! το οπο	ο µπορε	 να
προσδιοριστε	 ευχερ�� και να επιλυθε	 ε!-
κολα. Τ�λο�, η ARD υποστ�ριξε �τι δεν �γι-
ναν σεβαστ� τα δικαι�µατ� τη� ω� τρ	του εν-
διαφερ�µενου, δι�τι �γιναν δεκτ�� τροποποι-
ηµ�νε� δεσµε!σει� σε τ�σο �ψιµο στ�διο,
�στε η 	δια δεν �ταν σε θ�ση να παρουσι�-
σει ικανοποιητικ� τι� απ�ψει� τη�.

353. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε τον πρ�το
ισχυρισµ� δι�τι, παρ� την οικονοµικ� αδυ-
ναµ	α τη� KirchPayTV, απουσ	α τη� σχεδια-
ζ�µενη� πρ�ξη�, η BSkyB δεν θα µπορο!σε
να θεωρηθε	 ω� δυνητικ�� ανταγωνιστ�� στη
γερµανικ� αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�ρα-
ση� λ�γω των φραγµ�ν εισ�δου.

354. Mσον αφορ� το δε!τερο ισχυρισµ� τη�
ARD, το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι πρ�πει
να απαντηθο!ν δ!ο διαφορετικ� ερωτ�µατα.
Το πρ�το ερ�τηµα ε	ναι αν η Επιτροπ� µπο-
ρε	 να εγκρ	νει κατ� το πρ�το στ�διο µ�νο
τι� πρ�ξει� που εγε	ρουν πρ�βληµα ανταγω-
νισµο! το οπο	ο µπορε	 να προσδιοριστε	
�µεσα και να αντιµετωπιστε	 ε!κολα, �πω�
αναφ�ρεται στην �γδοη αιτιολογικ� σκ�ψη
του κανονισµο! 1310/97. Το δε!τερο ερ�τηµα
ε	ναι αν το εν λ�γω πρ�βληµα ανταγωνισµο!
µπορο!σε να θεωρηθε	 �τι ε	ναι σαφ�� προσ-
διορισµ�νο και �τι µπορε	 να αντιµετωπιστε	
ευθ�ω�. Το Πρωτοδικε	ο �λαβε θ�ση µ�νο ω�
προ� το δε!τερο ερ�τηµα και δ�λωσε �τι το
γεγον�� πω� στο παρελθ�ν η Επιτροπ� ε	χε
απαγορε!σει τρει� παρ�µοιε� συγκεντρ�σει�
στη γερµανικ� αγορ� συνδροµητικ�� τηλε�-
ραση� στι� οπο	ε� εµπλεκ�ταν η KirchPayTV
δεν αρκο!σε για να αποδε	ξει �τι τα προβλ�-
µατα ανταγωνισµο! στην εν λ�γω πρ�ξη δεν
�ταν περιορισµ�να ο!τε µπορο!σαν να απο-
κατασταθο!ν ε!κολα. Στο πλα	σιο αυτ�, το
Πρωτοδικε	ο υπογρ�µµισε �τι οι προηγο!-
µενε� απαγορευτικ�� αποφ�σει� αφορο!σαν
διαφορετικ� µ�ρη και διαφορετικ� προβλ�-
µατα ανταγωνισµο!.

355. Mσον αφορ� τον τρ	το ισχυρισµ� τη�
ARD, το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι, παρ�λο
που οι δεσµε!σει� αφορο!σαν περισσ�τερο τη
συµπεριφορ� τη� επιχε	ρηση�, ταυτ�χρονα
ε	χαν διαρθρωτικ� χαρακτ�ρα, καθ�τι απο-
σκοπο!σαν στην επ	λυση διαρθρωτικο! προ-
βλ�µατο�, δηλαδ� του προβλ�µατο� τη� ει-
σ�δου τρ	των στην αγορ�. Εποµ�νω�, οι δε-
σµε!σει� δεν µπορο!σαν να θεωρηθο!ν ω�
δεσµε!σει� που αφορο!σαν αµιγ�� τη συ-
µπεριφορ� και ω� ακατ�λληλε� για την επ	-
λυση των προβληµ�των ανταγωνισµο! που
εντ�πισε η Επιτροπ�. Επιπλ�ον, το Πρωτο-
δικε	ο �κρινε �τι οι δεσµε!σει� δηµιουργο!-
σαν πρ�σθετη αξ	α σε σ!γκριση µε µια απλ�
δ�σµευση περ	 µη κατ�χρηση� δεσπ�ζουσα�
θ�ση� β�σει του �ρθρου 82 τη� Συνθ�κη�.

356. Το Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε τον τ�ταρτο
ισχυρισµ� τη� ARD β�σει του σκεπτικο! του
σχετικ� µε τον δε!τερο και τον τρ	το ισχυρι-
σµ�. Ω� προ� τον π�µπτο ισχυρισµ� τη� ARD,
το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι η ARD ε	χε
συµµετ�σχει επαρκ�� στη διαδικασ	α. Η ARD
ε	χε λ�βει ερωτηµατολ�γιο και ε	χε απαντ�-
σει υποβ�λλοντα� τι� απ�ψει� τη� για την
πρ�ξη. Επ	ση�, πραγµατοποι�θηκε σ!σκεψη
στι� Βρυξ�λλε� µεταξ! τη� ARD και του επι-
τελε	ου που χειριζ�ταν την υπ�θεση. Η ARD
ε	χε συµµετ�σχει στου� πρ�του� ελ�γχου�
αγορ�� τη� αρχικ�� πρ�ταση� και τη� πρ�-
τη� τροποπο	ηση� τη� πρ�ταση�. Mσον αφορ�82
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τη δε!τερη (και τελικ�) τροποπο	ηση τη� πρ�-
ταση�, το Πρωτοδικε	ο εκτ	µησε �τι οι τρο-
ποποιηµ�νε� και τελικ�� προτ�σει� περιε	-
χαν µικρ�� µ�νο τροποποι�σει� που µπορο!-
σαν να γ	νουν αποδεκτ�� απ� την Επιτροπ� και
µετ� την παρ�λευση τη� προθεσµ	α� τρι�ν
εβδοµ�δων.

5. ¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

∆ιεθν�	 ∆�κτυο Ανταγωνισµο� (∆∆Α)

357. Η Επιτροπ� συµµετ�χει ενεργ� στην
οµ�δα εργασ	α� του ∆∆Α για τον �λεγχο συ-
γκεντρ�σεων υπαγ�µενων σε πλε	ονε� �ννο-
µε� τ�ξει� απ� τη σ!στασ� τη� στο τ�λο� του
2001. Οι δραστηρι�τητε� τη� οµ�δα� εργα-
σ	α� �χουν επιµεριστε	 σε τρει� διαφορετι-
κ�� 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 συ-
γκεντρ�σεων και µ	α για τι� κοινοποι�σει�
και τι� διαδικασ	ε� που ακολουθο!νται στα
δι�φορα συστ�µατα ελ�γχου των συγκε-
ντρ�σεων. Στο �ργο αυτ�ν των επιµ�ρου� οµ�-
δων συµβ�λλουν και δι�φοροι ιδιωτικο	 ορ-
γανισµο	 και ιδι�τε�. Η Επιτροπ� συµµετ�-
χει ενεργ� και στι� τρει� οµ�δε�. Βασικ��
στ�χο� ε	ναι να εντοπιστο!ν οι τοµε	� δρα-
στηρι�τητα� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων
στου� οπο	ου� θα µπορο!σαν να προωθηθο!ν
β�λτιστε� πρακτικ��, µει�νοντα� �τσι το ρυθ-
µιστικ� κ�στο� και α	ροντα� τα εµπ�δια για
την αµοιβα	α καταν�ηση τη� ακολουθο!µε-
νη� πολιτικ�� στον τοµ�α των συγκεντρ�-
σεων σε διαφορετικ�� �ννοµε� τ�ξει�.

Οµ�δα κοινοποι�σεων και διαδικασι�ν

358. Ο σκοπ�� τη� οµ�δα� αυτ�� �χει τρει�
πτυχ��: να βελτιωθε	 η αποτελεσµατικ�τητα
κ�θε �ννοµη� τ�ξη�, να διευκολυνθε	 η σ!-
γκλιση και να περιοριστε	 το κ�στο� σε δη-
µ�σιου� και ιδιωτικο!� π�ρου� που συνεπ�-
γεται ο �λεγχο� συγκεντρ�σεων υπαγ�µενων
σε πλε	ονε� �ννοµε� τ�ξει�. Για το σκοπ�
αυτ�, η οµ�δα και οι σ!µβουλο	 τη� απ� τον
ιδιωτικ� τοµ�α �χουν καταγρ�ψει τι� νοµο-
θεσ	ε� ελ�γχου των συγκεντρ�σεων και συ-
γκεντρ�νουν πληροφορ	ε� σχετικ� µε τα
�ξοδα και τι� �λλε� επιβαρ!νσει� που συνε-
π�γεται ο �λεγχο� των συγκεντρ�σεων. Η
οµ�δα �χει επιπλ�ον εκπον�σει µια σειρ� κα-
τευθυντ�ριων αρχ�ν για την κοινοπο	ηση συ-
γκεντρ�σεων και τι� διαδικασ	ε� εξ�τασ��
του�, που εγκρ	θηκαν απ� τα µ�λη του ∆∆Α

στην πρ�τη ετ�σια δι�σκεψη του ∆∆Α στη
Ν�πολη τον Οκτ�βριο του 2002.

359. Οι κατευθυντ�ριε� αυτ�� αρχ�� επιδι�-
κεται να λ�βουν τη µορφ� εν�� διεξοδικο! συ-
ν�λου συστ�σεων β�λτιστη� πρακτικ�� («συ-
νιστ�µενε� πρακτικ��»). Τα µ�λη του ∆∆Α
�χουν εγκρ	νει µ�χρι σ�µερα επτ� συνιστ�-
µενε� πρακτικ�� στου� ακ�λουθου� τοµε	�: 1)
σ!νδεση µεταξ! των αποτελεσµ�των τη� πρ�-
ξη� και τη� αρµ�δια� αρχ�� ελ�γχου· 2) αν�-
τατα �ρια για την υποβολ� κοινοπο	ηση�· 3)
χρ�νο� υποβολ�� τη� κοινοπο	ηση�. Οι τρει�
αυτ�� συνιστ�µενε� πρακτικ�� εγκρ	θηκαν
απ� την πρ�τη ετ�σια δι�σκεψη που πραγµα-
τοποι�θηκε π�ρυσι στη Ν�πολη. Τ�σσερι�
ν�ε� συνιστ�µενε� πρακτικ�� εγκρ	θηκαν αυτ�
το χρ�νο απ� τα µ�λη του ∆∆Α κατ� τη δι�-
σκεψη τη� Merida που πραγµατοποι�θηκε τον
Ιο!νιο. Καλ!πτουν τα ακ�λουθα θ�µατα: 4) πε-
ρ	οδοι ελ�γχου (δηλαδ� δι�ρκεια των ερευ-
ν�ν)· 5) απαιτ�σει� αρχικ�� κοινοπο	ηση�
(δηλαδ�, ποιε� πληροφορ	ε� πρ�πει να υπο-
β�λλουν �µεσα τα κοινοποιο!ντα µ�ρη στι�
υπηρεσ	ε�)· 6) διαφ�νεια (δηλαδ�, π�� γνω-
στοποιε	 µια υπηρεσ	α του� λ�γου� για τα µ�-
τρα εφαρµογ�� που λαµβ�νει � δεν λαµβ�νει)·
7) διατ�ξει� σχετικ� µε την αναθε�ρηση του
ελ�γχου των συγκεντρ�σεων (δηλαδ�, πε-
ριοδικ� αναθε�ρηση τη� νοµοθεσ	α� για τον
�λεγχο των συγκεντρ�σεων, διαδικασ	ε� κλπ.).

360. Η οµ�δα προετοιµ�ζει τ�σσερι� ακ�µη
συνιστ�µενε� πρακτικ�� που καλ!πτουν την
εµπιστευτικ�τητα, τη διασφ�λιση δ	καιη� δια-
δικασ	α�, τη διεν�ργεια ερευν�ν σε υποθ�-
σει� συγκεντρ�σεων και τη συνεργασ	α µε-
ταξ! υπηρεσι�ν. ∆ιερευν� επ	ση� τρ�που�
προ�θηση� τη� εφαρµογ�� �/και τη� συµ-
µ�ρφωση� µε τι� κατευθυντ�ριε� αρχ�� (που
εγκρ	θηκαν στη Ν�πολη το 2002) και τι� συ-
νιστ�µενε� πρακτικ��.

Οµ�δα ερευνητικ�ν τεχνικ�ν

361. Η οµ�δα αυτ� ασχολε	ται κυρ	ω� µε την
αν�πτυξη β�λτιστων πρακτικ�ν �ρευνα� σε
υποθ�σει� συγκ�ντρωση�, που περιλαµβ�νουν
ιδ	ω� i) τι� µεθ�δου� συγκ�ντρωση� αξι�πιστων
αποδεικτικ�ν στοιχε	ων· ii) τον αποτελεσµα-
τικ� σχεδιασµ� τη� �ρευνα�· και iii) τη χρ�ση
οικονοµολ�γων/την αξιολ�γηση των οικονο-
µικ�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 κα-
ταγρ�φονται τα µ�σα �ρευνα� που χρησιµο-
ποιο!νται σε δι�φορε� �ννοµε� τ�ξει�.

362. Η οµ�δα ερευνητικ�ν τεχνικ�ν υπ�βαλε
τρει� εκθ�σει� στην ετ�σια δι�σκεψη του 83



2003, και συγκεκριµ�να αν�λυση των ερευ-
νητικ�ν µ�σων που εφαρµ�ζονται σε δι�φορε�
�ννοµε� τ�ξει�, �κθεση σχετικ� µε τη συ-
γκ�ντρωση αξι�πιστων αποδεικτικ�ν στοι-
χε	ων και �κθεση σχετικ� µε το ρ�λο των οι-
κονοµολ�γων και των οικονοµετρικ�ν δεδο-
µ�νων σε υποθ�σει� συγκ�ντρωση�. Η Γ∆
Ανταγωνισµ�� �ταν υπε!θυνη για τη σ!νταξη
τη� πρ�τη� �κθεση�, εν� η συνεισφορ� τη�
�ταν σηµαντικ� και στι� �λλε� δ!ο εκθ�σει�.

Η οµ�δα αναλυτικο� πλαισ�ου

363. Η οµ�δα αυτ� ασχολε	ται µε το γενικ�
αναλυτικ� πλα	σιο για τον �λεγχο των συ-
γκεντρ�σεων, συµπεριλαµβανοµ�νων των ου-
σιαστικ�ν καν�νων για την αν�λυση των συ-
γκεντρ�σεων και των κριτηρ	ων εφαρµογ��
αυτ�ν των καν�νων. Συγκεντρ�νει στοιχε	α
σχετικ� µε του� ουσιαστικο!� καν�νε� που
εφαρµ�ζονται σε κ�θε συµµετ�χουσα �ννοµη
τ�ξη, �πω� πληροφορ	ε� σχετικ� µε τι� κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� για την επιβολ� τη�
νοµοθεσ	α� � σχετικ� µε �λλα ερµηνευτικ�

κε	µενα. Εκπον�θηκε εµπεριστατωµ�νη µε-
λ�τη για τι� επιπτ�σει� που �χουν οι δι�φο-
ροι αυτο	 καν�νε� σε τ�σσερι� διαφορετικ��
�ννοµε� τ�ξει� (Αυστραλ	α, Ν�τια Αφρικ�,
Γερµαν	α και ΗΠΑ).

364. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, η οµ�δα
προ�βη σε εξ�ταση των κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν για τι� συγκεντρ�σει� που εφαρµ�-
ζονται σε δι�φορε� �ννοµε� τ�ξει� (συµπερι-
λαµβανοµ�νου του σχεδ	ου κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν τη� ΕΕ σχετικ� µε τι� οριζ�ντιε� συ-
γκεντρ�σει�) µε τη βο�θεια συµβο!λων απ�
τον ιδιωτικ� τοµ�α. Συντ�χθηκαν π�ντε �γ-
γραφα που αφορο!ν i) τον ορισµ� τη� αγορ��,
ii) τα µονοµερ� αποτελ�σµατα, iii) τα συντο-
νισµ�να αποτελ�σµατα, iv) του� φραγµο!� ει-
σ�δου και επ�κταση�, και v) τη βελτ	ωση τη�
αποτελεσµατικ�τητα�. Τα ανωτ�ρω �γγραφα
παρουσι�στηκαν στην ετ�σια δι�σκεψη µαζ	
µε �γγραφο επισκ�πηση� που περιλαµβ�νει
ορισµ�να συµπερ�σµατα. Η Γ∆ Ανταγωνι-
σµ�� συν�βαλε στη σ!νταξη �λων αυτ�ν των
εγγρ�φων.

6. ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
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ÎÔÈÓfĩ ¤ÏÂÁ¯Ỗ  
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1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

365. 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��, να προω-
θηθε	 ο ανταγωνισµ�� και η ανταγωνιστικ�-
τητα των αγορ�ν σε �λη την Κοιν�τητα και να
προωθηθο!ν οι διαρθρωτικ�� µεταρρυθµ	σει�.
Ιδια	τερη µ�ριµνα λαµβ�νεται προκειµ�νου να
διασφαλιστε	 �τι οι επωφελε	� συν�πειε� τη�
ελευθ�ρωση� δεν υποσκ�πτονται απ� µ�τρα
κρατικ�� εν	σχυση�. Σ!µφωνα µε του� στ�-
χου� πολιτικ�� που προβλ�πονται στα συµπε-
ρ�σµατα του Ευρωπαϊκο! Συµβουλ	ου τη� Στοκ-
χ�λµη�, τα κρ�τη µ�λη πρ�πει να συνεχ	σουν
τι� προσπ�θει�� του� για τη µε	ωση του γενι-
κο! επιπ�δου των ενισχ!σεων, εκφραζ�µενου
ω� ποσοστο! του ακαθ�ριστου εγχ�ριου προϊ-
�ντο� (ΑΕγχΠ) κ�θε κρ�του� µ�λου�, και για
την ανακατανοµ� των ενισχ!σεων ευνο�ντα�
οριζ�ντιου� στ�χου� κοινοτικο! ενδιαφ�ρο-
ντο�, �πω� η εν	σχυση τη� οικονοµικ�� και
κοινωνικ�� συνοχ��, η απασχ�ληση, η προ-
στασ	α του περιβ�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�.

366. 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 νοµικ�
κε	µενα δεσµευτικ� τ�σο για την Επιτροπ�
�σο και για τα κρ�τη µ�λη ε	τε πρ�ξει� µη ανα-
γκαστικο! χαρακτ�ρα που δεσµε!ουν µ�νο την
Επιτροπ�, �πω� κατευθυντ�ριε� γραµµ��, πλα	-
σια καν�νων � ανακοιν�σει�. Υπ�ρχουν κα-
νονισµο	 οι οπο	οι δι�πουν τι� διαδικασ	ε� κοι-
νοπο	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 κα-
θορ	ζουν επ	ση� του� καν�νε� που εφαρµ�ζο-
νται στι� κρατικ�� ενισχ!σει� προ� συγκεκρι-
µ�νου� τοµε	� (π.χ. ναυπηγικ� βιοµηχαν	α). Οι
πρ�ξει� µη αναγκαστικο! χαρακτ�ρα αποσα-
φην	ζουν τα κριτ�ρια β�σει των οπο	ων εκτιµ�
η Επιτροπ� τι� επιµ�ρου� υποθ�σει�.

367. 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 απαλ-
λ�σσονται απ� την υποχρ�ωση κοινοπο	ηση�,
β�σει ειδικ�ν νοµικ�ν µ�σων. Η παρακολο!-
θηση αυτ� θα επεκταθε	 σταδιακ� σε �λε� τι�

αποφ�σει� στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!-
σεων που περι�χουν προϋποθ�σει� µε τι� οπο	ε�
πρ�πει να συµµορφωθο!ν τα κρ�τη µ�λη.

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

2.1. °ÂÓÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË

368. Η σηµαντικ� προσπ�θεια µεταρρ!θµι-
ση� µε στ�χο τη βελτ	ωση και τον εκσυγ-
χρονισµ� των καν�νων για τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει�, τ�σο σε διαδικαστικ� �σο και σε ου-
σιαστικ� επ	πεδο, �χει σηµει�σει µεγ�λη
πρ�οδο και αναµ�νεται να �χει ολοκληρωθε	
πριν απ� τη διε!ρυνση, �τσι �στε να εφαρ-
µοστο!ν οι ν�οι καν�νε� και στι� 25 χ�ρε�
απ� την ηµεροµην	α τη� διε!ρυνση�.

369. Mσον αφορ� τα διαδικαστικ� θ�µατα, �να�
απ� του� βασικο!� στ�χου� των µ�τρων εκσυγ-
χρονισµο! ε	ναι να βελτιωθο!ν και να απλο-
ποιηθο!ν οι διαδικασ	ε� κοινοπο	ηση� και υπο-
βολ�� εκθ�σεων απ� τα κρ�τη µ�λη, αυξ�νο-
ντα� ταυτ�χρονα τη διαφ�νεια και την ασφ�λεια
του δικα	ου. Επιδι�κεται �τσι να απαλλαγε	 η
διαδικασ	α εξ�ταση� των κρατικ�ν ενισχ!σεων
απ� περιττ�� γραφειοκρατικ�� επιβαρ!νσει�,
διευκολ!νοντα� κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο την τα-
χ!τερη �κδοση αποφ�σεων, �ταν το!το ε	ναι
εφικτ�. Επιπλ�ον, µ�σω των εντ!πων κοινο-
πο	ηση� θα δ	δονται στα κρ�τη µ�λη σαφ�στε-
ρε� ενδε	ξει� ω� προ� το ε	δο� των πληροφο-
ριακ�ν στοιχε	ων που χρει�ζεται η Επιτροπ�
για να εκτιµ�σει σωστ� τα δι�φορα µ�τρα εν	-
σχυση�. �τσι αναµ�νεται να επιταχυνθε	 η δια-
δικασ	α ελ�γχου, δεδοµ�νου �τι η Επιτροπ� δεν
θα χρει�ζεται πλ�ον να ζητ� πρ�σθετα πληρο-
φοριακ� στοιχε	α απ� το οικε	ο κρ�το� µ�λο�.

370. Στ�χο� τη� µεταρρ!θµιση� ε	ναι επ	ση�
να επ�λθουν σηµαντικ�� βελτι�σει� στη συ-
νεργασ	α µε τα κρ�τη µ�λη προωθ�ντα� πε-
ρισσ�τερο το δι�λογο και την ανταλλαγ� πλη-
ροφορι�ν, καθ�� και ευαισθητοποι�ντα� τι�
περιφερειακ��, τοπικ�� και εθνικ�� αρχ��,
καθ�� και του� δικαστικο!� λειτουργο!� των
κρατ�ν µελ�ν σε θ�µατα κρατικ�ν ενισχ!-
σεων. Ταυτ�χρονα, θα καταβληθο!ν προσπ�-
θειε� προκειµ�νου να υπαχθε	 ο �λεγχο� των
κρατικ�ν ενισχ!σεων στο ευρ!τερο πλα	σιο
των κοινοτικ�ν πολιτικ�ν, και ιδ	ω� στο πλα	-
σιο τη� σχεδιαζ�µενη� οικονοµικ�� µεταρ-
ρ!θµιση�. Η διαδικασ	α µεταρρ!θµιση� ανα-
µ�νεται να οδηγ�σει σε ευ�λικτε�, προβλ�-
ψιµε� και διαφανε	� διαδικασ	ε�, καθ�� και
σε πιο ασφαλ� οικονοµικ� κριτ�ρια για την
εκτ	µηση των µ�τρων κρατικ�� εν	σχυση�. 87



∆ιαφ�νεια

371. Σε µια ολοκληρωµ�νη αγορ� �πω� η εσω-
τερικ� αγορ�, ε	ναι φανερ� �τι ο αµοιβα	ω�
συµφωνηθε	� στ�χο� του εκσυγχρονισµο! τη�
οικονοµ	α� µπορε	 να επιτευχθε	 µ�νο µ�σω
συντονισµ�νη� δρ�ση� και ανταλλαγ�� πλη-
ροφορι�ν σχετικ� µε τι� β�λτιστε� πρακτι-
κ��. Τα βασικ� εργαλε	α για την ανταλλαγ�
πληροφορι�ν ε	ναι το µητρ�ο κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων και ο π	νακα� αποτελεσµ�των για τι�
κρατικ�� ενισχ!σει�. Τα δ!ο αυτ� µ�σα �χουν
εξελιχθε	 µετ� τη δηµιουργ	α του� το 2001.

Αν�πτυξη στατιστικ�ν εργαλε�ων

372. Τα κρ�τη µ�λη υποχρεο!νται να υπο-
β�λλουν στατιστικ� στοιχε	α και λεπτοµερε	�
πληροφορ	ε� σχετικ� µε τα καθεστ�τα κρα-
τικ�� εν	σχυση�. Στο πλα	σιο τη� µεταρρ!θ-
µιση� του διαδικαστικο! κανονισµο!, βρ	-
σκεται υπ� �κδοση πρ�ταση τη� Επιτροπ��
σχετικ� µε την τυποπο	ηση τη� δι�ρθρωση�
των ετ�σιων εκθ�σεων για την εφαρµογ� �λων
των υφιστ�µενων καθεστ�των εν	σχυση� και
τι� µεµονωµ�νε� χορηγ�σει� εν	σχυση�. Η
τυποποιηµ�νη δι�ρθρωση των εκθ�σεων θα
επιτρ�ψει στην Επιτροπ� να λαµβ�νει ακρι-
βε	� πληροφορ	ε� απ� τα κρ�τη µ�λη σχετικ�
µε τα ε	δη και τα ποσ� εν	σχυση� που χορη-
γο!νται, ο!τω� �στε να µπορε	 να διαµορφ�-
σει γενικ� εικ�να των αποτελεσµ�των των
διαφ�ρων ειδ�ν εν	σχυση� στον ανταγωνισµ�.

Π�νακα	 αποτελεσµ�των για τι	 κρατικ�	
ενισχ�σει	

373. Στο πλα	σιο τη� προσπ�θεια� να κατα-
στε	 η ΕΕ η πιο ανταγωνιστικ� και δυναµικ�,

βασιζ�µενη στη γν�ση οικονοµ	α του κ�σµου,
το Ευρωπαϊκ� Συµβο!λιο τη� Λισσαβ�να� τον
Μ�ρτιο του 2000 κ�λεσε το Συµβο!λιο, την
Επιτροπ� και τα κρ�τη µ�λη να συνεχ	σουν
τι� προσπ�θει�� του� για τη µε	ωση του γενι-
κο! επιπ�δου των κρατικ�ν ενισχ!σεων. Σ!µ-
φωνα µε τι� υπ�ρχουσε� ενδε	ξει�, τα περισ-
σ�τερα κρ�τη µ�λη �χουν λ�βει µ�τρα για να
διασφαλ	σουν την τ�ρηση των δεσµε!σεων
που αν�λαβαν για τη µε	ωση και την ανακα-
τανοµ� των κρατικ�ν ενισχ!σεων. Ο συνολι-
κ�� �γκο� των κρατικ�ν ενισχ!σεων στα 15
κρ�τη µ�λη, ω� ποσοστ� του ΑΕγχΠ, εξακο-
λουθε	 να µει�νεται: το 2001 το συνολικ� ποσ�
των ενισχ!σεων που χορηγ�θηκαν αν�λθε σε
86 δισ. EUR, � 1% του ΑΕγχΠ, �ναντι 102 δισ.
EUR το 1997.

374. Τον Νο�µβριο του 2002 το Συµβο!λιο
Ανταγωνιστικ�τητα� εν�κρινε δ�σµη συµπε-
ρασµ�των σχετικ� µε µια οικονοµικ� προ-
σ�γγιση µε στ�χο τη χορ�γηση λιγ�τερων
και καλ!τερων κρατικ�ν ενισχ!σεων. Τα συ-
µπερ�σµατα του Συµβουλ	ου δ	δουν το �ναυ-
σµα για να εκπονηθε	 µια ευρ!τερη οικονο-
µικ� µελ�τη των συνεπει�ν των κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων ενθαρρ!νοντα� τον εντον�τερο
δι�λογο και την ανταλλαγ� πληροφορι�ν µε-
ταξ! των κρατ�ν µελ�ν. Τα κρ�τη µ�λη κλ�-
θηκαν, µεταξ! �λλων, να εξετ�σουν αν η πα-
ρ�µβαση υπ� µορφ� κρατικ�� εν	σχυση� απο-
τελε	 τον πιο κατ�λληλο και αποτελεσµατικ�
τρ�πο αντιµετ�πιση� των αστοχι�ν τη� αγο-
ρ��. Η �κθεση προ�δου που υπ�βαλε η Επι-
τροπ� στο Συµβο!λιο το 2002 σχετικ� µε τη
µε	ωση των ενισχ!σεων περιλ�µβανε επ	-
σηµο α	τηµα προ� τα κρ�τη µ�λη να αναφ�-
ρουν τα µ�τρα που �χουν λ�βει σε συν�χεια88
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Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Γ∆ Ανταγωνισµ�� διεξ�γαγε εντατικ�� εσωτερικ�� συζητ�σει� σχε-
τικ� µε τον προσδιορισµ� των ενισχ!σεων που δεν ε	ναι πιθαν� να προκαλ�σουν σηµαντικ�� συ-
ν�πειε� στον ανταγωνισµ�, διατηρ�ντα� ταυτ�χρονα τον αυστηρ� �λεγχο των ενισχ!σεων µε
στρεβλωτικ� αποτελ�σµατα. Ε	ναι ε!λογο �τι πρ�πει να δοθε	 προτεραι�τητα σε υποθ�σει� στι�
οπο	ε� ε	ναι πιθαν�τερο να επηρεαστο!ν αρνητικ� �λλα κρ�τη µ�λη.

Κατ�πιν των συζητ�σεων αυτ�ν, σχεδι�ζεται να εκδοθο!ν δ!ο ακ�µη µ�σα. Το πρ�το µ�σο βασ	ζεται
κυρ	ω� στο περιορισµ�νο ποσ� τη� εν	σχυση� και στου� στ�χου� τη� εν	σχυση�. �χει ω� αφετηρ	α
την αρχ� �τι, εφ�σον οι υπ�λοιποι παρ�γοντε� ε	ναι �µοιοι, �σο µικρ�τερο ε	ναι το ποσ� τη� εν	σχυση�
τ�σο µικρ�τερη στρ�βλωση του ανταγωνισµο! ε	ναι πιθαν� να προκαλ�σει. Mταν το ποσ� τη� εν	σχυση�
ε	ναι αρκετ� χαµηλ�, το αντ	στοιχο µ�τρο ενδ�χεται να µπορε	 να θεωρηθε	 ω� µ�τρο που προκαλε	
«µικρ�τερη ανησυχ	α». Το δε!τερο µ�σο βασ	ζεται περισσ�τερο σε τοµεακο!� παρ�γοντε� και επι-
χειρε	 να ξεχωρ	σει τι� δραστηρι�τητε� στι� οπο	ε� το εµπ�ριο µεταξ! κρατ�ν µελ�ν ε	ναι πιο πε-
ριορισµ�νο. Πρ�γµατι, οι τοµε	� που παρ�γουν µη εµπορε!σιµα αγαθ� και υπηρεσ	ε� δεν οδηγο!ν
�µεσα σε µετατ�πιση τη� παραγωγ�� απ� �λλα κρ�τη µ�λη. Ωστ�σο, θα µπορο!σαν να εµποδ	σουν
την εγκατ�σταση ξ�νων ανταγωνιστ�ν. Ο κ	νδυνο� αυτ�� µπορε	 να µειωθε	 διασφαλ	ζοντα� �τι οι
ενισχ!σει� χορηγο!νται χωρ	� διακρ	σει�. Προβλ�πονται επ	ση� πρ�σθετε� προϋποθ�σει� �στε να
µην επωφελο!νται αδικαιολ�γητα απ� ενισχ!σει� µεµονωµ�νε� επιχειρ�σει� εν�� τοµ�α.
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των διαφ�ρων συµπερασµ�των σχετικ� µε τι�
κρατικ�� ενισχ!σει�.

375. Η �κδοση του π	νακα αποτελεσµ�των
του φθινοπ�ρου 2003 συνοψ	ζει τι� συνει-
σφορ�� που ελ�φθησαν απ� 13 κρ�τη µ�λη.
Εξετ�ζει επ	ση� µια απ� τι� πιο στρεβλωτικ��
κατηγορ	ε� κρατικ�� εν	σχυση�, τι� ενισχ!-
σει� για τη δι�σωση και αναδι�ρθρωση προ-
βληµατικ�ν επιχειρ�σεων, και τι� πρ�σφα-
τε� εξελ	ξει� του προγρ�µµατο� τη� Επιτρο-
π�� για τη µεταρρ!θµιση των κρατικ�ν
ενισχ!σεων. Ο π	νακα� αποτελεσµ�των που
εκδ�θηκε την �νοιξη του 2003 παρ�χει µια
γενικ� εικ�να τη� κατ�σταση� των κρατικ�ν
ενισχ!σεων στην �νωση και εξετ�ζει τι� πα-
ρατηρο!µενε� τ�σει� β�σει των πιο πρ�-
σφατων διαθ�σιµων στοιχε	ων (2001). Εκτ��
απ� τι� εκδ�σει� αυτ��, το 2002 εγκαινι�-
στηκε �να� µ�νιµο� online π	νακα� αποτελε-
σµ�των που περιλαµβ�νει ορισµ�νε� ενδε	-
ξει� κα	ρια� σηµασ	α�, στατιστικ� στοιχε	α
και �να φ�ρουµ συζ�τηση� µεταξ! των κρα-
τ�ν µελ�ν.

376. Mσον αφορ� την εξ�ταση µεµονωµ�νων
υποθ�σεων, η Επιτροπ� υιοθ�τησε πρ�σφατα
µια προσ�γγιση βασιζ�µενη περισσ�τερο στα
οικονοµικ� σχετικ� µε την πολιτικ� τη� στον
τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων. Προσανα-
τ�λισε την πολιτικ� τη� σε υποθ�σει� και θ�-
µατα που �χουν σηµασ	α για την περαιτ�ρω
αν�πτυξη τη� εσωτερικ�� αγορ��. �τσι, κατ�
τη δι�ρκεια του 2003 η Επιτροπ� �δωσε προ-
τεραι�τητα σε υποθ�σει� �πω� οι κρατικ��
εγγυ�σει� για γερµανικ��, αυστριακ�� και
γαλλικ�� δηµ�σιε� τρ�πεζε�, µεταβιβ�σει�
κεφαλα	ων προ� τι� Landesbanken στη Γερ-
µαν	α, η υπ�θεση τη� Deutsche Post, η απε-
ρι�ριστη κρατικ� εγγ!ηση υπ�ρ τη� EdF � η
«προκαταβολ� των µετ�χων» υπ�ρ τη� France
Télécom.

377. Dλλο �να σηµαντικ� θ�µα αποτ�λεσαν
οι φορολογικ�� ενισχ!σει�. Στο πλα	σιο αυτ�,
η εφαρµογ� του κ�δικα συµπεριφορ�� κατ�
του επιζ�µιου φορολογικο! ανταγωνισµο!
οδ�γησε στον εντοπισµ� ορισµ�νων δυνητι-
κ�� επιζ�µιων φορολογικ�ν µ�τρων, που στη
συν�χεια αποτ�λεσαν αντικε	µενο �ρευνα�
για κρατικ�� ενισχ!σει�. Σε ορισµ�νε� απ�
αυτ�� τι� υποθ�σει� εκδ�θηκε απ�φαση, χο-
ρηγ�ντα� εν	οτε ορισµ�νη µεταβατικ� πε-
ρ	οδο στα κρ�τη µ�λη για να προσαρµ�σουν
τα συστ�µατ� του�.

2.2. ¡ÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

2.2.1. Κρατικ�	 ενισχ�σει	 για τη δι�σωση
και αναδι�ρθρωση προβληµατικ"ν
επιχειρ�σεων

378. Β�σει των κοινοτικ�ν κατευθυντ�ριων
γραµµ�ν του 1999 σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� για τη δι�σωση και την αναδι�ρθρωση
προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων (1), οι κρατι-
κ�� ενισχ!σει� που επιτρ�πουν σε προβλη-
µατικ�� επιχειρ�σει� να αποφ!γουν την πτ�-
χευση και τι� βοηθο!ν να αναδιαρθρωθο!ν
µπορο!ν να θεωρηθο!ν συµβιβ�σιµε� µ�νον
εφ�σον επιβληθο!ν ορισµ�νε� αυστηρ�� προ-
ϋποθ�σει� στον αποδ�κτη και στο κρ�το� µ�-
λο�. ∆εδοµ�νου �τι η ισχ!� των κατευθυντ�-
ριων γραµµ�ν του 1999 λ�γει τον Οκτ�βριο
του 2004, πραγµατοποι�θηκε αναθε�ρησ�
του�, προκειµ�νου να γ	νουν πιο αυστηρ�� οι
ανωτ�ρω προϋποθ�σει�, αλλ� και να απλο-
ποιηθο!ν οι καν�νε� και να καλυφθο!ν µε-
ρικ� κεν�. Μεταξ! των βασικ�ν θεµ�των που
τελο!ν υπ� εξ�ταση περιλαµβ�νονται τα κα-
τωτ�ρω ενδεχ�µενα:

— να διασφαλιστε	 �τι οι ενισχ!σει� δι�-
σωση� περιορ	ζονται σε αναστρ�ψιµη,
προσωριν� και βραχυπρ�θεσµη οικονο-
µικ� στ�ριξη χορηγο!µενη µ�νον κατ�
το δι�στηµα που απαιτε	ται για να τεθε	
σε εφαρµογ� �να �ρτιο σχ�διο αναδι�ρ-
θρωση�·

— να επικεντρωθε	 ο �λεγχο� των κρατικ�ν
ενισχ!σεων στι� µεγ�λε� επιχειρ�σει�
που ασκο!ν εµπορικ�� δραστηρι�τητε�
σε ολ�κληρη την ΕΕ. Οι επιχειρ�σει�
αυτ�� συν�θω� �χουν µεγαλ!τερο µερ	διο
αγορ�� και �τσι η στ�ριξ� του� απ� το
κρ�το� �χει µεγαλ!τερη επ	δραση στον
ανταγωνισµ� και το εµπ�ριο·

— να ενισχυθε	 η αρχ� κατ� την οπο	α ο
αποδ�κτη� τη� εν	σχυση� υποχρεο!ται
να χρηµατοδοτ�σει µεγ�λο µ�ρο� του
κ�στου� αναδι�ρθρωση� χωρ	� κρατικ�
εν	σχυση και το!το ιδ	ω� για τι� µεγ�λε�
επιχειρ�σει�.

379. Πρ�πει επ	ση� να εξεταστο!ν ορισµ�να
τεχνικ� θ�µατα, �πω� η εφαρµογ� τη� αρχ��
περ	 χορ�γηση� εν	σχυση� «για πρ�τη και
τελευτα	α φορ�» στο πλα	σιο βραχυπρ�θε-
σµων µ�τρων δι�σωση� � η δυνατ�τητα να θε-
σπιστο!ν αυτ�µατα κριτ�ρια για τον καθορι-
σµ� του ποσο! των ενισχ!σεων δι�σωση�.

89
(1) ΕΕ L 288 τη� 9.10.1999, σ. 2-18.



380. Η υπ� εξ�λιξη αναθε�ρηση ε	ναι µια
περ	πλοκη διαδικασ	α που περιλαµβ�νει µα-
κρ�� εσωτερικ�� και εξωτερικ�� διαβουλε!-
σει�, εν� επιδι�κεται να εκδοθο!ν οι ν�ε� κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� πριν απ� τη λ�ξη των
ισχυουσ�ν.

2.2.2. Πλα�σιο για τι	 ενισχ�σει	
στη ναυπηγικ� βιοµηχαν�α

381. Στι� 26 Νοεµβρ	ου η Επιτροπ� εξ�δωσε
πλα	σιο για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� στη ναυ-
πηγικ� βιοµηχαν	α (1) («το πλα	σιο») που αντι-
καθιστ� τον κανονισµ� αριθ. 1540/98 του Συµ-
βουλ	ου τη� 29η� Ιουν	ου 1998 περ	 των ν�ων
καν�νων ενισχ!σεων τη� ναυπηγικ�� βιοµη-
χαν	α� (2), ο οπο	ο� λ�γει την 31η ∆εκεµβρ	ου
2003. Η αρχ� που δι�πει το ν�ο κε	µενο ε	ναι
η απλοπο	ηση των καν�νων για τι� κρατικ��
ενισχ!σει� που �χουν εφαρµογ� στη ναυπη-
γικ� βιοµηχαν	α, τ�σο ω� προ� τη µορφ� �σο
και ω� προ� την ουσ	α του�. Με την �κδοση
του ν�ου κειµ�νου ολοκληρ�νεται η διαδι-
κασ	α «εξοµ�λυνση�» που ε	χε ξεκιν�σει το
1998 µε τον κανονισµ� για τι� ενισχ!σει� στη
ναυπηγικ� βιοµηχαν	α, ο οπο	ο� προ�βλεπε
τη σταδιακ� κατ�ργηση των λειτουργικ�ν
ενισχ!σεων.

382. Οι ν�οι καν�νε� εκδ�θηκαν ω� πλα	σιο
τη� Επιτροπ��. Απ� �ποψη ουσ	α�, οι καν�-
νε� για τι� οριζ�ντιε� ενισχ!σει� επεκτε	νο-
νται στον εν λ�γω τοµ�α, κατ� το µ�τρο του δυ-
νατο!. Το!το περιλαµβ�νει ιδ	ω� την εφαρ-
µογ� των λεγ�µενων «κανονισµ�ν απαλλαγ��
κατ� κατηγορ	α» για τι� ενισχ!σει� στην κα-
τ�ρτιση, τι� ενισχ!σει� στι� ΜΜΕ, τι� ενι-
σχ!σει� απασχ�ληση�, καθ�� και του� καν�-
νε� για τι� ενισχ!σει� de minimis που προη-
γουµ�νω� δεν ε	χαν εφαρµογ� στον εν λ�γω
τοµ�α. Επιπλ�ον, οι απαιτ�σει� κοινοπο	η-
ση� �γιναν λιγ�τερο αυστηρ�� σε σχ�ση µε τα
προβλεπ�µενα στον κανονισµ� για τη ναυ-
πηγικ� βιοµηχαν	α του 1998.

383. Ταυτ�χρονα, το ν�ο κε	µενο αναγνωρ	-
ζει ορισµ�νε� ιδιαιτερ�τητε� που διαχωρ	ζουν
τη ναυπηγικ� βιοµηχαν	α απ� �λλου� τοµε	�.
Οι ιδιαιτερ�τητε� αυτ�� αντικατοπτρ	ζονται σε
ορισµ�να ειδικ� µ�τρα για την εν λ�γω βιο-
µηχαν	α στου� τοµε	� των ενισχ!σεων και-
νοτοµ	α�, των ενισχ!σεων για το κλε	σιµο
εγκαταστ�σεων, των εξαγωγικ�ν πιστ�σεων
και των αναπτυξιακ�ν ενισχ!σεων, καθ�� και
των περιφερειακ�ν ενισχ!σεων.

384. Η ν�α δι�ταξη σχετικ� µε τι� ενισχ!σει�
καινοτοµ	α� αποτελε	 �να απ� τα πιο ενδια-
φ�ροντα χαρακτηριστικ� του πλαισ	ου. Λ�γω
ορισµ�νων µοναδικ�ν χαρακτηριστικ�ν τη�
ναυπηγικ�� βιοµηχαν	α� —�πω� οι µικρ��
σειρ�� παραγωγ��, το µ�γεθο�, η αξ	α και η
πολυπλοκ�τητα των παραγ�µενων µον�δων—
ο κανονισµ�� του 1998 για τη ναυπηγικ� βιο-
µηχαν	α θ�σπισε τι� ενισχ!σει� καινοτοµ	α�.
Μ�λιστα, η ναυπηγικ� βιοµηχαν	α ε	ναι ο
µοναδικ�� τοµ�α� που ε	ναι επιλ�ξιµο� για
ενισχ!σει� αυτο! του ε	δου�. Ωστ�σο, η εφαρ-
µογ� τη� δι�ταξη� σχετικ� µε τι� ενισχ!σει�
καινοτοµ	α� δεν �ταν απολ!τω� ικανοποιη-
τικ�. Το πλα	σιο αποσκοπε	 στο να βελτι�σει
και να ενισχ!σει τη στ�ριξη τη� καινοτοµ	α�
εισ�γοντα� δ!ο βασικ�� αλλαγ�� τη� εν λ�γω
δι�ταξη� (3). Πρ�τον, ο ορισµ�� τη� καινοτο-
µ	α� στον οπο	ο βασ	ζεται αρµ�ζει καλ!τερα
στη φ!ση και τι� ιδια	τερε� αν�γκε� τη� εν
λ�γω βιοµηχαν	α�. ∆ε!τερον, επιτρ�πει υψη-
λ�τερη �νταση εν	σχυση� (µ�χρι 20 % αντ	
του προηγο!µενου ορ	ου 10%). Οι βελτι�σει�
αυτ�� θα καταστ�σουν τη δι�ταξη πιο λει-
τουργικ� και ελκυστικ� για τον τοµ�α.
Ωστ�σο, διατηρε	ται η απα	τηση να λειτουρ-
γε	 η εν	σχυση ω� κ	νητρο, δι�τι µπορο!ν να
ενισχυθο!ν µ�νο τα �ργα που παρουσι�ζουν
κ	νδυνο τεχνολογικ�� � βιοµηχανικ�� απο-
τυχ	α�.

385. Προκειµ�νου να ενθαρρυνθε	 το κλε	-
σιµο µη βι�σιµων εγκαταστ�σεων, καθ�� και
η µετ�βαση σε ειδικευµ�να και υψηλ�� τε-
χνολογ	α� τµ�µατα τη� αγορ��, το πλα	σιο πα-
ρ�χει και π�λι τη δυνατ�τητα χορ�γηση� εν	-
σχυση� για το µερικ� � ολικ� κλε	σιµο ναυ-
πηγε	ων. Τ�λο�, �πω� και ο κανονισµ�� του
1998 σχετικ� µε τη ναυπηγικ� βιοµηχαν	α, το
πλα	σιο αναφ�ρεται στι� σχετικ�� συµφων	ε�
στο πλα	σιο του ΟΟΣΑ για τι� εξαγωγικ�� πι-
στ�σει� και τι� αναπτυξιακ�� ενισχ!σει�, εν�
περι�χει ειδικο!� καν�νε� για τι� περιφερει-
ακ�� ενισχ!σει� στη ναυπηγικ� βιοµηχαν	α.

2.2.3. Ν�ε	 κατευθυντ�ριε	 γραµµ�	 
για τον τοµ�α των θαλ�σσιων µεταφορ"ν

386. Στι� 30 Οκτωβρ	ου η Επιτροπ� δηµοσ	-
ευσε ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει� στον τοµ�α των θαλ�σσιων
µεταφορ�ν. Οι ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ��
αποσκοπο!ν στην εν	σχυση των µεθ�δων πα-
ρακολο!θηση� των συνεπει�ν των κρατικ�ν
ενισχ!σεων και στην παροχ� ν�ων κατευ-
θ!νσεων σχετικ� µε τι� φορολογικ�� απαλ-

90 (1) ΕΕ C 317 τη� 30.12.2003, σ. 11.
(2) ΕΕ L 202 τη� 18.7.1998, σ. 1. (3) Βλ�πε παρ�γραφο 15 του πλαισ	ου.
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λαγ��, διασφαλ	ζοντα� ταυτ�χρονα τον θεµιτ�
ανταγωνισµ� στην εσωτερικ� αγορ�.

2.2.4. Εκτελεστικ�	 κανονισµ�	

387. Η Επιτροπ� υπ�βαλε πρ�ταση ν�ου κα-
νονισµο! για την εφαρµογ� και την αποσα-
φ�νιση ορισµ�νων τµηµ�των του διαδικαστι-
κο! κανονισµο! αριθ. 659/99. Ειδικ�τερα, η
πρ�ταση αποσκοπε	 στην αποσαφ�νιση και
την απλοπο	ηση των διαδικασι�ν κοινοπο	-
ηση�. Επιπλ�ον, καθορ	ζει τι� µεθ�δου� υπο-
λογισµο! των προθεσµι�ν και του επιτοκ	ου
που πρ�πει να χρησιµοποιε	ται στι� διαδικα-
σ	ε� αν�κτηση�. Αναµ�νεται �τι ο κανονι-
σµ�� θα εκδοθε	 το πρ�το τρ	µηνο του 2004.

2.2.5. Πολυτοµεακ� πλα�σιο για µεγ�λα
επενδυτικ� σχ�δια (2002)

388. Κατ�πιν εντατικ�ν διαβουλε!σεων µε
τα κρ�τη µ�λη, η Επιτροπ� τροποπο	ησε το
«Πολυτοµεακ� πλα	σιο για τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ!σει� προ� µεγ�λα επενδυτικ� σχ�-
δια» που εκδ�θηκε το 2002, προκειµ�νου να
δηµιουργηθε	 �να ταχ!τερο, απλο!στερο και
πιο αξι�πιστο σ!στηµα ελ�γχου τη� κρατικ��
στ�ριξη� προ� µεγ�λε� επενδ!σει� (1).

389. Προκειµ�νου να αποτραπο!ν οι σοβα-
ρ�� στρεβλ�σει� του ανταγωνισµο!, το πλα	-
σιο προβλ�πει αυστηρο!� καν�νε� σε τοµε	�
µε διαρθρωτικ� προβλ�µατα. Μ�χρι το τ�λο�
του 2003 �πρεπε να ε	χε καταρτιστε	 κατ�-
λογο� µε αυτο!� του� τοµε	�. Λ�γω των µεθο-
δολογικ�ν και τεχνικ�ν προβληµ�των που
υπ�ρχουν για την κατ�ρτιση εν�� τ�τοιου κα-
ταλ�γου και λαµβ�νοντα� υπ�ψη τα αιτ�µατα
των κρατ�ν µελ�ν, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
αναβ�λει την �κδοση του καταλ�γου.

390. Απουσ	α του ανωτ�ρω καταλ�γου, η Επι-
τροπ� πρ�τεινε στι� 30 Οκτωβρ	ου 2003 σε
�λα τα κρ�τη µ�λη, ω� κατ�λληλο µ�τρο σ!µ-
φωνα µε το �ρθρο 88 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη�, την επ�κταση των υφιστ�µενων µετα-
βατικ�ν καν�νων για τα µεγ�λα επενδυτικ�
σχ�δια σε «ευα	σθητου�» τοµε	� µ�χρι την
31η ∆εκεµβρ	ου 2006. Οι καν�νε� αυτο	 προ-
βλ�πουν �τι δεν επιτρ�πεται η χορ�γηση εν	-
σχυση� σε µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια στον
τοµ�α των συνθετικ�ν ιν�ν, εν� µ�νο περιο-
ρισµ�νη εν	σχυση µπορε	 να επιτραπε	 στην
αυτοκινητοβιοµηχαν	α. Η Επιτροπ� πρ�τεινε
επ	ση� να θεσπιστε	 µια διαδικαστικ� προϋ-
π�θεση σχετικ� µε τα περιφερειακ� επενδυ-

τικ� σχ�δια στον τοµ�α τη� ναυπηγικ�� βιο-
µηχαν	α�.

391. Mλα τα κρ�τη µ�λη δ�χθηκαν τι� προτ�-
σει� τη� Επιτροπ��, και το πολυτοµεακ� πλα	-
σιο του 2002 τροποποι�θηκε αν�λογα (2).

2.2.6. Ενισχ�σει	 Ε & Α υπ�ρ ΜΜΕ

392. Οι ενισχ!σει� στην �ρευνα και αν�πτυξη
µπορο!ν να συµβ�λουν στην οικονοµικ� αν�-
πτυξη, ενισχ!οντα� την ανταγωνιστικ�τητα και
τον�νοντα� την απασχ�ληση. Οι ενισχ!σει�
στην �ρευνα και αν�πτυξη υπ�ρ ΜΜΕ ε	ναι
ιδια	τερα σηµαντικ�, δεδοµ�νου �τι �να απ� τα
διαρθρωτικ� µειονεκτ�µατα των ΜΜΕ �γκει-
ται στη δυσκολ	α πρ�σβαση� στι� ν�ε� τεχνο-
λογικ�� εξελ	ξει� και στη µεταφορ� τεχνολο-
γ	α�. Η Επιτροπ� υιοθ�τησε την �ποψη �τι οι
κρατικ�� ενισχ!σει� στην �ρευνα και αν�πτυξη
θα αποτελ�σουν κ	νητρο για να δραστηριο-
ποιηθο!ν περισσ�τερο οι ΜΜΕ στην �ρευνα
και αν�πτυξη, καθ�τι οι επιχειρ�σει� αυτ�� συ-
ν�θω� διαθ�τουν χαµηλ� ποσοστ� του κ!κλου
εργασι�ν του� σε δραστηρι�τητε� �ρευνα� και
αν�πτυξη�. �τσι, στι� 12 Αυγο!στου 2003 η
Επιτροπ� πρ�τεινε τροποπο	ηση του κανονι-
σµο! αριθ. 70/2001 �στε να περιλ�βει τι� ενι-
σχ!σει� στην Ε & Α (3). Η τροποπο	ηση ανα-
µ�νεται να εκδοθε	 στι� αρχ�� του 2004.

2.2.7. Προσωριν� συνεισφορ� στι	 κρατικ�	
ενισχ�σει	 για ευρυζωνικ�	 υποδοµ�	 
για το ARCP

393. Στι� 28 Ιουλ	ου οι υπηρεσ	ε� τη� Επι-
τροπ�� εξ�δωσαν �γγραφο εργασ	α� µε τ	τλο
«Κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τα κριτ�ρια και
του� �ρου� εφαρµογ�� των διαρθρωτικ�ν τα-
µε	ων στη στ�ριξη των ηλεκτρονικ�ν επι-
κοινωνι�ν». Οι κατευθυντ�ριε� γραµµ��
εστι�ζονται στα κριτ�ρια χορ�γηση� κοινο-
τικ�� στ�ριξη� σε πρωτοβουλ	ε� για ευρυζω-
νικ�� υποδοµ��, αλλ� περιλαµβ�νουν και πα-
ρατηρ�σει� για τα συναφ� θ�µατα κρατικ��
εν	σχυση�. Mσον αφορ� του� καν�νε� αντα-
γωνισµο!, πρ�πει να σηµειωθε	 �τι η κοινο-
τικ� στ�ριξη δεν αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση
κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1,
αλλ� πρ�πει να ακολουθε	 του� 	διου� καν�-
νε� και πρ�πει να λαµβ�νεται υπ�ψη —�ταν
χορηγε	ται ταυτ�χρονα µε κρατικ� χρηµα-
τοδ�τηση— για να καθοριστε	 το συµβιβ�-
σιµο !ψο� τη� εν	σχυση�. Τα ακ�λουθα θ�-
µατα αναπτ!σσονται στι� κατευθυντ�ριε�
γραµµ��.

91(1) Βλ�πε XXXIIη �κθεση επ	 τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο! 2002,
σ. 112.

(2) ΕΕ C 263 τη� 1.11.2003.
(3) ΕΕ C 190 τη� 12.8.2003, σ. 3.



Υποδοµ� που αν�κει σε δηµ#σια αρχ�

394. Η χρηµατοδ�τηση ευρυζωνικ�� υποδο-
µ�� που αν�κει σε δηµ�σια αρχ� δεν συνιστ�
χορ�γηση κρατικ�� εν	σχυση� κατ� την �ν-
νοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1. Η αν�θεση
εργασι�ν για τη δηµιουργ	α αυτ�� τη� υπο-
δοµ�� πρ�πει να ε	ναι σ!µφωνη µε τη σχε-
τικ� κοινοτικ� νοµοθεσ	α. Ωστ�σο, �ταν η
υποδοµ� καθ	σταται διαθ�σιµη σε επιχειρ�-
σει�, το!το πρ�πει να γ	νεται χωρ	� διακρ	-
σει� και µε καταβολ� των κατ�λληλων τελ�ν.
Τα τ�λη δεν απαιτε	ται να καλ!πτουν �λο το
κ�στο� τη� επ�νδυση� —�ταν η αγορ� δεν ε	-
ναι σε θ�ση να παρ�σχει ισοδ!ναµε� υπηρε-
σ	ε�— αλλ� δεν πρ�πει να επιτρ�πουν στου�
χρ�στε� τη� υποδοµ�� να πραγµατοποιο!ν
πρ�σθετα κ�ρδη.

395. Εφ�σον �δη παρ�χεται στην αγορ� υπη-
ρεσ	α ισοδ!ναµη µε αυτ� που παρ�χει η υπο-
δοµ�, τ�τε η υποδοµ� πρ�πει να εκµισθ�νε-
ται µε αντ	τιµο την καταβολ� τελ�ν που επι-
τρ�πει την κ�λυψη του κ�στου� και µια�
δ	καιη� απ�δοση� τη� επ�νδυση�. Εφ�σον η
διαχε	ριση τη� εγκατ�σταση� ανατ	θεται σε
τρ	το, πρ�πει να παραχωρε	ται για περιορι-
σµ�νο χρονικ� δι�στηµα κατ�πιν ανοικτ��
και διαφανο!� διαδικασ	α� χωρ	� διακρ	σει�,
κατ� προτ	µηση µ�σω ανταγωνιστικ�� διαδι-
κασ	α� που οδηγε	 σε αντιστ�θµιση κατα-
βαλλ�µενη απ� τον παραχωρησιο!χο υπ� του�
�ρου� τη� αγορ��. Κατ� καν�να, η διαδικα-
σ	α πρ�πει να διοργαν�νεται στο κατ�λληλο
επ	πεδο (εθνικ�, περιφερειακ� � τοπικ�) υπ�
την εποπτε	α τη� αρµ�δια� αρχ��, η οπο	α
πρ�πει να εξασφαλ	ζει την τ�ρηση τη� σχε-
τικ�� νοµοθεσ	α� και τη συµφων	α µε τι� εθνι-
κ�� και περιφερειακ�� πολιτικ�� στον τοµ�α
τη� κοινων	α� τη� πληροφορ	α�. Ο διαχειρι-
στ�� τη� υποδοµ�� πρ�πει να υπ�κειται σε
λειτουργικο!� καν�νε� που διαφυλ�σσουν τη
φ!ση τη� υποδοµ�� ω� εγκατ�σταση� ανοι-
κτ�� χωρ	� διακρ	σει� σε �λου� του� φορε	�
εκµετ�λλευση� δικτ!ων και υπηρεσι�ν ηλε-
κτρονικ�ν επικοινωνι�ν.

Υποδοµ� που αν�κει σε επιχε�ρηση
� επιχειρ�σει	

396. Σε περ	πτωση (συγ)χρηµατοδ�τηση�
εγκατ�σταση� που αν�κει σε επιχε	ρηση, η
κρατικ� χρηµατοδοτικ� συµβολ� πρ�πει να
πραγµατοποιε	ται υπ� τον �ρο �τι �χουν γ	νει
δεκτο	 λειτουργικο	 καν�νε� που διαφυλ�σ-
σουν τη φ!ση τη� υποδοµ�� ω� εγκατ�στα-
ση� ανοικτ�� χωρ	� διακρ	σει� σε �λου� του�
φορε	� εκµετ�λλευση� δικτ!ων και υπηρε-
σι�ν ηλεκτρονικ�ν επικοινωνι�ν.

397. Πρ�πει να διασφαλ	ζεται �τι το ποσ� τη�
κρατικ�� χρηµατοδ�τηση� �ταν το ελ�χιστο
απαρα	τητο για να µπορ�σει το �ργο να προ-
χωρ�σει, ο!τω� �στε ο φορ�α� που χρησιµο-
ποιε	 την εγκατ�σταση να µην αποκοµ	ζει απ�
τη δραστηρι�τητ� του υψηλ�τερη απ�δοση
απ� τη συν�θη στην αγορ�. Προ� το!το, η
κρατικ� χρηµατοδ�τηση πρ�πει να χορηγε	-
ται µ�σω ανοικτ�ν διαγωνισµ�ν. Κατ� κα-
ν�να, οι διαγωνισµο	 πρ�πει να διοργαν�νο-
νται στο κατ�λληλο επ	πεδο (εθνικ�, περι-
φερειακ� � τοπικ�) υπ� την εποπτε	α τη�
αρµ�δια� αρχ��, η οπο	α πρ�πει να διασφα-
λ	ζει την τ�ρηση τη� σχετικ�� νοµοθεσ	α�
και τη συµφων	α µε τι� εθνικ�� και περιφε-
ρειακ�� πολιτικ�� στον τοµ�α τη� κοινων	α�
τη� πληροφορ	α�. Οι ανταγωνιστ�� πρ�πει να
καλο!νται να υποβ�λουν τεχνικ� και οικο-
νοµικ� προσφορ�. Η σ!µβαση θα πρ�πει να
ανατ	θεται στον � στου� φορε	� εκµετ�λλευ-
ση� των οπο	ων τα δ	κτυα ηλεκτρονικ�ν επι-
κοινωνι�ν πληρο!ν τι� ελ�χιστε� προβλεπ�-
µενε� απαιτ�σει� για την υπηρεσ	α (απ�
�ποψη ποι�τητα� τη� υπηρεσ	α�, µελλοντι-
κ�ν βελτι�σεων κλπ.) µε το χαµηλ�τερο κ�-
στο�.

�ργα µη ανοικτ�	 υποδοµ�	

398. Η �µεση χρηµατοδ�τηση εγκαταστ�-
σεων και εξοπλισµο! που δεν ε	ναι ανοικτο	
σε �λου� του� φορε	� εκµετ�λλευση�, αλλ�
µ�νον σε �ναν � περισσ�τερου� απ� αυτο!�,
π.χ. εγκαταστ�σει� που προορ	ζονται για συ-
γκεκριµ�νο φορ�α β�σει συµφων	α� µε τη
ρυθµιστικ� αρχ�, δεν πληρο!ν τι� προϋποθ�-
σει� χρηµατοδ�τηση� �ργου «ανοικτ�� υπο-
δοµ��».

399. Η χρηµατοδ�τηση εγκαταστ�σεων και
εξοπλισµο! που προορ	ζονται για συγκεκρι-
µ�νο τελικ� χρ�στη ενδ�χεται να συνιστ�
κρατικ� εν	σχυση, �ταν ο χρ�στη� ε	ναι επι-
χε	ρηση. Αν�λογα µε τι� εκ�στοτε ιδια	τε-
ρε� περιστ�σει�, η εν λ�γω χρηµατοδ�τηση
ενδ�χεται να µην αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση
� να θεωρηθε	 συµβιβ�σιµη �ταν ε	ναι απα-
ρα	τητη για την παροχ� «υπηρεσ	α� γενικο!
οικονοµικο! συµφ�ροντο�» (ΥΓΟΣ). Mταν συ-
νιστ� κρατικ� εν	σχυση, ενδ�χεται να ε	ναι
συµβιβ�σιµη β�σει των καν�νων που δι�πουν
τι� ενισχ!σει� προ� µικροµεσα	ε� επιχειρ�-
σει�, τι� περιφερειακ�� ενισχ!σει� � τι� ενι-
σχ!σει� de minimis.

400. Η παροχ� τη� υπηρεσ	α� πρ�πει να τη-
ρε	 τι� αρχ�� τη� διαφ�νεια�, τη� µη εισαγω-
γ�� διακρ	σεων, τη� αναλογικ�τητα� και τη�
ελ�χιστη� στρ�βλωση� τη� αγορ��. Εφ�σον
η υπηρεσ	α δεν ανατ	θεται κατ�πιν ανοικτ��,92
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διαφανο!� και χωρ	� διακρ	σει� διαδικασ	α�,
ο φορ�α� εκµετ�λλευση� υποχρεο!ται να τη-
ρε	 σ!στηµα χωριστ�� λογιστικ�� για την εν
λ�γω υπηρεσ	α, �στε να ε	ναι δυνατ� να κα-
θοριστε	 το ποσ� τη� δηµ�σια� αποζηµ	ωση�
� των τιµολογ	ων που �χουν εφαρµογ� για τη
χρ�ση τη� υπηρεσ	α�.

2.2.8. Επανεξ�ταση των κατευθυντ�ριων
γραµµ"ν σχετικ� µε τι	 κρατικ�	 ενισχ�σει	
περιφερειακο� χαρακτ�ρα για την περ�οδο
µετ� τον Ιανου�ριο του 2007

401. Οι κατευθυντ�ριε� γραµµ�� του 1998 σχε-
τικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει� περιφερεια-
κο! χαρακτ�ρα προβλ�πουν �τι η Επιτροπ�
θα τι� επανεξετ�σει π�ντε �τη µετ� την �ναρξη
τη� εφαρµογ�� του� (1). Η Επιτροπ� προ�βη
στην εν λ�γω επανεξ�ταση την �νοιξη και
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι στο παρ�ν στ�-
διο δεν ε	ναι αναγκα	α η αναθε�ρηση των κα-
τευθυντ�ριων γραµµ�ν. Ωστ�σο στι� 2 Απρι-
λ	ου αποφ�σισε (2) να προβε	 σε γενικ� επα-
νεξ�ταση σε ε!θετο χρ�νο �στε να επιτραπε	
στα κρ�τη µ�λη και στην Επιτροπ� να κα-
ταρτ	σουν, να κοινοποι�σουν και να εγκρ	-
νουν του� περιφερειακο!� χ�ρτε� για την πε-
ρ	οδο µετ� την 1η Ιανουαρ	ου 2007.

402. Προκειµ�νου να ληφθο!ν υπ�ψη οι διαρ-
θρωτικ�� αλλαγ�� που θα επ�λθουν απ� τη δι-
ε!ρυνση, η οικονοµικ� εξ�λιξη και η �ντονη
πολιτικ� σηµασ	α που δ	δεται στην ευρω-
παϊκ� ανταγωνιστικ�τητα, η Επιτροπ� ξεκ	-
νησε µια εκτεταµ�νη διαδικασ	α διαβο!λευ-
ση� για το µ�λλον τη� πολιτικ�� τη� στον το-
µ�α των περιφερειακ�ν ενισχ!σεων. Η
διαδικασ	α αυτ� διεξ�γεται σε στεν� συνερ-
γασ	α µε τα παλαι� και τα ν�α κρ�τη µ�λη και
µε πλ�ρη διαφ�νεια. �τσι, τα παλαι� και τα
ν�α κρ�τη µ�λη κλ�θηκαν να υποβ�λουν τι�
παρατηρ�σει� του� για την επανεξ�ταση των
περιφερειακ�ν ενισχ!σεων.

3. ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË (3)

403. Στο πλα	σιο επ	σηµη� πρ�ξη� υπεγρ�-
φησαν οι συνθ�κε� προσχ�ρηση� µε δ�κα χ�-
ρε� στι� 16 Απριλ	ου. Οι προετοιµασ	ε� για
την ενσωµ�τωση των δ�κα χωρ�ν στην Ευ-
ρωπαϊκ� �νωση ε	χαν ω� αποτ�λεσµα την κα-
τ�ρτιση εν�� πρ�του καταλ�γου υφιστ�µε-
νων µ�τρων εν	σχυση� που περιλ�φθηκε στη
συνθ�κη προσχ�ρηση� των δ�κα ν�ων κρατ�ν

µελ�ν. Οι εργασ	ε� συνεχ	στηκαν στο πλα	-
σιο του λεγ�µενου ενδι�µεσου µηχανισµο!,
που αποτελε	 το νοµικ� πλα	σιο εκτ	µηση�
των καθεστ�των εν	σχυση� και των µεµονω-
µ�νων µ�τρων εν	σχυση� που �χουν τεθε	 σε
ισχ! στα ν�α κρ�τη µ�λη πριν απ� την ηµε-
ροµην	α προσχ�ρηση� και εξακολουθο!ν να
�χουν εφαρµογ� και µετ� την προσχ�ρηση.
Εφαρµ�ζεται σε �σα µ�τρα δεν �χουν �δη πε-
ριληφθε	 στον κατ�λογο µ�τρων «υφιστ�µε-
νη� εν	σχυση�» που προσαρτ�ται στο πα-
ρ�ρτηµα IV τη� πρ�ξη� προσχ�ρηση�. Ο µη-
χανισµ�� αυτ�� θα �χει εφαρµογ� µ�χρι τι�
30 Απριλ	ου 2004 και υποχρε�νει τα µελλο-
ντικ� κρ�τη µ�λη να κοινοποιο!ν τα σχεδια-
ζ�µενα µ�τρα κρατικ�� εν	σχυση� στην Επι-
τροπ�.

404. Β�σει του µηχανισµο!, τα µελλοντικ�
κρ�τη µ�λη πρ�πει να υποβ�λλουν τακτικ�
στην Επιτροπ� κατ�λογο µε τα υφιστ�µενα
µ�τρα εν	σχυση� που �χουν εκτιµηθε	 απ�
την εθνικ� αρχ� παρακολο!θηση� των κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων και �χουν κριθε	 συµβι-
β�σιµα µε το κεκτηµ�νο απ� την εν λ�γω
αρχ�, µαζ	 µε �λλε� πληροφορ	ε� που ε	ναι
ενδεχοµ�νω� χρ�σιµε� για την εκτ	µηση
του συµβιβ�σιµου του προ� εξ�ταση µ�τρου
εν	σχυση�. Μετ� την κοινοπο	ηση, η Επι-
τροπ� θα εξετ�σει αν τα κοινοποιηθ�ντα
µ�τρα που �χουν εφαρµογ� µετ� την προ-
σχ�ρηση συµβιβ�ζονται µε την κοιν�
αγορ�. Εφ�σον η Επιτροπ� δεν διατυπ�σει
αντιρρ�σει� για συγκεκριµ�νο µ�τρο εν	-
σχυση� λ�γω σοβαρ�ν αµφιβολι�ν ω� προ�
το συµβιβ�σιµ� του µε την κοιν� αγορ�
εντ�� τρι�ν µην�ν απ� τη λ�ψη πλ�ρων
πληροφορι�ν σχετικ� µε το µ�τρο, η Επι-
τροπ� θεωρε	ται �τι δεν �χει διατυπ�σει
αντιρρ�σει�. Εφ�σον η Επιτροπ� αποφασ	-
σει να διατυπ�σει αντιρρ�σει� για συγκε-
κριµ�νο µ�τρο, εκδ	δει απ�φαση κ	νηση�
τη� διαδικασ	α� �ρευνα� β�σει του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 2. Εφ�σον εκδοθε	 µια τ�-
τοια απ�φαση πριν απ� την ηµεροµην	α προ-
σχ�ρηση�, η απ�φαση τ	θεται σε ισχ! κατ�
την ηµεροµην	α προσχ�ρηση�.
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405. Στι� 19 Μαρτ	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
δ!ο µ�τρα γνωστ� ω� «MEP» (Milieukwaliteit
van de ElektriciteitsProductie — Περιβαλλο-
ντικ� ποι�τητα τη� παραγωγ�� ηλεκτρικ��
εν�ργεια�), που αποσκοπο!ν στην προ�θηση 93

(1) ΕΕ C 74 τη� 10.3.1998, σ. 9-31 (98/C 74/06).
(2) ΕΕ C 110 τη� 8.5.2003, σ. 24.
(3) Βλ�πε επ	ση� κεφ�λαιο V για τι� διεθνε	� δραστηρι�τητε�.



τη� ανανε�σιµη� εν�ργεια� (1) και τη� συν-
δυασµ�νη� παραγωγ�� θερµ�τητα� και εν�ρ-
γεια� («ΣΘΕ») (2). Στ�χο� του καθεστ�το� επι-
δ�τηση� ε	ναι η α!ξηση τη� προσφορ��. Το
ν�ο καθεστ�� προβλ�πει τη χορ�γηση εν	-
σχυση� λειτουργ	α� για περ	οδο δ�κα ετ�ν
κατ’ αν�τατο �ριο, µε συνολικ� προϋπολογι-
σµ� 2,503 εκατ. EUR. Το καθεστ�� χρηµα-
τοδοτε	ται απ� υποχρεωτικ� εισφορ� εκ µ�-
ρου� των καταναλωτ�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
υπ� µορφ� αυξηµ�νου τ�λου� σ!νδεση�, η
οπο	α κατατ	θεται εν τ�λει σε �να ταµε	ο. Το
ταµε	ο θα ευνο�σει του� ολλανδο!� παραγω-
γο!� ανανε�σιµη� εν�ργεια� και ΣΘΕ, οι
οπο	οι διοχετε!ουν την ηλεκτρικ� εν�ργεια
που παρ�γουν στο δ	κτυο υψηλ�� τ�ση�.

406. Τρ	α απ� τα κριτ�ρια σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει�, συγκεκριµ�να η επιλεκτι-
κ�τητα, ο προσπορισµ�� πλεονεκτ�µατο� και
ο επηρεασµ�� του εµπορ	ου, πληρο!νταν στην
εν λ�γω υπ�θεση. Mσον αφορ� του� κρατι-
κο!� π�ρου�, το καθεστ�� θα χρηµατοδοτηθε	
µ�σω εν�� ταµε	ου. Η νοµολογ	α του δικα-
στηρ	ου �χει θ�σει τρ	α σωρευτικ� κριτ�ρια
εκτ	µηση� του κατ� π�σον εµπλ�κονται κρα-
τικο	 π�ροι �ταν µεταβιβ�ζονται χρ�µατα απ�
�να ταµε	ο (3): το ταµε	ο πρ�πει να �χει συ-
σταθε	 απ� το κρ�το�, να χρηµατοδοτε	ται
απ� εισφορ�� που επιβ�λλονται απ� το κρ�-
το� � τελο!ν υπ� τη διαχε	ριση του κρ�του�
και να χρησιµοποιε	ται υπ�ρ συγκεκριµ�νων
επιχειρ�σεων. Η Επιτροπ� επεσ�µανε �τι το
ταµε	ο ε	χε συσταθε	 απ� το κρ�το�, τελε	
υπ� τη διαχε	ριση τη� κρατικ�� εταιρε	α�
TenneT και θα στηρ	ζει µ�νο ολλανδο!� πα-
ραγωγο!� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� απ� ανανε-
�σιµε� πηγ�� και παραγωγο!� ηλεκτρικ��
εν�ργεια� σε συνδυασµ� µε θερµ�τητα. �τσι,
η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι το
καθεστ�� αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση κατ�
την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη�
συνθ�κη� ΕΚ. Εκτ	µησε τα µ�τρα β�σει των
κοινοτικ�ν κατευθυντ�ριων γραµµ�ν σχε-
τικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει� για την προ-
στασ	α του περιβ�λλοντο� (4).

407. Το καθεστ�� θα χρηµατοδοτηθε	 µ�σω
υποχρεωτικ�� εισφορ�� �λων των κατανα-
λωτ�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια� υπ� µορφ� α!-
ξηση� του τ�λου� σ!νδεση�, η οπο	α θα ε	ναι
	ση για �λου� του� καταναλωτ�� (δηλαδ�, δεν
θα εξαρτ�ται απ� το αν ο καταναλωτ�� ε	ναι

µικρ�� � µεγ�λο� πελ�τη�). Κατ� το υπ� εξ�-
ταση �το�, η α!ξηση θα αν�λθει σε 34 EUR.
Απ� την �ποψη τη� εν�ργεια� και των περι-
βαλλοντικ�ν πολιτικ�ν, η Επιτροπ� δεν ευ-
νοε	 τ�τοια συστ�µατα, τα οπο	α δεν βασ	ζο-
νται στην αρχ� «ο ρυπα	νων πληρ�νει». Επι-
πλ�ον, �να τ�τοιο σ!στηµα θα ερχ�ταν σε
αντ	θεση µε την αρχ� τη� «καθολικ�� υπη-
ρεσ	α�»: το αντ	τιµο που καταβ�λλεται για
ηλεκτρικ� εν�ργεια υψηλ�� ποι�τητα� µπο-
ρε	 να φαιν�ταν δυσαν�λογα υψηλ� για του�
µικρο!� καταναλωτ��. Ωστ�σο, σ!µφωνα µε
την κε	µενη κοινοτικ� νοµοθεσ	α, τα κρ�τη
µ�λη ε	ναι ελε!θερα να καθορ	ζουν τα φορο-
λογικ� του� καθεστ�τα και τα καθεστ�τα φ�-
ρων υπ�ρ τρ	των.

408. Στι� 24 Ιουν	ου η Επιτροπ� εν�κρινε
απευθε	α� β�σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο�
3 στοιχε	ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ ολλανδικ� νο-
µικ� πλα	σιο σχετικ� µε µηχανισµ� εµπορ	α�
εκποµπ�ν για ιδιωτικ�� εταιρε	ε� σχετικ� µε
τον ατµοσφαιρικ� ρ!πο NOx (5). Η Επιτροπ�
ε	χε �δη εκδ�σει δι�φορε� αποφ�σει� σχε-
τικ� µε συστ�µατα εµπορ	α� εκποµπ�ν � ρ!-
πων παρ�µοια µε το κοινοποιηθ�ν καθεστ��.
Β�σει των εν λ�γω συστηµ�των, χρησιµο-
ποιο!νται δι�φορα �γγραφα εµπορε!σιµων
εκποµπ�ν � ρ!πων, �πω� ποσοστ�σει�, απαλ-
λαγ��, πιστοποιητικ� και πιστωτικ�� µον�-
δε�. Η Επιτροπ� θεωρε	 �τι τα �γγραφα εµπο-
ρε!σιµων εκποµπ�ν αποτελο!ν �υλα στοι-
χε	α που χορηγο!ν οι αρχ�� στου� αποδ�κτε�.
Απ� την �ποψη τη� εκτ	µηση� των κρατικ�ν
ενισχ!σεων, υπ�ρχουν δ!ο ε	δη συστηµ�των
εµπορ	α�, εκ των οπο	ων το πρ�το εµπ	πτει
στο πεδ	ο εφαρµογ�� του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 1 (6), εν� το δε!τερο δεν εµπ	πτει στο
πεδ	ο εφαρµογ�� του εν λ�γω �ρθρου.

409. Η διαφορ� µεταξ! των δ!ο κατηγορι�ν
�γκειται στο αν οι δηµ�σιε� αρχ�� διαθ�τουν
εναλλακτικ� επιλογ� �ναντι τη� π�ληση� �
δηµοπρ�τηση� του �υλου στοιχε	ου στον απο-
δ�κτη. Στην πρ�τη κατηγορ	α αν�κουν τα συ-
στ�µατα στο πλα	σιο των οπο	ων οι δηµ�σιε�
αρχ�� �χουν λ�γο να πωλο!ν � να δηµοπρα-
το!ν το �γγραφο εκποµπ�� � ρ!πανση� στον
παραγωγ� τη� εκποµπ�� � ρ!πανση�, δι�τι το
εµπορε!σιµο �γγραφο εκποµπ�� � ρ!πανση�
του� παρ�χει το δικα	ωµα να εκπ�µπουν ρ!-
που� � να ρυπα	νουν (�µεσα � �µµεσα). Στη
δε!τερη κατηγορ	α, το εµπορε!σιµο �γγραφο
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εκποµπ�� � ρ!πανση� δεν �χει αξ	α για τον
αποδ�κτη σε σχ�ση µε το κρ�το� και χρησι-
µε!ει απλ�� ω� θεωρηµ�νη απ�δειξη ορι-
σµ�νη� παραγωγ�� � εκποµπ��.

410. Το γεγον�� �τι θα υπ�ρξει αγορ� εµπο-
ρ	α� εγγρ�φων εκποµπ�� � ρ!πανση� αποτε-
λε	 �νδειξη τη� αξ	α� του χορηγο!µενου στοι-
χε	ου. Τα �ξοδα που βαρ!νουν τι� επιχειρ�-
σει� για να ρευστοποι�σουν την αξ	α των
εµπορε!σιµων εγγρ�φων εκποµπ�� � ρ!παν-
ση� δεν συνεπ�γονται απουσ	α πλεονεκτ�-
µατο�, αλλ� µπορο!ν να θεωρηθο!ν ω� θετι-
κ�� παρ�γοντα� κατ� την εκτ	µηση του συµ-
βιβ�σιµου του οικε	ου συστ�µατο�.

411. Πρ�τον, οι εµπορε!σιµε� πιστωτικ��
µον�δε� NOx συνεισφ�ρουν �µεσα στο �ριο
απ�λυτη� εκποµπ�� αν� εταιρε	α που �χει
επιβ�λει το κρ�το�. �τσι, το κοινοποιηθ�ν
σ!στηµα εµπορ	α� εκποµπ�ν NOx ε	ναι αν�-
λογο µε �να σ!στηµα �µεση� απαλλαγ�� σχε-
τικ� µε τι� εκποµπ�� NOx. ∆ε!τερον, ο 	διο�
ο παραγωγ�� ε	ναι αυτ�� που πρ�πει να τηρε	
το �ριο εκποµπ��. Τρ	τον, οι ολλανδικ�� αρ-
χ�� �χουν πρ�γµατι εναλλακτικ� δυνατ�τητα
�ναντι τη� π�ληση� � δηµοπρ�τηση� των
ορ	ων εκποµπ�ν. Συνεπ��, τα εν λ�γω ιδιω-
τικ� συστ�µατα αποτελο!ν κρατικο!� π�ρου�
κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1
τη� συνθ�κη� ΕΚ.

412. Στι� 17 Σεπτεµβρ	ου η Επιτροπ� περ�-
τωσε την επ	σηµη �ρευνα σχετικ� µε το αν
ε	χε χορηγηθε	 κρατικ� εν	σχυση στο πλα	-
σιο του �ργου Space Park Bremen (1) στη Γερ-
µαν	α. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρα-
σµα �τι η συµµετοχ� τη� Βρ�µη� στην
Köllmann AG, κ!ριο επενδυτ� του �ργου, ε	χε
καταστε	 �νευ αντικειµ�νου δι�τι δεν πραγ-
µατοποι�θηκε. Λαµβ�νοντα� υπ�ψη �τι η Γερ-
µαν	α ε	χε αµφισβητ�σει τ�σο την παρουσ	α
κρατικ�ν π�ρων �σο και το �τι το δ�νειο ε	χε
χορηγηθε	 απ� το κρ�το�, επικαλο!µενη �τι
το δ�νειο χορηγ�θηκε απ� δηµ�σια επιχε	-
ρηση, η Επιτροπ� συζ�τησε του� καν�νε� που
αν�πτυξε το ∆ικαστ�ριο στην υπ�θεση
Stardust (2), και κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι
πρ�γµατι υφ	στανται κρατικο	 π�ροι και �τι
το δ�νειο χορηγ�θηκε απ� τι� γερµανικ�� αρ-
χ��.

413. Αφο! εξ�τασε διεξοδικ� του� �ρου� του
δανε	ου και το στοιχε	ο εν	σχυση� β�σει των
�ρων τη� αγορ��, η Επιτροπ� αποφ�σισε να

εκδ�σει εν µ�ρει αρνητικ� απ�φαση. �κρινε
�τι το δ�νειο συνιστο!σε παρ�νοµη και ασυµ-
β	βαστη κρατικ� εν	σχυση, η οπο	α πρ�πει
να υπολογιστε	 β�σει τη� διαφορ�� µεταξ!
του επιτοκ	ου που πρ�γµατι χρε�θηκε και του
σχετικο! εφαρµοστ�ου επιτοκ	ου αναφορ��,
προσαυξηµ�νου κατ� 400 σηµε	α β�ση� απ�
την 1η Απριλ	ου 2002 για να αντικατοπτρι-
σθε	 ο αυξηµ�νο� κ	νδυνο� που αν�λαβε ο δα-
νειστ��. ∆ι�ταξε τη Γερµαν	α να λ�βει αµελ-
λητ	 �λα τα αναγκα	α µ�τρα για την �µεση
κατ�ργηση τη� παρ�νοµη� και ασυµβ	βαστη�
κρατικ�� εν	σχυση� που εµπερι�χει το δ�-
νειο. Εφ�σον το δ�νειο διατηρηθε	, η Γερ-
µαν	α πρ�πει να τροποποι�σει το µ�τρο �µεσα,
επιβ�λλοντα� ω� επιτ�κιο το επιτ�κιο ανα-
φορ�� προσαυξηµ�νο κατ� 400 σηµε	α β�ση�,
και εισ�γοντα� τη δι�ταξη �τι το δ�νειο πρ�-
πει να αποπληρωθε	 σ!ντοµα.

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

414. Στην απ�φασ� τη� µε ηµεροµην	α 17 Σε-
πτεµβρ	ου σχετικ� µε καθεστ�� ενισχ!σεων
που κοινοπο	ησε η Ιταλ	α (3), η Επιτροπ�
�κρινε �τι, απουσ	α πλεονεκτ�µατο� για του�
επενδυτ��, το ταµε	ο και τι� εταιρε	ε� στι�
οπο	ε� πραγµατοποιε	ται η επ�νδυση, δεν πλη-
ρο!ται η πρ�τη προϋπ�θεση για την εφαρ-
µογ� του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ. �τσι, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο
συµπ�ρασµα �τι το µ�τρο δεν συνιστ� κρα-
τικ� εν	σχυση.

415. Η εκτ	µηση τη� Επιτροπ�� βασ	στηκε
στην ανακο	νωση σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� και τα επιχειρηµατικ� κεφ�λαια (4).
Σ!µφωνα µε την ανακο	νωση αυτ�, �ταν επεν-
δ!ονται κρατικο	 π�ροι σε �να ταµε	ο υπ� του�
	διου� �ρου� µε αυτο!� που εφαρµ�ζονται
στου� ιδι�τε� (ρ�τρα τη� αυτ�� τ�ξεω� — pari
passu), κατ� καν�να µπορε	 να θεωρηθε	 �τι
το µ�τρο δεν παρ�χει πλεον�κτηµα. Ορισµ�-
νοι παρ�γοντε� οδ�γησαν την Επιτροπ� στο
συµπ�ρασµα �τι δεν υφ	σταται στοιχε	ο εν	-
σχυση� στο εν λ�γω καθεστ��. ∆!ο απ� αυτο!�
του� παρ�γοντε� αξ	ζει να αναφερθο!ν: πρ�-
τον, ο διαχειριστ�� του ταµε	ου επιχειρηµα-
τικο! κεφαλα	ου, που θα πρ�πει επ	ση� να ει-
σφ�ρει δικ� του κεφ�λαιο στο ταµε	ο, �πρεπε
να επιλεγε	 µ�σω διαγωνισµο!. ∆ε!τερον, το
καθεστ�� δεν παρ�χει προνοµιακο!� �ρου�
στον επενδυτ�.
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(3) N 511/2002.
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416. Στην περ	πτωση εν	σχυση� για επιχει-
ρ�σει� που βρ	σκονται στο στ�διο εκκ	νηση�
στη Σαρδην	α, η Επιτροπ� �κρινε �τι η εν	-
σχυση ε	ναι συµβιβ�σιµη (1). Το εν λ�γω κα-
θεστ�� παρουσ	αζε ορισµ�νε� διαφορ�� που
δεν επ�τρεπαν το συµπ�ρασµα �τι δεν υφ	-
σταται εν	σχυση. Μ	α απ� τι� διαφορ�� αυ-
τ�� αφορο!σε την αµοιβ� του διαχειριστ� του
ταµε	ου, ο οπο	ο� �ταν επ	ση� επενδυτ��, κα-
θ�σον ε	χε εισφ�ρει κεφ�λαιο στο ταµε	ο. Το
καθεστ�� προ�βλεπε ω� βασικ� αµοιβ� την
καταβολ� του 5% του κεφαλα	ου που κατατ	-
θεται στο ταµε	ο ετησ	ω� κατ� µ�σον �ρο.
Εκτ�� απ� τη βασικ� αµοιβ�, ο διαχειρι-
στ��/επενδυτ�� εισπρ�ττει ω� πριµοδ�τηση
το 35 % τη� διαφορ�� µεταξ! τη� πραγµατι-
κ�� απ�δοση� τη� συµµετοχ�� και τη� «αντι-
κειµενικ�� ελ�χιστη� απ�δοση�». Λ�γω τη�
!παρξη� αυτ�� τη� πριµοδ�τηση�, που δεν πε-
ριοριζ�ταν σε 5 %, �πω� στην περ	πτωση του
προηγο!µενου καθεστ�το�, η Επιτροπ� δεν
µπορο!σε να αποκλε	σει την !παρξη πλεο-
νεκτ�µατο� υπ�ρ του διαχειριστ�/επενδυτ�.
∆εδοµ�νου �τι πληρο!νταν και οι υπ�λοιποι
�ροι που καθορ	ζουν την !παρξη εν	σχυση�,
η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι το
µ�τρο �πρεπε να χαρακτηριστε	 ω� κρατικ�
εν	σχυση.

417. Σε απ�φαση τη� 27η� Νοεµβρ	ου 2003
σχετικ� µε καθεστ�� ενισχ!σεων που κοινο-
πο	ησε η Ιταλ	α (2), η Επιτροπ� �λαβε θ�ση
σχετικ� µε καθεστ�� που προ�βλεπε τη σ!-
σταση τρι�ν ταµε	ων που θα πραγµατοποιο!ν
παρεµβ�σει� απ�κτηση� συµµετοχ��, χορ�-
γηση� εγγυ�σεων σε επενδυτ��, προκαταβο-
λ�� κεφαλα	ου υπ�ρ επενδυτ�ν και συµµετο-
χικ�ν δανε	ων.

418. Στο πλα	σιο του εν λ�γω καθεστ�το�, ο
διαχειριστ�� των ταµε	ων επιχειρηµατικο!
κεφαλα	ου, που επελ�γη κατ�πιν διαγωνι-
σµο!, πρ�πει να εισφ�ρει δικ� του κεφ�λαιο
στα ταµε	α. Η Επιτροπ� υπενθ!µισε �τι η επι-
λογ� µ�σω διαγωνισµο! επιτρ�πει, ιδ	ω�, να
καθοριστο!ν τα �ξοδα διαχε	ριση�, δηλαδ�
η αν�τατη αµοιβ� του προσ�που που επιλ�-
γεται ω� διαχειριστ��. Τα κριτ�ρια επιλογ��
που προβλ�πει το καθεστ�� ε	ναι τ�σο τε-
χνικ� (απονοµ� 80 βαθµ�ν κατ’ αν�τατο �ριο
επ	 συν�λου 100) �σο και οικονοµικ� (απο-
νοµ� 20 βαθµ�ν κατ’ αν�τατο �ριο επ	 συν�-
λου 100). �τσι, η Επιτροπ� παρατ�ρησε �τι
στην εν λ�γω περ	πτωση το κριτ�ριο τη� τι-
µ�� αποτελο!σε �ναν απ� του� δ!ο παρ�γοντε�
που καθορ	ζουν την κατακ!ρωση τη� σ!µβα-

ση�. Επιπλ�ον, η απονοµ� µ�χρι και 80 βαθ-
µ�ν επ	 συν�λου 100 β�σει τεχνικ�ν κριτη-
ρ	ων και µ�χρι 20 βαθµ�ν επ	 συν�λου 100 β�-
σει τη� τιµ�� ευνοε	 �ντονα την εκτ	µηση τη�
ποι�τητα� σε σχ�ση µε το απολ!τω� αντικει-
µενικ� κριτ�ριο του χαµηλ�τερου κ�στου�
για τη δηµ�σια διο	κηση. Με �λλα λ�για,
στην προκειµ�νη περ	πτωση, λ�γω τη� κατα-
κ!ρωση� τη� σ!µβαση� β�σει εν�� συνδυα-
σµο! τεχνικ�ν και οικονοµικ�ν στοιχε	ων σε
προφαν�� �νιση αναλογ	α, και �χι µ�νο β�-
σει τη� τιµ��, η διαδικασ	α σ!ναψη� δηµ�-
σια� συµβ�σεω� θα �ταν δυνατ� να µην οδη-
γ�σει µε βεβαι�τητα στην επιλογ� του υπο-
ψηφ	ου που θα �ταν σε θ�ση να παρ�σχει τι�
υπηρεσ	ε� µε το µικρ�τερο κ�στο� (3). Η Επι-
τροπ� παρατ�ρησε επ	ση� �τι ορισµ�νε� πα-
ρεµβ�σει� που προβλ�πονται απ� το καθε-
στ�� συνεπ�γονται απαρα	τητα τη χρησιµο-
πο	ηση των κεφαλα	ων που καταβ�λλονται
στο ταµε	ο απ� το διαχειριστ�/επενδυτ�.
Mµω�, �να� επενδυτ�� που θα ενεργο!σε σ!µ-
φωνα µε την αρχ� του ιδι�τη επενδυτ� στην
οικονοµ	α τη� αγορ�� δεν θα δεχ�ταν να χο-
ρηγ�σει ενισχ!σει� οι οπο	ε� θα επιβ�ρυναν
του� δικο!� του π�ρου�. Λ�γω των ανωτ�ρω
στοιχε	ων, η Επιτροπ�, αφο! εξ�τασε το κα-
θεστ��, κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι δεν ε	-
ναι δυνατ� να αποκλειστε	 η παρουσ	α πλεο-
νεκτ�µατο� για τον επενδυτ�.

419. Τον Φεβρου�ριο, η Επιτροπ� κ	νησε
διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε ν�α εν	σχυση
υπ�ρ τη� Fairchild Dornier GmbH, γερµανι-
κ�� εταιρε	α� κατασκευ�� αεροσκαφ�ν αφε-
ρ�γγυα� απ� τον Μ�ρτιο του 2002. Η ν�α αυτ�
εν	σχυση ακολουθε	 προηγο!µενη εγγ!ηση
δανε	ου !ψου� 50% που χορηγ�θηκε απ� την
οµοσπονδιακ� κυβ�ρνηση και το κρατ	διο
τη� Βαυαρ	α� επ	 δανε	ου 90 εκατ. USD (πε-
ρ	που 85 εκατ. EUR), η οπο	α ε	χε εγκριθε	
απ� την Επιτροπ� τον Ιο!νιο. Τα ν�α µ�τρα
περιλαµβ�νουν παρ�ταση τη� εγκριθε	σα�
εγγ!ηση� και χορηγ�σει� !ψου� 19,2 εκατ.
EUR απ� την Οµοσπονδιακ� Υπηρεσ	α Απα-
σχ�ληση� (Bundesanstalt für Arbeit) µε στ�χο
την κ�λυψη του 65 % του κ�στου� του κοινω-
νικο! σχεδ	ου που ωφελε	 του� µισο!� εργα-
ζοµ�νου� τη� Dornier. Η �ρευνα πρ�πει κα-
ταρχ�� να αποσαφην	σει το ερ�τηµα αν τα
µ�τρα συνιστο!ν κρατικ� εν	σχυση. Η γερ-

96 (1) N 597/2002.
(2) Κρατικ� εν	σχυση N 152/03.

(3) Στην απ�φαση Altmark τη� 24.7.2003 (υπ�θεση C-280/00, ση-
µε	ο 93) το ∆ικαστ�ριο διευκρ	νισε τη σηµασ	α «διαδικασ	α�
συν�ψεω� δηµοσ	α� συµβ�σεω�, παρ�χουσα� τη δυνατ�τητα
επιλογ�� του υποψηφ	ου που ε	ναι σε θ�ση να παρ�σχει τι�
σχετικ�� υπηρεσ	ε� µε το µικρ�τερο, για το κοινωνικ� σ!νολο
κ�στο�», για να καθοριστε	 η αντιστ�θµιση του κ�στου� που
απορρ�ει απ� τι� υποχρε�σει� παροχ�� δηµ�σια� υπηρεσ	α�.
Η αρχ� αυτ� φα	νεται �τι �χει εφαρµογ� κατ’ αναλογ	α στο
εν λ�γω καθεστ��.
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µανικ� κυβ�ρνηση, απ� την πλευρ� τη�, υπο-
στηρ	ζει �τι τα µ�τρα δεν εµπ	πτουν στο πε-
δ	ο εφαρµογ�� του ελ�γχου των κρατικ�ν
ενισχ!σεων λ�γω των µεµονωµ�νων δικαιω-
µ�των των εργαζοµ�νων.

420. Στι� 13 Μα7ου η Επιτροπ� αποφ�σισε
να µη διατυπ�σει αντιρρ�σει� σχετικ� µε τη
θ�σπιση συστ�µατο� εξισορρ�πηση� των κιν-
δ!νων στην ιρλανδικ� αγορ� υγειονοµικ��
ασφ�λιση� (1). Θεσπ	ζοντα� το εν λ�γω σ!-
στηµα, οι ιρλανδικ�� αρχ�� επιδι�κουν να
εµποδ	σουν του� νεοεισερχ�µενου� στην
αγορ� να καλ!πτουν επιλεκτικ� του� πιο προ-
σοδοφ�ρου� κινδ!νου�. Σ!µφωνα µε τα πορ	-
σµατα τη� �ρευνα� τη� Επιτροπ��, το σ!στηµα
εξισορρ�πηση� του κινδ!νου ε	ναι απαρα	-
τητο για τη σταθερ�τητα του συστ�µατο�
υγειονοµικ�� ασφ�λιση� που �χουν επιλ�ξει
οι ιρλανδικ�� αρχ�� και το οπο	ο συνεπ�γε-
ται �τι η αγορ� πρ�πει να βασ	ζεται σε ενια	ε�
τιµ�� για τα δι�φορα προϊ�ντα ασφ�λιση�.
Επιπλ�ον, το σ!στηµα �χει σχεδιαστε	 �τσι
�στε να διασφαλ	σει �τι οι σχεδιαζ�µενε�
εξισορροπητικ�� πληρωµ��, που θα διοικο!-
νται απ� την ιρλανδικ� Αρχ� Υγειονοµικ��
Ασφ�λιση�, θα περιορ	ζονται στο ελ�χιστο
απαρα	τητο για την εξουδετ�ρωση των δια-
φορ�ν µεταξ! των χαρακτηριστικ�ν των κιν-
δ!νων των φορ�ων υγειονοµικ�� ασφ�λιση�.
Συνεπ��, το σ!στηµα εξισορρ�πηση� των
κινδ!νων δεν υπ�γεται στο πεδ	ο εφαρµογ��
των καν�νων τη� ΕΕ για τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει�.

3. ∂ÈÏÂÎÙÈÎfiÙËÙ·

421. Στι� 24 Ιουν	ου η Επιτροπ� εν�κρινε β�-
σει του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ)
τη� συνθ�κη� ΕΚ σουηδικ� καθεστ�� επιδ�-
τηση� επενδ!σεων που περιορ	ζει προσωριν�
το κ�στο� κατασκευ�� συγκεκριµ�νου ε	δου�
κατοικι�ν στι� περιοχ�� οικιστικ�� αν�πτυ-
ξη� τη� Σουηδ	α� (2). Το καθεστ�� χορηγε	
επιδοτ�σει� στου� ιδιοκτ�τε� µικρ�ν κατοι-
κι�ν προ� ενοικ	αση. Ε	ναι ουδ�τερο �σον
αφορ� την προ�λευση τη� επ�νδυση�, καθ�τι
ε	ναι ανοικτ� τ�σο σε εγχ�ριου� �σο και αλ-
λοδαπο!� ιδιοκτ�τε� ακιν�των/επενδυτ��.

422. Στι� 30 Απριλ	ου η Επιτροπ� ε	χε κι-
ν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� που
προβλ�πεται στο �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2 σχε-
τικ� µε το ν�µο περ	 µε	ωση� τη� ενεργεια-

κ�� φορολογ	α� στην Αυστρ	α (3). Ο ν�µο�
ε	χε εφαρµογ� απ� την 1η Ιανουαρ	ου 2002
µ�χρι την 31η ∆εκεµβρ	ου 2002 και παρ�χει
σε �λε� τι� επιχειρ�σει� το δικα	ωµα να του�
επιστραφο!ν οι ενεργειακο	 φ�ροι επ	 του
φυσικο! αερ	ου και τη� ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια�, εφ�σον οι φ�ροι αυτο	 µαζ	 υπερβα	-
νουν το 0,35 % τη� καθαρ�� αξ	α� τη� παρα-
γωγ�� του�. Ο ν�µο� του 2000 περ	 µε	ωση�
τη� ενεργειακ�� φορολογ	α� διε!ρυνε το αρ-
χικ� φ�σµα δυνητικ�ν δικαιο!χων, που πε-
ριλ�µβανε µ�νο του� κατασκευαστ�� προϊ�-
ντων, ο!τω� �στε να ληφθε	 υπ�ψη η απ�-
φαση του ∆ικαστηρ	ου στην υπ�θεση
Adria-Wien Pipeline (4). Η Αυστρ	α υποστ�-
ριξε �τι η τροποπο	ηση θα καθιστο!σε το µ�-
τρο γενικ�. Η Επιτροπ� αναγνωρ	ζει �τι η
τροποπο	ηση του ν�µου εξαλε	φει τον εκ του
ν�µου περιορισµ� σε ορισµ�νου� τοµε	� τη�
οικονοµ	α�. Ωστ�σο, θεωρε	 �τι στο παρ�ν
στ�διο η φορολογικ� µε	ωση, �πω� τροπο-
ποι�θηκε, εξακολουθε	 να ε	ναι επιλεκτικ�.
Το �ριο του 0,35 % εξακολουθε	 να �χει ω�
αποτ�λεσµα �τι οι δικαιο!χοι β�σει του κα-
θεστ�το� ε	ναι επιχειρ�σει� µε υψηλ� κα-
ταν�λωση εν�ργεια� σε σχ�ση µε την καθαρ�
αξ	α τη� παραγωγ�� του�. Κατ� συν�πεια, οι
επιχειρ�σει� αυτ�� πρ�πει να θεωρηθο!ν ω�
επιλεγµ�νη κατηγορ	α επιχειρ�σεων κατ�
την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1.

423. ∆εδοµ�νου �τι πληρο!νταν �λα τα υπ�-
λοιπα κριτ�ρια σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει�, η Επιτροπ� εκτ	µησε το συµβιβ�-
σιµο του µ�τρου σε σχ�ση µε τι� δ!ο κατηγο-
ρ	ε� δικαιο!χων, δηλαδ� του� παραγωγο!�
προϊ�ντων για του� οπο	ου� η µε	ωση συνε-
χ	στηκε, και τον τοµ�α των υπηρεσι�ν, στον
οπο	ο η µε	ωση χορηγε	ται µ�λι� απ� το 2002,
β�σει των κοινοτικ�ν κατευθυντ�ριων γραµ-
µ�ν του 2001 σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� για την προστασ	α του περιβ�λλο-
ντο� (5).

4. ™ÙÚ¤‚ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

424. Στι� 19 Μαρτ	ου η Επιτροπ� �κρινε �τι
επιχορ�γηση !ψου� 4,6 εκατ. EUR (9 εκατ.
DEM) που χορ�γησε η Γερµαν	α στη Linde
AG το 1997 δεν συνιστ� κρατικ� εν	σχυση
κατ� την �ννοια τη� συνθ�κη� ΕΚ (6). Η απ�-
φαση εκδ�θηκε κατ�πιν απ�φαση� του Πρω-
τοδικε	ου τη� 17η� Οκτωβρ	ου 2002 στην υπ�-
θεση T-98/00. Η Linde AG αν�κει στον �µιλο
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(1) N 46/2003.
(2) N 40/2003.
(3) NN 34/2003.

(4) C 143/99.
(5) ΕΕ C 37 τη� 03.2.2001.
(6) ΕΕ L 250 τη� 4.10.2003.



Linde, διεθν� τεχνολογικ� �µιλο που απα-
σχολε	 46 000 εργαζοµ�νου� σε ολ�κληρο τον
κ�σµο. Το 1993, η γερµανικ� υπηρεσ	α ιδιω-
τικοπoι�σεων Treuhandanstalt (THA) π�-
λησε εγκαταστ�σει� παραγωγ�� αµιν�ν µε
�δρα τη Leuna (Σαξον	α Dνχαλτ) στην Union
Chimique Belge (UCB). Ταυτ�χρονα, η THA
αν�λαβε µακροπρ�θεσµη υποχρ�ωση προ-
µ�θεια�, δεσµευ�µενη �τι θα παραδ	δει µο-
νοξε	διο του �νθρακα στην UCB σε καθορι-
σµ�νη τιµ�.

425. Ωστ�σο, το κ�στο� παραγωγ�� µονο-
ξειδ	ου του �νθρακα υπερ�βη τι� αρχικ��
προσδοκ	ε� τη� THA. Η εκτ�λεση τη� σ!µ-
βαση� β�σει τη� συµφωνηθε	σα� τιµ�� θα
προκαλο!σε υψηλ�� ζηµ	ε� στην THA. Προ-
κειµ�νου να περιορ	σει τι� ζηµ	ε� τη�, η THA
αναζ�τησε επενδυτ� που θα αναλ�µβανε τη
ζηµιογ�νο τη� υποχρ�ωση προµ�θεια�. Ο µο-
ναδικ�� επενδυτ�� που εκδ�λωσε ενδιαφ�-
ρον και �ταν αντικειµενικ�� κατ�λληλο� να
αναλ�βει την υποχρ�ωση προµ�θεια� µονο-
ξειδ	ου του �νθρακα τη� THA �ταν η Linde
AG, καθ�τι η εν λ�γω εταιρε	α ασκο!σε δρα-
στηρι�τητε� στην περιοχ� Leuna στον το-
µ�α τη� παραγωγ�� αερ	ου απ� το 1994. Το
κ�στο� κατασκευ�� των ν�ων κτηριακ�ν
εγκαταστ�σεων ανερχ�ταν σε 6,4 εκατ. EUR
(12,5 εκατ. DEM). Η Linde AG χρηµατοδ�-
τησε το κ�στο� αυτ� µε 1,8 εκατ. EUR, εν�
η BvS (ο οργανισµ�� που διαδ�χθηκε την
THA) συνεισ�φερε 4,6 εκατ. EUR (9 εκατ.
DEM) (η «επιχορ�γηση»). Η επιχορ�γηση
�ταν χαµηλ�τερη απ� το κ�στο� κατασκευ��
µια� εντελ�� ν�α� µον�δα�, που θα ανερχ�-
ταν σε 10,3 εκατ. EUR περ	που (20 εκατ.
DEM).

426. Η Επιτροπ� κ	νησε την επ	σηµη διαδι-
κασ	α �ρευνα� τον Ιο!λιο του 1999, λ�γω των
σοβαρ�ν αµφιβολι�ν τη� σχετικ� µε το χα-
ρακτ�ρα εν	σχυση� τη� επιχορ�γηση� που
�λαβε η Linde. Τον Ιανου�ριο του 2000 η Επι-
τροπ� περ�τωσε τη διαδικασ	α εκδ	δοντα� εν
µ�ρει αρνητικ� απ�φαση, στην οπο	α �κρινε,
σ!µφωνα µε τι� διατ�ξει� για τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ!σει�, �τι το ποσ� τη� επιχορ�γηση�
π�ραν του 35 % του επιλ�ξιµου επενδυτικο!
κ�στου� των εγκαταστ�σεων (περ	που
2,3 εκατ. EUR � 4,4 εκατ. DEM) δεν συµβι-
βαζ�ταν µε τη συνθ�κη. Στι� 17 Οκτωβρ	ου
2002 το Πρωτοδικε	ο ακ!ρωσε την απ�φαση
τη� Επιτροπ��, θεωρ�ντα� �τι δεν χορηγ�-
θηκε εν	σχυση στη Linde AG.

427. Β�σει τη� απ�φαση� του ∆ικαστηρ	ου,
η Επιτροπ� επανεκτ	µησε το µ�τρο και
�κρινε �τι η επιχορ�γηση δεν συνιστ� κρα-
τικ� εν	σχυση, δι�τι το µ�τρο δεν επηρε�-

ζει το εµπ�ριο και δεν στρεβλ�νει τον αντα-
γωνισµ�. Η Linde �ταν η µοναδικ� εταιρε	α
που αντικειµενικ� �ταν κατ�λληλη να προ-
µηθε!ει µονοξε	διο του �νθρακα στην UCB
και διοχ�τευε το σ!νολο τη� παραγωγ�� τη�
αποκλειστικ� στην UCB. Για τη γερµανικ�
κυβ�ρνηση, η Linde αποτελο!σε απλ�� το
µ�σο για να εξασφαλιστε	 η εκπλ�ρωση τη�
υποχρ�ωσ�� τη� να προµηθε!ει µονοξε	διο
του �νθρακα στην UCB. Η επιχορ�γηση πε-
ριορ	στηκε στο ελ�χιστο απαρα	τητο για να
επιτευχθε	 ο σκοπ�� αυτ��.

5. ∂ËÚÂ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

428. Στι� 2 Ιουλ	ου 2002 η Επιτροπ� κ	νησε
την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε
µεµονωµ�νη εφαρµογ� καθεστ�το� ενισχ!-
σεων υπ�ρ τη� πορτογαλικ�� εταιρε	α� Vila
Galι για την εξαγορ� και ανακα	νιση ξενο-
δοχε	ου στη Βραζιλ	α (1). Το σχεδιαζ�µενο µ�-
τρο εν	σχυση� περιλαµβ�νει τ�σο εθνικο!�
π�ρου� �σο και κοινοτικ� συγχρηµατοδ�τηση
απ� το ΕΤΠΑ. Κατ�πιν τη� �ρευνα�, η Επι-
τροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι οι π�ροι
του ΕΤΠΑ δεν µπορο!ν να χρησιµοποιηθο!ν
για επ�νδυση εκτ�� τη� ΕΕ.

429. Απ� την �λλη πλευρ�, απουσ	α κοινο-
τικ�ν κατευθυντ�ριων γραµµ�ν για τον του-
ρισµ�, η Επιτροπ� �πρεπε να εκτιµ�σει την
εν λ�γω εν	σχυση απευθε	α� β�σει του �ρ-
θρου 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ) τη� συν-
θ�κη� ΕΚ. Ειδικ�τερα, εξ�τασε αν η εν	σχυση
θα διευκ�λυνε την αν�πτυξη του τουρισµο!
στην Πορτογαλ	α χωρ	� να επηρε�ζει δυσµε-
ν�� του� �ρου� των συναλλαγ�ν κατ� τρ�πο
αντ	θετο προ� το κοιν� συµφ�ρον. Λαµβ�νο-
ντα� υπ�ψη δι�φορου� παρ�γοντε�, ιδ	ω� δε
το σχετικ� χαµηλ� µ�γεθο� του δικαιο!χου
και τη� εν	σχυση�, και το γεγον�� �τι η εται-
ρε	α για πρ�τη φορ� επιχειρο!σε να επεκτα-
θε	 στο εξωτερικ�, η Επιτροπ� �κρινε �τι η
εν	σχυση θα ε	χε πολ! περιορισµ�νε� συν�-
πειε� στι� συναλλαγ�� τη� ΕΕ και �τι, σε κ�-
ποιο βαθµ�, θα ε	χε θετικ�� συν�πειε� στην
πορτογαλικ� οικονοµ	α. Στι� 15 Οκτωβρ	ου
η Επιτροπ� εξ�δωσε οριστικ� απ�φαση σχε-
τικ� µε το µ�τρο. Η εν	σχυση κρ	θηκε συµ-
βιβ�σιµη µε τη συνθ�κη ΕΚ, υπ� τον �ρο �τι
δεν θα χρησιµοποιηθο!ν κοινοτικο	 π�ροι
απ� το ΕΤΠΑ.
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(1) C 47/2002.
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1. √ÚÈ˙fiÓÙÈÂ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

1.1. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ‰È¿ÛˆÛË˜

430. Στι� 17 Σεπτεµβρ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� προκειµ�νου να
αξιολογ�σει το συµβιβ�σιµο �λων των µ�-
τρων εν	σχυση� υπ�ρ τη� Alstom που ε	χε κοι-
νοποι�σει η Γαλλ	α τον Α!γουστο. Η �ρευνα
περι�λαβε επ	ση� µια σειρ� µ�τρων για τα
οπο	α η Επιτροπ� �λαβε γν�ση απ� δι�φο-
ρε� πηγ�� και τα οπο	α θα µπορο!σαν να εµπε-
ρι�χουν στοιχε	α κρατικ�� εν	σχυση�.

431. Παρ�λληλα µε την κ	νηση τη� επ	ση-
µη� διαδικασ	α� �ρευνα�, η Επιτροπ� �κρινε
�τι πληρο!ντο οι προϋποθ�σει� για την �κ-
δοση διαταγ�� αναστολ�� τη� πληρωµ�� δ!ο
µ�τρων τη� δ�σµη�, µ�χρι� �του η Επιτροπ�
αποφανθε	 σχετικ� µε το συµβιβ�σιµ� του�.
Τα µ�τρα αυτ� αφορο!σαν τη συµµετοχ� τη�
Γαλλ	α� στην α!ξηση κεφαλα	ου τη� Alstom
και την εξ�φληση δανε	ου υπ� α	ρεση.

432. Η Επιτροπ� αποφ�σισε να ζητ�σει απ�
τη Γαλλ	α να τροποποι�σει τη δ�σµη πριν
την �κδοση τη� διαταγ�� αναστολ��. Χορ�-
γησε στη Γαλλ	α προθεσµ	α π�ντε ηµερ�ν
για να καταργ�σει κ�θε µ�τρο που θα µπο-
ρο!σε να εξισωθε	 µε αµετ�κλητη συµµετοχ�
στα 	δια κεφ�λαια τη� Alstom. Σε διαφορε-
τικ� περ	πτωση, ο αρµ�διο� για τον ανταγω-
νισµ� επ	τροπο�, ενεργ�ντα� απ� κοινο! µε
τον πρ�εδρο τη� Επιτροπ��, θα εξ�διδε και
θα κοινοποιο!σε τη διαταγ� αναστολ��. Η
Γαλλ	α συµφ�νησε εντ�� τη� προθεσµ	α� να
τροποποι�σει τη δ�σµη µ�τρων εν	σχυση�
αντικαθιστ�ντα� την �µεση συµµετοχ� τη�
στο κεφ�λαιο τη� Alstom µε δανειακ� µ�σα
που δεν θα �χουν µη αναστρ�ψιµε� επιπτ�-
σει� στην αγορ�. Η Γαλλ	α συµφ�νησε επ	-
ση� να υπαγ�γει τυχ�ν µελλοντικ� συµµε-
τοχ� τη� στο κεφ�λαιο τη� Alstom σε �γκριση
τη� Επιτροπ��. Κατ�πιν το!των, η Επιτροπ�
δεν εξ�δωσε διαταγ� αναστολ��, εφ�σον τα
ν�α µ�τρα ε	ναι αναστρ�ψιµα, χωρ	�, εντο!-
τοι�, αυτ� να σηµα	νει �γκριση εκ µ�ρου� τη�
Επιτροπ��. Η Επιτροπ� θα εγκρ	νει � θα απορ-
ρ	ψει τα µ�τρα µ�νον µετ� το π�ρα� τη� συ-
νεχιζ�µενη� �ρευν�� τη�.

433. Λ�γω των τροποποι�σεων, οι οπο	ε� δεν
�σαν απλ�� τυπικ�� αλλ� ουσιαστικ�� (α!-

ξηση τη� βραχυπρ�θεσµη� ρευστ�τητα� κατ�
1,1 δισ. EUR, η Επιτροπ� διε!ρυνε τη συνε-
χιζ�µενη �ρευν� τη� µε απ�φαση που εξ�δωσε
στι� 15 Οκτωβρ	ου 2003. Η τροποποιηθε	σα
δ�σµη ενισχ!σεων αν�ρχεται πλ�ον σε περ	-
που 8,2 δισ. EUR, εκ των οπο	ων περ	που
4,275 δισ. EUR κρατικ� εν	σχυση παρεχ�-
µενη απ� τη Γαλλ	α (1). Η διε!ρυνση τη� δια-
δικασ	α� επιτρ�πει στην Επιτροπ� να αξιο-
λογ�σει το συµβιβ�σιµο ολ�κληρη� τη� δ�-
σµη�. Στο πλα	σιο τη� �ρευνα�, η οπο	α
διεξ�γεται υπ� το πρ	σµα των κοινοτικ�ν κα-
τευθυντηρ	ων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατι-
κ�� ενισχ!σει� για τη δι�σωση και αναδι�ρ-
θρωση προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων, η Επι-
τροπ� θα εξετ�σει εκ του σ!νεγγυ�, πρ�τον,
την προσφορ�τητα του σχεδ	ου αναδι�ρθρω-
ση� για την αποκατ�σταση τη� βιωσιµ�τητα�
τη� Alstom. Κατ� δε!τερον, η Επιτροπ� θα
εξετ�σει τι� αγορ�� στι� οπο	ε� δραστηριο-
ποιε	ται η Alstom και την αν�γκη αντισταθ-
µιστικ�ν µ�τρων για την εξισορρ�πηση των
στρεβλ�σεων του ανταγωνισµο! που προκα-
λε	 η εν	σχυση. Τ�λο�, η Επιτροπ� θα προσ-
διορ	σει κατ� π�σον η εν	σχυση δεν υπερ-
βα	νει το ελ�χιστο απαρα	τητο για την απο-
κατ�σταση τη� βιωσιµ�τητα� τη� εταιρε	α�,
δεδοµ�νου �τι δεν µπορε	 να εγκρ	νει εν	-
σχυση µεγαλ!τερη απ� το ελ�χιστο απαρα	-
τητο για την αναδι�ρθρωση.

434. Στι� 19 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε
εν	σχυση δι�σωση� υπ�ρ τη� Babcock Borsig
Power Service GmbH («BBP Service») (2) υπ�
µορφ� κρατικ�� εγγ!ηση� !ψου� 90% για δ!ο
πιστ�σει� ανερχ�µενε� σε 52,5 εκατ. EUR.
Οι πιστ�σει� πρ�κειται να παραταθο!ν επ	
�να εξ�µηνο. Οι πιστ�σει� υπ�ρ των οπο	ων
δ	δεται η εγγ!ηση παρ�χονται απ� κοινο-
πραξ	α τραπεζ�ν. Η εγγ!ηση και οι πιστ�-
σει� θα βοηθ�σουν την εταιρε	α να συνεχ	-
σει τη λειτουργ	α τη� επ	 �ξι µ�νε�, δ	νοντ��
τη� χρ�νο να αποφασ	σει για το µ�λλον τη�.
Η BBP Service �ταν θυγατρικ� τη� υπ� πτ�-
χευση Babcock Borsig AG. ∆ραστηριοποιε	-
ται στον τοµ�α των υπηρεσι�ν σταθµ�ν πα-
ραγωγ�� εν�ργεια�, εν� �χει τεθε	 υπ� ανα-
γκαστικ� διαχε	ριση απ� τον Σεπτ�µβριο
2002. Η εταιρε	α αντιµετ�πιζε δυσκολ	ε� λ�γω
τη� αφερεγγυ�τητα� του οµ	λου Babcock
Borsig, η οπο	α ε	χε προκαλ�σει σηµαντικ��
καθυστερ�σει� πληρωµ�ν.

435. Η Επιτροπ� αξιολ�γησε την εγγ!ηση
επ	 τη β�σει των κοινοτικ�ν κατευθυντηρ	ων
γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει�

99(1) C 58/2003.
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για τη δι�σωση και την αναδι�ρθρωση προ-
βληµατικ�ν επιχειρ�σεων (1). ∆υν�µει των
εν λ�γω κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν, η Επιτροπ�
µπορε	 να εγκρ	νει εν	σχυση δι�σωση� υπ�
µορφ� εφ�παξ στ�ριξη� προ� προβληµατικ�
επιχε	ρηση προκειµ�νου να συνεχιστε	 η λει-
τουργ	α τη� εν�σω εκπονε	ται σχ�διο ανα-
δι�ρθρωση� � εκκαθ�ριση�. Η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η εγγ!ηση για
τι� κριν�µενε� πιστ�σει� πληρο!σε τι� προ-
ϋποθ�σει� που τ�σσουν οι εν λ�γω κατευθυ-
ντ�ριε� γραµµ��. ∆ικαιολογε	το λ�γω σοβα-
ρ�ν κοινωνικ�ν δυσχερει�ν, χορηγ�θηκε
υπ� µορφ� πιστ�σεων µε το επιτ�κιο τη� αγο-
ρ��, οι οπο	ε� πρ�πει να επιστραφο!ν � υπ�
µορφ� κρατικ�ν εγγυ�σεων των εν λ�γω πι-
στ�σεων, περιορ	στηκε στο ελ�χιστο απα-
ρα	τητο και δεν προκ�λεσε αρνητικ�� αλυ-
σιδωτ�� αντιδρ�σει� σε �λλα κρ�τη µ�λη.
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436. Στι� 23 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� προ-
κειµ�νου να εξετ�σει λεπτοµερ�� την εν	-
σχυση αναδι�ρθρωση� που χορ�γησε η κυ-
β�ρνηση του ΗΒ προ� την British Energy plc
(«BE») (2). Η ΒΕ ε	ναι �να� απ� του� σηµα-
ντικ�τερου� παρ�γοντε� στην αγορ� ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια� του ΗΒ. Εκµεταλλε!εται
κυρ	ω� πυρηνικο!� σταθµο!�. Η µε	ωση των
τιµ�ν χονδρικ�� τη� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
µετ� την καθι�ρωση 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� 11 Νοεµβρ	ου 2002, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να µην προβ�λει αντιρ-
ρ�σει� για την εν	σχυση δι�σωση� που χο-
ρηγ�θηκε απ� την κυβ�ρνηση του ΗΒ (3).

437. Στι� 7 Μαρτ	ου, οι αρχ�� του ΗΒ κοινο-
πο	ησαν σχ�διο αναδι�ρθρωση� µε στ�χο την
αποκατ�σταση τη� µακροπρ�θεσµη� βιωσι-
µ�τητα� τη� BE. Η κυβ�ρνηση του ΗΒ δε-
σµε!θηκε να αναλ�βει τη χρηµατοδ�τηση
ιστορικ�ν πυρηνικ�ν υποχρε�σεων που αφο-
ρο!σαν ιδ	ω� τη διαχε	ριση πυρηνικο! καυ-
σ	µου που ε	χε φορτωθε	 πριν την αναδι�ρ-
θρωση, καθ�� και την πα!ση λειτουργ	α� των
πυρηνικ�ν σταθµ�ν τη� ΒΕ. Το σχ�διο προ-
βλ�πει επ	ση� την επαναδιαπραγµ�τευση των
συµβ�σεων προµ�θεια� καυσ	µου και δι�θε-
ση� αναλωµ�νου καυσ	µου απ� την κρατικ�

εταιρε	α British Nuclear Fuel Limited (BNFL),
η οπο	α θα οδηγ�σει σε µε	ωση των τιµ�ν που
χρε�νει η BNFL στην ΒΕ για τι� εν λ�γω υπη-
ρεσ	ε�. Η British Energy plc διαπραγµατε!-
θηκε επ	ση� συµφων	α παγ�µατο� χρε�ν και
ορισµ�νε� διευθετ�σει� χρηµατοπιστωτικ��
αναδι�ρθρωση� µε του� κ!ριου� πιστωτ�� τη�,
εν� παρ�λληλα χ�ραξε ν�α εµπορικ� στρα-
τηγικ� και εξεπο	ησε τα περιουσιακ� στοι-
χε	α τη� στη Β�ρεια Αµερικ�. Τ�λο�, οι αρ-
χ�� τοπικ�� αυτοδιο	κηση� χορ�γησαν στην
ΒΕ τριµηνια	α αναστολ� των τελ�ν που επι-
β�λλονται στι� επιχειρ�σει�.

438. Η Επιτροπ� προ�βη σε προκαταρκτικ�
εξ�ταση τη� εν	σχυση� που κοινοποι�θηκε
κατ’ εφαρµογ� τη� συνθ�κη� ΕΚ. ∆εδοµ�νου
�τι µ�ρο� των υπ� εξ�ταση µ�τρων αφορ� ζη-
τ�µατα που καλ!πτονται απ� τη συνθ�κη Ευ-
ρατ�µ, η αξιολ�γησ� του� θα πρ�πει να πραγ-
µατοποιηθε	 υπ� το πρ	σµα των στ�χων τη�
εν λ�γω Συνθ�κη�. Απ� τα �γγραφα που �χουν
υποβληθε	 µ�χρι σ�µερα, η Επιτροπ� κατα-
λ�γει στο συµπ�ρασµα �τι γενν�νται σοβαρ��
αµφιβολ	ε� �σον αφορ� τη φ!ση των εν λ�γω
µ�τρων και το συµβιβ�σιµ� του� µε την κοιν�
αγορ�. Ιδ	ω�, η Επιτροπ� αµφιβ�λλει κατ�
π�σον το σχ�διο θα οδηγ�σει στην αποκατ�-
σταση τη� βιωσιµ�τητα� τη� ΒΕ εντ�� ευλ�-
γου χρονικο! διαστ�µατο�, κατ� π�σον το επ	-
πεδο τη� συµµετοχ�� τη� εταιρε	α� στην ανα-
δι�ρθρωση ε	ναι επαρκ�� και κατ� π�σον η
εν	σχυση µπορε	 να εγκριθε	 χωρ	� αντι-
σταθµιστικ� µ�τρα. Το σχ�διο δεν φα	νεται
να πληρο	 τι� απαιτ�σει� των κοινοτικ�ν κα-
τευθυντηρ	ων γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατι-
κ�� ενισχ!σει� για τη δι�σωση και την ανα-
δι�ρθρωση προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων.

439. Η Επιτροπ� �κρινε �τι η µη αν�ληψη
επαρκο!� δρ�ση� εκ µ�ρου� των ισπανικ�ν
αρχ�ν για την αν�κτηση εκκρεµ�ν οφειλ�ν
φ�ρων και εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�λιση�
απ� την Hilados y Tejidos Puigneró SA (4), µε-
γ�λη ισπανικ� εταιρε	α κλωστοϋφαντουργ	α�
και ειδ�ν �νδυση�, ισοδυναµο!σε µε εν	σχυση
υπ�ρ τη� εν λ�γω εταιρε	α�. Η εταιρε	α αντι-
µετ�πιζε οικονοµικ�� δυσκολ	ε� απ� τι� αρ-
χ�� τη� δεκαετ	α� του 1990. Το 2000, οι οφει-
λ�� τη� απ� φ�ρου� και εισφορ�� κοινωνικ��
ασφ�λιση� αν�ρχοντο σε 44 και 60 εκατ. EUR
αντιστο	χω�. Η εταιρε	α επωφελ�θηκε επ	-
ση� απ� ενισχ!σει� εκ µ�ρου� του Οικονοµι-
κο! Ινστιτο!του τη� Καταλον	α�, υπ� µορφ�
διαφ�ρων δανε	ων και εγγυ�σεων, συµπερι-
λαµβανοµ�νου δανε	ου 12 εκατ. EUR το 2000.
Η Επιτροπ� �κρινε �τι τα εν λ�γω µ�τρα ισο-
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δυναµο!ν µε µη κοινοποιηθε	σα κρατικ� εν	-
σχυση.

440. Η Επιτροπ� αξιολ�γησε την εν	σχυση
ιδ	ω� υπ� το πρ	σµα των κατευθυντηρ	ων γραµ-
µ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει� για τη
δι�σωση και την αναδι�ρθρωση προβληµα-
τικ�ν επιχειρ�σεων (1). Η εν	σχυση κρ	θηκε
�τι δεν συµβιβ�ζεται µε την κοιν� αγορ�, δι�τι
κατ� το χρ�νο χορ�γησ�� τη� δεν υπ�ρχαν
επαρκε	� εγγυ�σει� για την αποκατ�σταση
τη� βιωσιµ�τητα� τη� εταιρε	α�, εν� δεν απο-
φε!γονταν και οι παρ�νοµε� στρεβλ�σει� του
ανταγωνισµο!. Η εν	σχυση µ�λλον επ�τρεψε
στην εταιρε	α να συνεχ	σει την παραγωγ�
παρ� τη σ�ρευση των χρε�ν τη�, χωρ	� να
λ�βει τα απαρα	τητα µ�τρα αναδι�ρθρωση�,
στρεβλ�νοντα� τον ανταγωνισµ� µε στρατη-
γικ� χαµηλ�ν τιµ�ν για µ�ρο� τη� παραγωγ��
τη�. Η Ισπαν	α υποχρεο!ται να ανακτ�σει
εντ�κω� τη µη συµβιβ�σιµη εν	σχυση απ� το
δικαιο!χο.

1.3. ∂ÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ˘¤Ú ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

441. Η Αυστρ	α κοινοπο	ησε δ!ο εγγυ�σει�
που χορ�γησε η επαρχ	α Burgenland υπ�ρ τη�
Bank Burgenland AG («BB») (2), αυστριακ��
τρ�πεζα� που δραστηριοποιε	ται στη συγκε-
κριµ�νη περιοχ� και �χει ω� κ!ριο µ�τοχο
την επαρχ	α Burgenland. Η BB επωφελ�θηκε
απ� εγγ!ηση υποκατ�σταση� εκ µ�ρου� τη�
επαρχ	α�, η οπο	α δεσµε!θηκε να υποκατα-
στ�σει την τρ�πεζα, σε περ	πτωση πτ�χευ-
ση� � εκκαθ�ριση�, εφ�σον τα περιουσιακ�
στοιχε	α τη� τρ�πεζα� δεν επαρκο!σαν για
την κ�λυψη των υποχρε�σε�ν τη�. Η ΒΒ αντι-
µετ�πιζε αξι�σει� προκληθε	σε� απ� ποινικ�
αδικ�µατα, οι οπο	ε� θα οδηγο!σαν σε αφε-
ρεγγυ�τητα. Για να αποφευχθε	 η πτ�χευση
και οι πληρωµ�� λ�γω κατ�πτωση� τη� εγ-
γ!ηση� υποκατ�σταση�, η επαρχ	α χορ�γησε
περιορισµ�νη συγκεκριµ�νη εγγ!ηση που κ�-
λυπτε τι� εν λ�γω αξι�σει� οι οπο	ε� δεν µπο-
ρο!σαν να ικανοποιηθο!ν. Στη συν�χεια, απ�
λεπτοµερ� εξ�ταση του δανειακο! χαρτοφυ-
λακ	ου τη� ΒΒ, αποκαλ!φθηκε �τι υπ�ρχαν
περισσ�τερα επισφαλ� δ�νεια. Για να συνε-
χιστε	 η λειτουργ	α τη� τρ�πεζα�, η επαρχ	α
και η Κεντρικ� Τρ�πεζα τη� Αυστρ	α� συµ-
φ�νησαν �τι η τελευτα	α θα παραιτε	το απ�
ορισµ�να δ�νεια µε αντ�λλαγµα αξ	ωση απο-
πληρωµ�� απ� µελλοντικ� κ�ρδη («ρ�τρα κα-
λ!τερη� τ!χη�») και θα εκχωρο!σε τι� µετο-
χ�� τη� Bank Burgenland που κατε	χε (34%)

στην επαρχ	α για ATS 1. Η επαρχ	α χορ�-
γησε ν�α εγγ!ηση που κ�λυπτε τα επισφαλ�
δ�νεια.

442. Η Επιτροπ� �κρινε �τι τα εν λ�γω µ�-
τρα αποτελο!σαν κρατικ� εν	σχυση, δι�τι η
τρ�πεζα συν�χισε να λειτουργε	, αντ	 να κη-
ρυχθε	 σε πτ�χευση. Επ	ση�, κρ	θηκε �τι τα
εν λ�γω µ�τρα αποτελο!σαν ν�α εν	σχυση,
δι�τι η υπ�ρχουσα εγγ!ηση υποκατ�σταση�
µπορο!σε να καταπ�σει µ�νον µετ� την πτ�-
χευση και �χι πριν απ� αυτ�, �στε να συνε-
χιστε	 η λειτουργ	α τη� τρ�πεζα�. Τα ν�α µ�-
τρα προχωρο!σαν πολ! περισσ�τερο.

443. �τσι, η Επιτροπ� προ�βη σε πρ�τη αξιο-
λ�γηση του σχεδ	ου αναδι�ρθρωση� εφαρµ�-
ζοντα� τι� προϋποθ�σει� που τ�σσουν οι κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ�� τη� για την αναδι�ρ-
θρωση και δι�σωση. Εντο!τοι�, η Επιτροπ�
διατηρο!σε αµφιβολ	ε� για το κατ� π�σον το
σχ�διο αναδι�ρθρωση� µπορο!σε πρ�γµατι
να αποκαταστ�σει τη βιωσιµ�τητα. Επ	ση�,
η Αυστρ	α δεν απ�δειξε �τι απεφε!γετο η µη
σ!ννοµη στρ�βλωση του ανταγωνισµο! β�σει
των µ�τρων αντιστ�θµιση� που υποβλ�θηκαν.
Τ�λο�, η Επιτροπ� δεν µπορο!σε να κρ	νει
κατ� π�σον η εν	σχυση περιοριζ�ταν πρ�γ-
µατι στο ελ�χιστο απαρα	τητο. Κατ�πιν των
εν λ�γω εκκρεµ�ν ζητηµ�των, η Επιτροπ�
αποφ�σισε στι� 26 Ιουν	ου να κιν�σει την επ	-
σηµη διαδικασ	α �ρευνα� (3).

444. Την �νοιξη, οι γαλλικ�� αρχ�� δ�χθη-
καν την πρ�ταση τη� Επιτροπ�� για σταδιακ�
κατ�ργηση τη� εγγ!ηση� υπ�ρ τη� CDC IXIS,
θυγατρικ�� του γαλλικο! δηµ�σιου χρηµα-
τοπιστωτικο! ιδρ!µατο� Caisse des Dépôts et
Consignations («CDC») (4). Η CDC µεταβ	-
βασε τι� εµπορικ�� τραπεζικ�� δραστηρι�τη-
τ�� τη� στη CDC IXIS στα τ�λη 2000. Η CDC
ε	χε αποφασ	σει να στηρ	ξει τη θυγατρικ�
τη� παρ�χοντα� εγ!ηση που κ�λυπτε µεγ�λο
µ�ρο� των δραστηριοτ�των τη� CDC IXIS.
Αντιθ�τω� προ� την προαναφερθε	σα υπ�θεση
(Bank Burgenland), η θυγατρικ� δεν ε	ναι δη-
µ�σια, αλλ� εµπορικ� τρ�πεζα.

445. Η Επιτροπ� �κρινε �τι η εγγ!ηση υπ�ρ
τη� CDC IXIS ισοδυναµε	, στο πλα	σιο των
καν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ!σει�, µε κρα-
τικ� εγγ!ηση. Πρ�γµατι, η CDC δεν µπο-
ρο!σε να παρ�σχει εγγ!ηση υπ�ρ τη� CDC
IXIS χωρ	� να λ�βει υπ�ψη τι� απαιτ�σει�
που ισχ!ουν για τι� δηµ�σιε� αρχ�� και �ταν
µ�λλον απ	θανο να ληφθε	 αν�λογη απ�φαση
χωρ	� να το γνωρ	ζει. Η Επιτροπ� εξ�τασε

101(1) ΕΕ C 288 τη� 9.10.1999, σ. 2-18.
(2) C 44/2003 πρ�ην NN 158/2001.

(3) ΕΕ C 189 τη� 9.8.2003.
(4) Ε 50/2001.



κατ� π�σον η εγγ!ηση µπορο!σε να εξαιρε-
θε	 επ	 τη β�σει του σηµει�µατο� τη� Επι-
τροπ�� για τι� εγγυ�σει�. Εντο!τοι�, κατ�στη
σαφ�� �τι η εγγ!ηση υπ�ρ τη� CDC δεν µπο-
ρο!σε να θεωρηθε	 περιορισµ�νη ω� προ� την
εµβ�λεια � τη δι�ρκει� τη�. �να χρηµατοπι-
στωτικ� 	δρυµα που συναλλ�σσεται στι� κε-
φαλαιαγορ�� �χει εξ ορισµο! �να χαρτοφυ-
λ�κιο η αξ	α του οπο	ου κυµα	νεται απ� µ�ρα
σε µ�ρα. Επ	ση�, περιλαµβ�νει πραγµατικο!�
και δυνητικο!� κινδ!νου�, οι οπο	οι ε	ναι ιδι-
α	τερα σηµαντικο	 στην περ	πτωση τη� CDC
IXIS, λ�γω τη� µεγ�λη� δραστηριοπο	ησ��
τη� σε παρ�γωγα και �λλε� πρ�ξει� εκτ�� ισο-
λογισµο!. Μια εγγ!ηση που αφορ� διαρκ��
κυµαιν�µενο ποσ� και αξ	α πρ�ξεων, και συ-
νεπ�� κυµαιν�µενη δυνητικ� �κθεση του εγ-
γυητ�, δεν µπορε	 να θεωρηθε	 περιορισµ�νη.
Τ�λο�, �ταν αδ!νατον να υπολογιστε	 η τιµ�
αγορ�� για το ασφ�λιστρο µια� ανοικτ�� εγ-
γ!ηση� αυτο! του ε	δου�.

446. Συνεπ��, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι η εν λ�γω εγγ!ηση αποτελο!σε
κρατικ� εν	σχυση η οπο	α δεν πληρο!σε τι�
προϋποθ�σει� εξα	ρεση�. �τσι, τον Ιανου�ριο
2003, η Επιτροπ� πρ�τεινε σταδιακ� κατ�ρ-
γηση τη� εν λ�γω εγγ!ηση�, η οπο	α �γινε
δεκτ� απ� τη γαλλικ� κυβ�ρνηση (1). Η εν
λ�γω σταδιακ� κατ�ργηση προβλ�πει µετα-
βατικ� περ	οδο που θα επιτρ�ψει στην CDC
IXIS να τροποποι�σει το επιχειρησιακ� και
νοµικ� περιβ�λλον τη� �στε να λειτουργε	
στο 	διο επ	πεδο µε του� ανταγωνιστ�� τη�.
Θα επιτρ�ψει επ	ση� στου� αντισυµβαλλο-
µ�νου� τη� να γνωρ	ζουν επακριβ�� αν συ-
ναλλ�σσονται µε την CDC IXIS υπ� την αι-
γ	δα τη� εγγ!ηση� � �χι. �τσι, η αγορ� θα
µπορε	 να λειτουργ�σει µε πλ�ρη διαφ�νεια.

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

447. Στι� 9 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε γερ-
µανικ� καθεστ�� για την προ�θηση των µο-
νωτικ�ν υλικ�ν που κατασκευ�ζονται απ�
ανακυκλ�σιµε� πρ�τε� !λε� (2). Tο καθεστ��
παρ�χει χρηµατοδοτ�σει� 30 � 40 EUR αν�
κ.µ. στου� αγοραστ�� µονωτικ�ν υλικ�ν κα-
τασκευασµ�νων απ� ανακυκλ�σιµα υλικ�,
�πω� 	νε� απ� λιν�ρι και κανν�βι � σπ�ρου�
και �ρια προβ�των. Στ�χο� των χρηµατοδο-
τ�σεων ε	ναι να ενθαρρυνθε	 το κοιν� να αγο-
ρ�ζει φιλικ�� προ� το περιβ�λλον µονωτικ��
πλ�κε�, οι οπο	ε� στοιχ	ζουν περισσ�τερο

απ� τα συµβατικ� µονωτικ� υλικ� που κατα-
σκευ�ζονται απ� ορυκτ� υλικ�.

448. �να� απ� του� κ!ριου� λ�γου� για του�
οπο	ου� η Επιτροπ� εν�κρινε τι� προτειν�-
µενε� χρηµατοδοτ�σει� �ταν �τι οι φιλικ��
προ� το περιβ�λλον µονωτικ�� πλ�κε� ε	ναι
σηµαντικ� δαπανηρ�τερε� απ� τα παραδο-
σιακ� µονωτικ� υλικ� που κατασκευ�ζονται
απ� ορυκτ� υλικ�. Οι µονωτικ�� πλ�κε� που
κατασκευ�ζονται απ� ανανε�σιµο υλικ� προ-
σφ�ρουν περιβαλλοντικ� πλεονεκτ�µατα σε
σχ�ση µε την παραδοσιακ� µ�νωση. Εξοικο-
νοµο!ν φυσικο!� π�ρου�, χρησιµοποι�ντα�
αντ’ αυτ�ν ανανε�σιµα υλικ�, τα οπο	α ε	ναι
γενικ� ουδ�τερα απ�ναντι στο CO2, συνεπ��
η χρησιµοπο	ησ� του� βοηθ� στην προστασ	α
τη� ατµ�σφαιρα� και συµβ�λλουν στην επ	-
τευξη των στ�χων που �θεσε το πρωτ�κολλο
του Κι�το. Χρηµατοδοτ�σει� για την ενθ�ρ-
ρυνση του κοινο! να αγορ�ζει φιλικ� προ� το
περιβ�λλον µ�νωση µπορο!ν να εγκριθο!ν
ω� εν	σχυση για την προστασ	α του περιβ�λ-
λοντο�. Κατ� καν�να, οι ενισχ!σει� θα ε	ναι
µικρ�τερε� απ� το επιπλ�ον κ�στο� του φι-
λικο! προ� το περιβ�λλον µονωτικο! υλικο!.

449. Στι� 30 Απριλ	ου, η Επιτροπ� περ�τωσε
την επ	σηµη διαδικασ	α εξ�ταση� καθεστ�-
το� µε στ�χο τη µε	ωση των εκποµπ�ν αε-
ρ	ων που συµβ�λλουν στο φαιν�µενο του
θερµοκηπ	ου (3), στην Τοσκ�νη τη� Ιταλ	α�.
Το σχ�διο εν	σχυση� προ�βλεπε την επ	-
τευξη του στ�χου του χ�ρη στην προ�θηση
ανανε�σιµων πηγ�ν εν�ργεια� και εξοικο-
ν�µηση� εν�ργεια� και αξιολογ�θηκε υπ�
το πρ	σµα του σηµε	ου E.1.3 τη� κοινοτικ��
πλαισ	ωση� των κρατικ�ν ενισχ!σεων για
την προστασ	α του περιβ�λλοντο� (4) το οπο	ο
αφορ� τι� επενδ!σει� στον τοµ�α τη� εν�ρ-
γεια�.

450. Υπ� το πρ	σµα των στοιχε	ων που δια-
β	βασαν οι ιταλικ�� αρχ�� µετ� την κ	νηση
τη� διαδικασ	α�, κρ	θηκε �τι αποδε	χθηκε η
αναγκαι�τητα του ποσοστο! εν	σχυση� 75 %
σε σχ�ση µε τι� φωτοβολταϊκ�� εγκαταστ�-
σει�. Για πρ�τη φορ�, εφαρµ�στηκε για το
συγκεκριµ�να ε	δο� επ�νδυση� η τρ	τη πα-
ρ�γραφο� του σηµε	ου 32 του πλαισ	ου, η
οπο	α προβλ�πει τη δυνατ�τητα χορ�γηση�
ενισχ!σεων µ�χρι ποσοστ� 100 % τη� επιλ�-
ξιµη� δαπ�νη�, εφ�σον αποδεικν!εται �τι οι
εν λ�γω ενισχ!σει� ε	ναι απαρα	τητε�. Αυτ�
αποτελε	 προηγο!µενο για �λλε� περιφ�ρειε�
και χ�ρε� µ�λη, το οπο	ο µπορε	 να ακολου-

102 (1) C/2003/42/3.
(2) ΕΕ C 197 τη� 28.8.2003 (Ν 694/2002).

(3) C 60/2002 (πρ�ην N 747/2001).
(4) ΕΕ C 37 τη� 2.3.2001, σ. 3-15.
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θηθε	 µε την ευκαιρ	α τη� δηµιουργ	α� προ-
γραµµ�των προ�θηση� τη� ηλιακ�� εν�ρ-
γεια� (1).

451. Στι� 19 Φεβρουαρ	ου, 4 Φεβρουαρ	ου,
5 Φεβρουαρ	ου και 22 Απριλ	ου, αντιστο	χω�,
η Επιτροπ� �κρινε συµβιβ�σιµα µε το κοινο-
τικ� πλα	σιο κρατικ�ν ενισχ!σεων για την
προστασ	α του περιβ�λλοντο� (και το πλα	σιο
Ε & Α �σον αφορ� τι� µελ�τε�) ορισµ�να κα-
θεστ�τα υδροδ�τηση� (2). Πρ�κειται για κα-
θεστ�τα που τ�θηκαν σε εφαρµογ� απ� γαλ-
λικ�� εταιρε	ε� !δρευση�, οι οπο	ε� ε	ναι δη-
µ�σιοι οργανισµο	 επιφορτισµ�νοι µε την
εξασφ�λιση τη� ποι�τητα� του π�σιµου !δα-
το�. Τα καθεστ�τα αφορο!σαν αντιστο	χω�
την εκπ�νηση µελετ�ν για τη ρ!πανση των
υδ�των, τη µε	ωση τη� καταν�λωση� !δατο�
απ� τι� επιχειρ�σει�, τον καθαρισµ� εγκατα-
στ�σεων που υπ�ρχε κ	νδυνο� να µολ!νουν
τον υδροφ�ρο ορ	ζοντα και την καταπολ�µηση
τη� ρ!πανση� του π�σιµου νερο!.

452. Στι� 11 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
θετικ� απ�φαση στην υπ�θεση του Προγρ�µ-
µατο	 ∆ρ�ση	 Απ#βλητα και Πλουτοπαραγωγι-
κ�	 Πηγ�	 — WRAP (ΗΒ), για την οπο	α ε	χε
κινηθε	 επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� στι�
19 Μαρτ	ου.

453. Η υπ�θεση WRAP περιελ�µβανε δ!ο
µ�τρα εν	σχυση�: �να καθεστ�� χρηµατοδ�-
τηση� και �να ταµε	ο εγγ!ηση�. Η λογικ� που
υποκρ!πτεται π	σω απ� �λα τα σχ�δια που
χρηµατοδοτε	 το WRAP, τ�σο µε µη επι-
στρεπτ�ε� χρηµατοδοτ�σει� �σο και µε εγ-
γυ�σει�, ε	ναι η δηµιουργ	α ζ�τηση� για τα
εν λ�γω απορρ	µµατα (ξ!λο, πλαστικ�, γυαλ	,
σκυρ�δεση και µε	γµα οργανικ�ν καταλο	-
πων), επιδοτ�ντα� τι� επενδ!σει� για εγκα-
ταστ�σει� ανακ!κλωση� πρ�γµα που, µε τη
σειρ� του, θα ενθαρρ!νει τη διαχωρισµ�νη
αποκοµιδ� του� απ� τι� αρχ�� τοπικ�� αυτο-
διο	κηση�. Κατ’ αυτ�ν τον τρ�πο, οι βρετα-
νικ�� αρχ�� ελπ	ζουν να δηµιουργηθε	 αγορ�
για τα απορρ	µµατα και να αυξηθε	 η ανακ!-
κλωσ� του�. Οι αρχ�� του ΗΒ κοινοπο	ησαν
τα εν λ�γω δ!ο µ�τρα εν	σχυση� επ	 τη β�σει
του κοινοτικο! πλαισ	ου σχετικ� µε τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει� για την προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο�. Εντο!τοι�, η Επιτροπ� κατ�-
ληξε στο συµπ�ρασµα �τι το εν λ�γω πλα	σιο

δεν ε	ναι εφαρµοστ�ο. Το πλα	σιο εφαρµ�ζε-
ται κανονικ� σε επενδ!σει� που αποσκοπο!ν
στη µε	ωση τη� ρ!πανση� που προκαλε	 ο δι-
καιο!χο� και �χι σε περιπτ�σει� στι� οπο	ε�
η �λη οικονοµικ� δραστηρι�τητα του δικαι-
ο!χου (δηλαδ� η ανακ!κλωση απορριµµ�των,
�πω� εν προκειµ�νω) ε	ναι επωφελ�� για το
περιβ�λλον.

454. Εφ�σον τα εν λ�γω µ�τρα δεν καλ!πτο-
νται απ� το κοινοτικ� πλα	σιο σχετικ� µε τι�
κρατικ�� ενισχ!σει� για την προστασ	α του πε-
ριβ�λλοντο�, η Επιτροπ� εξ�τασε κατ� π�-
σον ε	ναι συµβιβ�σιµα απευθε	α� µε το �ρ-
θρο 87 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. Επε-
σ�µανε καταρχ�� �τι τα εν λ�γω µ�τρα
εν	σχυση� στηρ	ζουν την ανακ!κλωση απορ-
ριµµ�των, η οπο	α αποτελε	 περιβαλλοντικ�
στ�χο προτεραι�τητα� για την Κοιν�τητα. Η
εν λ�γω εν	σχυση ε	ναι απαρα	τητη για να
καλυφθε	 η επιπρ�σθετη δαπ�νη που επιφ�-
ρει η ανακ!κλωση ορισµ�νων απορριµµ�των
τα οπο	α δεν αποτελο!ν πρακτικ� αντικε	µενο
επεξεργασ	α� � για την αν�πτυξη ν�ων τε-
χνολογι�ν ανακ!κλωση� που δεν �χουν δο-
κιµαστε	 στην αγορ�. Επιπλ�ον, τα ποσ� τη�
εν	σχυση� ε	ναι σχετικ� χαµηλ� και ακο-
λουθε	ται διαδικασ	α ανοικτο! διαγωνισµο!
για την επιλογ� των δικαιο!χων και τον κα-
θορισµ� του ποσοστο! εν	σχυση�. Τ�λο�, οι
επιλ�ξιµε� δαπ�νε� και η �νταση των ενι-
σχ!σεων ευθυγραµµ	ζονται µε τι� αρχ�� που
θ�τει το πλα	σιο σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� για την προστασ	α του περιβ�λλο-
ντο�. Συνεπ��, κρ	θηκε �τι τα εν λ�γω µ�τρα
εν	σχυση� ε	ναι αν�λογα προ� του� επιδιω-
κ�µενου� στ�χου� και δεν προκαλο!ν αθ�-
µιτη στρ�βλωση του ανταγωνισµο! � αθ�µι-
τε� επιπτ�σει� στο εµπ�ριο µεταξ! κρατ�ν
µελ�ν. Για του� λ�γου� αυτο!�, η Επιτροπ�
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι τα εν λ�γω µ�-
τρα συµβιβ�ζονται µε τη Συνθ�κη.

455. Τον Μ�ρτιο 2002, το ΗΒ κοινοπο	ησε
εν	σχυση συνολικο! !ψου� 35 εκατ. EUR
(23 εκατ. GBP) υπ�ρ τη� Shotton, εταιρε	α�
παραγωγ�� δηµοσιογραφικο! χαρτιο! που
αν�κει στην UPM-Kymmene και εδρε!ει στη
Β�ρεια Ουαλ	α. Η συνολικ� δαπ�νη του σχε-
δ	ου αν�ρχεται σε 200 εκατ. EUR. Η Shotton
ε	χε επιλεγε	 κατ�πιν ανοικτ�� και διαφανο!�
διαδικασ	α� διαγωνισµο!· εντο!τοι�, το µ�-
τρο αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση κατ� την
�ννοια του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� συν-
θ�κη� ΕΚ. ∆εδοµ�νου �τι στ�χο� τη� εν	-
σχυση� ε	ναι η προσαρµογ� των εγκαταστ�-
σεων τη� Shotton προκεµ�νου να παρ�γουν
δηµοσιογραφικ� χαρτ	 απ� απορρ	µµατα χαρ-
τιο! και �χι απ� παρθ�νο χαρτοπολτ�, εν� θα
�χει ω� αποτ�λεσµα α!ξηση τη� καταν�λω- 103

(1) Βλ�πε και απ�φαση τη� 9η� Ιουλ	ου 2003 στην υπ�θεση N
762/02 — Ιταλ	α (Marche). Με	ωση των ρυπογ�νων εκπο-
µπ�ν: µ�τρα υπ�ρ τη� µε	ωση� των ρυπογ�νων εκποµπ�ν και
τη� καταν�λωση� εν�ργεια� και υπ�ρ τη� παραγωγ�� ανανε-
�σιµη� εν�ργεια�. Επισηµα	νεται: 75% για τη φωτοβολταϊκ�
εν�ργεια.

(2) N492, N493, 494/B και 497/03.



ση� των απορριµµ�των χαρτιο! κατ� περ	που
321 000 τ�νου� ετησ	ω�, το ΗΒ αποφ�σισε να
κοινοποι�σει την εν	σχυση δυν�µει του πλαι-
σ	ου για τι� περιβαλλοντικ�� ενισχ!σει�. Η
εν	σχυση επρ�κειτο να χορηγηθε	 στο πλα	-
σιο του προγρ�µµατο� WRAP, το οπο	ο �χει
δηµιουργηθε	 για την προ�θηση τη� αειφ�ρου
διαχε	ριση� των απορριµµ�των. Στι� 2 Οκτω-
βρ	ου 2002, η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�-
σει επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� (1) �σον
αφορ� την εν	σχυση, δι�τι διατηρο!σε αµφι-
βολ	ε� κατ� π�σον η εν	σχυση µπορο!σε να
εγκριθε	 β�σει του πλαισ	ου για τι� περιβαλ-
λοντικ�� και τι� περιφερειακ�� ενισχ!σει�.
Στην πραγµατικ�τητα, αυτ� η επ�νδυση δεν
φα	νεται να εµπ	πτει στο πεδ	ο εφαρµογ��
του πλαισ	ου για τι� περιβαλλοντικ�� ενι-
σχ!σει� και η �νταση τη� εν	σχυση� �ταν ση-
µαντικ� υψηλ�τερη απ� το αν�τατο �ριο για
τι� περιφερειακ�� ενισχ!σει�.

456. Στι� 23 Ιουλ	ου (2), η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να εγκρ	νει µ�ρο� τη� εν	σχυση�. Πα-
ρ�λο που αναγν�ρισε τα περιβαλλοντικ�
οφ�λη τη� επαναχρησιµοπο	ηση� των απορ-
ριµµ�των χαρτιο! �ναντι τη� εναπ�θεσ�� του�
σε χ�ρου� υγειονοµικ�� ταφ��, η Επιτροπ�
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι ολ�κληρη η
επ�νδυση δεν �ταν επιλ�ξιµη για περιβαλ-
λοντικ� εν	σχυση. Σ!µφωνα µε το πλα	σιο
για τι� περιβαλλοντικ�� ενισχ!σει�, µια εν	-
σχυση επιτρ�πεται µ�νον εφ�σον αφορ� επεν-
δ!σει� που βελτι�νουν τι� περιβαλλοντικ��
επιδ�σει� τη� 	δια� τη� επιχε	ρηση�. Στην
προκειµ�νη περ	πτωση �µω�, η εν	σχυση απο-
σκοπο!σε να βοηθ�σει το ΗΒ να βελτι�σει γε-
νικ� τι� περιβαλλοντικ�� του επιδ�σει� και
να εκπληρ�σει τι� υποχρε�σει� που υπ�χει
στο πλα	σιο τη� κοινοτικ�� οδηγ	α� περ	 χ�-
ρων υγειονοµικ�� ταφ�� και συσκευασι�ν.

457. ∆εδοµ�νου �τι τµ�µα τη� εν	σχυση�
αφορο!σε την κατασκευ� καυστ�ρα λ�σπη�
προκειµ�νου να µειωθε	 η ρ!πανση που προ-
ξενο!σε η 	δια η Shotton, η Επιτροπ� εφ�ρ-
µοσε το πλα	σιο για τι� περιβαλλοντικ�� ενι-
σχ!σει� σε αυτ� το τµ�µα τη� επ�νδυση�.
�τσι, εγκρ	θηκε εν	σχυση !ψου� 13 εκατ.
EUR, µε β�ση το συλλογισµ� �τι χωρ	� την
εν	σχυση, η Shotton θα συν�χιζε να διασκορ-
π	ζει τη λ�σπη στο �δαφο� σε µεγαλ!τερε�
ποσ�τητε�. Σ!µφωνα µε το πλα	σιο, οι επιλ�-
ξιµε� δαπ�νε� τη� επ�νδυση� µει�θηκαν κατ�
τα οικονοµικ� οφ�λη µια� πενταετ	α�, τα οπο	α
περιελ�µβαναν την αξ	α τη� ηλεκτρικ�� εν�ρ-
γεια� και του ατµο! που θα παρ�γε ο καυστ�-

ρα�, αλλ� και την αποφευχθε	σα δαπ�νη για
το διασκορπισµ� τη� λ�σπη� στο �δαφο�. Ο
πραγµατικ�� καυστ�ρα� λ�σπη� θα �ταν σχε-
τικ� µεγ�λο�, εφ�σον θα χρησιµοποιο!σε ω�
κα!σιµο προεπεξεργασµ�να οικιακ� απορ-
ρ	µµατα. Η Επιτροπ� επαλ�θευσε κατ� π�-
σον η επιλ�ξιµη δαπ�νη περιοριζ�ταν αυ-
στηρ� στι� επιπρ�σθετε� επενδυτικ�� δαπ�-
νε� που �ταν απαρα	τητε� για την εκπλ�ρωση
των περιβαλλοντικ�ν στ�χων υπολογ	ζοντα�
και την επιλ�ξιµη δαπ�νη στην περ	πτωση
που η Shotton ε	χε περιοριστε	 σε µικρ�τερο
καυστ�ρα τροφοδοτο!µενο µε α�ριο. Εν�ψει
τη� διαφορ�� µεταξ! οικονοµικο! οφ�λου�
τη� πρ�τη� πενταετ	α�, εντο!τοι�, η εν λ�γω
µικρ�τερη επ�νδυση δεν συνεπαγ�ταν µι-
κρ�τερη επιλ�ξιµη επενδυτικ� δαπ�νη.

458. Η επενδυτικ� δαπ�νη εκτιµ�θηκε επ	ση�
β�σει του πολυτοµεακο! πλαισ	ου περιφερει-
ακ�ν ενισχ!σεων για µεγ�λα επενδυτικ� �ργα.
Λαµβανοµ�νων υπ�ψη των καν�νων σ�ρευ-
ση� περιφερειακ�ν και περιβαλλοντικ�ν ενι-
σχ!σεων, η Επιτροπ� επ�τρεψε να χορηγη-
θο!ν εξ αυτο! του λ�γου επιπλ�ον 11 εκατ.
EUR. Συνεπ��, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι µπορο!σε να εγκριθε	 υπ�ρ τη�
Shotton συνολικ� ποσ� 24 εκατ. EUR.

459. Στι� 7 Σεπτεµβρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε, µετ� απ� ενδελεχ� εξ�ταση δυν�µει
του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 2 τη� συνθ�κη�
ΕΚ, καθεστ�� το οπο	ο απαλλ�σσει απ� τον
ενεργειακ� φ�ρο «Εισφορ� Κλιµατικ�ν Με-
ταβολ�ν» (ΕΚΜ), την ηλεκτρικ� εν�ργεια
που παρ�γεται απ� µεθ�νιο ανθρακωρυχε	ων
(ΜΑΟ) προερχ�µενο απ� εγκαταλελειµµ�να
ανθρακωρυχε	α (3). Η Επιτροπ� αξιολ�γησε
το συµβιβ�σιµο τη� κρατικ�� εν	σχυση� µε
το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ) τη�
Συνθ�κη� β�σει του πλαισ	ου σχετικ� µε τι�
κρατικ�� εγγυ�σει� για την προστασ	α του
περιβ�λλοντο�, και ιδ	ω� β�σει του σηµε	ου
E.3.1 και �κρινε �τι η �ντληση µεθαν	ου απ�
εγκαταλελειµµ�να ανθρακωρυχε	α για την
παραγωγ� εν�ργεια� ε	ναι �να� υπε!θυνο�
τρ�πο� διαχε	ριση� αποβλ�των και, κατ� συ-
ν�πεια, συν�δει µε το πνε!µα του σηµε	ου
42 στοιχε	ο α) του πλαισ	ου.

460. Η χρησιµοπο	ηση ΜΑΟ για την παρα-
γωγ� ηλεκτρισµο! θα οδηγ�σει στην εξοι-
κον�µηση εν�ργεια�. ∆εδοµ�νου �τι στ�χο�
των µ�τρων εξοικον�µηση� εν�ργεια� ε	ναι η
βι�σιµη χρ�ση των πηγ�ν εν�ργεια� και η
µε	ωση των αερ	ων που προκαλο!ν το φαιν�-
µενο του θερµοκηπ	ου, το µ�τρο µπορε	 να

104 (1) C/2002/3569.
(2) C 61/2002, EE L 314 τη� 8.11.2003. (3) C 12/2003 πρ�ην N 778/2002.
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θεωρηθε	 �τι συµβ�λλει στην εξοικον�µηση
εν�ργεια� και συν�δει µε το σηµε	ο 42 στοι-
χε	ο β) του πλαισ	ου (1). Η εν	σχυση θα χο-
ρηγηθε	 για π�ντε �τη και δεν θα υπερβε	 το
50% των επιπρ�σθετων δαπαν�ν τ�σο σε επ	-
πεδο προµηθευτ�ν ΜΑΟ �σο και σε επ	πεδο
παραγωγ�ν ηλεκτρικ�� εν�ργεια�.

461. Στι� 11 Ιουν	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απ�φαση µε µακρ�πνοε� επιπτ�σει� για βρε-
τανικ� µ�τρο εν	σχυση� µε στ�χο την απο-
κατ�σταση µολυσµ�νων (2), υποβαθµισµ�νων
και εγκαταλελειµµ�νων εδαφ�ν. Στ�χο� του
βρετανικο! µ�τρου ε	ναι να µπορ�σουν τα
εδ�φη αυτ� να τεθο!ν και π�λι σε παραγω-
γικ� χρ�ση αφο! αντιµετωπιστο!ν οι ζηµιο-
γ�νε� επιπτ�σει� τη� πρηγο!µενη� χρ�ση�
του� και να καταστο!ν κατ�λληλα για ν�α
χρησιµοπο	ηση, µει�νοντα� �τσι την π	εση
που ασκε	ται στι� ανοικτ�� εκτ�σει� και µει-
�νοντα� τον κατακερµατισµ� του τοπ	ου. Τα
επιµ�ρου� µ�τρα του καθεστ�το� που αφο-
ρο!σαν την αποκατ�σταση µολυσµ�νων βιο-
µηχανικ�ν τοποθεσι�ν κρ	θηκαν συµβατ� µε
την κοιν� αγορ�, δεδοµ�νου �τι πληρο!ν τι�
προϋποθ�σει� που τ�σσει το σηµε	ο 38 των
κοινοτικ�ν κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για τι�
κρατικ�� ενισχ!σει� προστασ	α� του περι-
β�λλοντο�.

462. Τα επιµ�ρου� µ�τρα που αφορο!σαν την
αποκατ�σταση εδαφ�ν στα οπο	α υπ�ρχαν
ερειπωµ�να κτ	ρια, δοµ�� � εργοστ�σια εκτι-
µ�θηκαν απευθε	α� β�σει του �ρθρου 87 πα-
ρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ) τη� συνθ�κη� ΕΚ. Η
Επιτροπ� �κρινε �τι τα εν λ�γω επιµ�ρου�
µ�τρα συµβιβ�ζονται µε την κοιν� αγορ�, δε-
δοµ�νου �τι προωθο!ν του� κοινοτικο!� στ�-
χου� περιβαλλοντικ�� προστασ	α� και αει-
φ�ρου αν�πτυξη� χωρ	� να προκαλο!ν δυσα-
ν�λογε� επιπτ�σει� στον ανταγωνισµ� και
την οικονοµικ� αν�πτυξη.

1.5. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË («∂ & ∞»)

463. Στι� 23 Ιουλ	ου, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
αποφ�σισε να εγκρ	νει καθεστ�� που προ�-
βλεπε τη χορ�γηση απ� τη βασκικ� κυβ�ρ-
νηση δανε	ου µε επιδοτο!µενο επιτ�κιο στην
ισπανικ� εταιρε	α GAMESA για τη συµµε-
τοχ� τη� στην αν�πτυξη δ!ο ν�ων περιφε-
ρειακ�ν αεροσκαφ�ν τη� βραζιλι�νικη� κα-

τασκευαστικ�� εταιρε	α� EMBRAER (3). Η
Επιτροπ� ξεκ	νησε στι� 12 Μαρτ	ου 2002 εν-
δελεχ� �ρευνα για να επαληθε!σει τη συµ-
βατ�τητα του σχεδ	ου δανειοδ�τηση� το οπο	ο
κοινοπο	ησαν οι ισπανικ�� αρχ�� µε το κοι-
νοτικ� πλα	σιο των κρατικ�ν ενισχ!σεων
στην �ρευνα και την αν�πτυξη (Ε & Α) (4). Την
εποχ� εκε	νη, η Επιτροπ� διατηρο!σε αµφι-
βολ	ε� �σον αφορ� την επ	πτωση κιν�τρου
τη� εγγ!ηση�, καθ�� και �σον αφορ� την επι-
λεξιµ�τητα ορισµ�νων δραστηριοτ�των πι-
στοπο	ηση� και µελετ�ν συντ�ρηση�.

464. Μετ� απ� αν�λυση των πληροφορι�ν
που δ�θηκαν µετ� την κ	νηση τη� διαδικα-
σ	α� ενδελεχο!� �ρευνα�, η Επιτροπ� κατ�-
ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η εν	σχυση µπο-
ρο!σε �ντω� να θεωρηθε	 �τι ε	χε επ	πτωση
κιν�τρου. Αντιθ�τω�, η Επιτροπ� κατ�ληξε
στο συµπ�ρασµα �τι οι αµφιβολ	ε� τη� �σον
αφορ� την πολ! µεγ�λη εγγ!τητα των δρα-
στηριοτ�των πιστοπο	ηση� και των µελετ�ν
συντ�ρηση� µε την αγορ� δεν διασκεδ�στη-
καν. Συνεπ��, �κρινε �τι το σχ�διο εν	σχυ-
ση� µπορο!σε να θεωρηθε	 συµβιβ�σιµο µε τη
συνθ�κη ΕΚ και ειδικ�τερα το �ρθρο 87 πα-
ρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ), υπ� την προϋπ�θεση
η δαπ�νη για τι� δραστηρι�τητε� πιστοπο	η-
ση� και τι� µελ�τε� συντ�ρηση� να εκπεσθε	
απ� τι� επιλ�ξιµε� δαπ�νε� και το ακαθ�ρι-
στο ισοδ!ναµο µη επιστρεπτ�α� χρηµατοδ�-
τηση� τη� εν	σχυση� να µην υπερβε	 το 30%
των επιλ�ξιµων δαπαν�ν κατ�πιν τη� προα-
ναφερθε	σα� �κπτωση�.

465. Στι� 13 Μα7ου, η Επιτροπ� �κρινε �τι η
χορ�γηση ατοµικ�� εν	σχυση� προ� τη γαλ-
λικ� εταιρε	α Latécoère �ταν συµβιβ�σιµη µε
το πλα	σιο Ε & Α (5). Η εν	σχυση χορηγε	ται
για τη συµµετοχ� τη� εταιρε	α� στο ν�ο σχ�-
διο επιχειρηµατικο! αεροσκ�φου� τη�
Dassault Aviation: το αεροσκ�φο� F7X. Η
εταιρε	α Latécoère θα κατασκευ�σει το σ!-
νολο του οπ	σθιου τµ�µατο� του αεροσκ�-
φου�, το οπο	ο ε	ναι ιδια	τερα ευα	σθητο, δι�τι
εκε	 ε	ναι εγκατεστηµ�νοι οι τρει� κινητ�-
ρε� του αεροσκ�φου�. Η εν	σχυση χορηγε	-
ται υπ� µορφ� προκαταβολ�� 26 εκατ. EUR,
η οπο	α θα επιστραφε	 σε περ	πτωση επιτυχ	α�
του προγρ�µµατο�.

466. Στι� 7 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� απο-
φ�σισε να κιν�σει επ	σηµη διαδικασ	α �ρευ-
να� δυν�µει του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 3 τη�
συνθ�κη� ΕΚ σχετικ� µε τµ�µα του σχεδ	ου
Ε & Α που εκτελο!σε η εταιρε	α IFS SpA. Η
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Επιτροπ� αµφ�βαλλε κατ� π�σον οι δραστη-
ρι�τητε� προκλινικ�ν δοκιµ�ν («στ�διο 5»
του σχεδ	ου) µπορο!σαν να υπαχθο!ν στη βιο-
µηχανικ� �ρευνα —και �χι στην προανταγω-
νιστικ� αν�πτυξη— κατ� την κοινοτικ� �ν-
νοια και να τ!χουν �τσι εν	σχυση� �νταση�
50%. Οι προκλινικ�� δοκιµ�� διεξ�γονται πριν
την κλινικ� δοκιµ� τη� φ�ση� Ι. Τα ενεργ�
συστατικ� δοκιµ�ζονται στο εργαστ�ριο σε
δι�φορα ζωικ� ε	δη, �λο και πλησι�στερα
στον �νθρωπο. Στην πραγµατικ�τητα, ακ�µα
και αν τα πρωτ�κολλα προκλινικ�ν δοκιµ�ν
βασ	ζονται σε µια σειρ� πειραµ�των επ	 δια-
φ�ρων ζωικ�ν ειδ�ν, τα αποτελ�σµατα των
οπο	ων συλλ�γονται και αναλ!ονται κριτικ�
ο!τω� �στε να ελεγχθε	 αν µπορο!ν να αρχ	-
σουν οι δοκιµ�� τη� φ�ση� Ι, βασ	ζονται, �πω�
και οι κλινικ�� δοκιµ�� τη� φ�ση� Ι, σε «πρω-
τ�τυπη» εκδοχ� των προϊ�ντων, αν και �χι
πλ�ρω� τελειοποιηµ�νη. �τσι, απ� την �ποψη
αυτ�, θα µπορο!σαν να θεωρηθο!ν παρ�µοιε�
µε τι� κλινικ�� δοκιµ�� τη� φ�ση� Ι, παρ�λο
που, εφ�σον προηγο!νται των δοκιµ�ν τη�
φ�ση� Ι και πραγµατοποιο!νται µε λιγ�τερο
τελειοποιηµ�να προϊ�ντα, δεν βρ	σκονται εγ-
γ!τερα στην αγορ� απ� �,τι οι δοκιµ�� τη� φ�-
ση� Ι.

467. Εν�ψει των προαναφεροµ�νων, η Επι-
τροπ� δεν µπορο!σε να αποκλε	σει καταρ-
χ�ν το ενδεχ�µενο µ�ρο� τουλ�χιστον των
προκλινικ�ν δραστηριοτ�των δοκιµ�ν να
µπορε	 να υπαχθε	 στην προανταγωνιστικ�
αν�πτυξη. Λαµβανοµ�νων υπ�ψη των στοι-
χε	ων που υπ�βαλε ο δικαιο!χο� (IFS) και
εκτιµ�ντα� το πολ! υψηλ� ποσοστ� αποτυ-
χηµ�νων δοκιµ�ν (60-70%) κατ� τη φ�ση προ-
κλινικ�ν δοκιµ�ν τη� αν�πτυξη� του φαρµ�-
κου, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα,
στι� 26 Νοεµβρ	ου, �τι η αποκτηθε	σα γν�ση
µπορε	 να αποδειχθε	 ουσι�δη� µ�νον σε µε-
ταγεν�στερο στ�διο αν�πτυξη�. Πρ�γµατι, το
ποσοστ� επιτυχ	α� 10% φα	νεται αν�λογο µε
τον µ�σο �ρο του τοµ�α και αποδεικν!ει �τι
τα αποτελ�σµατα που επιτε!χθηκαν κατ� την
εν λ�γω φ�ση αν�πτυξη� του φαρµ�κου συ-
νεχ	ζουν να απ�χουν πολ! απ� την παραγωγ�
και δι�θεση στην αγορ� συγκεκριµ�νου φαρ-
µ�κου. Συνεπ��, στην προκειµ�νη περ	πτωση,
οι προκλινικ�� δοκιµ�� µπορο!ν να θεωρη-
θο!ν βιοµηχανικ� �ρευνα κατ� την �ννοια του
πλαισ	ου για την Ε & Α.

468. Στι� 10 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να µην εγε	ρει αντιρρ�σει� σε υπ�θεση
που αφορο!σε φορολογικ� αποθεµατικ� για
επενδ!σει� στην Πορτογαλ	α (1). Στ�χο� του

µ�τρου �ταν η παροχ� κιν�τρων για παραγω-
γικ�� επενδ!σει� και για την προ�θηση τη�
αν�πτυξη� δραστηριοτ�των Ε & Α. Β�σει του
καθεστ�το�, οι εταιρε	ε� µπορο!ν να συστ�-
σουν φορολογικ� αποθεµατικ� 20% του κα-
ταβλητ�ου φ�ρου για τα �τη 2003 και 2004,
υπ� την προϋπ�θεση �τι το εν λ�γω ποσ� θα
δαπανηθε	 εντ�� περι�δου δ!ο ετ�ν απ� την
ηµεροµην	α σ!σταση� του φορολογικο! απο-
θεµατικο!, ε	τε ω� αρχικ� επ�νδυση ε	τε σε
σχ�δια Ε & Α. Το καθεστ�� ε	ναι εφαρµοστ�ο
σε ολ�κληρη την επικρ�τεια τη� Πορτογα-
λ	α� και ε	ναι ανοικτ� σε �λε� τι� επιχειρ�-
σει� που αν�κουν στον εξορυκτικ� και βιο-
µηχανικ� κλ�δο δραστηρι�τητα�, καθ�� και
σε ξενοδοχε	α, εστιατ�ρια, πρακτορε	α ταξι-
δ	ων και �λλε� επιχειρ�σει� που δραστηριο-
ποιο!νται στον τουριστικ� τοµ�α. Ο συνολι-
κ�� προϋπολογισµ�� που χορηγ�θηκε για το
µ�τρο αν�ρχεται σε 318 εκατ. EUR για τα δ!ο
�τη υλοπο	ησ�� του.

469. Η Επιτροπ� αξιολ�γησε την κοινοπο	-
ηση επ	 τη β�σει των κοινοτικ�ν κατευθυντη-
ρ	ων γραµµ�ν για τι� εθνικ�� περιφερειακ��
ενισχ!σει�, �σον αφορ� τι� αρχικ�� επενδ!-
σει�, και επ	 τη β�σει του κοινοτικο! πλαισ	ου
για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� στην �ρευνα και
αν�πτυξη, �σον αφορ� τα σχ�δια Ε & Α. Η
Πορτογαλ	α πρ�τεινε τεχνικ� ορισµ� τη� αρ-
χικ�� επ�νδυση� µε τον οπο	ο εξισ�νεται η
διαφορ� µεταξ! των ακαθ�ριστων επενδ!σεων
τη� εταιρε	α� σε ν�α ενσ�µατα π�για στοιχε	α
ενεργητικο! κατ� τη δι�ρκεια µια� συγκεκρι-
µ�νη� περι�δου και τη� π�ληση�, απ�σβεση�
και επαν�νταξη� �λων των ενσ�µατων παγ	ων
που περιλαµβ�νονται στον ισολογισµ� τη�
εταιρε	α� κατ� την 	δια περ	οδο αναφορ��. Η
Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι ο εν
λ�γω τεχνικ�� ορισµ�� ε	ναι σ!µφωνο� µε τι�
κοινοτικ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι�
εθνικ�� περιφερειακ�� ενισχ!σει�, εφ�σον
αποκλε	ει την πραγµατοπο	ηση επενδ!σεων
αντικατ�σταση�. Εφ�σον οι επιλ�ξιµε� δαπ�-
νε�, οι εντ�σει� των ενισχ!σεων και οι υπ�-
λοιπε� προϋποθ�σει� του µ�τρου πληρο!σαν τι�
διατ�ξει� τη� εφαρµοστ�α� νοµοθεσ	α� περ	
κρατικ�ν ενισχ!σεων, η Επιτροπ� δεν εξ�-
φρασε αντιρρ�σει� για την υλοπο	ησ� του.

470. Στι� 27 Μα7ου, η Επιτροπ� περ�τωσε
την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� σχετικ� µε
σχεδιαζ�µενη εν	σχυση !ψου� 37,2 εκατ. EUR
(καθαρ� παρο!σα αξ	α) για το εργοστ�σιο κα-
τασκευ�� κινητ�ρων τη� ΒMW στο Steyr τη�
Αυστρ	α�, εγκρ	νοντα� το µεγαλ!τερο µ�ρο�
τη� σχεδιαζ�µενη� εν	σχυση� (2). Το σχ�διο
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κοινοποι�θηκε τον Απρ	λιο 2002 και συνε-
π�� συνεχ	ζει να αξιολογε	ται, �σον αφορ�
την περιφερειακ� εν	σχυση β�σει του πλαι-
σ	ου κρατικ�ν ενισχ!σεων προ� την αυτοκι-
νητοβιοµηχαν	α. Η Επιτροπ� �κρινε �τι �να
συνολικ� ποσ� 29,9 εκατ. EUR για περιφε-
ρειακ� εν	σχυση, εν	σχυση για κατ�ρτιση,
περιβαλλοντικ� εν	σχυση και εν	σχυση για
Ε & Α ε	ναι συµβιβ�σιµο µε του� αντ	στοι-
χου� κοινοτικο!� καν�νε�.

471. Εντο!τοι�, �να ποσ� 7,3 εκατ. EUR κρ	-
θηκε �τι δεν συν�δει µε του� εν λ�γω καν�νε�
και δεν επιτρ�πηκε να χορηγηθε	. Η µε	ωση
τη� εν	σχυση� αφορ� τµ�µα τη� περιφερειακ��
εν	σχυση� και τη� εν	σχυση� για Ε & Α, αντι-
στο	χω�, καθ�� και την εν	σχυση για καινο-
τοµ	α. Mσον αφορ� την εν	σχυση περιφερεια-
κ�ν επενδ!σεων, η Επιτροπ� �κρινε �τι το πε-
ριφερειακ� µειον�κτηµα του Steyr —σε
σ!γκριση µε την εναλλακτικ� τοποθεσ	α του
Landshut, στη Γερµαν	α— �ταν µικρ�τερο απ�
το κοινοποιηθ�ν και λ�γω τη� α!ξηση� τη�
ικαν�τητα�, µει�θηκε η επιτρεπ�µενη �νταση
τη� εν	σχυση�. Mσον αφορ� την εν	σχυση για
�ρευνα και αν�πτυξη, η Επιτροπ� �κρινε �τι
ορισµ�να σχ�δια Ε & Α θα ε	χαν αναληφθε	
απ� την BMW ακ�µα και ελλε	ψει εν	σχυση�,
προκειµ�νου να παραµε	νει ανταγωνιστικ�.
Εφ�σον δεν αποδε	χθηκε η απαρα	τητη επ	-
πτωση κιν�τρου των συγκεκριµ�νων σχεδ	ων,
η σχεδιαζ�µενη εν	σχυση δεν κρ	θηκε συµβι-
β�σιµη µε την κοιν� αγορ�. Mσον αφορ� τη
σχεδιαζ�µενη εν	σχυση για καινοτοµ	α, τα εν
λ�γω σχ�δια δεν θεωρ�θηκαν πραγµατικ� και-
νοτ�µα υπ� την �ννοια �τι η τεχνολογ	α δεν
ε	χε �δη χρησιµοποιηθε	 � κυκλοφορ�σει στο
εµπ�ριο απ� �λλου� παρ�γοντε� του κλ�δου.
Επ	ση�, η εν	σχυση κρ	θηκε �τι δεν αποτελε	
κ	νητρο για την αν�ληψη βιοµηχανικο! � τε-
χνολογικο! κινδ!νου, δεδοµ�νου �τι η BMW
θα ε	χε πραγµατοποι�σει τη συγκεκριµ�νη
επ�νδυση ακ�µα και χωρ	� κρατικ� εν	σχυση.
Συνεπ��, η σχεδιαζ�µενη εν	σχυση για και-
νοτοµ	α δεν µπ�ρεσε να εγκριθε	.

1.6. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÁÈ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË

472. Στι� 17 Σεπτεµβρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε τη χορ�γηση απ� την Ιταλ	α συνολικο!
ποσο! 44 εκατ. EUR ω� εν	σχυση για κατ�ρ-
τιση προ� τι� Fiat Auto και Comau, δ!ο εται-
ρε	ε� που αν�κουν στον �µιλο Fiat (1). Η εν	-
σχυση χορηγ�θηκε για τη στ�ριξη τριετο!�
προγρ�µµατο� κατ�ρτιση�, δαπ�νη� 84 εκατ.
EUR µε στ�χο τη βελτ	ωση των δεξιοτ�των

και των δυνατοτ�των εξε!ρεση� εργασ	α� των
εργαζοµ�νων που απασχολο!νται στι� ιταλικ��
εγκαταστ�σει� των δ!ο εταιρει�ν. Η Επιτροπ�
αξιολ�γησε το συµβιβ�σιµο τη� εν	σχυση� µε
του� καν�νε� που δι�πουν τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� για επαγγελµατικ� κατ�ρτιση(2) και
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η εν	σχυση
πληρο	 τι� ουσιαστικ�� απαιτ�σει� των εν
λ�γω καν�νων. Συνεπ��, αποφ�σισε να επι-
τρ�ψει την προτειν�µενη εν	σχυση.

2. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

473. Στι� 2 Απριλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να µην προβ�λει αντιρρ�σει� για τη χορ�γηση
εν	σχυση� απ� τι� ελληνικ�� αρχ�� µε στ�χο
τη στ�ριξη τη� κατασκευ�� αγωγο! υγρ�ν καυ-
σ	µων για την τροφοδοσ	α του Ν�ου ∆ιεθνο!�
Αερολιµ�να Αθην�ν(3). Σ�µερα, για τη µετα-
φορ� των καυσ	µων σε µια απ�σταση 60 km
χρησιµοποιο!νται καθηµεριν� 120 βυτιοφ�ρα.
Ο αγωγ�� συµβ�λλει στην αν�πτυξη τη� περι-
φ�ρεια� τη� Αττικ�� προσφ�ροντα� �ναν πε-
ρισσ�τερο ασφαλ� και περιβαλλοντικ� φιλικ�
τρ�πο µεταφορ�� των καυσ	µων. Συνεπ��, η
προτειν�µενη εν	σχυση η οπο	α ε	ναι χαµη-
λ�τερη απ� το αν�τατο �ριο εν	σχυση� που
επιβ�λλουν οι κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι�
περιφερειακ�� ενισχ!σει�, κρ	θηκε συµβιβ�-
σιµη µε την κοιν� αγορ� β�σει του �ρθρου 87
παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο α) τη� συνθ�κη� ΕΚ.

474. Στι� 5 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� για µ�τρο που
αποσκοπο!σε στη διευκ�λυνση τη� αν�πτυξη�
επωαστ�ρων για µικρ�� επιχειρ�σει� κατ�
την �ναρξη τη� λειτουργ	α� του� (SBS
Incubation Fund) (4). Tο ταµε	ο που θα ιδρυ�-
ταν για το σκοπ� αυτ�, προϋπολογισµο!
115 εκατ. EUR για τ�σσερα �τη, θα µπορο!σε
να χορηγε	 χαµηλ�τοκα δ�νεια σε επιχειρ�-
σει� που προτ	θενται να εγκαταστ�σουν και
να θ�σουν σε λειτουργ	α επωαστ�ρε�, αλλ�
δεν µπορο!σε να εξε!ρει χρηµατοδ�τηση απ�
τον ιδιωτικ� τοµ�α. Το ταµε	ο θα χορηγο!σε
ενισχ!σει� ακ�µα και σε µεγ�λε� επιχειρ�-
σει� στι� πιο ανεπτυγµ�νε� περιοχ�� του Ηνω-
µ�νου Βασιλε	ου, πρ�γµα που δεν ε	ναι σ!µ-
φωνο µε τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� πε-
ριφερειακ�� ενισχ!σει� (5), σ!µφωνα µε τι�
οπο	ε� οι ενισχ!σει� για επενδ!σει� προ� µε-
γ�λε� επιχειρ�σει� πρ�πει να περιορ	ζονται
στι� περιοχ�� που αντιµετωπ	ζουν τι� µεγα-
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(1) N 322/2003.

(2) Κανονισµ�� τη� Επιτροπ�� (EΚ) 68/2001, ΕΕ L 10 τη�
13.1.2001, σ. 20-29.

(3) N 527/2002.
(4) C 7/2003 πρ�ην N 107/2001.
(5) ΕΕ 74 τη� 10.3.1998, σ. 9-31 (98/C74/06).



λ!τερε� αν�γκε�. Επιπλ�ον, οι αρχ�� του ΗΒ
δεν δεσµε!τηκαν να τηρ�σουν τα αν�τατα
�ρια �νταση� τη� εν	σχυση� που τ�σσουν οι
κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� περιφερεια-
κ�� ενισχ!σει� � ο κανονισµ�� EΚ αριθ.
70/2001 τη� Επιτροπ�� για τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� προ� ΜΜΕ (1), καθ�� και του� καν�-
νε� σ�ρευση�. Τ�λο�, τα δ�νεια θα κ�λυπταν
τµ�µα των κεφαλα	ων κ	νηση� για του� επω-
αστ�ρε�, πρ�γµα που ενδ�χεται να αποτελε	
εν	σχυση λειτουργ	α�.

2.1. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÚÔ˜
˘ÂÚfiÓÙÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (À¢)

475. Στο πλα	σιο των διαβουλε!σεων για τον
εκτελεστικ� κανονισµ� (ανωτ�ρω 2.2.4), ορι-
σµ�να κρ�τη µ�λη ζ�τησαν απ� την Επιτροπ�
να προβλ�ψει δι�φορου� ειδικο!� �ρου� για
τα Υ∆. Mσα κρ�τη µ�λη συνεχ	ζουν να διαθ�-
τουν Υ∆ εν�κριναν µνηµ�νιο προκειµ�νου οι
ανησυχ	ε� του� να αντιµετωπ	ζονται συγκε-
κριµ�να απ� τα νοµοθετικ� µ�τρα. Εφ�σον
αυτ� δεν ισχ!ει, τα µ�τρα κρατικ�ν ενισχ!-
σεων θα αξιολογο!νται δυν�µει των γενικ�
εφαρµοστ�ων καν�νων.

476. Μεταξ! 2000 και 2003, εξεδ�θη µεγ�-
λο� αριθµ�� αποφ�σεων �σον αφορ� τι� εν
λ�γω περιφ�ρειε�. Τα σηµαντικ�τερα µ�τρα
που εγκρ	θηκαν το 2003 ε	ναι οι αποφ�σει�
τη� Επιτροπ�� για τον προγραµµατικ� ν�µο
υπερποντ	ων εδαφ�ν που θεσπ	στηκε στη
Γαλλ	α στι� 21 Ιουλ	ου 2003 (2). Μετ� την
�γκριση τη� φορολογικ�� πτυχ�� του προ-
γραµµατικο! ν�µου για τα υπερπ�ντια εδ�φη
στη Γαλλ	α στι� 11 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ�
εν�κρινε την κοινωνικ� πτυχ� του 	διου ν�-
µου στι� 16 ∆εκεµβρ	ου 2003. Η Επιτροπ�
�κρινε �τι το επ	πεδο των µελετ�µενων ενι-
σχ!σεων λειτουργ	α� ε	ναι αν�λογο µε τα
µειονεκτ�µατα τα οπο	α προσπαθο!ν να αντι-
σταθµ	σουν και �τι δικαιολογο!νται λ�γω τη�
συµβολ�� του� στην περιφερειακ� αν�πτυξη
και τη� φ!ση� του�, σ!µφωνα µε το σηµε	ο
4.16.2 των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για τι�
κρατικ�� ενισχ!σει� περιφερειακο! χαρα-
κτ�ρα.

2.2. ªÂÈÔÓÂÎÙÔ‡ÛÂ˜ ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

477. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου 2003, η Επιτροπ�
εν�κρινε την επ�κταση σε 41 ν�ε� µειονε-
κτο!σε� αστικ�� συνοικ	ε� του γαλλικο! κα-
θεστ�το� φορολογικ�� απαλλαγ�� για ελε!-

θερε� ζ�νε� (ZFU) οι οπο	ε� προστ	θενται
στι� 44 ZFU που υπ�ρχουν �δη στη Γαλλ	α (3).
Στ�χο� αυτο! του καθεστ�το� ε	ναι η στ�-
ριξη τη� οικονοµικ�� δραστηρι�τητα� στι�
µειονεκτο!σε� αστικ�� συνοικ	ε� ενισχ!ο-
ντα� τον περιβ�λλοντα οικονοµικ� ιστ� που
αποτελε	ται κυρ	ω� απ� µικρ�� επιχειρ�σει�
προσφ�ροντα� κ	νητρα υπ� µορφ� ειδικο! κα-
θεστ�το� φορολογικ�ν απαλλαγ�ν και απαλ-
λαγ�ν απ� εισφορ�� κοινωνικ�� ασφ�λιση�
που ευνοο!ν την απασχ�ληση.

478. Η Επιτροπ� ε	χε εγκρ	νει στι� 23 Απριλ	ου
1996 (4) το µηχανισµ� ZFU που ε	χε θεσπιστε	
µε το γαλλικ� ν�µο 96-987 τη� 14η� Νοεµβρ	ου
1996 για την εφαρµογ� του συµφ�νου αναζωο-
γ�νηση� των π�λεων, εν�, στι� 30 Απριλ	ου
2003 (5), εν�κρινε την επ�κταση του µηχανι-
σµο! αυτο! απ� την 1η Ιανουαρ	ου 2003 στι�
µικρ�� επιχειρ�σει� που ιδρ!ονται � εγκαθ	-
στανται για πρ�τη φορ� στι� �δη επιλεγε	σε�
συνοικ	ε� και για δι�ρκεια π�ντε ετ�ν. Η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να θεωρ�σει την εν	σχυση
συµβιβ�σιµη µε τη συνθ�κη ΕΚ και ειδικ�τερα
µε το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 3 στοιχε	ο γ).

3. ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

Η εφαρµογ� των καν#νων που δι�πουν
τι	 κρατικ�	 ενισχ�σει	 στα φορολογικ� µ�τρα

479. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ�
επεξεργ�στηκε περαιτ�ρω τη θ�ση τη� �σον
αφορ� την �ννοια των κρατικ�ν ενισχ!σεων
στον τοµ�α των ενισχ!σεων υπ� φορολογικ�
µορφ�. Ειδικ�τερα, η Επιτροπ� χρει�στηκε να
αξιολογ�σει την �ννοια του πλεονεκτ�µατο� στο
πλα	σιο τη� εφαρµογ�� εναλλακτικ�ν µεθ�δων
φορολογ	α�, �πω� η µ�θοδο� «cost plus» (6)� η µ�-

108 (1) EΚ 70/2001, ΕΕ L 10 τη� 13.1.2001.
(2) N/96/α και N/96/β/2003.

(3) N 211/2003.
(4) N 159/1996.
(5) N 766/2002.
(6) Η µ�θοδο� αυτ� λαµβ�νει υπ�ψη τι� δαπ�νε� που βαρ!νουν

τον προµηθευτ� αγαθ�ν (� υπηρεσι�ν) στο πλα	σιο πρ�ξη�
µεταξ! συνδεδεµ�νων επιχειρ�σεων, στι� οπο	ε� προστ	θε-
ται �να� προσαυξηµ�νο� συντελεστ�� τιµ�� για να υπολογι-
στε	 το ενδεδειγµ�νο κ�ρδο� λαµβανοµ�νων υπ�ψη των ασκο!-
µενων λειτουργι�ν, του χρησιµοποιο!µενου ενεργητικο!,
των αναλαµβαν�µενων κινδ!νων και των �ρων τη� αγορ��.
Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ� αποφ�νθηκε σχετικ�
µε τη νοµιµ�τητα καθεστ�των που θεµελι�νονται στην εφαρ-
µογ� τη� µεθ�δου «cost plu» στι� ακ�λουθε� υποθ�σει�: κα-
θεστ�� των βελγικ�ν κ�ντρων συντονισµο!, απ�φαση τη�
17η� Φεβρουαρ	ου 2003, ΕΕ L 282 τη� 30.10.2003, καθεστ��
των εταιρει�ν χρηµατοδ�τηση� του Λουξεµβο!ργου, απ�-
φαση τη� 16η� Οκτωβρ	ου 2002, ΕΕ L 153 τη� 20.6.2003, κα-
θεστ�� των κ�ντρων συντονισµο! τη� Vizcaya (Ισπαν	α), απ�-
φαση τη� 6η� Φεβρουαρ	ου 2003, ΕΕ L 31 τη� 6.2.2003, γαλ-
λικ� καθεστ�� των κεντρικ�ν γραφε	ων και κ�ντρων
υλικοτεχνικ�� υποστ�ριξη� (αδηµοσ	ευτη) και καθεστ�� των
αµερικανικ�ν εταιρει�ν πωλ�σεων στο Β�λγιο, απ�φαση
τη� 25η� Ιουν	ου 2003 (αδηµοσ	ευτη).



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

θοδο� φοροαπαλλαγ�� (1), οι οπο	ε� αποσκοπο!ν
στην καλ!τερη αντιµετ�πιση των εσ�δων που
προ�ρχονται απ� διασυνοριακ�� σχ�σει� στο
εσωτερικ� εν�� οµ	λου. Η Επιτροπ� διευκρ	-
νισε �τι, για να προσδιοριστε	 κατ� π�σον µια
εναλλακτικ� µ�θοδο� φορολογ	α� µπορε	 να εξι-
σωθε	 µε κρατικ� εν	σχυση, πρ�πει να διευκρι-
νιστε	 αν η φορολογικ� επιβ�ρυνση που προ-
κ!πτει µε την εφαρµογ� τη� εν λ�γω µεθ�δου
ε	ναι χαµηλ�τερη απ� την επιβ�ρυνση που θα
προ�κυπτε µε την εφαρµογ� µια� «κλασικ��»
µεθ�δου φορολογ	α�.

480. Η Επιτροπ� �κρινε, εξ�λλου, �τι στην
περ	πτωση κατ� την οπο	α οι φορολογικ��
ενισχ!σει� που χορηγο!νται υπ�ρ εν�� µ�-
λου� πολυεθνικο! οµ	λου προσπορ	ζουν �µεση
ωφ�λεια και στα υπ�λοιπα µ�λη του εν λ�γω
οµ	λου που εδρε!ουν στο εξωτερικ�, τα µ�λη
αυτ� πρ�πει να θεωρηθο!ν επ	ση� δικαιο!χοι
τη� εν	σχυση�. Εξ�λλου, η Επιτροπ� �κρινε
�τι το κριτ�ριο µεταφορ�� κρατικ�ν π�ρων
πρ�πει να εκτιµηθε	 υπ� το πρ	σµα τη� κατ�-
σταση� του δικαιο!χου τη� εν	σχυση� (2).

481. Mσον αφορ� την επιλεκτικ�τητα, η Επι-
τροπ� υπενθ!µισε �τι ορισµ�να µ�τρα τα
οπο	α εικονικ� ε	ναι ανοικτ� σε �λου� του�
κλ�δου� τη� οικονοµ	α�, µπορο!ν εντο!τοι�
να χαρακτηριστο!ν επιλεκτικ� εφ�σον απο-
κλε	ουν εν τοι� πρ�γµασι ορισµ�νε� επιχει-
ρ�σει�. Αυτ� ισχ!ει ιδ	ω� για µ�τρα εφαρµο-
στ�α αποκλειστικ� στι� πολυεθνικ�� επιχει-
ρ�σει� (3) � σε επιχειρ�σει� που �χουν αρκετ�
µεγ�λο µ�γεθο� (4).

482. Mσον αφορ� την περιφερειακ� επιλε-
κτικ�τητα, η Επιτροπ� κατ�στησε σαφ�� �τι
�να φορολογικ� µ�τρο που λαµβ�νεται στο
πλα	σιο τη� φορολογικ�� αυτονοµ	α� τοπι-
κ�� � περιφερειακ�� αρχ�� µπορε	 να χαρα-
κτηριστε	 επιλεκτικ�, εφ�σον η εν λ�γω αρχ�
θεσπ	ζει παρ�κκλιση απ� την επιβολ� φ�ρου

που προβλ�πεται απ� εθνικ� φορολογικ� κα-
θεστ�� (4).

483. Τ�λο�, η Επιτροπ� συν�χισε να ακο-
λουθε	 περιοριστικ� προσ�γγιση �σον αφορ�
την αιτιολ�γηση τη� διαφοροποιηµ�νη� φ!-
ση� ορισµ�νων φορολογικ�ν µ�τρων λ�γω
τη� φ!ση� � τη� οικονοµ	α� του συγκεκριµ�-
νου φορολογικο! συστ�µατο�. Κατ�βαλε προ-
σπ�θειε� ιδ	ω� για να επαληθε!σει κατ� π�-
σον τα κριτ�ρια επιλεκτικ�τητα� των επιχει-
ρ�σεων που µπορο!σαν να επωφεληθο!ν
κ�ποιου µ�τρου �ταν συµβατ� µε τι� αιτιο-
λογ�σει� που προ�βαλλαν τα κρ�τη µ�λη (5).

484. Εξ�λλου, η Επιτροπ� χρει�στηκε να
εφαρµ�σει κατ� τη δι�ρκεια του 2003 σε πολ-
λ�� αποφ�σει� που αφορο!σαν την εφαρµογ�
τη� µεθ�δου «cost plus», την αρχ� τη� δικαι-
ολογηµ�νη� εµπιστοσ!νη�. Κατ’ εφαρµογ�
τη� νοµολογ	α� του ∆ικαστηρ	ου και του Πρω-
τοδικε	ου, η Επιτροπ� εφαρµ�ζει αυστηρ�
την εν λ�γω αρχ�. Εντο!τοι�, δ�χθηκε να την
εφαρµ�σει στι� ακ�λουθε� υποθ�σει�, λ�γω
του �τι παρουσ	αζαν οµοι�τητε� µε αν�λογο
βελγικ� καθεστ��, το οπο	ο ε	χε κριθε	 κατ�
το παρελθ�ν �τι δεν εµπ	πτει στο πεδ	ο εφαρ-
µογ�� του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συν-
θ�κη�.

485. Βελγικ� κ�ντρα συντονισµο!: κατ� τη
δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ� χρει�στηκε
να λ�βει δ!ο αποφ�σει� σχετικ� µε βελγικ�
καθεστ�τα που αφορο!σαν κ�ντρα συντονι-
σµο! µεγ�λων πολυεθνικ�ν επιχειρ�σεων
(κριτ�ρια επιλεξιµ�τητα� απ� �ποψη αριθ-
µο! χωρ�ν, !ψου� των 	διων π�ρων και του
κ!κλου εργασι�ν). Ω� κ�ντρο συντονισµο!
θεωρε	ται µια οικονοµικ� οντ�τητα στο εσω-
τερικ� εν�� οµ	λου εταιρει�ν, η οπο	α συ-
γκεντρ�νει και συντον	ζει, προ� �φελο� των
εταιρει�ν του οµ	λου, ορισµ�νε� βοηθητικ��
δραστηρι�τητε�, �πω� η χρηµατοδ�τηση, η
ταµειακ� διαχε	ριση, τα λογιστικ�, αλλ� και
η διο	κηση του προσωπικο!, η πολιτικ� πλη-
ροφορικ�� � οι φορολογικ�� συµβουλ��. Η
συγκ�ντρωση αυτ� επιφ�ρει κατ’ αρχ�ν οι-
κονοµ	ε� κλ	µακα�.

486. Η πρ�τη απ�φαση, η οπο	α εκδ�θηκε
στι� 17 Φεβρουαρ	ου (6) (και τροποποι�θηκε
µε διορθωτικ� στι� 23 Απριλ	ου), �ταν ορι-
στικ� απορριπτικ� απ�φαση και αφορο!σε
το καθεστ�� που 	σχυε απ� το 1982. Εφ�σον
επρ�κειτο για υφιστ�µενη εν	σχυση η οπο	α
ε	χε εγκριθε	 παλαι� απ� την Επιτροπ�, δεν
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(1) Η µ�θοδο� αυτ� αποσκοπε	 στην αποφυγ� τη� διπλ�� φορο-
λογ	α� και �γκειται στην εξα	ρεση απ� κ�θε εθνικ� φορο-
λογ	α, ανεξαρτ�τω� του ποσο! του φ�ρου που καταβ�λλεται
στο εξωτερικ�. Η Επιτροπ� αποφ�νθηκε �σον αφορ� το σ!ν-
νοµο τη� εφαρµογ�� τη� εν λ�γω µεθ�δου στην απ�φαση τη�
17η� Φεβρουαρ	ου 2003 για το ιρλανδικ� καθεστ�� που εφαρ-
µ�ζεται στη φορολογ	α ορισµ�νων εσ�δων αλλοδαπ�� προ-
�λευση�, ΕΕ L 204 τη� 13.8.2003, σ. 51. 

(2) Πρβλ. την προαναφερθε	σα υπ�θεση των βελγικ�ν κ�ντρων
συντονισµο! και την υπ�θεση που αφορ� το καθεστ�� των
δραστηριοτ�των διεθνο!� χρηµατοδ�τηση� στι� Κ�τω Χ�-
ρε�, απ�φαση τη� 17η� Φεβρουαρ	ου 2003 (ΕΕ L 180 τη�
18.7.2003), παρ�γραφοι 91 και επ�µενε�.

(3) Απ�φαση τη� 17η� Φεβρουαρ	ου 2003 που αφορ� το καθεστ��
των δραστηριοτ�των διεθνο!� χρηµατοδ�τηση� στι� Κ�τω
Χ�ρε� (ΕΕ L 180 τη� 18.7.2003) και απ�φαση τη� 11η� Οκτω-
βρ	ου 2002 που αφορ� το καθεστ�� ενισχ!σεων που εφαρµ�-
ζεται στα γαλλικ� κεντρικ� εταιρικ� ταµε�α (αδηµοσ	ευτη).

(4) Απ�φαση τη� 11η� ∆εκεµβρ	ου 2002, ΕΕ L 150 τη� 18.6.2003,
σ. 52.

(5) Πρβλ. προαναφερθε	σα υπ�θεση των δραστηριοτ�των διε-
θνο!� χρηµατοδ�τηση� στι� Κ�τω Χ�ρε�.

(6) EE L 282/2003 τη� 30.10.2003, C 15/2002.



ζητ�θηκε η αν�κτηση των ενισχ!σεων και
ορ	στηκε µεταβατικ� περ	οδο� για τα κ�ντρα
που ε	χαν υπαχθε	 �δη στο καθεστ�� την ηµε-
ροµην	α �κδοση� τη� απ�φαση�. Η δε!τερη
απ�φαση, την οπο	α εξ�δωσε η Επιτροπ� στι�
23 Απριλ	ου (1) αφορ� το ν�ο καθεστ�� που
δηµιο!ργησε το Β�λγιο για την αντικατ�-
σταση του καθεστ�το� του 1982. Πρ�κειται
για εν µ�ρει θετικ� απ�φαση, µε την οπο	α
αποφασ	στηκε η κ	νηση διαδικασ	α� για τρει�
πτυχ�� του ν�ου αυτο! καθεστ�το�, το οπο	ο
κοινοποι�θηκε τον Μ�ιο 2002. Το πρ�το κα-
θεστ�� των κ�ντρων συντονισµο! θεσπ	στηκε
µε το βασιλικ� δι�ταγµα αριθ. 187 τη� 30��
∆εκεµβρ	ου 1982. Τα κ�ντρα συντονισµο!
υπ�γονται στο καθεστ�� µετ� προηγο!µενη
ατοµικ� �γκρισ� του� µ�σω βασιλικο! δια-
τ�γµατο�. Η �γκριση ισχ!ει για δ�κα �τη και
µπορε	 να ανανεωθε	.

487. Κατ� παρ�κκλιση απ� το κοιν� φορο-
λογικ� καθεστ��, το φορολογητ�ο εισ�δηµα
των εγκεκριµ�νων κ�ντρων συντονισµο! κα-
θορ	ζεται κατ’ αποκοπ� σε �να ποσοστ� του
ποσο! των δαπαν�ν και των εξ�δων λειτουρ-
γ	α� του («µ�θοδο� cost plus»). Η β�ση δαπα-
ν�ν περιλαµβ�νει �λε� τι� επιβαρ!νσει� του
κ�ντρου, εκτ�� των εξ�δων προσωπικο!, των
χρηµατοοικονοµικ�ν επιβαρ!νσεων και του
φ�ρου, ρ!θµιση η οπο	α επικρ	θηκε απ� την
Επιτροπ�. Το περιθ�ριο κ�ρδου� πρ�πει κα-
ταρχ�ν να καθορ	ζεται κατ� περ	πτωση λαµ-
β�νοντα� υπ�ψη τι� δραστηρι�τητε� που
ασκο!νται πραγµατικ� απ� το κ�ντρο, αλλ� γε-
νικ� καθοριζ�ταν στο 8%, πρακτικ� που επ	-
ση� επικρ	θηκε. Σ!µφωνα µε ορισµ�νε� εκτι-
µ�σει�, το σ!στηµα αυτ� ε	χε ω� αποτ�λεσµα
πραγµατικ� φορολογικ� επιβ�ρυνση 1% σε
σ!γκριση µε το φ�ρο εταιρει�ν 39% που 	σχυε
τ�τε στο Β�λγιο. Τ�λο�, τα εγκεκριµ�να κ�-
ντρα απαλλ�σσονταν επ	ση� ρητ�� απ� τον
παρακρατο!µενο φ�ρο κινητ�ν αξι�ν
(withholding tax) και απ� το φ�ρο επ	 των ει-
σφορ�ν και των αυξ�σεων κεφαλα	ου (capital
duty) γεγον�� το οπο	ο κρ	θηκε �τι συνιστ�
µη συµβιβ�σιµη εν	σχυση.

488. Περ	που 250 συνολικ� κ�ντρα, τα οπο	α
βρ	σκονταν στο στ�διο τη� �γκριση� κατ� την
ηµεροµην	α �κδοση� τη� οριστικ�� απ�φα-
ση� τη� Επιτροπ�� θα συνεχ	σουν να υπ�γο-
νται στο εν λ�γω καθεστ��, ορισµ�να �ω� τα
τ�λη του 2010. Το ν�ο καθεστ�� αποτελε	 τρο-
ποπο	ηση του προηγο!µενου και εµπερι�χει
τα κ!ρια στοιχε	α εν�� ν�ου τρ�που εφαρµο-
γ�� τη� µεθ�δου cost plus ο οπο	ο�, κατ� την
�ποψη τη� Επιτροπ��, δεν περιλαµβ�νει

πλ�ον, αφεαυτο!, στοιχε	ο εν	σχυση�. Το ν�ο
καθεστ�� διατηρε	 εντο!τοι� τι� απαλλαγ��
απ� τον παρακρατο!µενο φ�ρο κινητ�ν αξι�ν
και το φ�ρο επ	 των εισφορ�ν και των αυξ�-
σεων του µετοχικο! κεφαλα	ου, οι οπο	ε� ε	-
χαν αµφισβητηθε	 και για τι� οπο	ε� η Επι-
τροπ� αναγκ�στηκε να κιν�σει και π�λι επ	-
σηµη διαδικασ	α.

489. Κατ� την αν�λυση των εν λ�γω καθε-
στ�των αν�κυψαν ζητ�µατα αρχ�ν � διαδικα-
σ	α�, στα οπο	α η Επιτροπ� προσπ�θησε να
απαντ�σει στο πλα	σιο των δ!ο αποφ�σεων που
εκδ�θηκαν το �το� αναφορ�� (1). Μπορε	 να
αναφερθε	 η µεταχε	ριση που επιφυλ�χθηκε
σε καθεστ�� ενισχ!σεων το οπο	ο ε	χε εγκρι-
θε	 παλαι�τερα ω� «µη εν	σχυση», η αναγν�-
ριση µια� κ�ποια� δικαιολογηµ�νη� εµπιστο-
σ!νη� των δικαιο!χων επιχειρ�σεων λ�γω αυ-
τ�� τη� �γκριση�, η προσφυγ� σε προληπτικ��
αποφ�σει� µε τι� οπο	ε� η φορολογικ� αρχ�
δεσµε!εται µονοµερ�� �σον αφορ� τη φορο-
λογικ� µεταχε	ριση τη� οπο	α� θα τ!χουν µελ-
λοντικ� οι επενδ!σει� � οι πρ�ξει� που περι-
γρ�φει ο φορολογο!µενο� � ακ�µα η χρησι-
µοπο	ηση εναλλακτικ�ν µεθ�δων εφ�παξ
προσδιορισµο! των φορολογητ�ων κερδ�ν.

490. Mσον αφορ� τη διαφορ� που αν�κυψε
απ� αυτ� το ζ�τηµα, η οριστικ� απορριπτικ�
απ�φαση τη� 17η� Φεβρουαρ	ου προσβλ�-
θηκε µε ακυρωτικ�� προσφυγ�� απ� το Βασ	-
λειο του Βελγ	ου και απ� την επαγγελµατικ�
οµοσπονδ	α των κ�ντρων συντονισµο! Forum
187. Στι� 26 Ιουν	ου, το ∆ικαστ�ριο αν�στειλε
το τµ�µα τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� µε το
οπο	ο απαγορευ�ταν η αναν�ωση του καθε-
στ�το� που �ληγε για ορισµ�να κ�ντρα µ�χρι
την �κδοση τη� απ�φαση� επ	 τη� ουσ	α� (2).
Παρ�λληλα, στο πλα	σιο των διαπραγµατε!-
σεων που προηγ�θηκαν τη� �γκριση� τη� δ�-
σµη� φορολογικ�ν µ�τρων (η οπο	α αποτε-
λε	ται απ� την οδηγ	α για τη φορολογ	α των
αποταµιε!σεων, τη φορολογ	α για του� τ�-
κου� και οφειλ�� απ� �δειε� εκµετ�λλευση�
και τον κ�δικα συµπεριφορ�� στον τοµ�α τη�
φορολογ	α� των επιχειρ�σεων) το Β�λγιο ζ�-
τησε απ� το Συµβο!λιο να κ�νει χρ�ση του �ρ-
θρου 88 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο 3 τη� συνθ�-
κη� για να συνεχ	σει να χρησιµοποιε	 το πα-
λαι� καθεστ�� �ω� το 2005. Η απ�φαση του
Συµβουλ	ου µε την οπο	α εγκρ	θηκε το εν
λ�γω α	τηµα, αντιθ�τω� προ� την τελικ� απ�-
φαση που �λαβε η Επιτροπ� τον Φεβρου�ριο,
εκδ�θηκε στι� 16 Ιουλ	ου (3). Η Επιτροπ�, η
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(2) ∆ι�ταξη του προ�δρου του ∆ικαστηρ	ου τη� 26η� Ιουν	ου
2003 για τι� συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� C-182/03R και C-
217/03R.

(3) ΕΕ L 184 τη� 23.7.2003, σ. 17-18 (2003/531/EΚ).
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οπο	α αµφισβητε	 τη νοµιµ�τητα αυτ�ν των
ενεργει�ν, �σκησε µε τη σειρ� τη� ακυρω-
τικ� προσφυγ� εν�πιον του ∆ικαστηρ	ου,
αυτ� τη φορ� κατ� του Συµβουλ	ου.

491. ∆ραστηρι�τητε� διεθνο!� χρηµατοδ�-
τηση� (Κ�τω Χ�ρε�): στι� 17 Φεβρουαρ	ου, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να περατ�σει µε απορ-
ριπτικ� απ�φαση τη διαδικασ	α που ε	χε κι-
νηθε	 στι� 11 Ιουλ	ου 2001 �σον αφορ� το φο-
ρολογικ� καθεστ�� των δραστηριοτ�των διε-
θνο!� χρηµατοδ�τηση� στι� Κ�τω Χ�ρε� (1).

492. Το εν λ�γω φορολογικ� καθεστ�� επ�-
τρεπε τη δηµιουργ	α ειδικο! αφορολ�γητου
αποθεµατικο! για διεθνε	� κινδ!νου� χρηµα-
τοδ�τηση�. Το καθεστ�� δεν περιοριζ�ταν σε
ορισµ�νου� κλ�δου� τη� οικονοµ	α� � σε ορι-
σµ�νε� περιφ�ρειε� των Κ�τω Χωρ�ν. Εντο!-
τοι�, η Επιτροπ� �κρινε �τι επρ�κειτο για επι-
λεκτικ� µ�τρο, δι�τι µπορο!σαν να υπαχθο!ν
σε αυτ� µ�νον οι επιχειρ�σει� που �σαν πα-
ρο!σε� σε τουλ�χιστον τ�σσερι� χ�ρε� � δ!ο
ηπε	ρου�. Η Επιτροπ� απ�ρριψε το επιχε	-
ρηµα �τι η ελ�χιστη απα	τηση τεσσ�ρων χω-
ρ�ν/δ!ο ηπε	ρων αποσκοπο!σε αποκλειστικ�
στον καθορισµ� αντικειµενικ�ν κριτηρ	ων
που θα µπορο!σαν να χρησιµοποιηθο!ν προ-
κειµ�νου να αξιολογηθε	 κατ� π�σον πλη-
ρο!νται οι απαιτ�σει� του βασικο! καθεστ�-
το�. Πρ�γµατι, παρ�λο που �ταν λογικ� να
επιβ�λλονται κ�ποια �ρια � κατ�φλια προ-
κειµ�νου να εξασφαλιστε	 η καλ� λειτουρ-
γ	α του συστ�µατο�, εντο!τοι� τα κατ�φλια
αυτ� δεν πρ�πει να οδηγο!ν στην επιβολ�
υπερβολικ�ν απαιτ�σεων δυσαν�λογων σε
σχ�ση µε του� επιδιωκ�µενου� στ�χου�. Εν
προκειµ�νω, οι �µιλοι επιχειρ�σεων που λει-
τουργο!ν σε τρει� χ�ρε� µια� µ�νον ηπε	ρου
κατ’ αν�τατο �ριο δεν ε	ναι αντικειµενικ� λι-
γ�τερο εκτεθειµ�νοι στου� κινδ!νου� που
απορρ�ουν απ� πρ�ξει� διεθνο!� χρηµατο-
δ�τηση�.

493. Η Επιτροπ� απ�ρριψε επ	ση� το επι-
χε	ρηµα �τι η καταπολ�µηση τη� συρρ	κνω-
ση� τη� φορολογικ�� β�ση� και η βελτ	ωση
τη� ανταγωνιστικ�τητα� των χρηµατοδοτι-
κ�ν δραστηριοτ�των των οµ	λων στι� Κ�τω
Χ�ρε� πριν το 1997 δικαιολογε	 την ευνοϊ-
κ�τερη φορολογικ� µεταχε	ριση περιορι-
σµ�νου αριθµο! επιχειρ�σεων. Οι στ�χοι αυ-
το	 ε	ναι κατ� κ!ριο λ�γο στ�χοι οικονοµι-
κ�� πολιτικ�� και �χι στ�χοι εγγενε	� στο
φορολογικ� σ!στηµα των Κ�τω Χωρ�ν. Στο
βαθµ� που τα φορολογικ� πλεονεκτ�µατα τα
οπο	α προβλ�πει το καθεστ�� δεν συνδ�ονται

µε την πραγµατοπο	ηση επενδ!σεων, τη δη-
µιουργ	α θ�σεων απασχ�ληση� � την υλο-
πο	ηση ειδικ�ν �ργων, αποτελο!ν απλ�� ελα-
φρ!νσει� τρεχουσ�ν δαπαν�ν και, συνεπ��,
πρ�πει να χαρακτηριστο!ν ενισχ!σει� λει-
τουργ	α� οι οπο	ε� επιτρ�πονται απ� την ισχ!-
ουσα νοµοθεσ	α µ�νον υπ� αυστηρ�� προϋ-
ποθ�σει� οι οπο	ε� δεν πληρο!ντο εν προ-
κειµ�νω. Συνεπ��, η Επιτροπ� �κρινε το
καθεστ�� µη συµβιβ�σιµο· εντο!τοι�, δεν ζ�-
τησε την αν�κτηση των ενισχ!σεων που ε	χαν
�δη καταβληθε	, δι�τι �κρινε �τι οι δικαιο!-
χοι του καθεστ�το� µπορο!σαν να προβ�λουν
δικαιολογηµ�νη εµπιστοσ!νη και εν�κρινε
κατ’ εξα	ρεση µεταβατικ� περ	οδο εν�ψει τη�
προοδευτικ�� κατ�ργηση� του καθεστ�το�.
Πρ�γµατι, το καθεστ�� παρουσ	αζε οµοι�τη-
τε� µε το καθεστ�� των βελγικ�ν κ�ντρων συ-
ντονισµο!, το οπο	ο ε	χε χαρακτηριστε	 γε-
νικ� µ�τρο απ� την Επιτροπ� το 1984, εν� σε
απ�ντηση τη� Επιτροπ�� σε κοινοβουλευτικ�
ερ�τηση αφην�ταν να εννοηθε	 �τι τα καθε-
στ�τα φορολογ	α� των πολυεθνικ�ν εταιρει�ν
δεν εν�πιπταν στον �λεγχο των κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων.

494. Ιρλανδικ� καθεστ�� ενισχ!σεων «foreign
income»: στι� 17 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ�
εξ�δωσε απορριπτικ� οριστικ� απ�φαση σχε-
τικ� µε ιρλανδικ� φορολογικ� καθεστ�� απο-
καλο!µενο «foreign income», το οπο	ο κρ	-
θηκε παρ�νοµο και µη συµβιβ�σιµο (2). Εντο!-
τοι�, δεν δι�ταξε την αν�κτηση τη� εν	σχυση�.
Η Επιτροπ� �κρινε �τι, παρ�λο που τα κρ�τη
µ�λη ε	ναι ελε!θερα να επιλ�ξουν τη γενικ�
µ�θοδο (απαλλαγ� � π	στωση φ�ρου) αποφυ-
γ�� τη� διπλ�� φορολογ	α� των κερδ�ν που
διαν�µει θυγατρικ� στη µητρικ� τη� εταιρε	α,
οποιαδ�ποτε συγκεκριµ�νη παρ�κκλιση απ�
την εν λ�γω επιλογ�, αφ�� στιγµ�� γ	νει, εν-
δ�χεται να αποτελε	 µη συµβιβ�σιµη κρατικ�
εν	σχυση. Η µ�θοδο� την οπο	α επ�λεξε η
Ιρλανδ	α για την αποφυγ� τη� διπλ�� φορο-
λογ	α� ε	ναι η π	στωση φ�ρου. Ο ιρλανδικ��
φ�ρο� που επιβ�λλεται επ	 των διπλ� φορο-
λογουµ�νων κερδ�ν και υπεραξι�ν µει�νε-
ται κατ� το φ�ρο που �χει καταβληθε	 για τα
εν λ�γω κ�ρδη και υπεραξ	ε� στο εξωτερικ�.
Στο πλα	σιο του καθεστ�το� «foreign income»,
η ελ�φρυνση χορηγε	ται υπ� µορφ� απαλλα-
γ�� των εταιρει�ν απ� το φ�ρο επ	 των κερ-
δ�ν και των υπεραξι�ν προ�λευση� εξωτερι-
κο!.

495. Τα µ�τρα αυτ� προβλ�πονται απ� τα �ρ-
θρα 222 και 847 του κωδικοποιηµ�νου κ�δικα
φορολογ	α� του 1997 (Taxes Consolidation Act
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1997). ∆υν�µει του �ρθρου 222, τα µερ	σµατα
που ελ�µβανε µια εταιρε	α µε �δρα την Ιρλαν-
δ	α απ� τι� αλλοδαπ�� θυγατρικ�� τη� εξαι-
ρο!νταν απ� τον ιρλανδικ� φ�ρο εταιρει�ν,
εφ�σον αυτ� τα µερ	σµατα χρησιµοποιο!ντο
σε επενδυτικ� σχ�διο µε �µεσο αντικε	µενο
τη διατ�ρηση � την α!ξηση των θ�σεων ερ-
γασ	α� στην Ιρλανδ	α. Ω� «αλλοδαπ� θυγα-
τρικ�» θεωρε	ται µια εταιρε	α µε �δρα σε κρ�-
το� µε το οπο	ο η Ιρλανδ	α �χει συν�ψει σ!µ-
βαση αποφυγ�� τη� διπλ�� φορολογ	α�, η
οπο	α ε	ναι κατ� 51 % θυγατρικ� τη� απαλ-
λασσ�µενη� ιρλανδικ�� εταιρε	α�. Το επεν-
δυτικ� σχ�διο πρ�πει να υποβληθε	 εκ των
προτ�ρων στι� ιρλανδικ�� αρχ��, οι οπο	ε�
καθορ	ζουν το !ψο� των απαλλασσοµ�νων µε-
ρισµ�των. ∆εν καθορ	ζεται ρητ�� ο αριθµ��
των θ�σεων εργασ	α� που δηµιουργο!νται �
διατηρο!νται. Σ!µφωνα µε το �ρθρο 847, η
απαλλαγ� των κερδ�ν και των υπεραξι�ν µπο-
ρε	 να χορηγηθε	 και επ	 τη β�σει επενδυτι-
κο! σχεδ	ου που προορ	ζεται για τη δηµιουρ-
γ	α «πολλ�ν ν�ων θ�σεων εργασ	α�» στην
Ιρλανδ	α. Η απαλλαγ� χορηγε	ται αποκλει-
στικ� και µ�νον �ταν οι δραστηρι�τητε� εξω-
τερικο! ασκο!νται στη χ�ρα που καθορ	ζε-
ται στο πιστοποιητικ� το οπο	ο εκδ	δει η δι-
ο	κηση.

496. Στην τελικ� απ�φαση τη� 17η� Φε-
βρουαρ	ου, η Επιτροπ� �κρινε �τι το καθε-
στ�� συνιστο!σε παρ�νοµη εν	σχυση λει-
τουργ	α� ασυµβ	βαστη µε την κοιν� αγορ�,
αλλ� δεν απα	τησε την αν�κτηση των ενι-
σχ!σεων λ�γω τη� δικαιολογηµ�νη� εµπι-
στοσ!νη� την οπο	α �τρεφαν οι δικαιο!χοι
του µ�τρου εν�ψει τη� θετικ�� απ�φαση� τη�
Επιτροπ�� τη� 2α� Μα7ου 1984 στην υπ�θεση
των βελγικ�ν κ�ντρων συντονισµο! (1). Τα
κ!ρια σηµε	α τη� απ�φαση� ε	ναι η διαπ	-
στωση 1) του πλεονεκτ�µατο� που προκ!πτει
λ�γω τη� συν!παρξη� των δ!ο µεθ�δων απο-
φυγ�� τη� διπλ�� φορολογ	α�, 2) του ειδικο!
χαρακτ�ρα του µ�τρου, ο οπο	ο� απορρ�ει
απ� του� ρητο!� � σιωπηρο!� περιορισµο!�
που επιβλ�θηκαν στι� εταιρε	ε� οι οπο	ε� �τυ-
χαν του πλεονεκτ�µατο� και 3) τη� αναγν�-
ριση� τη� δικαιολογηµ�νη� εµπιστοσ!νη� την
οπο	α δηµιο!ργησε προηγο!µενη απ�φαση
τη� Επιτροπ��. Η ειδικ� απαλλαγ� των ει-
σοδηµ�των που απ�κτησαν ορισµ�νε� επι-
χειρ�σει� στο εξωτερικ�, η οπο	α χορηγε	ται
στο πλα	σιο συστ�µατο� που προβλ�πει κατ�
γενικ� καν�να π	στωση φ�ρου, αποτελε	 πλε-
ον�κτηµα το οπο	ο µει�νει τη φορολογικ�
επιβ�ρυνση των εν λ�γω επιχειρ�σεων, δι�τι
στο σ!στηµα π	στωση� φ�ρου, ε�ν ο οφειλ�-

µενο� ιρλανδικ�� φ�ρο� ε	ναι υψηλ�τερο�
του φ�ρου που καταβλ�θηκε στο εξωτερικ�,
συνεχ	ζει να οφε	λεται επιπλ�ον φ�ρο�, εν�
στο σ!στηµα τη� απαλλαγ��, δεν οφε	λεται
συµπληρωµατικ�� φ�ρο�. Το µ�τρο ε	ναι επι-
λεκτικ� υπ� την �ννοια �τι οι εταιρε	ε� οι
οπο	ε� επωφελο!νται απ� αυτ� συµµετ�χουν
αναγκαστικ� σε διεθνε	� οµ	λου� µε θυγα-
τρικ�� � παραρτ�µατα στο εξωτερικ�, εν� ευ-
νοε	 αποκλειστικ� τι� εταιρε	ε� υπ�ρ των
οπο	ων �χει εκδοθε	 πιστοποιητικ� απαλλα-
γ�� σ!µφωνα µε τι� προβλεπ�µενε� εξαιρε-
τικ� περιοριστικ�� ειδικ�� απαιτ�σει�.

497. Κεντρικ� γραφε	α και κ�ντρα υλικοτε-
χνικ�� υποστ�ριξη� — Γαλλ	α: στι� 13 Μα7ου,
η Επιτροπ� εξ�δωσε απορριπτικ� απ�φαση
�σον αφορ� το ειδικ� φορολογικ� καθεστ��
που 	σχυε για τα λεγ�µενα «κεντρικ� γραφε	α
και κ�ντρα υλικοτεχνικ�� υποστ�ριξη�» που
βρ	σκονται στη Γαλλ	α (2). ∆εδοµ�νου �τι,
κατ� το χρ�νο υλοπο	ηση� του καθεστ�το�
οι γαλλικ�� αρχ�� καθ�� και οι δικαιο!χοι ε	-
χαν ε!λογου� λ�γου� να πιστε!ουν �τι το κα-
θεστ�� δεν αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να µην απαιτ�σει την
αν�κτηση των φορολογικ�ν πλεονεκτηµ�-
των των οπο	ων ε	χαν ενδεχοµ�νω� τ!χει οι
δικαιο!χοι. Το γαλλικ� καθεστ�� κεντρικ�ν
γραφε	ων και κ�ντρων υλικοτεχνικ�� υπο-
στ�ριξη� ε	χε ω� στ�χο την προ�θηση τη�
εγκατ�σταση� θυγατρικ�ν � υποκαταστηµ�-
των πολυεθνικ�ν οµ	λων στη Γαλλ	α προ-
βλ�ποντα� µια ειδικ� συµφων	α �σον αφορ�
τη φορολογικ� µεταχε	ριση ορισµ�νων εσω-
τερικ�ν δραστηριοτ�των των εν λ�γω οµ	-
λων. Οι γαλλικ�� θυγατρικ�� και υποκατα-
στ�µατα πολυεθνικ�ν οµ	λων µπορο!σαν να
ζητ�σουν απ� τι� φορολογικ�� αρχ�� τον υπο-
λογισµ� του φορολογητ�ου εισοδ�µατ�� του�
ω� συγκεκριµ�νο ποσοστ� των δαπαν�ν του�,
χρησιµοποι�ντα� τη µ�θοδο cost-plus. Εντο!-
τοι�, δυν�µει του γαλλικο! καθεστ�το�,
ορισµ�νε� δαπ�νε� υπεργολαβ	α� δεν λαµβ�-
νονται υπ�ψη για τον υπολογισµ� τη� προ-
σαυξηµ�νη� τιµ�� κ�στου�, εφ�σον δεν υπε-
ρ�βαιναν το 50% των συνολικ�ν δαπαν�ν εκ-
µετ�λλευση�. Επ	ση�, τα κεντρικ� γραφε	α
και τα κ�ντρα υλικοτεχνικ�� υποστ�ριξη�
απηλλ�σσοντο εν µ�ρει απ� την εφαρµογ�
των διατ�ξεων του γαλλικο! κ�δικα φορολο-
γ	α� για την εναλλακτικ� ετ�σια κατ’ απο-
κοπ� φορολογ	α του κ!κλου εργασι�ν —
Impôt forfaitaire annuelle (IFA).

498. ∆υν�µει του γαλλικο! κ�δικα φορολο-
γ	α�, �λε� οι επικερδε	� δραστηρι�τητε� λαµ-
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(1) Βλ�πε ανωτ�ρω. (2) C 45/2001.



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

β�νονται υπ�ψη για τον υπολογισµ� του κ�-
στου� και �λε� οι κερδοφ�ρε� εταιρε	ε� υπ�-
κεινται στην IFA. Εντο!τοι�, δυν�µει του κα-
θεστ�το� για τα κεντρικ� γραφε	α και τα κ�-
ντρα υλικοτεχνικ�� υποστ�ριξη�, �να γαλλικ�
κεντρικ� γραφε	ο � κ�ντρο υλικοτεχνικ��
υποστ�ριξη� που λειτουργε	 β�σει εγκεκρι-
µ�νη� συµφων	α� θα µπορο!σε να εξαιρ�σει
σηµαντικ� µ�ρο� των δραστηριοτ�των του
απ� τη φορολογ	α αναθ�τοντ�� τι� σε τρ	του�
υπεργολ�βου�. Κατ� την 	δια �ννοια, �να κε-
ντρικ� γραφε	ο � κ�ντρο υλικοτεχνικ�� υπο-
στ�ριξη�, απηλλ�σσετο σε µεγ�λο βαθµ� απ�
την προκαταβολ� του φ�ρου η οπο	α αποτε-
λε	 π�για πρακτικ� δυν�µει των καν�νων για
την IFA. Συνεπ��, η Επιτροπ� �κρινε �τι το
γαλλικ� καθεστ�� µε	ωνε τα φορολογητ�α
�σοδα των γαλλικ�ν κεντρικ�ν γραφε	ων και
κ�ντρων υλικοτεχνικ�� υποστ�ριξη� που ε	-
χαν συν�ψει αν�λογε� συµφων	ε�, εν� πα-
ρ�λληλα του� προσ�φερε �να πλεον�κτηµα
ταµειακ�� ρο��, απαλλ�σσοντ�� τα απ� την
προκαταβολ� του ποσο! τη� IFA. Το καθε-
στ�� ε	χε ω� αποτ�λεσµα επιλεκτικ� χαµη-
λ�τερη πραγµατικ� φορολογ	α, η οπο	α απα-
γορε!εται απ� του� καν�νε� περ	 κρατικ�ν
ενισχ!σεων.

499. Το γαλλικ� σ!στηµα εισ�χθη αρχικ�
προκειµ�νου να προσελκ!σει την εγκατ�-
σταση ορισµ�νων δραστηριοτ�των πολυε-
θνικ�ν οµ	λων αυξ�νοντα� τη διεθν� αντα-
γωνιστικ�τητ� του�. Εντο!τοι�, απ� την
�ρευνα τη� Επιτροπ�� προ�κυψε �τι τα φο-
ρολογικ� πλεονεκτ�µατα που παρ�χει το κα-
θεστ�� αποτελο!ν επιλεκτικ� πλεον�κτηµα
του οπο	ου επωφελο!νται µ�νον γαλλικ�� θυ-
γατρικ�� και υποκαταστ�µατα που λειτουρ-
γο!ν δυν�µει των προαναφερθεισ�ν συµφω-
νι�ν. Ιδ	ω� στην περ	πτωση διεθν�ν δραστη-
ριοτ�των που εκτελο!νται στο εσωτερικ� των
οµ	λων, �πω� η �ρευνα και αν�πτυξη, οι οπο	ε�
αποτελο!ν αντικε	µενο σκληρο! ανταγωνι-
σµο! και καλ!πτονται δυνητικ� απ� το καθε-
στ��, η στρ�βλωση την οπο	α δηµιουργο!σε
το φορολογικ� πλεον�κτηµα �ταν πολ! ου-
σιαστικ� και η αρνητικ� επ	πτωση για τον
ανταγωνισµ� και τι� συναλλαγ�� στην ενια	α
αγορ� �ταν σηµαντικ�.

500. Στι� 24 Ιουν	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε
απορριπτικ� απ�φαση για το ειδικ� φορολο-
γικ� καθεστ�� που εφαρµοζ�ταν στι� δρα-
στηρι�τητε� των αποκαλουµ�νων «αµερικα-
νικ�ν εταιρει�ν πωλ�σεων» US-Foreign Sales
Corporations — FSC) που εδρε!ουν στο Β�λ-
γιο (1). ∆εδοµ�νου �τι, κατ� το χρ�νο υλοπο	-

ηση� του καθεστ�το� οι βελγικ�� αρχ�� κα-
θ�� και οι δικαιο!χοι ε	χαν ε!λογου� λ�γου�
να πιστε!ουν �τι το καθεστ�� δεν αποτελο!σε
κρατικ� εν	σχυση, η Επιτροπ� αποφ�σισε να
µην απαιτ�σει την αν�κτηση των φορολογι-
κ�ν πλεονεκτηµ�των των οπο	ων ε	χαν εν-
δεχοµ�νω� τ!χει οι δικαιο!χοι.

501. Σ!µφωνα µε την προϊσχ!σασα νοµοθεσ	α
των ΗΠΑ (η οπο	α καταργ�θηκε πρ�γµατι
τον Σεπτ�µβριο 2000 µετ� απ� πολυ�ριθµε�
αποφ�σει� του ΠΟΕ), µια FSC ε	ναι µια ξ�νη
εταιρε	α, η οπο	α τυπικ� αν�κει εξ ολοκλ�-
ρου σε εξαγωγικ� εταιρε	α των ΗΠΑ και επι-
λ�γει να υπαχθε	 στο καθεστ�� των FSC, µε
αποτ�λεσµα να απαλλ�σσεται εν τοι� πρ�γ-
µασι απ� τη φορολογ	α των ΗΠΑ, η οπο	α θα
επιβαλλ�ταν σε διαφορετικ� περ	πτωση στο
εισ�δηµ� τη� που προ�ρχεται απ� εµπορικ�
δραστηρι�τητα στο εξωτερικ� («foreign trade
income»). Σ!µφωνα µε τη νοµοθεσ	α των ΗΠΑ
για τι� FSC, µια FSC πρ�πει να ε	ναι οργα-
νωµ�νη � να �χει γραφε	ο σε ξ�νη χ�ρα η
οπο	α να �χει συν�ψει µε τι� ΗΠΑ φορολο-
γικ� συµφων	α ανταλλαγ�� πληροφορι�ν
(�πω� συµβα	νει µε το Β�λγιο). Το εισ�δηµα
τη� FSC που �χει αποκτηθε	 στο εξωτερικ�
απαλλ�σσεται απ� τη φορολογ	α στι� ΗΠΑ
µ�νον αν ορισµ�νε� οικονοµικ�� διαδικασ	ε�,
�πω� η π�ληση � η χρηµατοδοτικ� µ	σθωση
εξαγωγικ�ν προϊ�ντων � η παροχ� υπηρε-
σι�ν που συνδ�ονται µε τι� εν λ�γω συναλ-
λαγ�� π�ληση� και χρηµατοδοτικ�� µ	σθω-
ση�, διενεργο!νται εκτ�� των ΗΠΑ. Μια
οικονοµικ� διαδικασ	α θεωρε	ται �τι διενερ-
γε	ται εκτ�� των ΗΠΑ εφ�σον µ�ρο� τουλ�-
χιστον των �µεσων δαπαν�ν τη� FSC, συ-
µπεριλαµβανοµ�νων των �µεσων δαπαν�ν που
αφορο!ν τη διαφ�µιση και την προ�θηση των
πωλ�σεων, τη διεκπερα	ωση των παραγγε-
λι�ν των πελατ�ν και τη ρ!θµιση τη� παρ�-
δοση�, τη µεταφορ� των αγαθ�ν, την τιµολ�-
γηση των πελατ�ν και την αν�ληψη του πι-
στωτικο! κινδ!νου, καταβ�λλεται εκτ�� των
ΗΠΑ.

502. Σ!µφωνα µε το βελγικ� καθεστ��, µια
FSC µπορε	 να συν�ψει µε τι� βελγικ�� αρ-
χ�� ειδικ� φορολογικ� συµφων	α ruling για
τι� επιχειρηµατικ�� δραστηρι�τητ�� τη� εν�-
ψει του προσδιορισµο! των φορολογητ�ων
κερδ�ν σε σχ�ση µε τι� συναλλαγ�� τη� µε
συνδεδεµ�νε� αλλοδαπ�� εταιρε	ε�. Ειδικ�-
τερα, τα φορολογητ�α κ�ρδη µια� FSC υπο-
λογ	ζονται µε την εφαρµογ� σταθερο! συ-
ντελεστ� 8% σε ορισµ�νε� επιλ�ξιµε� δαπ�-
νε� στι� οπο	ε� �χει υποβληθε	 η FSC.
Εντο!τοι�, οι εν λ�γω επιλ�ξιµε� δαπ�νε� δεν
περιλαµβ�νουν �µεσε� δαπ�νε� σχετικ� µε
τη διαφ�µιση, την προ�θηση των πωλ�σεων, 113

(1) C 30/2002.



τη µεταφορ� των εµπορευµ�των και του� πι-
στωτικο!� κινδ!νου�. Το καθεστ�� εφαρµο-
ζ�ταν αποκλειστικ� στα βελγικ� υποκατα-
στ�µατα � θυγατρικ�� FSC που λειτουργο!ν
στο πλα	σιο πολυεθνικο! οµ	λου εταιρει�ν,
υπ� την προϋπ�θεση �τι οι FSC �χουν συν�-
ψει ειδικ� συµφων	α ruling µε τι� βελγικ��
φορολογικ�� αρχ��.

503. Στην απ�φασ� τη�, η Επιτροπ� �κρινε
�τι το βελγικ� καθεστ�� συνιστ� κρατικ�
εν	σχυση. Η Επιτροπ� �κρινε �τι το βελγικ�
καθεστ�� FSC παρ�χει υπερβολικ� πλεονε-
κτ�µατα στι� FSC και στου� πολυεθνικο!�
οµ	λου� στου� οπο	ου� αν�κουν, ελαφρ!νο-
ντα� τη φορολογικ� υποχρ�ωση που του�
βαρ!νει κανονικ�. Το βελγικ� καθεστ�� θε-
σπ	στηκε προκειµ�νου να προσελκ!σει την
εγκατ�σταση FSC απαλλ�σσοντα� τι� δρα-
στηρι�τητ�� του� απ� την τοπικ� φορολογ	α,
ο!τω� �στε να αυξηθε	 η διεθν�� ανταγωνι-
στικ�τητ� του�. Η �ρευνα τη� Επιτροπ�� επι-
βεβα	ωσε �τι τα φορολογικ� πλεονεκτ�µατα
που παρ�χει το καθεστ�� αποτελο!ν επιλε-
κτικ� πλεον�κτηµα του οπο	ου επωφελο!-
νται µ�νον οι θυγατρικ�� και υποκαταστ�-
µατα FSC που λειτουργο!ν δυν�µει των προ-
αναφερθεισ�ν συµφωνι�ν. Ιδ	ω� στην
περ	πτωση ορισµ�νων διεθν�ν δραστηριο-
τ�των που εκτελο!νται στο εσωτερικ� των
οµ	λων, �πω� η αν�ληψη του πιστωτικο! κιν-
δ!νου, η διαφ�µιση και η προ�θηση των πω-
λ�σεων, οι οπο	ε� αποτελο!ν αντικε	µενο
σκληρο! ανταγωνισµο! και καλ!πτονται απ�
το καθεστ��, η στρ�βλωση την οπο	α δηµι-
ουργο!σε το φορολογικ� πλεον�κτηµα �ταν
πολ! ουσιαστικ� και η αρνητικ� επ	πτωση
για τον ανταγωνισµ� και τι� συναλλαγ�� �ταν
σηµαντικ�.

Οιονε� φορολογικ�	 επιβαρ�νσει	

504. Η Επιτροπ� εξ�τασε επ	ση� υπ�θεση
που αφορο!σε οιονε	 φορολογικ�� επιβα-
ρ!νσει� στον τοµ�α του κινηµατογρ�φου, την
υπ�θεση FFG (1), στην οπο	α η εν	σχυση υπ�
µορφ� οιονε	 φορολογικ�� επιβ�ρυνση� για
την παραγωγ� κινηµατογραφικ�ν ταινι�ν
κρ	θηκε συµβιβ�σιµη µε τη Συνθ�κη σ!µ-
φωνα µε τη σχετικ� νοµολογ	α του ∆ΕΚ και
µε υπ�θεση που αφορο!σε κρατικ�� ενισχ!-
σει� για ψυχαγωγικ�� παραγωγ�� στη
Γαλλ	α (2).

4. ∆ÔÌÂ·Î¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

4.1. ¡·˘ËÁÈÎ‹ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·

505. Μετ� την αδυναµ	α επ	τευξη� φιλικο!
διακανονισµο! µε την Κορ�α, η Ευρωπαϊκ�
�νωση αποφ�σισε να εφαρµ�σει προσωριν�
αµυντικ� µηχανισµ� (ΠΑΜ) κατ� του αθ�µι-
του ανταγωνισµο! στον τοµ�α τη� ναυπηγι-
κ�� βιοµηχαν	α� (3). Σ!µφωνα µε τον ΠΑΜ,
µπορε	 να χορηγε	ται εν	σχυση λειτουργ	α�,
εφ�σον εγκρ	νεται απ� την Επιτροπ�. Οι �µε-
σε� ενισχ!σει� για συµβ�σει� ναυπ�γηση�
πλο	ων µεταφορ�� εµπορευµατοκιβωτ	ων �
δεξαµενοπλο	ων πετρελαιοειδ�ν � χηµικ�ν
προϊ�ντων, καθ�� και δεξαµενοπλο	ων µετα-
φορ�� υγροποιηµ�νου φυσικο! αερ	ου (LNG)
θεωρο!νται συµβιβ�σιµε� µε την κοιν� αγορ�.
Με την επιφ!λαξη τη� �γκριση� των καθε-
στ�των των κρατ�ν µελ�ν απ� την Επιτροπ�,
ε	ναι δυνατ�ν να εγκρ	νονται ενισχ!σει� για
συµβ�σει� ναυπ�γηση� �νταση� κατ’ αν�τατο
�ριο 6 % τη� συµβατικ�� αξ	α� προ ενισχ!-
σεων. Αφο! επιβεβαι�θηκε απ� τι� �ρευνε�
�τι η κοινοτικ� ναυπηγικ� βιοµηχαν	α ε	χε
υποστε	 σοβαρ�� βλ�βε� λ�γω αθ�µιτων πρα-
κτικ�ν τη� Κορ�α�, εγκρ	θηκε και η στ�ριξη
για συµβ�σει� ναυπ�γηση� δεξαµενοπλο	ων
µεταφορ�� υγροποιηµ�νου φυσικο! αερ	ου
(LNG) (4).

506. Ο ΠΑΜ ε	ναι �να εξαιρετικ� και περιο-
ρισµ�νο µ�τρο που �ταν δ!σκολο να προταθε	
απ� την �ποψη του ανταγωνισµο!. Mσον αφορ�
την ερµηνε	α του ΠΑΜ, ο 	διο� ο κανονισµ��
καθιστ� σαφ�� �τι η εν	σχυση µπορε	 να εγκρι-
θε	 µ�νον εφ�σον για τη σ!µβαση υπ�ρξε αντα-
γωνισµ�� και �χει υποβληθε	 χαµηλ�τερη προ-
σφορ� απ� κορεατικ� ναυπηγε	ο. Απ� πρα-
κτικ� �ποψη, κατ� την αξιολ�γηση των
καθεστ�των των κρατ�ν µελ�ν, �ταν σηµα-
ντικ� να αποφασιστε	 τι ε	δου� αποδεικτικ�
στοιχε	α απαιτο!νται για να τεκµηριωθε	 η
!παρξη ανταγωνισµο! για τη σ!µβαση. Η Επι-
τροπ� �πρεπε να επιτ!χει ισορροπ	α αν�µεσα
στην εξασφ�λιση �τι η απα	τηση αυτ� πλη-
ρο!ται, χωρ	� να επιβ�λει τ�σο δυσχερε	� προ-
ϋποθ�σει� �στε ο ΠΑΜ να καταστε	 ανεφ�ρ-
µοστο�. Μ�χρι σ�µερα, η Επιτροπ� �χει εγκρ	-
νει καθεστ�τα ΠΑΜ για τη ∆αν	α, τη
Γερµαν	α, τι� Κ�τω Χ�ρε� και τη Γαλλ	α.

507. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου 2003, η Επιτροπ� εν�-
κρινε ν�α γερµανικ� καθεστ�τα εγγυ�σεων
για τη χρηµατοδ�τηση πλο	ων. Οι εγγυ�σει�

114 (1) N 261/2003 German Filmförderungsgesetz — FGG.
(2) N 463/2003.

(3) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1177/2002 του Συµβουλ	ου τη� 27η� Ιου-
ν	ου 2002.

(4) ΕΕ L 252 τη� 4.10.2003, σ. 18-22 (2003/691/ΕΚ).
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αφορο!ν τα π�ντε παραθαλ�σσια οµ�σπονδα
κρ�τη τη� Γερµαν	α�, Niedersachsen, Bremen,
Hamburg, Schleswig-Holstein και Mecklenburg-
Vorpommern.

508. Η καινοτοµ	α των καθεστ�των �γκειται
στην εισαγωγ� τη� διαφοροπο	ηση� κινδ!-
νων. Θα επιβ�λλονται διαφορετικ� ασφ�λι-
στρα για του� διαφ�ρου� κινδ!νου� που κα-
λ!πτει η εγγ!ηση. Η Γερµαν	α δηµιο!ργησε
πολ!πλοκο σ!στηµα βαθµολογ	α� που περι-
λαµβ�νει �ξι κατηγορ	ε� κινδ!νου και επι-
τρ�πει την ταξιν�µηση των σχεδ	ων αν�λογα
µε του� αντ	στοιχου� κινδ!νου� που συνεπ�-
γονται. �τσι, τα σχ�δια χαµηλο! κινδ!νου θα
µπορο!ν να επωφελο!νται απ� χαµηλ�τερα
ασφ�λιστρα σε σ!γκριση µε τα σχ�δια υψη-
λ�τερου κινδ!νου. Για τα σχ�δια υψηλο!
κινδ!νου θα καταβ�λλονται στο µ�λλον ασφ�-
λιστρα αν�λογα µε τον κ	νδυνο που ασφαλ	-
ζεται.

509. Οι εγγυ�σει� χορηγο!νται για τραπεζι-
κ�� πιστ�σει� που χορηγε	 οποιοδ�ποτε χρη-
µατοπιστωτικ� 	δρυµα, οπουδ�ποτε και αν
εδρε!ει. Μπορο!ν να χορηγηθο!ν δ!ο ε	δη
εγγυ�σεων: οι λεγ�µενε� εγγυ�σει� χρηµα-
τοδ�τηση� ναυπ�γηση�, δηλαδ� εγγυ�σει�
για την εξασφ�λιση τη� προχρηµατοδ�τηση�
τη� δαπ�νη� ναυπ�γηση� του πλο	ου µ�χρι
την παρ�δοση απ� το ναυπηγε	ο και οι λεγ�-
µενε� εγγυ�σει� τελικ�� χρηµατοδ�τηση�,
δηλαδ� εγγυ�σει� για τη χρηµατοδ�τηση τη�
αγορ�� του αποπερατωµ�νου πλο	ου απ� τον
πλοιοκτ�τη.

510. Τα καθεστ�τα εγκρ	θηκαν µ�χρι τα τ�λη
2006. Πριν τη λ�ξη του�, η Επιτροπ� θα εξε-
τ�σει τη λειτουργ	α του ν�ου συστ�µατο� υπ�
το πρ	σµα τη� εµπειρ	α� που θα �χει αποκτη-
θε	 εντ�� των πρ�των τρι�ν ετ�ν.

511. Στι� 30 Απριλ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον αφορ� ει-
καζ�µενη κρατικ� εν	σχυση στο πλα	σιο ιτα-
λικο! ταµε	ου εγγυ�σεων υπ�ρ τη� ναυπηγι-
κ�� βιοµηχαν	α� (1). Μετ� απ� προκαταρκτικ�
αξιολ�γηση του καθεστ�το� —το οπο	ο δεν
�χει τεθε	 ακ�µα σε λειτουργ	α— η Επιτροπ�
δεν µπ�ρεσε να αποκλε	σει την πιθαν�τητα να
περιλαµβ�νει στοιχε	α κρατικ�� εν	σχυση�.
Ιδ	ω�, η Επιτροπ� διατηρο!σε επιφυλ�ξει�
�σον αφορ� το κατ� π�σον το κρατικ� καθε-
στ�� εγγ!ηση�, β�σει του οπο	ου επιβ�λλε-
ται το 	διο ασφ�λιστρο σε �λου� του� χρ�-
στε� ανεξαρτ�τω� των συγκεκριµ�νων κιν-
δ!νων του χρηµατοδοτο!µενου �ργου (εν�

λειτουργε	 σε αγορ� η οπο	α ε	ναι πρ�θυµη να
προσφ�ρει τι� εν λ�γω εγγυ�σει� επ	 τη β�σει
εξατοµικευµ�νη� αξιολ�γηση� κινδ!νων), µπο-
ρε	 να θεωρηθε	 κατ� π�σα πιθαν�τητα αυτο-
χρηµατοδοτο!µενο, λαµβανοµ�νων υπ�ψη
�λων των κρ	σιµων στοιχε	ων κ�στου�.

512. Στι� 27 Μα7ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε δ!ο
αποφ�σει� που αφορο!ν κρατικ� ισπανικ�
ναυπηγε	α (2). Με την πρ�τη απ�φαση επε-
ξ�τεινε την επ	σηµη διαδικασ	α �σον αφορ�
το ενδεχ�µενο χορ�γηση� περαιτ�ρω εν	-
σχυση� αναδι�ρθρωση� υπ�ρ κρατικ�ν ισπα-
νικ�ν ναυπηγε	ων. Πρ�θεση τη� Επιτροπ��
ε	ναι να διευκριν	σει αν χορηγε	ται ποσ�
515 εκατ. EUR στα κρατικ� ναυπηγε	α που
αν�κουν σ�µερα στον �µιλο IZAR. Η εικα-
ζ�µενη εν	σχυση ε	χε κατ� τα φαιν�µενα
µορφ� εισφορ�ν κεφαλα	ου και δανε	ων. Φα	-
νεται �τι τα σχετικ� ποσ� καταβλ�θηκαν απ�
την κρατικ� εταιρε	α χαρτοφυλακ	ου Sociedad
Estatal de Participationes Industriales (SEPI) το
1999 και το 2000. Η Επιτροπ� σχηµ�τισε την
εντ!πωση �τι το ποσ� αυτ� ενδ�χεται να απο-
τελε	 περαιτ�ρω κρατικ� εν	σχυση, η οπο	α,
µετ� την �γκριση δ�σµη� µ�τρων αναδι�ρ-
θρωση� !ψου� 1 377 εκατ. EUR το 1997, θα
�ταν ασυµβ	βαστη µε του� καν�νε� τη� ΕΕ
για τι� ενισχ!σει� υπ�ρ των ναυπηγε	ων.

513. Με τη δε!τερη απ�φαση, η Επιτροπ� κ	-
νησε επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον αφορ�
εισφορ�� κεφαλα	ου !ψου� περ	που 1500 εκατ.
EUR απ� τη SEPI προ� την IZAR κατ� το δι�-
στηµα 2000 �ω� 2002 (3). Η Επιτροπ� σχηµ�-
τισε την εντ!πωση �τι το κεφ�λαιο που εισ�-
φερε η SEPI στην IZAR µπορο!σε να
προσφ�ρει οικονοµικ� πλεονεκτ�µατα στα
πολιτικ� ναυπηγε	α, τα οπο	α δεν �ταν πιθα-
ν�ν να λ�βουν απ� εµπορικ�� πηγ��. Συνε-
π��, το κεφ�λαιο που εισ�ρρευσε στην IZAR
µ�σω τη� SEPI � οποιασδ�ποτε �λλη� κρατι-
κ�� πηγ�� ενδ�χεται να αποτελε	 µη συµβι-
β�σιµη κρατικ� εν	σχυση.

4.2. ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌË¯·Ó›·

514. Παρ�λο που το πλα	σιο για τι� κρατικ��
ενισχ!σει� προ� την αυτοκινητοβιοµηχαν	α
�ληξε το 2002, υποθ�σει� οι οπο	ε� ε	χαν κοι-
νοποιηθε	 πριν τη λ�ξη του συν�χισαν να
αξιολογο!νται κατ’ εφαρµογ� του και το 2003.
Απ� τον Ιανου�ριο 2003, ο τοµ�α� τη� αυτο-
κινητοβιοµηχαν	α� εντ�χθηκε στο ν�ο πολυ-
τοµεακ� πλα	σιο για τι� περιφερειακ�� ενι-
σχ!σει� για µεγ�λα επενδυτικ� σχ�δια. Σ!µ-
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φωνα µε του� ν�ου�, απλο!� καν�νε�, τα σχ�-
δια στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α�
ε	ναι επιλ�ξιµα για εν	σχυση µ�χρι και 30%
τη� αν�τατη� επιτρεπ�µενη� εν	σχυση� για
κ�θε περιφ�ρεια (αντ	 του 100 % β�σει των
υφιστ�µενων καν�νων).

515. Στι� 11 Ιουν	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε εν
µ�ρει περιφερειακ� επενδυτικ� εν	σχυση
υπ�ρ τη� αυτοκινητοβιοµηχαν	α� Volkswagen
για το εργοστ�σι� τη� στο Arazuri τη�
Pamplona (1). Μετ� απ� ενδελεχ� �ρευνα, η
Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι µ�-
νον �να µ�ρο� τη� εν	σχυση� 62 εκατ. EUR
που πρ�τεινε η Ισπαν	α �ταν απαρα	τητο για
την ολοκλ�ρωση τη� επ�νδυση�. Σ!µφωνα µε
του� καν�νε� του (προϊσχ!σαντο�) κοινοτι-
κο! πλαισ	ου για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� προ�
την αυτοκινητοβιοµηχαν	α, η Επιτροπ� κα-
τ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η προτειν�µενη
εν	σχυση �ταν υψηλ�τερη απ� το ποσ� που
απαιτε	το για την αντιστ�θµιση του επιπλ�ον
κ�στου� που προκαλε	 η πραγµατοπο	ηση του
σχεδ	ου στην Ισπαν	α και µε	ωσε αντ	στοιχα
την επιτρεπ�µενη εν	σχυση.

516. Στι� 23 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον
αφορ� εν	σχυση 178 εκατ. EUR για επ�νδυση
219 εκατ. EUR που σχεδ	αζε να πραγµατο-
ποι�σει η αυτοκινητοβιοµηχαν	α De Tomaso
στο Cutro τη� Καλαβρ	α� (Ν�τιο� Ιταλ	α) (2).
Η De Tomaso προτ	θεται να επενδ!σει σε
εγκαταστ�σει� που θα κατασκευαστο!ν στην
!παιθρο του Cutro τη� Καλαβρ	α�, στι� οπο	ε�
θα απασχολε	 προσωπικ� 800 περ	που ατ�-
µων το 2009 για την παραγωγ� αγωνιστικ�ν
αυτοκιν�των πολυτελε	α� και τη συναρµολ�-
γηση �χηµα παντ�� εδ�φου� που παρ�γει η
ρωσικ� αυτοκινητοβιοµηχαν	α UAZ. Στην
απ�φαση για την κ	νηση τη� διαδικασ	α�, η
Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβολ	ε� κατ� π�σον
η αν�λυση κ�στου�-οφ�λου� εκ µ�ρου� των
ιταλικ�ν αρχ�ν υπολογ	ζει το πραγµατικ�
µειον�κτηµα κ�στου� του Cutro σε σ!γκριση
µε εναλλακτικ�� τοποθεσ	ε� για το 	διο σχ�-
διο. Οι κ!ριε� αµφιβολ	ε� τη� Επιτροπ�� αφο-
ρο!σαν το ε!ρο� των συγκρ	σεων τη� αν�λυ-
ση� κ�στου�, και ιδ	ω� τι� επενδ!σει� που θα
�πρεπε να γ	νουν στο Cutro, αλλ� �χι στι�
εναλλακτικ�� τοποθεσ	ε�.

517. Στι� 30 Απριλ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε επ	-
σηµη διαδικασ	α παρ�βαση� �σον αφορ� εν	-
σχυση ποσο! 16 εκατ. GBP για επ�νδυση 165
εκατ. GBP που σχεδ	αζε να πραγµατοποι�σει
η αυτοκινητοβιοµηχαν	α Peugeot στο εργο-

στ�σι� τη� στο Ryton του Ηνωµ�νου Βασι-
λε	ου (3). Η Peugeot σκοπε!ει να πραγµατο-
ποι�σει επ�νδυση για την παραγωγ� του µο-
ντ�λου που θα αντικαταστ�σει το παραγ�µενο
σ�µερα Peugeot 206. Κατ� την κ	νηση τη�
διαδικασ	α�, η Επιτροπ� εξ�φρασε αµφιβο-
λ	ε� κατ� π�σον υπ�ρχει βι�σιµη εναλλα-
κτικ� λ!ση απ� την υλοπο	ηση του σχεδ	ου
στο Ryton. Η Επιτροπ� εξ�φρασε επ	ση� αµ-
φιβολ	ε� �σον αφορ� την αν�λυση κ�στου�-
οφ�λου� εκ µ�ρου� των βρετανικ�ν αρχ�ν για
τον υπολογισµ� του πραγµατικο! µειονεκτ�-
µατο� κ�στου� του Ryton σε σ!γκριση µε
εναλλακτικ�� τοποθεσ	ε� για το 	διο σχ�διο.

4.3. Ã¿Ï˘‚·˜

518. Στι� 15 Οκτωβρ	ου 2003, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε οριστικ� απ�φαση µε την οπο	α �κρινε
�τι η απ�κτηση µεριδ	ου 9 εκατ. EUR απ�
την ελεγχ�µενη απ� το βελγικ� κρ�το� εται-
ρε	α Sogepa στη χαλυβουργικ� επιχε	ρηση
Carsid αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση µη συµ-
βιβ�σιµη µε την κοιν� αγορ�.

519. Στην απ�φαση, η Επιτροπ� �κρινε �τι
�να� µειοψηφ�ν µ�τοχο�, �πω� η Sogepa, ο
οπο	ο� λειτουργε	 µε τι� κανονικ�� συνθ�κε�
τη� αγορ�� δεν θα �ταν πρ�θυµο� να διαθ�-
σει π�ρου� για µια πρ�ξη �πω� η εξεταζ�µενη,
δι�τι �ταν αδ!νατον να εξασφαλιστε	 η κερ-
δοφορ	α τη� εν�ψει των υπαρχ�ντων κινδ!-
νων. Αντιθ�τω�, οι κυρ	ω� ευνοηµ�νοι, τ�σο
�µεσα �σο και �µµεσα, θα �ταν οι ετα	ροι τη�
Sogepa. Κατ�πιν το!του, η Επιτροπ� �κρινε
�τι το µερ	διο συµµετοχ�� τη� Sogepa στην
Carsid αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση. ∆εδο-
µ�νου �τι η Επιτροπ� θεωρε	 τι� ενισχ!σει�
για επενδ!σει� και αναδι�ρθρωση στη χαλυ-
βουργ	α µη συµβιβ�σιµε� µε την κοιν� αγορ�,
εξ�δωσε απορριπτικ� απ�φαση.

520. Ο �µιλο� Usinor Sacilor ε	χε ανακοιν�-
σει τον Φεβρου�ριο 2001 �τι προτ	θετο να
κλε	σει τη γραµµ� παραγωγ�� προϊ�ντων θερ-
µ�� �λαση� τη� Cockerill Sambre στο Σαρλε-
ρου�. Κατ�πιν αυτο!, �ρχισαν διαπραγµα-
τε!σει� µεταξ! τη� Usinor-Cockerill Sambre,
του οµ	λου Duferco και τη� Sogepa (η οπο	α
ελ�γχεται απ� την περιφ�ρεια τη� Βαλλον	α�)
µε κ!ριο στ�χο την 	δρυση κοιν�� επιχε	ρη-
ση� παραγωγ�� ρ�βδων µε β�ση τι� υπ�ρ-
χουσε� εγκαταστ�σει� τη� Cockerill Sambre
στο Σαρλερου� µαζ	 µε εργοστ�σιο που αν�-
κει στη Duferco Clabecq (συνεχ�� χ!τευση).

116 (1) C38/2002.
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III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

4.4. TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓ›Â˜

521. Το 2003 εγκαινι�στηκε µε �ντονη δρα-
στηρι�τητα τη� Γ∆ Ανταγωνισµ�� �σον αφορ�
τι� κρατικ�� ενισχ!σει� στον τοµ�α τη� τη-
λεφων	α�. Το αποτ�λεσµα τη� δραστηρι�τη-
τα� αυτ�� αποτυπ�νεται στι� δ!ο αποφ�σει�
που εξ�δωσε η Επιτροπ� τον Ιανου�ριο 2003
και αφορο!ν, η µ	α �ναν ιδιωτικ� φορ�α πα-
ροχ�� υπηρεσι�ν τη� Γερµαν	α� και η �λλη
τον εγκατεστηµ�νο φορ�α παροχ�� υπηρε-
σι�ν τη� Γαλλ	α�. Και στι� δ!ο περιπτ�σει�,
η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει διαδικα-
σ	α �ρευνα�, δι�τι οι πληροφορ	ε� τι� οπο	ε�
διαβ	βασαν οι αρχ�� των δ!ο χωρ�ν δεν δια-
σκ�δασαν �λε� τι� αµφιβολ	ε� τη� Επιτροπ��
�σον αφορ� το συµβιβ�σιµο των ληφθ�ντων
µ�τρων µε την εσωτερικ� αγορ�.

522. Στι� 21 Ιανουαρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να εγκρ	νει εν	σχυση δι�σωση� !ψου�
50 εκατ. EUR υπ�ρ τη� MobilCom AG, εν�
παρ�λληλα, κ	νησε επ	σηµη διαδικασ	α �ρευ-
να� �σον αφορ� την εν	σχυση που χορ�γη-
σαν οι γερµανικ�� αρχ�� επ	 συµπληρωµατι-
κο! δανε	ου 112 εκατ. EUR (1). Στι� 19 Σε-
πτεµβρ	ου 2002, το γερµανικ� δηµ�σιο
εγγυ�θηκε δ�νειο 50 εκατ. EUR που χορη-
γ�θηκε στην MobilCom (το «πρ�το µ�τρο εν	-
σχυση�»). Το καθαυτ� δ�νειο χορηγ�θηκε
απ� τη δηµ�σια αναπτυξιακ� τρ�πεζα KfW.
Στι� 20 Νοεµβρ	ου 2002, το γερµανικ� δηµ�-
σιο εγγυ�θηκε ν�ο δ�νειο 112 εκατ. EUR (το
«δε!τερο µ�τρο εν	σχυση�»), το οπο	ο χορη-
γ�θηκε απ� κοινοπραξ	α δηµ�σιων και ιδιω-
τικ�ν τραπεζ�ν.

523. Απ� τον προκαταρκτικ� �λεγχο, διαπι-
στ�θηκε �τι η MobilCom ε	χε αν�γκη το
πρ�το δ�νειο λ�γω τη� λ�ξη� τη� χρηµατο-
δοτικ�� στ�ριξη� που τη� χορηγο!σε ο κ!-
ριο� µ�τοχ�� τη�, η France Télécom (FT), η
οπο	α β!θισε τη MobilCom σε σοβαρ� κρ	ση
ρευστ�τητα�. Η Επιτροπ� �κρινε �τι το πρ�το
µ�τρο εν	σχυση� µπορο!σε να χαρακτηριστε	
εν	σχυση δι�σωση� υπαγ�µενη στι� κοινοτι-
κ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι�
ενισχ!σει� δι�σωση� και αναδι�ρθρωση� προ-
βληµατικ�ν επιχειρ�σεων (2) («κατευθυντ�-
ριε� γραµµ��»). Σ!µφωνα µε τι� εν λ�γω κα-
τευθυντ�ριε� γραµµ��, οι γερµανικ�� αρχ��
απ�δειξαν �τι το δ�νειο των 50 εκατ. EUR
�ταν πρ�γµατι απαρα	τητο για την κ�λυψη
των τρεχ�ντων εξ�δων λειτουργ	α� τη�
MobilCom και δεσµε!τηκαν να παρουσι�σουν
σχ�διο αναδι�ρθρωση� εντ�� προθεσµ	α� �ξι

µην�ν απ� την �γκριση του δανε	ου δι�σω-
ση� απ� την Επιτροπ�.

524. Mσον αφορ� την �λλη εγγ!ηση του δη-
µοσ	ου υπ�ρ δανε	ου 112 εκατ. EUR, η Επι-
τροπ� διατηρο!σε σοβαρ�� αµφιβολ	ε� �σον
αφορ� τη δυνατ�τητα να χαρακτηριστε	 το εν
λ�γω µ�τρο εν	σχυση δι�σωση�. Επ	 τη β�σει
των πληροφορι�ν που διαβ	βασαν οι γερµα-
νικ�� αρχ��, προκ!πτει �τι το δε!τερο δ�νειο
δεν χρησιµοποι�θηκε µ�νον για την κ�λυψη
τρεχ�ντων εξ�δων, αλλ� και για τη χρηµατο-
δ�τηση µια� σειρ�� µ�τρων αναδι�ρθρωση�.
Εντο!τοι�, εφ�σον δεν ε	χε υποβληθε	 σχ�διο
αναδι�ρθρωση� στην Επιτροπ�, η τελευτα	α
δεν δι�θετε τι� απαρα	τητε� πληροφορ	ε� για
να προσδιορ	σει κατ� π�σον το δε!τερο µ�-
τρο εν	σχυση� µπορε	 να θεωρηθε	 εν	σχυση
αναδι�ρθρωση� κατ� την �ννοια των κοινο-
τικ�ν κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν.

525. Η Επιτροπ� δεν δ�χθηκε το επιχε	ρηµα
των γερµανικ�ν αρχ�ν �τι τα δ!ο µ�τρα εν	-
σχυση� πρ�πει να θεωρηθο!ν ω� µ	α µ�νον
εν	σχυση δι�σωση� και κ	νησε συνεπ�� επ	-
σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �ναντι του δε!τε-
ρου µ�τρου. Στι� 15 Μαρτ	ου, οι γερµανικ��
αρχ�� κοινοπο	ησαν στην Επιτροπ� την πρ�-
θεσ� του� να παρατε	νουν τι� δ!ο εγγυ�σει�
�ω� το 2007. Στι� 9 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� �λαβε
την απ�φαση να διευρ!νει την επ	σηµη δια-
δικασ	α ελ�γχου και στην εν λ�γω παρ�ταση.
Πρ�γµατι, τον Σεπτ�µβριο, η Mobilcom εξε-
πο	ησε το 20% τη� συµµετοχ�� τη� στην επι-
χε	ρηση παροχ�� υπηρεσι�ν διαδικτ!ου
Freenet.de AG. Η πρ�ξη αυτ� επ�τρεψε στη
Mobilcom να εξοφλ�σει τα δ�νεια, και συνε-
π�� οι εγγυ�σει� αυτοµ�τω� ακυρ�θηκαν. Στο
πλα	σιο τη� επ	σηµη� διαδικασ	α�, η Επι-
τροπ� θα πρ�πει να εξετ�σει το συµβιβ�σιµο
των µ�τρων αυτ�ν, κυρ	ω� υπ� το πρ	σµα τη�
αναγκαι�τητα� τη� εν	σχυση�.

526. Στι� 30 Ιανουαρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να κιν�σει την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευ-
να� που προβλ�πει το �ρθρο 88 παρ�γραφο� 2
τη� συνθ�κη� ΕΚ σε σχ�ση µε σχ�διο οικο-
νοµικ�� στ�ριξη� εκ µ�ρου� τη� γαλλικ�� κυ-
β�ρνηση� υπ�ρ τη� France Télécom, το οπο	ο
κοινοποι�θηκε στι� 3 ∆εκεµβρ	ου 2002 (3). Η
διαδικασ	α αφορ� και το καθεστ�� φ�ρου επι-
τηδε!µατο� που επιβ�λλεται στη France
Télécom, για το οπο	ο υποβλ�θηκε καταγγε-
λ	α. Κοινοπο	ηση τη� γαλλικ�� κυβ�ρνηση�.
Στ�χο� του σχεδ	ου ε	ναι να επιτρ�ψει στη
France Télécom να εξοφλ�σει βραχυπρ�θε-
σµα τα χρ�η τη� αυξ�νοντα� το κεφ�λαι� τη�

117(1) ΕΕ C 80/2003, ΝΝ 115/2002.
(2) ΕΕ C 288 τη� 9.10.1999. (3) ΕΕ C 57 τη� 12.3.2003, ΝΝ 47/2002.



µε την �κδοση τ	τλων του� οπο	ου� θα ανα-
λ�βει το δηµ�σιο και οι ιδι�τε� µ�τοχοι κατ’
αναλογ	α τη� υπ�ρχουσα� συµµετοχ�� του�
στο µετοχικ� κεφ�λαιο. Κρ	νοντα� �τι δεν
�ταν δυνατ�ν να αναδιαρθρωθε	 σ!ντοµα το
κεφ�λαιο τη� France Télécom, οι γαλλικ�� αρ-
χ�� προαν�γγειλαν τη χορ�γηση προκατα-
βολ�� µετ�χου µε τη µορφ� ανοικτ�� π	στω-
ση� αν�τατου !ψου� 9 δισ. EUR, επιπλ�ον
τη� συµµετοχ�� του� στην �κδοση των τ	τ-
λων, µ�σω του δηµ�σιου οργανισµο! ERAP δι-
ευκριν	ζοντα� �τι η εν λ�γω προκαταβολ� µε-
τ�χου θα απ�διδε το επιτ�κιο τη� αγορ��. Οι
επιφυλ�ξει� τη� Επιτροπ�� σε σχ�ση µε το
εν λ�γω σχ�διο αφορο!ν το κατ� π�σον υπ�ρ-
χει κ	νδυνο� να προσφ�ρει στην France
Télécom πλεον�κτηµα το οπο	ο δεν θα απο-
κτο!σε µε του� �ρου� τη� αγορ��, και το κατ�
π�σον η συµπεριφορ� τη� γαλλικ�� κυβ�ρ-
νηση� ε	ναι σ!µφωνη µε τη συµπεριφορ� επι-
µελ� ιδι�τη επενδυτ�. �τσι, η γαλλικ� κυ-
β�ρνηση φα	νεται να δ�χεται �τι η France
Télécom βρισκ�ταν σε οικονοµικ� κατ�σταση
τ�τοια �στε δεν µπορο!σε να εξε!ρει κεφ�-
λαια απ� την αγορ� µε κατ�λληλου� �ρου�
πριν την εξαγγελ	α τη� προκαταβολ�� µετ�-
χου. Παρ�λληλα, δεδοµ�νου �τι η γαλλικ�
κυβ�ρνηση δεν �φησε καµ	α αµφιβολ	α για
το γεγον�� �τι η ανοικτ� π	στωση αφορο!σε
προκαταβολ� για τη συµµετοχ� του δηµοσ	ου
στην εν	σχυση των ιδ	ων π�ρων τη� France
Télécom, θα �ταν δ!σκολο να ισχυριστε	 κα-
νε	� υπ’ αυτ�� τι� συνθ�κε� �τι η συµµετοχ�
των γαλλικ�ν αρχ�ν στην αναδι�ρθρωση του
κεφαλα	ου τη� France Télécom ε	ναι παρα-
κολουθηµατικ� τη� παρ�µβαση� των ιδιωτ�ν
επενδυτ�ν. Συνεπ��, η �ρευνα θα πρ�πει να
αξιολογ�σει κατ� π�σον η ανοικτ� π	στωση
επ�τρεψε στη France Télécom να προκατα-
λ�βει την υποχρεωτικ� προσφυγ� στη χρη-
µατααγορ� προσφ�ροντ�� τη� και τη δυνατ�-
τητα να ολοκληρ�σει την αναδι�ρθρωση του
κεφαλα	ου τη� υπ� τι� καλ!τερε� δυνατ�� συν-
θ�κε�.

527. Πρ�γµατι, µετ� την εξαγγελ	α αυτ�� τη�
φαινοµενικ�� δι�θεση� τη� προκαταβολ��
και την παρουσ	αση απ� τη διο	κηση τη�
France Télécom σχεδ	ου ανασυγκρ�τηση�, η
France Télécom µπ�ρεσε, χωρ	� να χρησιµο-
ποι�σει την εν λ�γω ανοικτ� π	στωση, να προ-
σφ!γει στην αγορ� οµολ�γων για πρ�τη φορ�
µετ� απ� 18 µ�νε� διακοπ�� λειτουργ	α� και
για πολ! σηµαντικ� ποσ�, εν� παρ�λληλα
µπ�ρεσε να επαναδιαπραγµατευθε	 τη λ�ξη
µ�ρου� των οφειλ�ν τη�. Το 	διο συν�βη και
µε την αναδι�ρθρωση του κεφαλα	ου του φο-
ρ�α εκµετ�λλευση�, η οπο	α εγκαινι�στηκε
στι� 24 Μαρτ	ου 2003 για ποσ� 15 δισ. EUR
και �γινε ευνοϊκ� δεκτ� απ� την αγορ�. �τσι,

τα δι�φορα αυτ� γεγον�τα �σαν µεταγεν�-
στερα τη� λ�ψη� τη� απ�φαση� για την επ�ν-
δυση απ� τη γαλλικ� κυβ�ρνηση, η οπο	α δεν
φα	νεται να ε	χε, κατ� την ηµεροµην	α κοι-
νοπο	ηση� του µ�τρου, καµ	α βεβαι�τητα �σον
αφορ� την εµπιστοσ!νη τη� αγορ�� και τη
συµµετοχ� τη� στην πρ�ξη α!ξηση� του κε-
φαλα	ου, στο µ�τρο που οι τρ�πεζε� ε	χαν θ�-
σει ω� προϋπ�θεση για τη συνα	νεσ� του� την
προηγο!µενη εξ�ταση του σχεδ	ου ανασυ-
γκρ�τηση� και των πρ�των αποτελεσµ�των
του. Εξ�λλου, ο τρ�πο� αµοιβ�� για τη δι�-
θεση τη� προκαταβολ�� δεν µπορε	 να απο-
κλε	σει �να πλεον�κτηµα το οπο	ο η εταιρε	α
δεν θα ε	χε επιτ!χει µε του� �ρου� τη� αγορ��.

528. Η Επιτροπ� σηµει�νει επ	ση� �τι η γαλ-
λικ� κυβ�ρνηση δεν απ�δειξε επαρκ�� �τι η
αποδοτικ�τητα των επενδεδυµ�νων κεφαλα	ων
θα �ταν αποδεκτ� για �ναν ιδι�τη επενδυτ�.
Πρ�γµατι, αφεν��, η France Télécom ε	ναι µια
υπερχρεωµ�νη επιχε	ρηση, εν� το δηµ�σιο
κλ�θηκε να προβε	 σε επ�νδυση που το 	διο
χαρακτ�ρισε εξαιρετικ� και, αφετ�ρου, η
γαλλικ� κυβ�ρνηση δεν επεσ!ναψε στην κοι-
νοπο	ηση προ� την Επιτροπ� το σχ�διο ανα-
συγκρ�τηση� τη� εταιρε	α� στο σ!νολ� του,
ο!τε και επαρκ� στοιχε	α που θα επ�τρεπαν
να αποδειχθε	 µια απ�δοση αποδεκτ� απ�
ιδι�τη επενδυτ�.

4.5. ºÔÚÂ›˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎ‹˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË˜
Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·

529. Η Επιτροπ� εν�κρινε σειρ� µ�τρων κρα-
τικ�� χρηµατοδ�τηση� προ� τον πορτογαλικ�
(RTP) και τον ιταλικ� (RAI) δηµ�σιο φορ�α
ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�δοση� στι� 15 Oκτω-
βρ	ου 2003 (1), καθ�� και προ� του� γαλλικο!�
δηµ�σιου� φορε	� ραδιοτηλεοπτικ�� µετ�-
δοση� (France 2 και France 3) στι� 10 ∆εκεµ-
βρ	ου 2003 (2). Οι υποθ�σει� αυτ�� αφορο!ν
ad-hoc µ�τρα κρατικ�� χρηµατοδ�τηση� προ�
του� δηµ�σιου� φορε	� ραδιοτηλεοπτικ�� µε-
τ�δοση� µετ� το �νοιγµα τη� αγορ�� τηλεο-
πτικ�ν υπηρεσι�ν στι� εν λ�γω χ�ρε� τη δε-
καετ	α του 1990. Αυτ� η ad-hoc χρηµατοδ�-
τηση περιελ�µβανε µια σειρ� διαφ�ρων
µ�τρων, π.χ. εισφορ�� κεφαλα	ου, αναδι�ρ-
θρωση χρε�ν, ενισχ!σει� λειτουργ	α�, φο-
ρολογικ�� απαλλαγ�� και δ�νεια υπ� α	ρεση.
Η Επιτροπ� �κρινε �τι τα εν λ�γω µ�τρα δεν
επ�φεραν συνολικ�� δηµ�σιε� πληρωµ�� αντι-
στ�θµιση� υψηλ�τερε� απ� την καθαρ� επι-
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(1) Financiamento de RTP pelo Estado, απ�φαση C (2003) 3526
Misure in favore della RAI, απ�φαση C (2003) 3528.

(2) Ενισχ!σει� υπ�ρ των τηλεοπτικ�ν σταθµ�ν France 2 και
France 3, απ�φαση C (2203) 4497.
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πλ�ον δαπ�νη των δηµ�σιων υπηρεσι�ν ρα-
διοτηλεοπτικ�� µετ�δοση�. Επιπλ�ον, στην
περ	πτωση τη� Ιταλ	α� και τη� Γαλλ	α� δεν
διαπιστ�θηκε στρ�βλωση του ανταγωνισµο!
σε εµπορικ�� αγορ�� (για παρ�δειγµα, δια-
φ�µιση).

530. Τα εν λ�γω ad hoc µ�τρα διακρ	νονται
απ� του� µηχανισµο!� διαρκο!� χρηµατοδ�-
τηση� που ε	χαν δηµιουργ�σει τα 	δια κρ�τη
µ�λη πριν την �ναρξη ισχ!ο� τη� συνθ�κη�
ΕΚ. Οι µηχανισµο	 αυτο	 �χουν συν�θω� τη
µορφ� τ�λου� εκµετ�λλευση� που επιβ�λλε-
ται στου� ιδιοκτ�τε� ραδιοτηλεοπτικ�ν συ-
σκευ�ν � ετ�σια� αντιστ�θµιση� απευθε	α�
απ� τον κρατικ� προϋπολογισµ�. H Γ∆ Αντα-
γωνισµ�� διαπ	στωσε �τι, και στι� τρει� χ�-
ρε�, οι µηχανισµο	 αυτο	 πρ�πει να θεωρη-
θο!ν υφιστ�µενε� ενισχ!σει� και να αξιολο-
γηθο!ν µε β�ση την ισχ!ουσα διαδικασ	α
κρατικ�ν ενισχ!σεων. Mσον αφορ� µια τ�-
ταρτη χ�ρα, συγκεκριµ�να την Ισπαν	α, η
Επιτροπ� δεν ε	χε κιν�σει επ	σηµη διαδικα-
σ	α σε σχ�ση µε ad hoc µ�τρα και, συνεπ��,
δεν �λαβε κ�ποια επ	σηµη απ�φαση. Εντο!-
τοι�, η Γ∆ Ανταγωνισµ�� διαπ	στωσε �τι, �πω�
και στι� περιπτ�σει� τη� Πορτογαλ	α�, τη�
Ιταλ	α� και τη� Γαλλ	α�, ο ισπανικ�� µηχα-
νισµ�� διαρκο!� χρηµατοδ�τηση� µπορο!σε
να χαρακτηριστε	 υφιστ�µενη εν	σχυση.

531. H Γ∆ Ανταγωνισµ�� �κρινε �τι η οµαλ�
λειτουργ	α του ανταγωνισµο! και τη� ενια	α�
αγορ�� απαιτε	 την τροποπο	ηση των µηχα-
νισµ�ν τ�λου� εκµετ�λλευση� στι� τ�σσερι�
εν λ�γω χ�ρε�. Συνεπ��, πρ�τεινε κ�ποιε�
τροποποι�σει� στι� εθνικ�� αρχ�� τη� Πορ-
τογαλ	α�, τη� Ιταλ	α�, τη� Γαλλ	α� και τη�
Ισπαν	α�, ο!τω� �στε να ευθυγραµµιστο!ν οι
εν λ�γω µηχανισµο	 µε την ανακο	νωση για
την εφαρµογ� των καν�νων για τι� κρατικ��
ενισχ!σει� σε φορε	� ραδιοτηλεοπτικ�� µε-
τ�δοση� που παρ�χουν δηµ�σια υπηρεσ	α (1).
Η πρωτοβουλ	α αυτ� αποσκοπε	 ιδ	ω� στο να
εξασφαλιστε	 �τι τα εν λ�γω συστ�µατα χρη-
µατοδ�τηση� προσφ�ρουν εγγυ�σει� για την
αποτροπ� τη� υπεραντιστ�θµιση� και υπο-
χρε�νουν του� δηµ�σιου� φορε	� ραδιοτηλε-
οπτικ�� µετ�δοση� να ευθυγραµµ	ζουν τι�
εµπορικ�� δραστηρι�τητ�� του� µε τι� τιµ��
τη� αγορ��.

532. Η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει δια-
δικασ	α �ρευνα� �σον αφορ� την κρατικ� χρη-
µατοδ�τηση του δανικο! δηµ�σιου ραδιοτη-

λεοπτικο! σταθµο! TV2. Τα στοιχε	α που ανα-
λ!θηκαν κατ� το προκαταρκτικ� στ�διο τη�
�ρευνα� οδ�γησαν την Επιτροπ� στο συµπ�-
ρασµα �τι το δανικ� δηµ�σιο υπεραντιστ�θ-
µισε το καθαρ� κ�στο� δηµ�σια� υπηρεσ	α�
που β�ρυνε την TV2 κατ� τη δι�ρκεια τη� εξε-
ταζοµ�νη� περι�δου (1995-2002). Η χρηµατο-
δ�τηση τη� TV2 ε	ναι διττ�, δηλαδ� µ�σω
κρατικ�� χρηµατοδ�τηση� και εµπορικ�ν
εσ�δων, κυρ	ω� απ� διαφ�µιση. Απ� τι� δια-
θ�σιµε� πληροφορ	ε� προ�κυψε �τι η TV2 εν-
δ�χεται να χρησιµοπο	ησε την υπεραντι-
στ�θµιση για τη διασταυρο!µενη επιδ�τηση
των εµπορικ�ν δραστηριοτ�των τη�. Συνε-
π��, η Επιτροπ� δ�λωσε �τι θα αν�λυε πε-
ραιτ�ρω, στο πλα	σιο τη� ενδελεχο!� �ρευ-
να�, την τιµολογιακ� συµπεριφορ� τη� TV2 σε
σχ�ση µε του� ανταγωνιστ�� τη�, προκειµ�νου
να αξιολογ�σει κατ� π�σον η συµπεριφορ�
τη� TV2 µπορε	 να �χει στρεβλ�σει τον αντα-
γωνισµ� στην αγορ� διαφ�µιση�.

533. Tα εξεταζ�µενα χρηµατοδοτικ� µ�τρα
περιλαµβ�νουν π�ρου� προερχ�µενου� απ�
τ�λη αδει�ν εκµετ�λλευση�, �τοκα δ�νεια
για τα οπο	α δεν προβλ�πεται εξ�φληση σε δ�-
σει�, κρατικ�� εγγυ�σει� για δ�νεια λειτουρ-
γ	α�, φοροαπαλλαγ��, καθ�� και µεταβ	βαση
π�ρων απ� το ταµε	ο τη� TV2 και του ραδιο-
φ�νου. Η TV2 χα	ρει επ	ση� καθεστ�το�
must-carry και πρ�σβαση� σε δωρε�ν συχν�-
τητα εκποµπ�� µε εθνικ� κ�λυψη.

534. Η Επιτροπ� θα αξιολογ�σει τα εν λ�γω
µ�τρα σ!µφωνα µε τι� αρχ�� τη� ανακο	νω-
σ�� τη� για την εφαρµογ� των καν�νων περ	
κρατικ�ν ενισχ!σεων στου� φορε	� ραδιοτη-
λεοπτικ�� µετ�δοση� που παρ�χουν δηµ�σια
υπηρεσ	α.

Καθεστ"	 φ�ρου επιτηδε�µατο	

535. Ο γαλλικ�� ν�µο� αριθ. 90-568 τη�
2α� Ιουλ	ου 1990 προβλ�πει παρ�κκλιση υπ�ρ
τη� France Télécom απ� το γενικ� καθεστ��
που προβλ�πει ο γενικ�� φορολογικ�� κ�δι-
κα�. Στην πρ�ξη, εφαρµ�στηκαν δ!ο καθε-
στ�τα: καταρχ��, �να «µεταβατικ�» καθεστ��
εφαρµοστ�ο απ� την 1η Ιανουαρ	ου 1991 �ω�
στην 1η Ιανουαρ	ου 1994, το οπο	ο προ�βλεπε
�τι η France Télécom δεν υπ�κειται στο φ�ρο
επιτηδε!µατο� και στη συν�χεια �να «ορι-
στικ�» καθεστ��, το οπο	ο προβλ�πει, απ� το
1994 και εξ��, την καταβολ� φ�ρου επιτη-
δε!µατο� β�σει καν�νων που εισ�γουν πα-
ρ�κκλιση απ� τι� γενικ�� διατ�ξει�. H φορο-
λογικ� β�ση που χρησιµοποιε	ται ε	ναι αυτ�
του τ�που τη� κ!ρια� εγκατ�σταση�, η β�ση
φ�ρου επιτηδε!µατο� που εφαρµ�ζεται στη
France Télécom ε	ναι µειωµ�νη σε σχ�ση µε 119

(1) Ανακο	νωση τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε την εφαρµογ� των
καν�νων για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� σε φορε	� ραδιοτηλεο-
πτικ�� µετ�δοση� που παρ�χουν δηµ�σια υπηρεσ	α, ΕΕ C
320 τη� 15.11.2001, σ. 5.



το φ�ρο που καταβ�λλουν �λλε� επιχειρ�-
σει�, εν� ο συντελεστ�� φ�ρου που βαρ!νει
τη France Télécom ε	ναι διαφορετικ�� απ�
του� συντελεστ�� που εφαρµ�ζονται σε �λ-
λε� επιχειρ�σει�. Το καθεστ�� φ�ρου επιτη-
δε!µατο� που εφαρµ�ζεται στη France Télécom
φα	νεται να πληρο	 τα κριτ�ρια χαρακτηρι-
σµο! ω� κρατικ�� εν	σχυση� κατ� την �ννοια
τη� Συνθ�κη�. Πρ�γµατι, φα	νεται �τι το κα-
θεστ�� αυτ� παρ�σχε πλεον�κτηµα στη
France Télécom, στο µ�τρο που η τελευτα	α κα-
τ�βαλλε χαµηλ�τερο ποσ� φ�ρου επιτηδε!-
µατο� απ� αυτ� που θα �πρεπε να καταβ�λλει
κανονικ�, σ!µφωνα µε τι� γενικ�� διατ�ξει�.
Η Επιτροπ� διατηρε	 επ	ση� σοβαρ�� αµφι-
βολ	ε� �σον αφορ� το συµβιβ�σιµο µια� πι-
θαν�� τ�τοια� εν	σχυση� µε την οµαλ� λει-
τουργ	α τη� εσωτερικ�� αγορ��. Μετ� απ�
προκαταρκτικ� �ρευνα που δεν διασκ�δασε
τι� αµφιβολ	ε� τη�, η Επιτροπ� αποφ�σισε,
σ!µφωνα µε τη Συνθ�κη, να κιν�σει επ	σηµη
διαδικασ	α ελ�γχου για τι� δ!ο εν λ�γω πτυχ��.

5. ÕÓıÚ·Î·˜

536. Απ� τι� 24 Ιουλ	ου 2002 (1) οι κρατικ��
ενισχ!σει� στον τοµ�α του �νθρακα δι�πο-
νται απ� ν�ο πλα	σιο. Σ�µερα, τ�σσερα κρ�τη
µ�λη συνεχ	ζουν να παρ�γουν �νθρακα στην
ΕΕ: η Γερµαν�α, η Γαλλ�α, το Ηνωµ�νο Βασ�λειο
και η Ισπαν�α. Λ�γω των δυσµεν�ν γεωλογικ�ν
συνθηκ�ν, τα περισσ�τερα κοινοτικ� ανθρα-
κωρυχε	α δεν ε	ναι ανταγωνιστικ� �ναντι του
εισαγ�µενου �νθρακα.

537. Mσον αφορ� την Ισπαν	α, η Επιτροπ�
εν�κρινε εν	σχυση υπ�ρ ιδιωτικ�ν εταιρει�ν
ανθρακωρυχε	ων στην περιφ�ρεια Asturias
για �ρευνα και τεχνολογικ� αν�πτυξη, προ-
στασ	α του περιβ�λλοντο� και κατ�ρτιση αν-
θρακωρ!χων (2), καθ�� και εν	σχυση σχετικ�
µε τη διαδικασ	α αναδι�ρθρωση� τη� εται-
ρε	α� ανθρακωρυχε	ων Hunosa (3). Εντο!τοι�,
κιν�θηκε διαδικασ	α �ρευνα� σε σχ�ση µε
δι�φορα µ�τρα εν	σχυση� υπ�ρ ιδιωτικ�ν εται-
ρει�ν ανθρακωρυχε	ων στην Αυτ�νοµη Κοι-
ν�τητα τη� Καστ	λλη�-Λε�ν (4).

538. Η Επιτροπ� αποφ�σισε επ	ση� να επα-
νακιν�σει τη διαδικασ	α κατ� τη� εταιρε	α�
González y Diez SA προκειµ�νου να αντικα-

ταστ�σει την απ�φαση 2002/827/EΚΑΧ τη�
2α� Ιουλ	ου 2002 µε ν�α απ�φαση (5). Κρ	θηκε
�τι, µετ� τη λ�ξη τη� συνθ�κη� ΕΚΑΧ, οι
διαδικαστικο	 καν�νε� που εφαρµ�ζονται
πλ�ον προσφ�ρουν καλ!τερε� ευκαιρ	ε� εξα-
σφ�λιση� των συµφερ�ντων των κρατ�ν µε-
λ�ν, τη� ενδιαφεροµ�νη� εταιρε	α� και των
τρ	των. Στι� 5 Νοεµβρ	ου, η Επιτροπ� περ�-
τωσε τη διαδικασ	α και αποφ�σισε �τι η εν	-
σχυση που ε	χε χορηγηθε	 για τα �τη 1998 και
2000 δεν πληρο!σε τι� εφαρµοστ�ε� προϋπο-
θ�σει� και �τι η εν	σχυση για το 2001 µπο-
ρο!σε να εγκριθε	 µ�νον εν µ�ρει (6).

539. Στι� 7 Μα7ου, η Επιτροπ� εν�κρινε το σχ�-
διο και την εν	σχυση αναδι�ρθρωση� προ� τη
γερµανικ� βιοµηχαν	α �νθρακα για το 2003 (7).

540. Στι� 28 Μα7ου, η Επιτροπ� εν�κρινε εν	-
σχυση για πληρωµ�� διαθεσιµ�τητα� λ�γω
του κλεισ	µατο� του συγκροτ�µατο� Selby που
αν�κει στην UK Coal (8). Στι� 25 Ιουν	ου, η
Επιτροπ� εν�κρινε καθεστ�� εν	σχυση� για
την κ�λυψη τη� αρχικ�� επενδυτικ�� δαπ�νη�
τη� βιοµηχαν	α� �νθρακα του Ηνωµ�νου Βα-
σιλε	ου για την περ	οδο 2003-2005 (9). Στ�χο�
του καθεστ�το� αυτο! ε	ναι η στ�ριξη εµπο-
ρικ� ρεαλιστικ�ν σχεδ	ων επενδ!σεων που
διατηρο!ν την πρ�σβαση στα αποθ�µατα των
ανθρακωρυχε	ων µε βι�σιµο µ�λλον και δη-
µιουργο!ν � διατηρο!ν θ�σει� εργασ	α� σε
κοινωνικ� και οικονοµικ� µειονεκτο!σε� πε-
ριοχ��.

6. ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜

6.1. ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

541. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� εν�-
κρινε ν�ο καθεστ�� για τη στ�ριξη τη� µετα-
κ	νηση�, σιδηροδροµικ��, εµπορευµατοκι-
βωτ	ων πολυτροπικ�ν µεταφορ�ν στη
Μεγ�λη Βρεταν	α (10). Το καθεστ�� αυτ� θα
παρ�σχει διαρκ� στ�ριξη στι� διατροπικ��
µεταφορ�� εµπορευµατοκιβωτ	ων µ�σω τη�
ανοικτ�� θαλ�σση� � ακτοπλοϊκ��, οι οπο	ε�
σ�µερα πραγµατοποιο!νται σιδηροδροµικ��,
επιδοτ�ντα� �να προκαθορισµ�νο ποσοστ�
για κ�θε µεταφερ�µενο εµπορευµατοκιβ�τιο.
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(1) ΕΕ L 205 τη� 2.8.2002, σ.1.
(2) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 21η� Ιανουαρ	ου 2003, C(2003)

244.
(3) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Φεβρουαρ	ου 2003, C(2003)
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(4) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Φεβρουαρ	ου 2003, C(2003)

525.

(5) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Φεβρουαρ	ου 2003, C(2003)
524.

(6) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 5η� Νοεµβρ	ου 2003, C(2003)
3910.

(7) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 7η� Μα7ου 2003, C(2003) 1295.
(8) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Μα7ου2003, C(2003)1668.
(9) Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 24η� Ιουν	ου 2003, C(2003)1908.
(10) N 464/2003 (UK) Company Neutral Revenue Scheme (CNRS),

απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 16η� ∆εκεµβρ	ου 2003.
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Το καθεστ�� εν	σχυση� θα πρ�πει να συµβ�-
λει στην εξασφ�λιση τη� αν�πτυξη� σε αυ-
τ�ν τον τοµ�α και στι� εσωτερικ�� διατροπι-
κ�� εµπορευµατικ�� µεταφορ��.

6.2. ™˘Ó‰˘·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

542. Η Επιτροπ� εν�κρινε δι�φορα καθε-
στ�τα ενισχ!σεων µε στ�χο την προ�θηση
των συνδυασµ�νων µεταφορ�ν ω� εναλλα-
κτικ� δυνατ�τητα αντ	 των οδικ�ν µεταφο-
ρ�ν αντισταθµ	ζοντα� το επιπλ�ον κ�στο� που
συνεπ�γονται (1), και συγκεκριµ�να: �να γαλ-
λικ� καθεστ�� (2) που καλ!πτει �λε� τι� κα-
τηγορ	ε� διατροπικ�ν µεταφορ�ν, στο πλα	-
σιο του οπο	ου καταβ�λλεται κατ’ αποκοπ�
ποσ� αν� µον�δα διατροπικ�ν µεταφορ�ν που
µεταφορτ�νεται και �να ιταλικ� καθεστ��
ενισχ!σεων εξορθολογισµο! (3), στο πλα	σιο
του οπο	ου χορηγε	ται, µεταξ! �λλων µ�τρων,
εν	σχυση προ� εταιρε	ε� που χρησιµοποιο!ν
µια ελ�χιστη ετ�σια ποσ�τητα σιδηροδρ�-
µων για συνδυασµ�νε� µεταφορ�� � για τη µε-
ταφορ� επικ	νδυνων φορτ	ων.

543. �να απ� τα µ�τρα που περιλαµβ�νονται
στο προαναφερθ�ν ιταλικ� καθεστ�� ε	ναι ο
γαλλοϊταλικ�� πειραµατικ�� κυλι�µενο� αυ-
τοκινητ�δροµο� µεταξ! Aiton και Orbassano
(Λυ�ν-Τουρ	νο). Υπε!θυνη για τη ν�α αυτ�
υπηρεσ	α θα ε	ναι η AFA — Autoroute
Ferroviaire Alpine [εταιρε	α µε κ!ριου� ετα	-
ρου� τι� SNCF και Trenitalia (4)] απ� το 2003
�ω� το 2006. Η συνδροµ� τη� Ιταλ	α� για το εν
λ�γω σχ�διο προ�ρχεται απ� αυτ� το εγκρι-
θ�ν καθεστ�� εν	σχυση�, εν� η γαλλικ� χρη-
µατοδ�τηση τη� πειραµατικ�� φ�ση� του σχε-
δ	ου εγκρ	θηκε µε �λλη απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� (5).

544. Η Επιτροπ� περ�τωσε επ	ση� δ!ο επ	-
σηµε� διαδικασ	ε� �ρευνα� για δ!ο σχ�δια
υποδοµ�ν τα οπο	α γεννο!σαν αµφιβολ	ε�
�σον αφορ� την αναλογικ�τητα τη� σχεδια-
ζ�µενη� εν	σχυση�. Οι υποθ�σει� αφορο!σαν
την κατασκευ� µεγαλ!τερου αγκυροβολ	ου
και βελτιωµ�νων εγκαταστ�σεων εµπορευ-
µατικ�ν µεταφορ�ν στον προβλ�τα Corparch,

στην περιοχ� του Fort William (Σκοτ	α) (6)
και την κατασκευ� τερµατικο! σταθµο! εµπο-
ρευµατοκιβωτ	ων στο Alkmaar (επαρχ	α
Noord-Holland) για την προ�θηση τη� µετα-
φορ�� των οικιακ�ν απορριµµ�των µ�σω εσω-
τερικ�ν πλωτ�ν µεταφορ�ν αντ	 των οδικ�ν
µεταφορ�ν (7).

545. Τ�λο�, η Επιτροπ� κ	νησε επ	σηµη διαδι-
κασ	α �ρευνα� �σον αφορ� εν	σχυση εκκ	νη-
ση� για την αν�πτυξη ν�ων υπηρεσι�ν σιδηρο-
δροµικ�ν και θαλ�σσιων µεταφορ�ν απ� και
προ� την περιφ�ρεια Friuli-Venizia Giulia (8).

6.3. √‰ÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

546. Τον Ιανου�ριο, η Επιτροπ� εξ�δωσε θε-
τικ� απ�φαση για εν	σχυση δι�σωση� υπ�ρ
τη� «ABX Logistics» (9), νοµικο! προσ�που
που αν�κει στη βελγικ� εταιρε	α σιδηρο-
δρ�µων SNCB και παρ�χει ολοκληρωµ�νε�
υπηρεσ	ε� εφοδιαστικ�� διαχε	ριση�, µεταξ!
�λλων στον τοµ�α των οδικ�ν, θαλ�σσιων και
αεροπορικ�ν µεταφορ�ν, καθ�� και υπηρε-
σ	ε� εφοδιαστικ�� διαχε	ριση� συµβ�σεων.
Ωστ�σο, η Επιτροπ� αποφ�σισε να κιν�σει
την επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον αφορ�
το σχ�διο αναδι�ρθρωση� τη� 	δια� εταιρε	α�
(«ABX Logistics») (10).

547. Επ	ση�, η Επιτροπ� κ	νησε επ	σηµη δια-
δικασ	α �ρευνα� κατ�πιν τη� εσφαλµ�νη�
εφαρµογ�� προηγο!µενη� θετικ�� απ�φαση�
τη� Επιτροπ�� που αφορο!σε την αναδι�ρ-
θρωση τη� εταιρε	α� «Sernam» (11), θυγατρικ��
τη� γαλλικ�� εταιρε	α� σιδηροδρ�µων SNCF,
η οπο	α δραστηριοποιε	ται στι� οδικ�� και
σιδηροδροµικ�� µεταφορ��, καθ�� και στι�
εµπορευµατικ�� µεταφορ��.

548. Στι� 5 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� επ�τρεψε
τι� γαλλικ�� αρχ�� να εισ�γουν καθεστ�� ενι-
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(1) N 64/03 Ιταλ	α (Trento) — Χορ�γηση εν	σχυση� υπ�ρ των
συνδυασµ�νων µεταφορ�ν. Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
1η� Οκτωβρ	ου 2003, ΕΕ C 284 τη� 27.11.2003.

(2) N 623/02 Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 30�� Απριλ	ου 2003,
ΕΕ C 248/03.

(3) N 810/02 Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 10η� ∆εκεµβρ	ου 2003,
αδηµοσ	ευτη.

(4) Εγκρ	θηκε απ� την Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� στι� 4η� Αυγο!-
στου 2003.

(5) NN 155/03 Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�10η� ∆εκεµβρ	ου
2003, αδηµοσ	ευτη.

(6) C 62/2002 (ex N 221/2002) — Ηνωµ�νο Βασ	λειο — Ad hoc
εν	σχυση προ� την CLYDEBoyd στο πλα	σιο του καθεστ�-
το� εν	σχυση� εγκαταστ�σεων εµπορευµατικ�ν µεταφορ�ν
(FFG). Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 5η� Φεβρουαρ	ου 2003.

(7) C 51/2002 (ex 840/01) — Κ�τω Χ�ρε�-Τερµατικ�� σταθµ��
εµπορευµατοκιβωτ	ων Alkmaar. Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
24η� Ιουν	ου 2003, ΕΕ C 212 τη� 6.9.2002, σ 2-8.

(8) N 134/2001 — Ιταλ	α (Περιφ�ρεια Friuli-Venezia Giulia) Σχ�-
διο ν�µου αριθ. 106/1-A — «Εν	σχυση για τη δηµιουργ	α υπο-
δοµ�� και υπηρεσι�ν στον τοµ�α των εµπορευµατικ�ν µετα-
φορ�ν, την αναδι�ρθρωση των οδικ�ν µεταφορ�ν και την
αν�πτυξη συνδυασµ�νων µεταφορ�ν». Απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 26η� Σεπτεµβρ	ου 2003, ΕΕ C 311/2003.

(9) N 769/02 — Β�λγιο — Εν	σχυση δι�σωση� υπ�ρ τρι�ν νο-
µικ�ν προσ�πων ABX Logistics (F, D, NL). Απ�φαση τη�
Επιτροπ�� τη� 21η� Ιανουαρ	ου 2003.

(10) NN 62/2003 — Β�λγιο — Αναδι�ρθρωση τη� ABX Logistics.
Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 23η� Ιουλ	ου 2003.

(11) NN 122/2000 — Γαλλ	α «Sernam 2: αναθε�ρηση των ενι-
σχ!σεων αναδι�ρθρωση�». Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
30�� Απριλ	ου 2003.



σχ!σεων µε στ�χο των περιορισµ� των εκ-
ποµπ�ν αερ	ων που συµβ�λλουν στο φαιν�-
µενο του θερµοκηπ	ου απ� τον τοµ�α και τι�
δραστηρι�τητε� µεταφορ�ν. Αυτ� το πολυε-
τ�� καθεστ�� (1), υπε!θυνο� για το οπο	ο θα ε	-
ναι ο Γαλλικ�� Οργανισµ�� Περιβ�λλοντο�
και ∆ιαχε	ριση� τη� Εν�ργεια� (Ademe), αντα-
ποκρ	νεται στου� στ�χου� τη� αειφ�ρου αν�-
πτυξη� σ!µφωνα µε τι� δεσµε!σει� που �χει
αναλ�βει η Ευρωπαϊκ� �νωση στο πλα	σιο
του πρωτοκ�λλου του Κι�το.

549. Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση� την επι-
στροφ� απ� την περιφ�ρεια Piemonte (2) τη�
Ιταλ	α� ποσοστο! �ω� 40% κατ’ αν�τατο �ριο
των τελ�ν διοδ	ων που θα πρ�πει να κατα-
β�λλουν τα βαρ�α φορτηγ� �νω των 7,5 τ�-
νων που θα πρ�πει να δι�ρχονται υποχρεω-
τικ� απ� τον αυτοκινητ�δροµο Α26 µετ� την
απαγ�ρευση τη� κυκλοφορ	α� στην εθνικ�
οδ� του Laggo Maggiore κατ� την περ	οδο
Ιουν	ου–Σεπτεµβρ	ου 2003.

550. Στι� 23 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� αποφ�σισε
να κιν�σει επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον
αφορ� µ�τρο αντιστ�θµιση� που σκοπε!ουν να
υλοποι�σουν οι γερµανικ�� αρχ�� µετ� την
εισαγωγ� ν�ου συστ�µατο� διοδ	ων που κα-
ταβ�λλουν τα βαρ�α φορτηγ� εµπορευµατι-
κ�ν µεταφορ�ν για τη χρησιµοπο	ηση των
γερµανικ�ν αυτοκινητοδρ�µων (3). Αυτ� το
µ�τρο αντιστ�θµιση� συν	σταται στην εφ�-
παξ επιστροφ� των τελ�ν διοδ	ων �ω� 2,6 λε-
πτ�/km κατ’ αν�τατο �ριο �ναντι αποδε	ξεων
καταβολ�� ειδικο! φ�ρου καταν�λωση� 8,6
λεπτ�ν για αγορ� καυσ	µων στο εσωτερικ�
τη� Γερµαν	α�. Η Επιτροπ� εξ�φρασε αµφι-
βολ	ε� �σον αφορ� το συµβιβ�σιµο του µ�-
τρου αντιστ�θµιση� µε του� καν�νε� περ	 κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων και µε την ευρωπαϊκ� νο-
µοθεσ	α, και ιδ	ω� µε την οδηγ	α 1999/62/EΚ
(«ευρωπαϊκ� σ�µα»).

551. Επιβ�τε�: Στι� 19 Φεβρουαρ	ου, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να µην προβ�λει αντιρρ�-
σει� για την επιχορ�γηση (12 εκατ. GBP —
18,2 εκατ. EUR ετησ	ω�) που θα καταβ�λει η
κυβ�ρνηση του ΗΒ σε επιχειρ�σει� λεωφο-
ρε	ων µεγ�λων αποστ�σεων υπ� τον �ρο να
προσφ�ρουν εκπτ�σει� 50% των να!λων για
του� ηλικιωµ�νου� και του� επιβ�τε� µε ειδι-

κ�� αν�γκε� (4). Η επιχορ�γηση θα αντισταθ-
µ	σει την επιπλ�ον δαπ�νη που συνεπ�γεται
η προσφορ� µειωµ�νων κατ� το �µισυ να!-
λων. Η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα
�τι το εν λ�γω καθεστ�� αποσκοπε	 στην επ	-
τευξη σηµαντικο! στ�χου δηµ�σια� υπηρε-
σ	α�.

6.4. ¶ÏˆÙ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

552. Στι� 4 Φεβρουαρ	ου, η Επιτροπ� αποφ�-
σισε να µην προβ�λει αντιρρ�σει� για το κα-
θεστ�� εν	σχυση� τη� Ελε�θερη	 Ζ�νη	 τη	
Μαδ�ρα	 για την περ	οδο 2003-2006 (5) το οπο	ο
θα επιτρ�ψει στι� καταχωρηµ�νε� ναυτιλιακ��
εταιρε	ε�, οι οπο	ε� �χουν συσταθε	 µεταξ!
1η� Ιανουαρ	ου 2003 και 31η� ∆εκεµβρ	ου 2003
να επωφεληθο!ν, ιδ	ω� µειωµ�νου συντελε-
στ� εταιρικο! φ�ρου 1 % την περ	οδο 2003-
2004, 2% την περ	οδο 2005-2006 και 3% την
περ	οδο 2007-2011.

553. Στι� 19 Μαρτ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε
για δ�κα �τη, εκτ�� απ� ορισµ�νε� διατ�ξει�
τη� (6), δ�σµη φορολογικ�ν µ�τρων υπ�ρ τη�
βελγικ�� εµπορικ�� ναυτιλ	α�. Η εν λ�γω δ�-
σµη περιλαµβ�νει, µεταξ! �λλων, καθεστ��
κατ’ αποκοπ� φορολογ	α� των εταιρει�ν θα-
λ�σσιων µεταφορ�ν, αν�λογο µε τα ισχ!ο-
ντα στα περισσ�τερα κρ�τη µ�λη που διαθ�-
τουν εµπορικ� στ�λο. Το σ!νολο των φορο-
λογικ�ν µ�τρων που εν�κρινε η Επιτροπ� θα
συµβ�λει στην εν	σχυση τη� ανταγωνιστικ�-
τητα� του βελγικο! στ�λου απ�ναντι στον
ανταγωνισµ� των τρ	των χωρ�ν.

554. Στι� 13 Μα7ου, η Επιτροπ� εν�κρινε κα-
θεστ�� κατ’ αποκοπ� φορολογ	α� των γαλλι-
κ�ν εταιρει�ν θαλ�σσιων µεταφορ�ν (7). Η
Γαλλ	α γ	νεται �τσι το δ�κατο κρ�το� µ�λο�
που αποκτ� αν�λογο καθεστ�� κατ’ αποκοπ�
φορολογ	α� µετ� την Ελλ�δα (καθεστ�� που
	σχυε και προ τη� προσχ�ρησ�� τη�), τι�
Κ�τω Χ�ρε�, τη ∆αν	α, το Ηνωµ�νο Βασ	-
λειο, τη Γερµαν	α, την Ισπαν	α, τη Φινλαν-
δ	α, την Ιρλανδ	α και το Β�λγιο.

555. Στι� 9 Ιουλ	ου, η Επιτροπ� εν�κρινε υπ�
�ρου� την αναδι�ρθρωση του κεφαλα	ου τη�
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(1) N 353/2001 — Γαλλ	α — Καθεστ�� ενισχ!σεων υπ�ρ του
ADEME στον τοµ�α των µεταφορ�ν.

(2) C 11/2002 (ex N 382/2001) — Ιταλ	α — Απ�φαση τη� Επι-
τροπ�� τη� 9η� Ιουλ	ου 2003.

(3) C 54/03 (ex N 194/2002) — Γερµαν	α: Μ�τρα αντιστ�θµιση�
συνοδευ�µενα απ� τη θ�σπιση χιλιοµετρικ�� επιβ�ρυνση� των
χρηστ�ν αυτοκινητοδρ�µων για τα βαρ�α φορτηγ�. Απ�φαση
τη� Επιτροπ�� τη� 13η� Ιουλ	ου 2003, ΕΕ C/202/2003,
27.8.2003, σ.5.

(4) N 588/02 — UK — BSO Επιχορ�γηση λεωφορε	ων µεγ�λων
αποστ�σεων. Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη� 19η� Φεβρουα-
ρ	ου 2003.

(5) N 222/B/02 — Πορτογαλ	α — Απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
4η� Φεβρουαρ	ου 2003, ΕΕ C 148 τη� 25.6.2003, σ. 7.

(6) C 20/2003 (πρ�ην N 433/2002) — Β�λγιο — Θετικ� απ�φαση
και κ	νηση διαδικασ	α� — Φορολογικ� µ�τρα υπ�ρ των θα-
λ�σσιων µεταφορ�ν, 19.3.2003.

(7) N 737/2002 — Γαλλ	α — Καθεστ�� κατ’ αποκοπ� φορολο-
γ	α� β�σει τη� χωρητικ�τητα� υπ�ρ εταιρει�ν θαλ�σσιων µε-
ταφορ�ν, 13.5.2003.
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Εθνικ�� Ναυτιλιακ�� Εταιρε	α� Κορσικ��
Μεσογε	ου (SNCM) (1) κατ� 66 εκατ. EUR
µ�νον, εν� οι γαλλικ�� αρχ�� προ�βλεπαν αρ-
χικ� να χορηγ�σουν στη δηµ�σια ναυτιλιακ�
εταιρε	α 76 εκατ. EUR. Η Επιτροπ� απα	-
τησε, µεταξ! �λλων, να περιορ	σει η SNCM
καθ’ �λη τη δι�ρκεια τη� περι�δου αναδι�ρ-
θρωση� τον συνολικ� αριθµ� των πλο	ων τη�,
καθ�� και τον αριθµ� δροµολογ	ων µεταξ!
Ν	καια�/Τουλ�να� και Κορσικ��, να µην
προσφ�ρει τι� χαµηλ�τερε� τιµ�� τη� αγορ��
και να αυξ�σει τη συνδροµ� τη� στο σχ�διο
αναδι�ρθρωση� πωλ�ντα� �λε� τι� µη στρα-
τηγικ�� σηµασ	α� συµµετοχ�� τη�.

556. Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση� την παρ�-
ταση καθεστ�το� ενισχ!σεων κατ�ρτιση� (2)
που ισχ!ει απ� το 1999 στη Γερµαν	α, καθ��
και δι�φορα καθεστ�τα για την ελ�φρυνση
των εργοδοτικ�ν εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�-
λιση� που καταβ�λλουν οι εφοπλιστ�� (3).

6.5. ∞ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜

557. Το 2003, η Επιτροπ� συν�χισε την εφαρ-
µογ� τη� πολιτικ�� που ε	χε προσδιορ	σει
στην ανακο	νωσ� τη� απ� 10 Οκτωβρ	ου 2001
σχετικ� µε τι� συν�πειε� των τροµοκρατικ�ν
επιθ�σεων στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε	ε� για τον
κλ�δο των αεροµεταφορ�ν (4). Πρ�γµατι, 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 µπο-
ρο!σαν να αποφασ	σουν να συνεχ	σουν να
προσφ�ρουν µια συµπληρωµατικ� ασφαλι-
στικ� εγγ!ηση � να αναλ�βουν τον κ	νδυνο
απευθε	α� τα 	δια. �τσι, η δυνατ�τητα πα-
ρ�µβαση� σε εθνικ� επ	πεδο παρατ�θηκε µ�-
χρι τι� 31 Οκτωβρ	ου 2002 (5). Στην 	δια ανα-
κο	νωση, η Επιτροπ� ε	χε επ	ση� προσδιο-
ρ	σει υπ� ποιε� συνθ�κε� θα �κρινε
συµβιβ�σιµα µε το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 2
στοιχε	ο β) τη� Συνθ�κη� τα µ�τρα που �λα-
βαν οι κυβερν�σει� στον ασφαλιστικ� τοµ�α.
Η εν λ�γω δι�ταξη τη� Συνθ�κη� επιτρ�πει
πρ�γµατι στα κρ�τη µ�λη να χορηγο!ν ενι-

σχ!σει� «για την επαν�ρθωση ζηµι�ν που προ-
καλο!νται απ� �κτακτα γεγον�τα». �τσι, η
Επιτροπ� εξ�τασε τα µ�τρα που τη� κοινο-
ποι�θηκαν απ� 13 κρ�τη µ�λη β�σει του εν
λ�γω �ρθρου (6).

558. Η Επιτροπ� εν�κρινε επ	ση� ν�α καθε-
στ�τα αποζηµ	ωση� που δηµιουργ�θηκαν απ�
πολλ� κρ�τη µ�λη για τι� ζηµι�� που υπ�στη-
σαν οι αεροπορικ�� εταιρε	ε� λ�γω του κλει-
σ	µατο� ορισµ�νων τµηµ�των του ενα�ριου
χ�ρου απ� τι� 11 �ω� τι� 14 Σεπτεµβρ	ου 2001.
Ωστ�σο, η Επιτροπ� ε	χε προβλ�ψει �τι προ-
κειµ�νου να εγκριθο!ν αυτ�� οι ενισχ!σει�,
�πρεπε να πληρο!νται ορισµ�να κριτ�ρια που
καθορ	ζονται στην ανακο	νωσ� τη�.

559. Στο πλα	σιο αυτ�, η Επιτροπ� εν�κρινε
τα καθεστ�τα που �θεσε σε εφαρµογ� η Ιρλαν-
δ	α και οι Κ�τω Χ�ρε� (7), εν� εξ�δωσε ορι-
στικ� απ�φαση, κατ� κ!ριο λ�γο θετικ�, �σον
αφορ� το καθεστ�� που κοινοπο	ησε η Αυ-
στρ	α (8). Τ�λο�, στι� 27 Μα7ου 2003, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε, ω� προ� το καθεστ�� που
προβλ�πει η Ελλ�δα, να κιν�σει επ	σηµη δια-
δικασ	α �ρευνα� για την αποζηµ	ωση δαπα-
ν�ν µεταγεν�στερων τη� 14η� Σεπτεµβρ	ου
2001 � για ζ�νε� στι� οπο	ε� δεν ε	χε απαγο-
ρευθε	 η ενα�ρια κυκλοφορ	α (9). Τ�λο�,
�κρινε �τι η προσωριν� αντιστ�θµιση για τα
�κτακτα µ�τρα ασφαλε	α� που ε	χαν επιβλη-
θε	 στον γαλλικ� τοµ�α αεροµεταφορ�ν µετ�
τι� επιθ�σει� δεν αποτελο!σε εν	σχυση (10).

560. Π�ντα σχετικ� µε τι� συν�πειε� τη�
11η� Σεπτεµβρ	ου 2001 και κατ�πιν τη� �γκριση�
εν	σχυση� δι�σωση� στα τ�λη του 2001(11), η
Επιτροπ� εν�κρινε εν	σχυση αναδι�ρθρω-
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ση� (1) που κοινοπο	ησε η Γερµαν	α υπ�ρ τη�
αεροπορικ�� εταιρε	α� ναυλωµ�νων πτ�σεων
(τσ�ρτερ) LTU (Lufttransport Unternehmen
GmbH). Η εν	σχυση αυτ� θα επιτρ�ψει στην
εταιρε	α να συµβ�λει στη χρηµατοδ�τηση
σχεδ	ου αναδι�ρθρωση� για την αποκατ�-
σταση τη� κερδοφορ	α� τη� απ� το 2004.

561. Στι� 21 Ιανουαρ	ου, η Επιτροπ� κ	νησε
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� κατ� τη� Γαλ-
λ	α� �σον αφορ� µη κοινοποιηθ�ντα µ�τρα
εν	σχυση� για τη δι�σωση και την αναδι�ρ-
θρωση τη� αεροπορικ�� εταιρε	α� Air Lib (2).
Τα µ�τρα περιελ�µβαναν παρ�ταση �δη χο-
ρηγηθ�ντων δανε	ων, συµπληρωµατικ� δ�-
νεια και εγγυ�σει� και διευκολ!νσει� για την
πληρωµ� των επιβαρ!νσεων. Μπροστ� στην
αποτυχ	α των προσπαθει�ν αν�καµψ�� τη�,
η εταιρε	α τ�θηκε σε δικαστικ� εκκαθ�ριση
απ� τα γαλλικ� δικαστ�ρια στι� 17 Φεβρου-
αρ	ου 2003.

562. Στι� 5 Μαρτ	ου, η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ�
εν�κρινε (3) προσωριν� καθεστ�� ενισχ!σεων
κοινωνικο! χαρακτ�ρα που επιτρ�πει σε ορι-
σµ�νε� κατηγορ	ε� επιβατ�ν να αγορ�ζουν
εισιτ�ρια µε µειωµ�νο να!λο για αεροπορικ��
συνδ�σει� µεταξ! του Παρισιο! (Orly) και
τεσσ�ρων αερολιµ�νων τη� Κορσικ�� (4).

563. Εξ�λλου, η Επιτροπ� εν�κρινε σειρ� ενι-
σχ!σεων για την αντικατ�σταση και τον επα-
νεξοπλισµ� αεροσκαφ�ν που χρησιµοποιο!-
νται για περιφερειακ�� συγκοινων	ε� (5). Τα
µ�τρα αυτ� εγγρ�φονται στο πλα	σιο γενικο!
καθεστ�το� υπ�ρ τη� αν�πτυξη� των επενδ!-
σεων στα γαλλικ� υπερπ�ντια εδ�φη (Γουι-
�να, Ρεουνι�ν, Μαρτιν	κα, Γουαδελο!πη).
�τσι, η Επιτροπ� εν�κρινε γαλλικ� καθεστ��
µε	ωση� των εισφορ�ν κοινωνικ�� ασφ�λι-
ση� για ορισµ�νε� δραστηρι�τητε� που

ασκο!νται στα Υ∆ (6). Ειδικ�τερα, το καθε-
στ�� απαλλ�σσει τι� επιχειρ�σει� του τοµ�α
των αεροπορικ�ν, θαλ�σσιων και εσωτερι-
κ�ν πλωτ�ν µεταφορ�ν που εδρε!ουν στα Υ∆
απ� την καταβολ� των εργοδοτικ�ν εισφο-
ρ�ν κοινωνικ�� ασφ�λιση�.

564. Τ�λο�, δηµοσιε!θηκε η απ�φαση για την
επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� που αποφ�σισε να
κιν�σει η Επιτροπ� στι� 11 ∆εκεµβρ	ου 2002
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 ηπει-
ρωτικ� Ευρ�πη στο Σαρλερου� το 2001 (7). Τα
πλεονεκτ�µατα αυτ� χορηγ�θηκαν απ� την
περιφ�ρεια τη� Βαλλον	α� (µε	ωση των φ�-
ρων αεροδροµ	ου κατ� τρ�πο µη διαφαν� και
µεροληπτικ�) και το φορ�α διαχε	ριση� του
αερολιµ�να που ε	ναι δηµ�σια επιχε	ρηση
ελεγχ�µενη απ� την περιφ�ρεια (επιχορη-
γ�σει� για το �νοιγµα ν�ων γραµµ�ν, �ξοδα
ταξιδ	ου του προσωπικο!, αν�ληψη εξ�δων
µ�ρκετινγκ, διαφηµιστικ�ν εξ�δων κλπ.). Η
εξ�ταση τη� υπ�θεση� συνεχ	ζεται.

7. °ÂˆÚÁ›·

7.1. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 87 
Î·È 88 ÙË˜ Û˘Óı‹ÎË˜ ∂∫ ÛÙÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜,
ÌÂÙ·Ô›ËÛË˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÁÂˆÚÁÈÎÒÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ

565. Στι� 23 ∆εκεµβρ	ου 2003, η Επιτροπ�
εξ�δωσε ν�ο κανονισµ� (8) µε τον οπο	ο θε-
σπ	στηκε καθεστ�� απαλλαγ�� κατ� κατη-
γορ	α για ορισµ�νου� τ!που� κρατικ�ν ενι-
σχ!σεων �ω� ορισµ�να αν�τατα �ρια, που χο-
ρηγο!νται σε γεωργο!� � σε επιχειρ�σει� που
µεταποιο!ν � εµπορε!ονται γεωργικ� προϊ�-
ντα. Τα κρ�τη µ�λη δεν χρει�ζεται πλ�ον να
τι� κοινοποιο!ν εκ των προτ�ρων στην Επι-
τροπ� προ� �γκριση. Ο ν�ο� κανονισµ�� θα
ισχ!ει �ω� τα τ�λη του 2006.
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(1) N 428/2002, EE C 148 τη� 5.6.2003, απ�φαση τη� 19η� Μαρ-
τ	ου 2003 επ	 τη β�σει τη� ανακο	νωση� τη� Επιτροπ�� για
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σωση και την αναδι�ρθρωση προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων,
EE C 288 τη� 9.10.1999.

(2) Γαλλ	α: C 3/2003 (πρ�ην ΝΝ 42/2002), ΕΕ C 88 τη� 11.4.2003,
σ. 2.
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τη� 20.8.2003, απ�φαση τη� 2α� Απριλ	ου 2003· εν	σχυση υπ�ρ
τη� Air Caraοbes (πρ�ην CAT), N 474/2003 — Γαλλ	α — Πρ�-
γραµµα υπεποντ	ων επενδ!σεων 2003 — Αεροπορικ� εται-
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σχυση υπ�ρ τη� Air Austral, N 427/2003 — Γαλλ	α — Πρ�-
γραµµα υπερποντ	ων επενδ!σεων 2003 — Αεροπορικ� εταιρε	α
Air Austral, απ�φαση τη� 16η� ∆εκεµβρ	ου 2003.

(6) N 96a/2003 — Γαλλ	α — Προγραµµατικ�� ν�µο� για τα υπερ-
π�ντια εδ�φη — τ	τλο� I: µ�τρα υπ�ρ τη� απασχ�ληση�, απ�-
φαση τη� 10η� ∆εκεµβρ	ου 2003.

(7) Β�λγιο: C 76/2002 (πρ�ην NN 122/2002), EE C 18 τη�
25.1.2003, σ. 3.

(8) Κανονισµ�� (ΕΚ) αριθ. 1/2004 τη� Επιτροπ�� τη� 23η� ∆ε-
κεµβρ	ου 2003 σχετικ� µε την εφαρµογ� των �ρθρων 87 και
88 τη� συνθ�κη� ΕΚ στι� κρατικ�� ενισχ!σει� προ� µικρο-
µεσα	ε� επιχειρ�σει� που δραστηριοποιο!νται στου� τοµε	�
τη� παραγωγ��, µεταπο	ηση� και εµπορ	α� γεωργικ�ν προϊ-
�ντων, EE L 1 τη� 3.1.2004.
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566. Ο κανονισµ�� αφορ� κρατικ�� ενισχ!-
σει� που χορηγο!νται σε µικροµεσα	ε� επι-
χειρ�σει� (ΜΜΕ) του γεωργικο! τοµ�α. Λαµ-
βανοµ�νου υπ�ψη του ορισµο! των ΜΜΕ
(250 εργαζ�µενοι κατ’ αν�τατο �ριο, κ!κλο�
εργασι�ν 40 εκατ. EUR � ισολογισµ��
27 εκατ. EUR), �λε� σχεδ�ν οι εκµεταλλε!-
σει� και επιχειρ�σει� του γεωργικο! τοµ�α
µπορο!ν να υπαχθο!ν στι� εν λ�γω διατ�ξει�.

567. Η Επιτροπ� θεσπ	ζει επ	ση� �να ν�ο πρ�-
τυπο διαφ�νεια�: π�ντε ηµ�ρε� πριν την
�ναρξη καταβολ�� των ενισχ!σεων, θα δη-
µοσιε!εται στο ∆ιαδ	κτυο σ!νθεση �λων των
εξαιρο!µενων κρατικ�ν ενισχ!σεων αν� κρ�-
το� µ�λο�. �τσι, κ�θε γεωργ�� � �λλο� εν-
διαφερ�µενο� θα αποκτ� πρ�σβαση στο σ!-
νολο των πληροφορι�ν για �λα τα µ�τρα κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων που υπ�γονται στην
εξα	ρεση κατ� κατηγορ	α. Το µ�τρο αυτ� θα
εξασφαλ	σει αποτελεσµατικ� τη διαφ�νεια
και τη σ!γκριση µε µεγ�θη αναφορ��, απο-
φε!γοντα� παρ�λληλα τη δυσκαµψ	α τη� δια-
δικασ	α� επ	σηµη� κοινοπο	ηση� και µετα-
γεν�στερη� �γκριση� απ� την Επιτροπ�.

568. Στον κανονισµ� υπ�γονται οι ακ�λου-
θε� ενισχ!σει�, οι οπο	ε� συνεπ�� απαλλ�σ-
σονται τη� κοινοπο	ηση� στην Επιτροπ�, εφ�-
σον πληρο!νται οι προϋποθ�σει� που τ�σσει
ο κανονισµ��:

— ενισχ�σει	 για επενδ�σει	 σε ποσοστ� µ�-
χρι 40% για του� γεωργο!� και 50% στι�
µειονεκτικ�� περιοχ��, που προσαυξ�-
νεται κατ� 10% �ταν οι επενδ!σει� πραγ-
µατοποιο!νται απ� ν�ου� γεωργο!�. Η
εν	σχυση δεν πρ�πει να περιορ	ζεται σε
συγκεκριµ�να γεωργικ� προϊ�ντα. Οι γε-
ωργο	 µπορο!ν να επενδ!ουν στον τοµ�α
τη� επιλογ�� του�, εφ�σον υπ�ρχουν συ-
ν�θει� δυνατ�τητε� δι�θεση� των προϊ�-
ντων στην αγορ�. Οι ενισχ!σει� που αφο-
ρο!ν α!ξηση τη� παραγωγικ�� ικαν�τη-
τα� απαλλ�σσονται µ�χρι ποσοστ� 20%
σε µον�δε� ζωικο! κεφαλα	ου � σε καλ-
λιεργο!µενη επιφ�νεια. Ενισχ!σει� που
µπορο!ν να φθ�σουν το 60% —� ακ�µα
και το 75% στι� µεινονεκτικ�� περιοχ��—
µπορο!ν να χορηγηθο!ν για δαπ�νε� που
αφορο!ν επενδ!σει� για την προστασ	α
και τη βελτ	ωση του περιβ�λλοντο�, τη
βελτ	ωση των συνθηκ�ν υγιειν�� στι�
κτηνοτροφικ�� εκµεταλλε!σει� � την
καλ� διαβ	ωση των εκτρεφοµ�νων ζ�ων,
στο µ�τρο που οι επενδ!σει� αυτ�� υπερ-
βα	νουν τι� ισχ!ουσε� ελ�χιστε� κοινο-
τικ�� απαιτ�σει�. Οι ενισχ!σει� αυτ��
µπορο!ν να αφορο!ν συγκεκριµ�να προϊ-
�ντα·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� σε
ποσοστ� µ�χρι 100 % για δαπ�νε� που
αφορο!ν τη διατ�ρηση παραδοσιακ�ν
τοπ	ων και κτιρ	ων και µπορο!ν να περι-
λαµβ�νουν ε!λογη αποζηµ	ωση για την
εργασ	α που εκτελε	 ο 	διο� ο κ�τοχο�
τη� εκµετ�λλευση� � οι εργ�τε� του, µ�-
χρι ανωτ�του ορ	ου 10 000 EUR ετησ	ω�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� για
τη µετεγκατ�σταση αγροτικ�ν κτιρ	ων
για λ�γου� δηµοσ	ου συµφ�ροντο�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� για
επενδ!σει� σε ποσοστ� µ�χρι 40 % των
επιλ�ξιµων επενδ!σεων (� 50% στι� πε-
ριφ�ρειε� του στ�χου 1) σε επιχειρ�σει�
µεταπο	ηση� και εµπορ	α� γεωργικ�ν
προϊ�ντων. Οι ενισχ!σει� δεν πρ�πει να
αφορο!ν συγκεκριµ�να γεωργικ� προϊ-
�ντα. �τσι, για παρ�δειγµα, δεν µπορε	
να υπαχθε	 στον κανονισµ� �να καθεστ��
εφαρµοστ�ο αποκλειστικ� στον τοµ�α
τη� γαλακτοπαραγωγ��. Οι επιχειρ�σει�
θα �χουν τη δυνατ�τητα να επενδ!ουν
στον τοµ�α τη� επιλογ�� του�, υπ� την
προϋπ�θεση να υπ�ρχουν συν�θει� δυ-
νατ�τητε� δι�θεση� των προϊ�ντων στην
αγορ�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� πο-
σο! µ�χρι 30 000 EUR για την εγκατ�-
σταση ν�ων γεωργ�ν·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� σε
περ	πτωση πρ�ωρη� συνταξιοδ�τηση�,
υπ� την προϋπ�θεση η πα!ση των εµπο-
ρικ�ν γεωργικ�ν δραστηριοτ�των να ε	-
ναι µ�νιµη και οριστικ�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� εκ-
κ	νηση� για τη σ!σταση οµ�δων � εν�-
σεων παραγωγ�ν εφ�σον το συνολικ�
ποσ� τη� εν	σχυση� δεν υπερβα	νει τα
100 000 EUR και η εν	σχυση ε	ναι φθ	-
νουσα για µια πενταετ	α (100% των εξ�-
δων εκκ	νηση� για το πρ�το �το�, µε µε	-
ωση κατ� τουλ�χιστον 20% για κ�θε �να
απ� τα επ�µενα �τη)·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� για
την πληρωµ� ασφαλ	στρων �ω� το 80%
του κ�στου� των ασφαλ	στρων για ζηµ	ε�
που προκαλο!νται απ� δυσµεν� καιρικ�
φαιν�µενα τα οπο	α µπορο!ν να εξοµοι-
ωθο!ν µε θεοµην	ε�· το ποσοστ� αυτ�
µει�νεται στο 50%, �ταν το ασφαλιστ�-
ριο συµβ�λαιο καλ!πτει και �λλε� ζηµ	ε�
που προκαλο!νται απ� καιρικ� φαιν�µενα
� απ� ασθ�νειε� των ζ�ων � των φυτ�ν· 125



— ενισχ!σει� σε ποσοστ� µ�χρι 100% εξαι-
ρο!νται τη� κοινοπο	ηση�, εφ�σον χο-
ρηγο!νται αποκλειστικ� και µ�νο για την
κ�λυψη του νοµικο! και διοικητικο! κ�-
στου� του αναδασµο!·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� πο-
σο! µ�χρι 100 000 EUR αν� δικαιο!χο
για περ	οδο τρι�ν ετ�ν για την ενθ�ρ-
ρυνση τη� παραγωγ�� και εµπορ	α� γε-
ωργικ�ν προϊ�ντων ποι�τητα�· επιδο-
τε	ται το κ�στο� των δραστηριοτ�των
�ρευνα� τη� αγορ�� και συναφ�ν δρα-
στηριοτ�των, τη� εφαρµογ�� συστηµ�-
των διασφ�λιση� τη� ποι�τητα�, τη� κα-
τ�ρτιση� του προσωπικο! στην εφαρµογ�
των εν λ�γω συστηµ�των, των τελ�ν που
εισπρ�ττουν οι αναγνωρισµ�νοι οργανι-
σµο	 πιστοπο	ηση� για την πρ�τη πι-
στοπο	ηση συστηµ�των διασφ�λιση� τη�
ποι�τητα� και αν�λογων συστηµ�των και
των υποχρεωτικ�ν ελ�γχων που διενερ-
γο!νται απ� τρ	του�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� πο-
σο! µ�χρι 100 000 EUR αν� δικαιο!χο
για περ	οδο τρι�ν ετ�ν για την παροχ�
τεχνικ�� υποστ�ριξη� στον γεωργικ� το-
µ�α, και συγκεκριµ�να για την εκπα	-
δευση και κατ�ρτιση κατ�χων και εργα-
ζοµ�νων σε γεωργικ�� εκµεταλλε!σει�,
για ορισµ�νε� υπηρεσ	ε� αντικατ�στα-
ση� του κατ�χου τη� εκµετ�λλευση�, για
συµβουλευτικ�� δραστηρι�τητε�, καθ��
και για τα �ξοδα συµµετοχ�� σε διαγω-
νισµο!�, εµπορικ�� εκθ�σει� και πανη-
γ!ρει� και τα �ξοδα διοργ�νωσ�� του�·

— µπορο!ν να χορηγο!νται ενισχ!σει� υπ�ρ
του κτηνοτροφικο! τοµ�α σε ποσοστ�
µ�χρι 100% για την κ�λυψη των διοικη-
τικ�ν δαπαν�ν που συνδ�ονται �µεσα µε
τη δηµιουργ	α και τη διατ�ρηση γενεα-
λογικ�ν µητρ�ων ζ�ων, σε ποσοστ� µ�-
χρι 70 % των δαπαν�ν για δοκιµ�� που
πραγµατοποιο!νται απ� τρ	του� � για λο-
γαριασµ� τρ	των µε σκοπ� τον προσδιο-
ρισµ� τη� γενετικ�� ποι�τητα� � τη� απ�-
δοση� του ζωικο! κεφαλα	ου, σε ποσο-
στ� µ�χρι 40% για επενδ!σει� σε κ�ντρα
ζωικ�� αναπαραγωγ�� και για την εφαρ-
µογ� σε επ	πεδο αγροκτ�µατο� καινο-
τ�µων τεχνικ�ν � µεθ�δων εκτροφ��
ζ�ων και σε ποσοστ� µ�χρι 100% του κ�-
στου� των εξετ�σεων για ΜΣΕ, επιφυ-
λασσοµ�νου του ανωτ�του ορ	ου 40 EUR
αν� εξ�ταση που πραγµατοποιε	ται σε
βοοειδ� τα οπο	α σφ�ζονται για καταν�-
λωση απ� τον �νθρωπο.

7.2. ™¯¤‰ÈÔ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜
ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜ de minimis ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂˆÚÁÈÎfi
Î·È ÙÔÓ ·ÏÈÂ˘ÙÈÎfi ÙÔÌ¤·

569. Στι� 23 ∆εκεµβρ	ου 2003, η Ευρωπαϊκ�
Επιτροπ� εν�κρινε σχ�διο κανονισµο! σχε-
τικ� µε τι� ενισχ!σει� de minimis για τον γε-
ωργικ� και τον αλιευτικ� τοµ�α. Ο µελλοντι-
κ�� κανονισµ�� θεσπ	ζει αναστολ� επ	 τρ	α
�τη τη� υποχρ�ωση� προηγο!µενη� γνωστο-
πο	ηση� των εθνικ�ν ενισχ!σεων !ψου� �ω�
3000 EUR αν� γεωργ� � αν� αλι�α. Για να απο-
φευχθο!ν οι επιχειρ�σει� στ�ριξη� µεγ�λη�
κλ	µακα�, τα κρ�τη µ�λη που θα χορηγ�σουν
τι� εν λ�γω ενισχ!σει� θα πρ�πει να τηρ�σουν
�να αν�τατο �ριο που θα αντιστοιχε	 συνολικ�
στο 0,3% περ	που τη� παραγωγ�� του� στον
γεωργικ� και τον αλιευτικ� τοµ�α.

570. Τα κρ�τη µ�λη θα µπορο!ν να χορηγο!ν
ενισχ!σει� που πληρο!ν �λε� τι� προϋποθ�σει�
του κανονισµο! χωρ	� να απαιτε	ται προη-
γο!µενη �γκριση τη� Επιτροπ��, αλλ� θα πρ�-
πει να καταχωρο!ν τα δεδοµ�να απ� τα οπο	α
προκ!πτει η τ�ρηση των δ!ο ανωτ�των ορ	ων.
Το σχ�διο θα αποτελ�σει τ�ρα αντικε	µενο
ευρ�ων διαβουλε!σεων στι� οπο	ε� θα συµ-
µετ�σχουν τα κρ�τη µ�λη και οι ενδιαφερ�-
µενοι τρ	τοι. Η Επιτροπ� σκοπε!ει να αρχ	σει
τι� διαβουλε!σει� περ	 τα τ�λη του 2004.

7.3. ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙËÚ›ˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ

7.3.1. Προ"θηση και διαφ�µιση

571. Το 2003, η Επιτροπ� ε	χε την ευκαιρ	α
να ασχοληθε	 µε πολλ�� υποθ�σει� κρατικ�ν
ενισχ!σεων για την προ�θηση και διαφ�µιση
γεωργικ�ν προϊ�ντων. Η αξιολ�γηση και ο
χαρακτηρισµ�� των εν λ�γω µ�τρων τη� επ�-
τρεψαν να αναπτ!ξει µια ορισµ�νη πρακτικ�
στην εφαρµογ� των ν�ων κατευθυντηρ	ων
γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει�
για τη διαφ�µιση γεωργικ�ν προϊ�ντων. Πιο
συγκεκριµ�να, οι αποφ�σει� που λ�φθηκαν
σχετικ� τη� επ�τρεψαν να

— διευκριν	σει ορισµ�νε� απ� τι� �ννοιε�
των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν, και ιδ	ω�
τι� �ννοιε� τη� προ�θηση� και τη� δια-
φ�µιση� (1)·

126

(1) NN 44/03 (πρ�ην N 6/03) και N 389/03 Ιταλ	α (Tοσκ�νη)
«Toscana promozione»· N 853/01 Ισπαν	α· N 727/02 Ισπαν	α
(Μαδρ	τη)· N 829/01 Γερµαν	α (Σαξον	α)· NN 166/02 και
N 10/03 Ιταλ	α (M�ντοβα)· N 145/02 Ιταλ	α (Πιεµ�ντε)·
N 434/02 Ιταλ	α (Εµπορικ� Επιµελητ�ριο Μπολ�νια)·
N 418/01 Ιταλ	α (Β�νετο). 



III — ∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡π™ÃÀ™∂π™

— λ�βει θ�ση �σον αφορ� τι� ενισχ!σει�
µε αντικε	µενο πολυ�ριθµα σ�µατα που
αναφ�ρονται στην προ�λευση των προϊ-
�ντων (1)·

— να καταρτ	σει �ναν λ	γο πολ! εξαντλη-
τικ� κατ�λογο των επιλ�ξιµων δαπαν�ν
�σον αφορ� τι� ενισχ!σει� για την προ-
�θηση και διαφ�µιση (2)·

— να διευκριν	σει τον �ρο «ποι�τητα» (3)·

— να λ�βει θ�ση �σον αφορ� τη χρηµατο-
δ�τηση των ενισχ!σεων για τη διαφ�µιση
στο εξωτερικ� τη� ΕΕ κατ� 100% (4).

7.3.2. ΜΣΕ και ΣΕΒ

572. Κατ� την 	δια �ννοια, η �κδοση αποφ�-
σεων για πολλ�� κοινοποιηθε	σε� ενισχ!σει�
µετ� την �ναρξη ισχ!ο� των κατευθυντηρ	ων
γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει�
για τα �ξοδα διαγνωστικ�ν εξετ�σεων για τι�
ΜΒΕ και για την εξ�λειψη σφαγειοαπορριµ-
µ�των και νεκρ�ν ζ�ων στην εκµετ�λλευση (5),
επ�τρεψε στην Επιτροπ� να παγι�σει µια συ-
γκεκριµ�νη πρακτικ� και να διευκριν	σει τη
θ�ση τη� για το θ�µα.

573. Το 2003, η Επιτροπ� �λαβε θ�ση �σον
αφορ� την ερµηνε	α ορισµ�νων σηµε	ων των
κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν κατ� την εξ�ταση
των ακ�λουθων υποθ�σεων:

— Εν	σχυση αριθ. N 256/03 Γερµαν	α
(Β�δη-Βυρτεµβ�ργη) «Αντιστ�θµιση για
σφαγε	α που καταστρ�φουν πτ�µατα ζ�ων
µολυσµ�νων µε ΣΕΒ».

— Εν	σχυση αριθ. NN 21/02 (πρ�ην N
730/01) Ισπαν	α «M�τρα κατ� τη� ΣΕΒ».

— Εν	σχυση αριθ. 150/02 Γερµαν	α (Βαυα-
ρ	α) «Εν	σχυση για ταχε	ε� διαγνωστι-
κ�� εξετ�σει� ΣΕΒ».

— Εν	σχυση αριθ. N 371/03 Γερµαν	α (Σα-
ξον	α) «∆απ�νη διαγνωστικ�ν εξετ�σεων
ΣΕΒ».

— Εν	σχυση αριθ. N 129/03 Ισπαν	α (Να-
β�ρα) «∆απ�νη διαγνωστικ�ν εξετ�σεων
ΣΕΒ».

— Εν	σχυση N 268/03 Ιταλ	α (Piemonte)
«Κοινοπραξ	α για την αποκοµιδ� ζωικ�ν
καταλο	πων».

— Εν	σχυση αριθ. N 164/03 Σουηδ	α «∆α-
π�νη διαγνωστικ�ν εξετ�σεων ΜΣΕ και
ΣΕΒ».

— Εν	σχυση αριθ. NN 48/2003 (πρ�ην αριθ.
N 157/2003) B�λγιο (Βαλλον	α), «∆ια-
χε	ριση τη� συγκ�ντρωση� και τη� κα-
ταστροφ�� πτωµ�των ζ�ων απ� τι� γε-
ωργικ�� εκµεταλλε!σει� τη� περιφ�ρεια�
τη� Βαλλον	α�».

7.3.3. Ξηρασ�α

574. Η ξηρασ	α που �πληξε τα εδ�φη ορι-
σµ�νων κρατ�ν µελ�ν το υπ�ψη �το� κατ�-
στησε απαρα	τητη τη λ�ψη επειγ�ντων µ�-
τρων τ�σο σε κοινοτικ� �σο και εθνικ� επ	-
πεδο για την επαν�ρθωση των σοβαρ�ν ζηµι�ν
που υπ�στη ο γεωργικ�� τοµ�α�.

575. Σε αυτ� το πλα	σιο, η Επιτροπ� ανα-
γκ�στηκε, εκτ�� απ� την �γκριση µ�τρων κοι-
νοτικ�� στ�ριξη�, να αξιολογ�σει πολλ� κα-
θεστ�τα κρατικ�ν ενισχ!σεων (6) και να υπεν-
θυµ	σει την πολιτικ� τη� για το θ�µα.

576. Κατ� την αξιολ�γηση καθεστ�των ενι-
σχ!σεων που προορ	ζονται για την επαν�ρ-
θωση ζηµι�ν που προκαλο!νται απ� αντ	ξοε�
καιρικ�� συνθ�κε�, η Επιτροπ� εφαρµ�ζει το
σηµε	ο 11.3 των κοινοτικ�ν κατευθυντηρ	ων
γραµµ�ν σχετικ� µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει�
προ� τον γεωργικ� τοµ�α (7). ∆υν�µει του ση-
µε	ου 11.3.1 των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν,
οι αντ	ξοε� καιρικ�� συνθ�κε�, �πω� ο παγε-
τ��, το χαλ�ζι, ο π�γο�, η βροχ� � η ξηρασ	α
δεν µπορο!ν αφεαυτ�ν να θεωρηθο!ν θεο-
µην	ε� κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 2 στοιχε	ο β). Εντο!τοι�, λ�γω τη�
ζηµ	α� που µπορο!ν να προκαλ�σουν τα εν
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(1) N 525/02 Γερµαν	α (Β�δη-Βυρτεµβ�ργη) «Biolabel B W».
(2) NN 44/03 (πρ�ην N 6/03) Ιταλ	α (Tοσκ�νη)· NN 150/02

(πρ�ην 109/02) Ιταλ	α ( Tοσκ�νη). 
(3) N 260 A/02 Γερµαν	α (�σση)· εν	σχυση 200/03 Γερµαν	α

(Κ�τω Σαξον	α)· N 368/03 Γερµαν	α (Σαξον	α)· εν	σχυση
442/02 Γερµαν	α (Β�ρεια Ρηναν	α-Βεστφαλ	α) «Προ�θηση
πωλ�σεων»· N 541/ 02 Γερµαν	α (Β�δη Βυρτεµβ�ργη)·
N 716/2002 ΗΒ (Ουαλ	α) «Καθεστ�� διαφ�µιση� κρ�ατο�
υψηλ�� ποι�τητα�»· N 166/02 Γαλλ	α «∆ιαφ�µιση ο	νων υψη-
λ�� ποι�τητα�».

(4) N 166/02, Γαλλ	α «∆ιαφ�µιση ο	νων υψηλ�� ποι�τητα�»·
N 658/02 ΗΒ «Τρ�φιµα απ� τη Βρεταν	α».

(5) Κοινοτικ�� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τι� κρατικ��
ενισχ!σει� για την εξ�λειψη σφαγειοαπορριµµ�των και νε-
κρ�ν ζ�ων στην εκµετ�λλευση, καθ�� και για τα �ξοδα δια-
γνωστικ�ν εξετ�σεων για τι� ΜΣΕ, EE C 324 τη� 24.12.2002.

(6) Εν	σχυση N 436/03, Γερµαν	α «Εν	σχυση για την αντιστ�θµιση
των ζηµι�ν που προκ�λεσε η ξηρασ	α»· εν	σχυση N 398/2003,
Αυστρ	α «Εν	σχυση για την αγορ� χορτονοµ�ν και προϊ�ντων
υποκατ�σταση� χορτονοµ�ν»· εν	σχυση N 661/01, Ιταλ	α
(Σαρδην	α) «Αποζηµι�σει� για την ξηρασ	α, ελι��»· εν	σχυση
N 353/02 Ελλ�δα «Αποζηµι�σει� λ�γω κακοκαιρ	α�».

(7) ΕΕ C 28 τη� 1.2.2000, βλ�πε επ	ση� διορθωτικ�: ΕΕ C 232 τη�
12.8.2000, σ. 19.



λ�γω γεγον�τα στη γεωργικ� παραγωγ� �
στα µ�σα γεωργικ�� παραγωγ��, η Επιτροπ�
�χει δεχθε	 �τι τα εν λ�γω γεγον�τα µπορε	
να θεωρηθε	 �τι εξοµοι�νονται µε θεοµην	ε�,
εφ�σον το ποσοστ� ζηµι�ν φθ�σει �να
ορισµ�νο �ριο, το οπο	ο �χει προσδιοριστε	
στο 20 % τη� κανονικ�� παραγωγ�� στι� µει-
ονεκτο!σε� περιφ�ρειε� και 30 % στι� υπ�-
λοιπε�.

7.4. ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜

577. Η Επιτροπ� �λαβε 268 κοινοποι�σει�
σχεδιαζοµ�νων κρατικ�ν ενισχ!σεων στον
γεωργικ� και στον αγροτοβιοµηχανικ� το-
µ�α. Η Επιτροπ� ξεκ	νησε επ	ση� την εξ�-
ταση 29 µ�τρων εν	σχυση� που δεν ε	χαν κοι-
νοποιηθε	 προηγουµ�νω� β�σει του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ. ∆εν ξε-
κ	νησε ο!τε ολοκληρ�θηκε εξ�ταση υφι-
σταµ�νων µ�τρων εν	σχυση� δυν�µει του �ρ-
θρου 88 παρ�γραφο� 1. Συνολικ�, η Επιτροπ�
δεν διατ!πωσε αντιρρ�σει� για 269 µ�τρα.
Αρκετ� απ� τα µ�τρα αυτ� εγκρ	θηκαν, αφο!
πρ�τα 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� περ�τωσε τη διαδι-
κασ	α που προβλ�πεται στο �ρθρο 8 παρ�-
γραφο� 2 για ενν�α υποθ�σει� που αφορο!-
σαν µ�τρα τα οπο	α προκαλο!σαν σοβαρ��
αµφιβολ	ε� ω� προ� το συµβιβ�σιµ� του� µε
την κοιν� αγορ�. Η Επιτροπ� περ�τωσε τη
διαδικασ	α που προβλ�πεται στο �ρθρο 88
παρ�γραφο� 2 σχετικ� µε 6 υποθ�σει�, εκδ	-
δοντα� οριστικ� απορριπτικ� οριστικ� απ�-
φαση για 4 απ� αυτ��. Σε �λε� τι� υποθ�σει�
για τι� οπο	ε� εκδ�θηκε απορριπτικ� απ�-
φαση και τα κρ�τη µ�λη ε	χαν �δη χορηγ�-
σει κρατικ�� ενισχ!σει�, η Επιτροπ� ζ�τησε
την αν�κτηση των ενισχ!σεων που ε	χαν κα-
ταβληθε	.

8. ∞ÏÈÂ›·

8.1. ∞Ó·ÛÎfiËÛË

578. Ο τοµ�α� τη� αλιε	α� αποτελε	 αντικε	-
µενο εκτεταµ�νων δηµ�σιων παρεµβ�σεων,
τ�σο σε κοινοτικ� �σο και σε εθνικ� επ	πεδο,
λ�γω των κοινωνικ�ν και οικονοµικ�ν χα-
ρακτηριστικ�ν του.

579. Mσον 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� (1), η Επιτροπ� εξ�τασε το συµβι-
β�σιµο µε το κοινοτικ� δ	καιο εθνικ�ν καθε-
στ�των χορ�γηση� κρατικ�ν ενισχ!σεων
στον τοµ�α τη� αλιε	α�.

580. Η Επιτροπ� προτ	θεται να αναµορφ�-
σει του� καν�νε� που δι�πουν τη χορ�γηση
κρατικ�ν ενισχ!σεων στον τοµ�α τη� αλιε	α�.
Προ� το σκοπ� αυτ�, εξ�δωσε στι� 9 Ιουλ	ου
2003 «Σχ�διο κανονισµο! τη� Επιτροπ�� για
την εφαρµογ� των �ρθρων 87 και 88 ΕΚ στι�
κρατικ�� ενισχ!σει� υπ�ρ µικροµεσα	ων επι-
χειρ�σεων παραγωγ��, µεταπο	ηση� και
εµπορ	α� αλιευτικ�ν προϊ�ντων». Το εν λ�γω
σχ�διο κανονισµο! τ�σσει την αρχ� �τι µε-
γ�λο� αριθµ�� κρατικ�ν ενισχ!σεων στον το-
µ�α τη� αλιε	α� δεν θα χρει�ζεται πλ�ον να
κοινοποιε	ται στην Επιτροπ� πριν τη χορ�-
γησ� του, υπ� την προϋπ�θεση �τι θα πληρο	
του� καν�νε� που θεσπ	ζει ο κανονισµ��.

581. Το σχ�διο κανονισµο! συζητ�θηκε µε
τα κρ�τη µ�λη κατ� τη δι�ρκεια συνεδρ	αση�
τη� συµβουλευτικ�� επιτροπ�� για τι� κρατι-
κ�� ενισχ!σει�, η οπο	α πραγµατοποι�θηκε
στι� 22 Οκτωβρ	ου 2003. ∆ηµοσιε!θηκε στην
Επ	σηµη Εφηµερ	δα τη� 4η� Νοεµβρ	ου 2003
για τη διεξαγωγ� διαβουλε!σεων (2). Για το
κε	µενο αυτ� θα πραγµατοποιηθε	 ν�α συνε-
δρ	αση µε τα κρ�τη µ�λη, κατ�πιν τη� οπο	α�
θα εγκριθε	 οριστικ� απ� την Επιτροπ� και
θα τεθε	 σε ισχ! πριν το καλοκα	ρι 2004.

582. Οι κρατικ�� ενισχ!σει� στον τοµ�α τη�
αλιε	α� που δεν θα υπ�γονται στον κανονισµ�
εξα	ρεση� κατ� κατηγορ	α θα πρ�πει και π�λι
να κοινοποιο!νται στην Επιτροπ�. Θα δι�πο-
νται απ� τι� ν�ε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για
τι� κρατικ�� ενισχ!σει� στον τοµ�α τη� αλι-
ε	α�, οι οπο	ε� βρ	σκονται στο στ�διο τη� εκ-
π�νηση� και θα τεθο!ν σε ισχ! ταυτ�χρονα
µε τον κανονισµ� απαλλαγ�� κατ� κατηγο-
ρ	α.

583. Ο τοµ�α� τη� αλιε	α� θα δι�πεται επ	ση�
απ� τον κανονισµ� τη� Επιτροπ�� σχετικ� µε
την εφαρµογ� των �ρθρων 87 και 88 ΕΚ για
ενισχ!σει� �σσονο� σηµασ	α� (de minimis)
στον τοµ�α τη� γεωργ	α� και τη� αλιε	α�. Το
σχ�διο του εν λ�γω κανονισµο! που εγκρ	-
θηκε απ� την Επιτροπ� στι� 10 ∆εκεµβρ	ου
2003 προβλ�πει �τι µπορε	 να χορηγε	ται εν	-
σχυση �ω� 3 000 EUR σε επιχε	ρηση για πε-
ρ	οδο τρι�ν ετ�ν χωρ	� κοινοπο	ηση στην
Επιτροπ�, υπ� την προϋπ�θεση �τι το συνο-
λικ� ποσ� τη� εν λ�γω εν	σχυση� δεν υπερ-
βα	νει το 0,3% τη� παραγωγ�� του τοµ�α τη�

128 (1) ΕΕ C 19 τη� 20.1.2001, σ. 7.
(2) ΕΕ C 265 τη� 4.11.2003, σ. 17.
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αλιε	α� στο συγκεκριµ�νο κρ�το� µ�λο�. Το εν
λ�γω σχ�διο κανονισµο! θα συζητηθε	 απ� τα
κρ�τη µ�λη κατ� τη δι�ρκεια του 2004 και θα
πρ�πει να τεθε	 σε ισχ! στι� αρχ�� του 2005.

8.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜

584. Με δ!ο απορριπτικ�� αποφ�σει� που
εξ�δωσε στι� 3 Ιουν	ου 2003, η Επιτροπ� πε-
ρ�τωσε την εξ�ταση δ!ο καθεστ�των εν	-
σχυση� του ΗΒ, στο πλα	σιο των οπο	ων �να
Συµβο!λιο τη� Βορε	ου Σκοτ	α� (Orkney), στη
µ	α περ	πτωση, και µια εταιρε	α που ελ�γχε-
ται απ� Συµβο!λιο τη� 	δια� περιφ�ρεια� στη
δε!τερη περ	πτωση (Shetland), αγ�ρασαν αλι-
ευτικ�� ποσοστ�σει� τι� οπο	ε� στη συν�χεια
µ	σθωσαν σε αλιε	� των εν λ�γω κοινοτ�των.

585. Η Επιτροπ� �λαβε γν�ση τη� !παρξη�
των εν λ�γω καθεστ�των µ�σω επιστολ�� βου-
λευτ� του Ευρωπαϊκο! Κοινοβουλ	ου που
εκλ�γεται σε �λλη περιοχ� του ΗΒ.

586. Μετ� απ� ενδελεχ� εξ�ταση των εν λ�γω
καθεστ�των, η Επιτροπ� �κρινε �τι πληρο!-
νται τα τ�σσερα κριτ�ρια που επιτρ�πουν να
χαρακτηριστο!ν κρατικ�� ενισχ!σει�: πλεο-
ν�κτηµα υπ�ρ των δικαιο!χων, και συγκεκρι-
µ�να των αλι�ων, !παρξη κρατικ�ν π�ρων,
στρ�βλωση � κ	νδυνο� στρ�βλωση� του αντα-
γωνισµο! και επ	πτωση στο εµπ�ριο µεταξ!
κρατ�ν µελ�ν.

587. Εντο!τοι�, δεν ζητ�θηκε η αν�κτηση τη�
εν	σχυση�. Η Επιτροπ� �κρινε �τι τα κονδ!-
λια που χρησιµοποι�θηκαν για το καθεστ��
εν	σχυση� ε	χαν την 	δια προ�λευση µε κον-
δ!λια τα οπο	α η Επιτροπ� θεωρε	 ιδιωτικ�
στο πλα	σιο των διαρθρωτικ�ν ταµε	ων. Πα-
ρ�λο που δεν ε	ναι απαρα	τητο να υπ�ρχει
σ!νδεση µεταξ! των κοινοτικ�ν διαρθρωτι-
κ�ν ταµε	ων και των κρατικ�ν ενισχ!σεων, τα
Συµβο!λια ε	χαν σχηµατ	σει τη δικαιολογη-
µ�νη εµπιστοσ!νη �τι τα εν λ�γω κονδ!λια
µπορο!σαν να θεωρηθο!ν ιδιωτικ� κονδ!λια
στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων.

¢ — ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜

1. Υφιστ�µενε	 ενισχ�σει	 
στα ν�α κρ�τη µ�λη

588. Η 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�:

— µ�τρα εν	σχυση� που τ�θηκαν σε ισχ!
πριν απ� τι� 10 ∆εκεµβρ	ου 1994·

— µ�τρα εν	σχυση� που περιλαµβ�νονται
σε παρ�ρτηµα τη� συνθ�κη� προσχ�ρη-
ση� (γνωστ� ω� «κατ�λογο� τη� Συνθ�-
κη�»)·

— µ�τρα εν	σχυση� τα οπο	α, πριν απ� την
ηµεροµην	α προσχ�ρηση�, ε	χαν αξιο-
λογηθε	 απ� την αρχ� ελ�γχου 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 διατυ-
π�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 «ενδι�µεση
διαδικασ	α»).

589. Mλα τα µ�τρα που αποτελο!ν κρατικ��
ενισχ!σει� και δεν πληρο!ν τι� προαναφερ-
θε	σε� προϋποθ�σει� θα θεωρο!νται ν�α εν	-
σχυση κατ� την προσχ�ρηση σε �,τι αφορ�
την εφαρµογ� του �ρθρου 88 παρ�γραφο� 3
τη� συνθ�κη� ΕΚ.

590. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, τα ν�α κρ�τη
µ�λη υπ�βαλαν στην Επιτροπ� 171 µ�τρα στο
πλα	σιο τη� ενδι�µεση� διαδικασ	α�, εκ των
οπο	ων τα 76 προτ�θηκε να θεωρηθο!ν υφι-
στ�µενη εν	σχυση. Τα υπ�λοιπα 95 µ�τρα
αξιολογο!νται ακ�µα. Στο πλα	σιο τη� διαδι-
κασ	α�, η Επιτροπ� δ	δει �µφαση στην αξιο-
λ�γηση τη� πλ�ρου� συµβατ�τητα� εκε	νων
των µ�τρων εν	σχυση� που ε	ναι περισσ�τερο
πολ!πλοκα, µεγαλ!τερα σε µ�γεθο� � ενδ�-
χεται να �χουν τι� πιο �ντονε�/µακροπρ�θε-
σµε� επιπτ�σει� στον ανταγωνισµ� µετ� την
προσχ�ρηση, �πω� οι υποθ�σει� ενισχ!σεων
προ� τον τραπεζικ� τοµ�α στην Τσεχικ� ∆η-
µοκρατ	α και την Ουγγαρ	α και οι υποθ�σει�
«χαµ�νων επενδ!σεων» στον ενεργειακ� το-
µ�α τη� Πολων	α�. Η ενδι�µεση διαδικασ	α
χρησιµοποι�θηκε για πρ�τη φορ� για τι� προ-
σχωρο!σε� χ�ρε�. Κατ� τι� προηγο!µενε�
προσχωρ�σει�, �λα τα µ�τρα που ε	χαν υλο-
ποι�σει οι προσχωρο!σε� χ�ρε� πριν την
πραγµατικ� ηµεροµην	α προσχ�ρηση� θεω-
ρο!ντο υφιστ�µενε� ενισχ!σει� χωρ	� να
προηγηθε	 αξιολ�γησ� του� απ� την Επι-
τροπ�.

1.1. «Ã·Ì¤ÓÂ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜», ¶ÔÏˆÓ›·

591. Κατ� τη δι�ρκεια τη� δεκαετ	α� του 1990,
ορισµ�νε� πολωνικ�� επιχειρ�σει� παραγω-
γ�� εν�ργεια� συν�ψαν µακροπρ�θεσµε� συµ-
φων	ε� αγορ�� εν�ργεια� µε το φορ�α εκµε-
τ�λλευση� του πολωνικο! δικτ!ου παροχ�� 129



ηλεκτρισµο!. ∆υν�µει αυτ�ν των συµφωνι�ν,
ο φορ�α� εκµετ�λλευση� του δικτ!ου δε-
σµε!τηκε να αγορ�ζει την εν�ργεια που πα-
ρ�γαν οι εν λ�γω επιχειρ�σει� σε σταθερ�
τιµ� για πολ! µακρ� χρονικ� δι�στηµα. Η πο-
λωνικ� κυβ�ρνηση σχεδι�ζει να ακυρ�σει τι�
εν λ�γω συµφων	ε� µε ν�µο και να χορηγ�σει
εν	σχυση για την αντιστ�θµιση των ζηµι�ν
που θα προκληθο!ν στι� εταιρε	ε� παραγω-
γ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια� µετ� τον τερµατι-
σµ� των εν λ�γω συµφωνι�ν. Η πολωνικ� κυ-
β�ρνηση κοινοπο	ησε το εν λ�γω σχ�διο απο-
ζηµ	ωση� στο πλα	σιο τη� ενδι�µεση�
διαδικασ	α�. Αυτ� τη στιγµ�, η Επιτροπ� ανα-
λ!ει το σχ�διο υπ� το πρ	σµα τη� µεθοδολο-
γ	α� που �χει εκπον�σει και χρησιµοπο	ησε
κατ� το παρελθ�ν για να αναλ!σει ενισχ!σει�
που παρε	χαν τα παλαι� κρ�τη µ�λη σε επι-
χειρ�σει� παραγωγ�� ηλεκτρικ�� εν�ργεια�
για την κ�λυψη του κ�στου� επενδ!σεων οι
οπο	ε� κατ�στησαν �νευ αντικειµ�νου µετ�
την απελευθ�ρωση του κοινοτικο! τοµ�α ηλε-
κτρικ�� εν�ργεια�.

1.2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÙÛÂ¯ÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

592. Κατ� την περ	οδο απ� το 1994 �ω� το
1998, το σ!νολο του τραπεζικο! τοµ�α στην
Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α αντιµετ�πισε σοβαρ��
οικονοµικ�� δυσχ�ρειε�. Κατ� την περ	οδο
αυτ�, το τσεχικ� κρ�το� �λαβε δι�φορα µ�τρα
στ�ριξη� προκειµ�νου να εξασφαλ	σει τη δι�-
σωση και την αναδι�ρθρωση διαφ�ρων τρα-
πεζ�ν και τη µετ�πειτα ιδιωτικοπο	ησ� του�.
Σε αυτ� το πλα	σιο, οι τσεχικ�� αρχ�� δε-
σµε!θηκαν να κοινοποι�σουν στην Επιτροπ�,
β�σει του ενδι�µεσου µηχανισµο!, �λα τα
µ�σα που υλοποι�θηκαν υπ�ρ του τραπεζικο!
τοµ�α.

593. Στι� 16 ∆εκεµβρ	ου, η Επιτροπ� εξ�-
δωσε την πρ�τη απ�φαση για την αναδι�ρ-
θρωση των τσεχικ�ν τραπεζ�ν. Στην πρ�τη
αυτ� απ�φαση που ελ�φθη µε την ενδι�µεση
διαδικασ	α, η Επιτροπ� κατ�ληξε στο συ-
µπ�ρασµα �τι καν�να απ� τα µ�τρα που κοι-
νοπο	ησαν οι τσεχικ�� αρχ�� υπ�ρ τη�
Komercni banka a.s. (KB) δεν ε	ναι «εφαρµο-
στ�ο µετ� την προσχ�ρηση».

594. Συνεπ��, δεν απαιτε	ται αξιολ�γηση του
συµβιβ�σιµου µε την κοιν� αγορ� εκ µ�ρου�
τη� Επιτροπ��, σ!µφωνα µε το παρ�ρτηµα
IV.3 τη� πρ�ξη� προσχ�ρηση�.

2. ∞Ó¿ÎÙËÛË ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

595. Τον Ιο!νιο, η Γ∆ Ανταγωνισµ�� 	δρυσε,
στο πλα	σιο τη� αναδιοργ�νωσ�� τη�, µια ν�α

διοικητικ� µον�δα Η τη� ∆ιε!θυνση� Κρατι-
κ�ν Ενισχ!σεων. Η µον�δα Η4 �χει επιφορ-
τιστε	 ειδικ� µε την εξασφ�λιση τη� εκτ�λε-
ση� των αποφ�σεων που αφορο!ν κρατικ��
ενισχ!σει�. Ο κ. Monti �χει επανειληµµ�να
δηλ�σει �τι η εκτ�λεση των αποφ�σεων για
θ�µατα κρατικ�ν ενισχ!σεων, και ιδ	ω� απο-
φ�σεων για αν�κτηση ενισχ!σεων, αποτελε	
µια απ� τι� προτεραι�τητε� τη� πολιτικ�� κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων που ακολουθε	. Το γεγο-
ν�� �τι οι αποφ�σει� τη� Επιτροπ�� δεν εκτε-
λο!νται απ� τι� υπηρεσ	ε� τη� Επιτροπ��,
αλλ� απ� τα κρ�τη µ�λη στο πλα	σιο των εθνι-
κ�ν διαδικασι�ν του�, αποτελε	 ασθεν�� ση-
µε	ο του συστ�µατο� εκτ�λεση�. Η εµπειρ	α
που αποκτ�θηκε τα τελευτα	α χρ�νια υποδη-
λ�νει �τι τα κρ�τη µ�λη δεν αποδ	δουν π�-
ντα επαρκ� προτεραι�τητα στην υλοπο	ηση
των αποφ�σεων τη� Επιτροπ�� για αν�κτηση
ενισχ!σεων. Αυτ� µπορε	 να οφε	λεται στην
εγγεν� σ!γκρουση συµφερ�ντων, δεδοµ�νου
�τι τα κρ�τη µ�λη επ�χουν συγχρ�νω� θ�ση
χορηγο! τη� εν	σχυση� και οργ�νου αν�κτη-
ση�. Ιδια	τερα προβλ�µατα ανακ!πτουν στι�
περιπτ�σει� πτ�χευση� του δικαιο!χου (πε-
ρ	που �να τρ	το του συν�λου των υποθ�σεων
αν�κτηση�). Στι� περιπτ�σει� αυτ��, η αν�-
κτηση πραγµατοποιε	ται δυν�µει των εθνι-
κ�ν διαδικασι�ν χρεοκοπ	α�, εφ�σον δεν
υπ�ρχει εναρµονισµ�νο ευρωπαϊκ� πτωχευ-
τικ� δ	καιο. Για να µπορ�σει να γ	νει �να «ν�ο
ξεκ	νηµα», οι εθνικ�� πτωχευτικ�� νοµοθε-
σ	ε� τε	νουν να προστατε!ουν τι� οικονοµικ��
δραστηρι�τητε� τη� χρεοκοπηµ�νη� εται-
ρε	α� ει� β�ρο� των πιστωτ�ν τη�, συµπερι-
λαµβανοµ�νων των απαιτ�σεων του δηµοσ	ου
για την αν�κτηση ενισχ!σεων.

596. Η ν�α µον�δα �χει τρ	α κ!ρια καθ�κοντα.
Η πρ�τη και περισσ�τερο επε	γουσα προτε-
ραι�τητα ε	ναι η πραγµατικ� εκτ�λεση των
αποφ�σεων αν�κτηση�. ∆ε!τερον, �χει επι-
φορτιστε	 µε το καθ�κον να εξασφαλ	σει πιο
συνεκτικ� προσ�γγιση �σον αφορ� την πα-
ρακολο!θηση και τον �λεγχο τη� υλοπο	η-
ση� απ� τα κρ�τη µ�λη �λλων αποφ�σεων που
αφορο!ν κρατικ�� ενισχ!σει� (ιδ	ω�, αλλ� �χι
αποκλειστικ�, των αποφ�σεων υπ� �ρου�) και
την εφαρµογ� των κανονισµ�ν απαλλαγ��
κατ� κατηγορ	α. Ο τρ	το� τοµ�α� καλ!πτει
ορισµ�να οριζ�ντια καθ�κοντα, στα οπο	α πε-
ριλαµβ�νεται η αν�πτυξη πολιτικ�� για την
εκτ�λεση µ�σω του καθορισµο! σφαιρικ��
και αποτελεσµατικ�� στρατηγικ�� εκτ�λε-
ση�. Η µον�δα Η 4 αναπτ!σσει αποτελεσµα-
τικ�� µεθ�δου� και (νοµικ�) µ�σα για πιο
�µεση εκτ�λεση. Παρ�λληλα, η ν�α µον�δα
θα παρ�χει συµβουλ�� και στ�ριξη για ζητ�-
µατα εκτ�λεση� στι� εθνικ�� αρχ��, δικαστ��,
δικηγ�ρου� και εταιρε	ε�.130
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597. Η Επιτροπ� αξιολ�γησε εν	σχυση για
τη µε	ωση των εκποµπ�ν αερ�ν που προκα-
λο!ν το φαιν�µενο του θερµοκηπ	ου µ�σω
εναλλακτικ�ν πηγ�ν εν�ργεια� και εξοικο-
ν�µηση� εν�ργεια� (1) στην Ιταλ	α — περι-
φ�ρεια Lazio. Η υπ�θεση αφορ� δ!ο σχ�δια
µε στ�χο την αν�πτυξη α) τη� παραγωγ�� και
τη� χρ�ση� εναλλακτικ�ν πηγ�ν εν�ργεια�
(αιολικ� εν�ργεια) και β) τη� εξοικον�µηση�
εν�ργεια� (µ�σω συνδυασµ�νη� παραγωγ��
θερµ�τητα� και εν�ργεια� και κεντρικ�� θ�ρ-
µανση�). Η Επιτροπ� �κρινε �τι και τα δ!ο
σχ�δια αποτελο!ν συµβιβ�σιµε� ενισχ!σει�,
εφ�σον ευθυγραµµ	ζονται µε τι� συναφε	� δια-
τ�ξει� των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για τι�
κρατικ�� ενισχ!σει� προστασ	α� του περι-
β�λλοντο�, και ιδ	ω� µε τα σηµε	α 30 (�νταση
των ενισχ!σεων για την εξοικον�µηση εν�ρ-
γεια�), 32 (�νταση των ενισχ!σεων για ανα-
νε�σιµε� πηγ�� εν�ργεια�), 36 (επιλ�ξιµε�
επενδ!σει�) και 37 (επιλ�ξιµε� δαπ�νε�).

598. Παρ� τα!τα, στι� 3 Μα7ου, η Επιτροπ�
κ	νησε επ	σηµη διαδικασ	α �ρευνα� �σον
αφορ� το πρ�το σχ�διο (TLR/ACEA SpA),
επ	 τη β�σει τη� νοµολογ	α� Deggendorf. Η δι-
καιο!χο� τη� εν	σχυση�, ACEA SpA ε	ναι µ	α
απ� τι� aziende municipalizzate στι� οπο	ε�
απευθ!νεται η απ�φαση τη� Επιτροπ�� τη�
5η� Ιουν	ου 2002 για τι� κρατικ�� ενισχ!σει�
που χορ�γησε η Ιταλ	α υπ� µορφ� φορολο-
γικ�ν απαλλαγ�ν και επιδοτο!µενων δανε	ων
υπ�ρ επιχειρ�σεων κοιν�� ωφελε	α� µε πλει-
οψηφικ� συµµετοχ� του δηµοσ	ου (2). Το �ρ-
θρο 3 τη� απ�φαση� τη� Επιτροπ�� προβλ�-
πει �τι η Ιταλ	α πρ�πει να λ�βει �λα τα απα-
ρα	τητα µ�τρα για να απαιτ�σει απ� του�
δικαιο!χου� την επιστροφ� τη� παρ�νοµα χο-
ρηγηθε	σα� εν	σχυση�. Η ACEA SpA δεν �χει
επιστρ�ψει ακ�µα τη ληφθε	σα εν	σχυση στο
πλα	σιο τη� υπ�θεση� C 27/99. Συνεπ��, τυ-
χ�ν ν�α εν	σχυση προ� την ACEA SpA ε	ναι
αντ	θετη µε τη νοµολογ	α Deggendorf (3).

599. Στι� 9 Ιουλ	ου 1992, το Περιφερειακ�
Συµβο!λιο τη� Vizcaya και η εταιρε	α P & O
Ferries υπ�γραψαν συµφων	α που αφορο!σε
την καθι�ρωση τακτικ�� γραµµ�� µεταφορ�ν
µεταξ! του Μπιλµπ�ο και του Portsmouth. Η
συµφων	α προ�βλεπε �τι οι αρχ�� θα αγ�ρα-
ζαν δελτ	α ταξιδ	ου που θα χρησιµοποιο!ντο
για τη διαδροµ� Μπιλµπ�ο-Portsmouth. Η
Επιτροπ� ε	χε κιν�σει επ	σηµη διαδικασ	α
�ρευνα� �σον αφορ� τη συµφων	α αυτ�. Στο

πλα	σιο τη� διαδικασ	α�, η P & O Ferries πρ�-
τεινε τροποποι�σει� τη� αρχικ�� συµφων	α�
και την αντικατ�στασ� τη� µε ν�α συµφων	α
η οπο	α, κατ� την �ποψη τη� Επιτροπ��, δεν
αποτελο!σε κρατικ� εν	σχυση. �τσι, η Επι-
τροπ� αποφ�σισε να περατ�σει τη διαδικασ	α.
Με ν�α απ�φαση (4) τη� 29η� Νοεµβρ	ου 2000
σχετικ� µε το καθεστ�� ενισχ!σεων που εφαρ-
µ�ζει η Ισπαν	α υπ�ρ τη� ναυτιλιακ�� εται-
ρε	α� Ferries Golfo de Vizcaya (5), η Επιτροπ�
περ�τωσε τη διαδικασ	α κηρ!σσοντα� την
εν	σχυση ασυµβ	βαστη µε την κοιν� αγορ�
και διατ�σσοντα� το Βασ	λειο τη� Ισπαν	α� να
απαιτ�σει την επιστροφ� τη�.

600. Σ!µφωνα µε την απ�φαση, αγορ�ζοντα�
δελτ	α ταξιδ	ου, το Περιφερειακ� Συµβο!λιο
τη� Vizcaya (Diputacion) απ�βλεπε, πρ�τον,
στην επιδ�τηση ταξιδι�ν ηλικιωµ�νων κα-
το	κων τη� Vizcaya, στο πλα	σιο προγρ�µµα-
το� πακ�των διακοπ�ν αποκαλο!µενου
Adineko, και, δε!τερον, στη διευκ�λυνση τη�
µεταφορ�� ατ�µων και οργανισµ�ν τη�
Vizcaya οι οπο	οι χρει�ζονταν ειδικο!� �ρου�
για να ταξιδ�ψουν.

601. Το ∆ικαστ�ριο �κρινε σχετικ� �τι η εν	-
σχυση την οπο	α δηµιο!ργησε η ν�α συµφω-
ν	α δεν χορηγ�θηκε σ!µφωνα µε τη διαδικα-
σ	α που τ�σσει το �ρθρο 88 παρ�γραφο� 3 τη�
συνθ�κη� ΕΚ και συνεπ�� �ταν παρ�νοµη.
Θε�ρησε επ	ση� �τι προκ!πτει σαφ�� απ�
την προσβαλλ�µενη απ�φαση �τι η αρχικ�
συµφων	α και η ν�α συµφων	α αποτελο!σαν
µια ενια	α εν	σχυση, η οπο	α θεσπ	στηκε και
υλοποι�θηκε το 1992 στο πλα	σιο τη� σ!να-
ψη� τη� αρχικ�� συµφων	α�, χωρ	� προηγο!-
µενη κοινοπο	ηση στην Επιτροπ�.

602. Στο πλα	σιο τη� αξιολ�γηση� τη� εν	-
σχυση�, η Επιτροπ� παρατ�ρησε �τι ο συνο-
λικ�� αριθµ�� δελτ	ων ταξιδ	ου που αγ�ρασε
το Diputacion δεν καθορ	στηκε µε β�ση τι�
πραγµατικ�� του� αν�γκε� για την επ	τευξη
των στ�χων του καθεστ�το�. Η Επιτροπ�
�κρινε επ	ση� �τι η ν�α συµφων	α περι�χει
δι�φορε� διατ�ξει� τι� οπο	ε� δεν θα περιε	χε
µια κανονικ� εµπορικ� συµφων	α για την
αγορ� δελτ	ων ταξιδ	ου. Συνεπ��, η Επιτροπ�
κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι η συναλλαγ�
αποτελο!σε εν	σχυση προ� τη ναυτιλιακ�
εταιρε	α.

603. Το Diputacion ισχυρ	στηκε �τι η Επι-
τροπ� �πρεπε να ε	χε εξαιρ�σει την κριν�-
µενη εν	σχυση δυν�µει τη� παρ�κκλιση� που
θεσπ	ζει το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 2 στοιχε	ο
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α), δεδοµ�νου �τι τα δελτ	α διανεµ�θηκαν β�-
σει των κοινωνικ�ν προγραµµ�των του
Diputacion και �τι, συνεπ��, δικαιο!χοι τη�
εν	σχυση� �ταν µεµονωµ�νοι καταναλωτ��.
Το ∆ικαστ�ριο �κρινε �τι για να ελεγχθε	 αν
µια εν	σχυση χορηγε	ται χωρ	� δι�κριση προ-
ελε!σεω� των προϊ�ντων, πρ�πει να ελεγχθε	
αν οι καταναλωτ�� τυγχ�νουν τη� επ	µαχη�
ενισχ!σεω� ανεξ�ρτητα απ� τον επιχειρη-
µατ	α που παρ�χει το προϊ�ν � την υπηρεσ	α
µε την οπο	α καθ	σταται δυνατ� η επ	τευξη
του κοινωνικο! σκοπο! τον οπο	ο προβ�λλει
το οικε	ο κρ�το� µ�λο�. ∆υν�µει τη� ν�α� συµ-
φων	α�, η P & O Ferries λαµβ�νει προκατα-
βολικ�� συγκεκριµ�νο ποσ� ετησ	ω�, ανε-
ξ�ρτητα απ� τον αριθµ� των ταξιδιωτικ�ν δελ-
τ	ων που χρησιµοποιο!ν πρ�γµατι οι τελικο	
καταναλωτ��. Επ	ση�, η σ!µβαση περ	 αγορ��
ταξιδιωτικ�ν δελτ	ων συν�φθη εν προκει-
µ�νω αποκλειστικ� µεταξ! του Diputacion και
τη� P & O Ferries. ∆εν αµφισβητε	ται �τι η
ν�α συµφων	α δεν προβλ�πει �τι τα διανεµ�-
µενα απ� την P & O Ferries ταξιδιωτικ� δελ-
τ	α µπορο!ν να χρησιµοποιηθο!ν σε �λλε�
εταιρε	ε� δυν�µενε� να επιτ!χουν τον κοινω-
νικ� σκοπ� που επιδι�κει το Diputacion.

604. Ελλε	ψει οποιασδ�ποτε αποδε	ξεω� περ	
του �τι οι τελικο	 καταναλωτ�� θα µπορο!σαν
επ	ση� να τ!χουν τη� επ	δικη� ενισχ!σεω�
χρησιµοποι�ντα� τι� υπηρεσ	ε� �λλων εται-
ρει�ν δυναµ�νων να επιτ!χουν τον κοινωνικ�
σκοπ� που επιδι�κει το Diputacion, βασ	µω�
η Επιτροπ� κατ�ληξε �τι η εν	σχυση αυτ�
δεν χορηγ�θηκε στου� µεµονωµ�νου� κατα-
ναλωτ�� χωρ	� δι�κριση προελε!σεω� των
προϊ�ντων και �τι, κατ� συν�πεια, δεν επλη-
ρο!ντο οι προϋποθ�σει� του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 2 στοιχε	ο α). Η Ισπαν	α ισχυρ	στηκε
επ	ση�, και αν ακ�µα η επ	δικη εν	σχυση κρι-
θε	 παρ�νοµη, η αν�κτησ� τη� προσκρο!ει
στην !παρξη εξαιρετικ�ν περιστ�σεων που
δηµιο!ργησαν δικαιολογηµ�νη εµπιστοσ!νη,
σ!µφωνα µε το τελευτα	αο εδ�φιο του �ρθρου
14 παρ�γραφο� 1 του κανονισµο! αριθ.
659/1999.

605. Το ∆ικαστ�ριο απ�ρριψε τον ισχυρισµ�
µε την ακ�λουθη επιχειρηµατολογ	α. Στον
τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων, υπ�ρχει ση-
µαντικ� δηµ�σιο συµφ�ρον για την πρ�ληψη
τη� στρ�βλωση� τη� λειτουργ	α� τη� αγορ��
απ� κρατικ�� ενισχ!σει� βλαπτικ�� για τον
ανταγωνισµ�, γεγον�� το οπο	ο, κατ� π�για
νοµολογ	α, γενν� υποχρ�ωση επιστροφ�� τη�
παρ�νοµη� εν	σχυση� ο!τω� �στε να αποκα-
τασταθε	 η προϋφιστ�µενη κατ�σταση. Ε	ναι
αλ�θεια �τι ο λ�πτη� παραν�µω� χορηγηθε	-
σα� εν	σχυση� δεν αποκλε	εται να προβ�λει
εξαιρετικ�� περιστ�σει� β�σει των οπο	ων

απ�κτησε τη δικαιολογηµ�νη εµπιστοσ!νη
�τι η εν	σχυση �ταν σ!ννοµη και συνεπ�� να
αρνηθε	 την επιστροφ� τη� (1). Απ� την �λλη
πλευρ�, �να κρ�το� µ�λο�, οι αρχ�� του οπο	ου
χορ�γησαν εν	σχυση κατ� παρ�βαση των κα-
ν�νων διαδικασ	α� που προβλ�πονται στο �ρ-
θρο 88, δεν µπορε	 να επικαλεστε	 τη δικαιο-
λογηµ�νη εµπιστοσ!νη των δικαιο!χων για
να αποφ!γει την υποχρ�ωση να λ�βει τα ανα-
γκα	α µ�τρα για την εκτ�λεση αποφ�σεω� τη�
Επιτροπ�� που το διατ�σσει να αναζητ�σει
την εν	σχυση. �τσι, δεν εναπ�κειται στο εν-
διαφερ�µενο κρ�το� µ�λο�, αλλ� στην επι-
χε	ρηση που λαµβ�νει την εν	σχυση, να
επικαλεστε	 την !παρξη εξαιρετικ�ν περι-
στ�σεων στι� οπο	ε� στηρ	χθηκε η δικαιο-
λογηµ�νη εµπιστοσ!νη τη�, προκειµ�νου να
αντιταχθε	 στην επιστροφ� παρ�νοµη� ενι-
σχ!σεω�. Απ� την �ποψη αυτ�, το γεγον��
�τι η Επιτροπ� εξ�δωσε αρχικ�� θετικ� απ�-
φαση εγκρ	νουσα την επ	δικη εν	σχυση δεν
µπορο!σε να δηµιουργ�σει, στην P & O
Ferries, δικαιολογηµ�νη εµπιστοσ!νη, εφ�-
σον η απ�φαση αυτ� προσεβλ�θη εντ�� των
προθεσµι�ν ασκ�σεω� προσφυγ�� και, κα-
τ�πιν, ακυρ�θηκε απ� τον κοινοτικ� δικαστ�.
Απ� τα προεκτεθ�ντα, προκ!πτει �τι εν προ-
κειµ�νω, η P & O Ferries δεν µπορο!σε να επι-
καλεστε	 δικαιολογηµ�νη εµπιστοσ!νη.

3. ªË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ

606. Στι� 13 Νοεµβρ	ου 2002, η Επιτροπ� ε	χε
αποφασ	σει (2) να εγκρ	νει την εν	σχυση δι�-
σωση� !ψου� 450 εκατ. EUR που χορηγ�θηκε
στην Bull το πρ�το εξ�µηνο του 2002 (3). Η
θετικ� αυτ� απ�φαση �θετε ρητ�� ω� προϋ-
π�θεση την επιστροφ� απ� την Bull τη� προ-
καταβολ�� το αργ�τερο �ω� τι� 17 Ιουν	ου
2003. Με την απ�φαση αυτ�, περατ�θηκε η
διαδικασ	α �ρευνα� που ε	χε κινηθε	 µε απ�-
φαση τη� 9η� Απριλ	ου 2002. Η τελικ� απ�-
φαση θεµελιων�ταν στο γεγον�� �τι η προ-
καταβολ� πληρο!σε τι� προϋποθ�σει� που
προβλ�πουν οι κατευθυντ�ριε� γραµµ�� σχε-
τικ� µε τη δι�σωση και την αναδι�ρθρωση
προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων. Η Επιτροπ�
ε	χε επαληθε!σει στο πλα	σιο τη� �ρευνα�
�τι η προκαταβολ� �ταν �ντω� εν	σχυση δι�-
σωση� και δεν ε	χε χρησιµε!σει για τη χρη-
µατοδ�τηση τη� αναδι�ρθρωση� τη� Bull.
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607. Εντο!τοι�, σ!µφωνα µε τι� κατευθυντ�-
ριε� γραµµ�� σχετικ� µε τη δι�σωση και την
αναδι�ρθρωση προβληµατικ�ν επιχειρ�σεων,
η εν	σχυση δι�σωση� πρ�πει να επιστρ�φε-
ται εντ�� δ�δεκα µην�ν απ� την καταβολ�
τη� τελευτα	α� δ�ση� τη� εν	σχυση�. Εφ�σον
η προϋπ�θεση αυτ� δεν µπορο!σε να επαλη-
θευτε	 κατ� το χρ�νο �κδοση� τη� απ�φαση�,
η Επιτροπ� εν�κρινε την εν	σχυση υπ� την α	-
ρεση τη� υποβολ�� απ� τη Γαλλ	α αποδει-
κτικ�ν στοιχε	ων για την επιστροφ� τη� εν	-
σχυση� το αργ�τερο στι� 17 Ιουν	ου 2003. Η
Επιτροπ� διαπ	στωσε �τι η Γαλλ	α δεν προ-
τ	θετο να απαιτ�σει την �γκαιρη επιστροφ�
τη� εν	σχυση� που ε	χε χορηγ�σει στην Bull.
Για το λ�γο αυτ�, η Επιτροπ� �κρινε �τι η
Γαλλ	α ε	χε σαφ�� παραβι�σει τι� υποχρε�-
σει� τη� και αποφ�σισε να ασκ�σει προσφυγ�
κατ� τη� Γαλλ	α� εν�πιον του ∆ικαστηρ	ου,
στο πλα	σιο του δικαι�µατο� που τη� παρ�-
χει η Συνθ�κη για τι� περιπτ�σει� στι� οπο	ε�
�να κρ�το� µ�λο� δεν συµµορφ�νεται εντ��
τη� ταχθε	σα� προθεσµ	α� µε οριστικ� απ�-
φαση που αφορ� κρατικ�� ενισχ!σει�.

4. AÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘

608. Στι� 6 Μαρτ	ου, το Πρωτοδικε	ο εξ�δωσε
την απ�φασ� του στην υπ�θεση WestLB (1)
που αφορο!σε τη µεταβ	βαση τη�
Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa) στην
WestLB και την !παρξη στοιχε	ων κρατικ��
εν	σχυση� στην εν λ�γω συναλλαγ�. Η WestLB
ε	ναι η µεγαλ!τερη γερµανικ� Landesbank (πι-
στωτικ� 	δρυµα δηµοσ	ου δικα	ου) και αν�κει
στο οµ�σπονδο κρ�το� τη� Βορε	ου Ρηναν	α�-
Βεστφαλ	α� (περ	που 43 %) καθ�� και σε δ!ο
�λλου� δηµ�σιου� οργανισµο!� και σε δ!ο εν�-
σει� τοπικ�ν ταµιευτηρ	ων. Τον ∆εκ�µβριο
1991, το οµ�σπονδο κρ�το� µεταβ	βασε στη
WestLB ω� 	διο κεφ�λαιο την WfA, �να δηµ�-
σιο αναπτυξιακ� πιστωτικ� 	δρυµα που χορη-
γο!σε ενισχ!σει� για την κατασκευ� κατοι-
κι�ν και αν�κε εξ ολοκλ�ρου στο οµ�σπονδο
κρ�το�. Παρ�λο που οι µεταβιβασθ�ντε� π�ροι
εξακολο!θησαν να προορ	ζονται για τι� υπη-
ρεσ	ε� δηµ�σιου συµφ�ροντο� που παρε	χε η
Wfa, το κεφ�λαιο α!ξησε τη µετοχικ� β�ση
τη� WestLB επιτρ�ποντ�� τη� να αυξ�σει τι�
εµπορικ�� δραστηρι�τητ�� τη�. Το γεγον��
αυτ� ε	χε ιδια	τερη σηµασ	α εν�ψει των αυ-
στηρ�τερων απαιτ�σεων �σον αφορ� τα 	δια
κεφ�λαια, οι οπο	ε� επιβλ�θηκαν απ� την ευ-
ρωπαϊκ� νοµοθεσ	α (οδηγ	ε� για το συντελε-

στ� φερεγγυ�τητα� και του� 	διου� π�ρου�)
απ� τι� 30 Ιουν	ου 1993. Η µεταβ	βαση δεν συ-
νοδε!τηκε απ� αν�λογη α!ξηση τη� συµµετο-
χ�� του οµ�σπονδου κρ�του� στο µετοχικ� κε-
φ�λαιο τη� WestLB. Εντο!τοι�, απ� τον Ια-
νου�ριο 1992, το οµ�σπονδο κρ�το� τη�
Βορε	ου Ρηναν	α�-Βεστφαλ	α� εισ�πραττε για
την εισφορ� κεφαλα	ου ετ�σια αντιπαροχ�
0,6 % µετ� την αφα	ρεση των φ�ρων.

609. Η Bundesverband deutscher Banken,
�νωση ιδιωτικ�ν γερµανικ�ν τραπεζ�ν, υπ�-
βαλε καταγγελ	α ισχυριζ�µενη �τι η µεταβ	-
βαση συνιστο!σε παρ�νοµη κρατικ� εν	σχυση,
λ�γω τη� µη καταβολ�� κατ�λληλη� αποζη-
µ	ωση� για το κεφ�λαιο που εισ�φερε το οµ�-
σπονδο κρ�το�. Μετ� απ� ενδελεχ� εξ�ταση
του θ�µατο�, η Επιτροπ� �κρινε στι� 8 Ιουλ	ου
1999, �τι η αποζηµ	ωση την οπο	α �λαβε το
οµ�σπονδο κρ�το� δεν συν�δει µε την αποκα-
λο!µενη «αρχ� του ιδι�τη επενδυτ� σε οικο-
νοµ	α αγορ��» και �τι, συνεπ��, η WestLB
�λαβε παρ�νοµη κρατικ� εν	σχυση που δεν
συµβιβ�ζεται µε την κοιν� αγορ�. Η Επιτροπ�
κατ�ληξε στην �ποψη �τι, �σον αφορ� τα πε-
ριουσιακ� στοιχε	α που µεταβιβ�στηκαν στη
WestLB, η αποζηµ	ωση µε β�ση την αξ	α αγο-
ρ�� �πρεπε να ε	ναι 9,3 % ετησ	ω� µετ� την
αφα	ρεση των φ�ρων. Το ποσοστ� αυτ� υπο-
λογ	στηκε απ� την Επιτροπ� σ!µφωνα µε βα-
σικ� ποσοστ� απ�δοση� 12% (µ�ση απ�δοση
επενδ!σεων τ!που µετοχικο! κεφαλα	ου κατ�
τη στιγµ� τη� επ�νδυση�) προσαυξηµ�νο κατ�
1,5 % λ�γω των ιδιαιτεροτ�των τη� πρ�ξη�,
µε	ον 4,2% λ�γω τη� �λλειψη� ρευστ�τητα�
του εισφεροµ�νου κεφαλα	ου.

610. Παρ�λο που το Πρωτοδικε	ο ακ!ρωσε
την απ�φαση τη� Επιτροπ�� λ�γω ανεπαρ-
κο!� αιτιολογ	α� �σον αφορ� τον υπολογι-
σµ� του ποσο! τη� εν	σχυση� σε περ	που
808 εκατ. EUR, η απ�φαση επεκ!ρωσε, απο-
σαφην	ζοντ�� τι�, σηµαντικ�� πτυχ�� τη� πο-
λιτικ�� που εφαρµ�ζει η Επιτροπ� στον το-
µ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων, ιδ	ω� την εφαρ-
µογ� τη� αρχ�� του ιδι�τη επενδυτ� σε
οικονοµ	α τη� αγορ�� σε αποδοτικ� επιχε	-
ρηση. Tο Πρωτοδικε	ο απ�ρριψε τον σχετικ�
ισχυρισµ� των προσφευγ�ντων �τι η Επιτροπ�
διε!ρυνε παραν�µω� την �ννοια τη� κρατικ��
εν	σχυση� και επιβεβα	ωσε �τι πρ�κειται για
κρατικ� εν	σχυση, εφ�σον η απ�δοση που ζη-
τ�θηκε απ� το δηµ�σιο για την εν λ�γω επ�ν-
δυση ε	ναι µικρ�τερη απ� την απ�δοση που
θα ε	χε ζητ�σει ιδι�τη� επενδυτ�� σε οικο-
νοµ	α τη� αγορ�� για αν�λογη επ�νδυση. Το
Πρωτοδικε	ο �κρινε επ	ση� �τι η Επιτροπ� δι-
καιο!ται να λ�βει υπ�ψη τη µ�ση απ�δοση
των επενδ!σεων στον οικε	ο τοµ�α ο!τω� �στε
να προσδιορ	σει την ενδεδειγµ�νη απ�δοση. 133(1) Υπ�θεση T233-99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale

κατ� Επιτροπ��.



611. Στην υπ�θεση Van Calster και Cleeren (1),
προσβλ�θηκε εν�πιον του ∆ικαστηρ	ου βελ-
γικ�� ν�µο� (2) για την υγε	α των ζ�ων, ο οπο	ο�
ε	χε θεσπ	σει σ!στηµα χρηµατοδ�τηση� υπη-
ρεσι�ν για την καταπολ�µηση των ζωον�σων
και τη βελτ	ωση τη� υγιειν�� των ζ�ων και οι
προβλεπ�µενε� απ� αυτ�ν κρατικ�� ενισχ!-
σει�. Στ�χο� του ν�µου �ταν η καταπολ�µηση
των ζωον�σων για την προαγωγ� τη� δηµ�σια�
υγε	α� και τη� καλ�� οικονοµικ�� κατ�στα-
ση� των κτηνοτρ�φων. ∆υν�µει του εν λ�γω ν�-
µου, οι κκ. Van Calster και Cleeren και το σφα-
γε	ο Openbaar Slachthuis NV αναγκ�στηκαν
να καταβ�λουν εισφορ�� στο ταµε	ο του 1987.
Με την επ	δικη διαφορ�, οι προσφε!γοντε�
ζητο!σαν να του� επιστραφο!ν οι επιβαρ!ν-
σει� υποστηρ	ζοντα� �τι ε	χαν επιβληθε	 κατ�
παρ�βαση του κοινοτικο! δικα	ου.

612. Οι κκ. Van Calster και Cleeren προ�βα-
λαν τον ισχυρισµ� �τι ο καν�να� ο οπο	ο� εµπο-
δ	ζει τα κρ�τη µ�λη να προβα	νουν σε εν�ρ-
γειε� που παραβι�ζουν το �ρθρο 88 παρ�γρα-
φο� 3 τη� συνθ�κη� ΕΚ και ο οπο	ο� απορρ�ει
απ� την 	δια απ�φαση εφαρµ�ζεται εξ	σου στι�
ενισχ!σει� αναδροµικ�� ισχ!ο�, δηλαδ� σε
ενισχ!σει� τι� οπο	ε� επιθυµο!ν να χορηγ�-
σουν τα κρ�τη µ�λη για περ	οδο που �χει �δη
λ�ξει κατ� την κοινοπο	ηση τη� εν	σχυση�.

613. Το ∆ΕΚ προσδι�ρισε, πρ�τον, κατ� π�-
σον η υποχρ�ωση κοινοπο	ηση� των κρατι-
κ�ν ενισχ!σεων δυν�µει του �ρθρου 88 πα-
ρ�γραφο� 3 και οι συν�πειε� τη� µη συµµ�ρ-
φωση� µε την εν λ�γω υποχρ�ωση ισχ!ουν
και για τη µ�θοδο τη� χρηµατοδ�τηση� τη�
εν λ�γω εν	σχυση�. Το ερ�τηµα τ	θεται σε
σχ�ση µε µ�τρο εν	σχυση� που προβλ�πει κα-
θεστ�� επιβαρ!νσεων το οπο	ο αποτελε	 ανα-
π�σπαστο µ�ρο� του µ�τρου και �χει ω� ρητ�
και αποκλειστικ� στ�χο τη χρηµατοδ�τησ�
του. Το ∆ΕΚ �χει �δη κρ	νει �τι το �ρθρο 87
δεν επιτρ�πει στην Επιτροπ� να αποµον�νει
την εν	σχυση απ� τη µ�θοδο χρηµατοδ�τη-
σ�� τη� και να παραβλ�πει την εν λ�γω µ�-
θοδο, εφ�σον αυτ�, σε συνδυασµ� µε την εν	-
σχυση υπ� στεν� �ννοια, καθιστ� το σ!νολο
µη συµβιβ�σιµο µε την κοιν� αγορ� (3).

614. Συνεπ��, η µ�θοδο� χρηµατοδ�τηση� µ�-
τρου εν	σχυση� µπορε	 να καταστ�σει ολ�-
κληρο το καθεστ�� µη συµβιβ�σιµο µε την
κοιν� αγορ�. Συνεπ��, η εν	σχυση δεν µπορε	
να εξεταστε	 ξεχωριστ� απ� τι� επιπτ�σει�

τη� µεθ�δου χρηµατοδ�τηση�. Σε µια τ�τοια
περ	πτωση, η κοινοπο	ηση τη� εν	σχυση� που
προβλ�πεται απ� το �ρθρο 88 παρ�γραφο�
3 πρ�πει να καλ!πτει και τη µ�θοδο χρηµατο-
δ�τηση�, �τσι �στε η Επιτροπ� να µπορε	 να
την εξετ�σει επ	 τη β�σει �λων των πραγµα-
τικ�ν περιστατικ�ν. Αν δεν πληρο!ται η εν
λ�γω προϋπ�θεση, υπ�ρχει ο κ	νδυνο� να δη-
λ�σει η Επιτροπ� �τι µ�τρο εν	σχυση� ε	ναι
συµβατ�, εν�, αν γν�ριζε τη µ�θοδο χρηµα-
τοδ�τησ�� του, θα ε	χε δηλ�σει το αντ	θετο.
Εφ�σον η υποχρ�ωση κοινοπο	ηση� καλ!πτει
και τη µ�θοδο χρηµατοδ�τηση� τη� εν	σχυ-
ση�, οι συν�πειε� τη� µη συµµ�ρφωση� των
εθνικ�ν αρχ�ν µε το τελευτα	ο εδ�φιο του �ρ-
θρου 88 παρ�γραφο� 3 πρ�πει να ισχ!ουν και
για την εν λ�γω πτυχ� τη� εν	σχυση�. Το κρ�-
το� µ�λο� απαιτε	ται κατ’ αρχ�ν να επιστρ�-
ψει επιβαρ!νσει� που επιβλ�θηκαν κατ� πα-
ρ�βαση του κοινοτικο! δικα	ου.

615. Ο ν�µο� του 1998 κοινοποι�θηκε στην
Επιτροπ� και κρ	θηκε συµβιβ�σιµο� µε την
κοιν� αγορ� µε την απ�φαση του 1996. Συνε-
π��, τ�σο η εν	σχυση υπ� στεν� �ννοια �σο
και οι επιβαρ!νσει� που επιβλ�θηκαν για τη
χρηµατοδ�τησ� τη� ε	ναι ν�µιµε�, στο µ�τρο
που αφορο!ν την περ	οδο απ� την ακριβ� ηµε-
ροµην	α �κδοση� τη� απ�φαση�, 9 Αυγο!στου
1996, και µετ�. Εντο!τοι�, ο ν�µο� του 1998
επιβ�λλει επιβαρ!νσει� µε αναδροµικ� ισχ!
απ� την 1η Ιανουαρ	ου 1998. Μ�ρο� λοιπ�ν
των επιβαρ!νσεων που προβλ�πει ο ν�µο� του
1998 αφορ� περ	οδο προ τη� απ�φαση� του
1996. Συνεπ��, η επιβολ� απ� το ν�µο του
1998 επιβαρ!νσεων µε αναδροµικ� ισχ! ε	-
ναι παρ�νοµη, λ�γω του �τι δεν τηρ�θηκε η
υποχρ�ωση κοινοπο	ηση� πριν την �ναρξη
εφαρµογ�� του καθεστ�το� εν	σχυση�. �τσι,
οι εν λ�γω επιβαρ!νσει� επιβλ�θηκαν κατ�
παρ�βαση του τελευτα	ου εδαφ	ου του �ρθρου
88 παρ�γραφο� 3.

616. Το ∆ΕΚ �κρινε επ	ση� �τι η Επιτροπ�
δεν µπορε	 να διατ�ξει την αν�κτηση κρατι-
κ�ν ενισχ!σεων που καταβλ�θηκαν πριν την
�κδοση τη� απ�φασ�� τη� για το µοναδικ�
λ�γο �τι η εν	σχυση δεν ε	χε κοινοποιηθε	
κατ’ εφαρµογ� τη� Συνθ�κη�. Εντο!τοι�,
�κρινε �τι τα εθνικ� δικαστ�ρια �χουν τη δυ-
νατ�τητα αυτ�. Τα τελευτα	α «πρ�πει να λ�-
βουν #λα τα επακ#λουθα µ�τρα που προβλ�πει το
εθνικ# δ�καιο #σον αφορ� τ#σο την ισχ� των απο-
φ�σεων µε τι	 οπο�ε	 τ�θηκαν σε εφαρµογ� τα συ-
ναφ� µ�τρα εν�σχυση	 #σο και την αν�κτηση τη	
καταβληθε�σα	 χρηµατοδοτικ�	 στ�ριξη	» (4).
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(1) Συνεκδικασθε	σε� υποθ�σει� C-261/01 και C-262/01, Belgische
Staat κατ� Eugène van Calster και Felix Cleeren και Openbaar
Slachthuis NV.

(2) Moniteur belge τη� 17.4.1987.
(3) Υπ�θεση 47/69, Γαλλ	α κατ� Επιτροπ��, Συλλογ� [1970] 487,

παρ�γραφο� 4. (4) Βλ�πε σηµε	ο 64 τη� απ�φαση�.
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617. Με την απ�φαση που εξ�δωσε στι� 20 Nο-
εµβρ	ου (1) στην υπ�θεση Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie κατ� SA GEMO, το
∆ικαστ�ριο επεκ!ρωσε τη θ�ση τη� Επιτρο-
π��, που εκφρ�στηκε στο πλα	σιο εν εξελ	ξει
επ	σηµη� διαδικασ	α� �ρευνα� (2), �τι η δω-
ρε�ν αποµ�κρυνση σφαγειοαπορριµµ�των και
ζ�ων που βρ	σκονται νεκρ� στην εκµετ�λ-
λευση την οπο	α προσφ�ρει η γαλλικ� δηµ�-
σια υπηρεσ	α αξιοπο	ηση� ζωικ�ν καταλο	-
πων (equarissage) αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση
προ� του� κτηνοτρ�φου� και τα σφαγε	α. Το
∆ΕΚ επιβεβα	ωσε επ	ση� �τι η προσφορ� δω-
ρε�ν δηµ�σια� υπηρεσ	α� σε επιχειρ�σει� απο-
τελε	 �ντω� κρατικ� εν	σχυση προ� τι� εν λ�γω
επιχειρ�σει�, εφ�σον α) τη δαπ�νη τη� υπη-
ρεσ	α� φ�ρει το δηµ�σιο, β) οι επιχειρ�σει�
απαλλ�σσονται απ� δαπ�νη η οπο	α θα �πρεπε
κανονικ� να τι� βαρ!νει στο πλα	σιο τη� δρα-
στηρι�τητ�� του� και γ) η υπηρεσ	α προσφ�-
ρεται σε επιλεγµ�νε� επιχειρ�σει�.

618. Στην απ�φαση Freskot (3) τη� 22α� Μα7ου,
το ∆ικαστ�ριο κλ�θηκε να αποφανθε	 κατ� π�-

σον οιονε	 φορολογικ� επιβ�ρυνση που επι-
β�λλεται µ�νον σε εγχ�ρια προϊ�ντα ε	ναι κα-
θεαυτ� µη συµβιβ�σιµη µε κοιν� οργ�νωση
αγορ�� (ΚΟΑ). Η επιβ�ρυνση επεβ�λλετο
στον κ!κλο εργασι�ν αγροτικ�ν προϊ�ντων
και τα �σοδ� τη� προορ	ζονταν για τη χρηµα-
τοδ�τηση ασφαλιστικο! συστ�µατο� για του�
�λληνε� αγρ�τε�, το οπο	ο διαχειριζ�ταν ο
ΕΛΓΑ. Το ∆ΕΚ �κρινε �τι ακ�µα και στην πε-
ρ	πτωση που η επιβ�ρυνση επιβ�λλεται µ�-
νον σε εγχ�ρια προϊ�ντα και δεν γ	νεται δι�-
κριση µεταξ! εγχωρ	ων προϊ�ντων που µετα-
ποιο!νται και διατ	θενται στην εγχ�ρια αγορ�
και εκε	νων που εξ�γονται σε �λλα κρ�τη µ�λη,
µια οιονε	 φορολογικ� επιβ�ρυνση µπορε	 να
παραβι�ζει ΚΟΑ αν �χει επ	πτωση στο εµπ�-
ριο. Το ∆ικαστ�ριο επεσ�µανε ορισµ�να στοι-
χε	α β�σει των οπο	ων κρ	νεται κατ� π�σον
υπ�ρχει αν�λογη επ	πτωση: το επ	πεδο του
φ�ρου (�να υψηλ� επ	πεδο φ�ρου �χει εντο-
ν�τερη επ	πτωση απ� �να χαµηλ� επ	πεδο)·
τη δι�ρκεια (�να� µ�νιµο� φ�ρο� �χει εντον�-
τερη επ	πτωση απ� �να βραχυπρ�θεσµο φ�ρο)·
τον δικαιο!χο και την αντιστ�θµιση (αν τα
�σοδα απ� το φ�ρο επιστρ�φονται στα προϊ�-
ντα επ	 των οπο	ων επιβ�λλονται, η πιθαν�
επ	πτωση µει�νεται � µπορε	 να αποκλειστε	).

E — ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
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(2) Υπ�θεση C-126/01.
(3) C 49/2002.
(3) Υπ�θεση C-355/00.
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1. ¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜

Γενικ�	 αρχ�	

619. Ε	ναι σηµαντικ� να διευκρινιστο!ν οι
προϋποθ�σει� υπ� τι� οπο	ε� τα κρ�τη µ�λη
µπορο!ν να παρ�σχουν χρηµατοδοτικ� στ�-
ριξη στι� επιχειρ�σει� του� στι� οπο	ε� �χει
ανατεθε	 η παροχ� υπηρεσι�ν γενικο! οικο-
νοµικο! συµφ�ροντο� (ΥΓΟΣ), και ιδ	ω� η
σχ�ση αν�µεσα στι� εν λ�γω χρηµατοδοτ�-
σει� και του� κοινοτικο!� καν�νε� για τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει�. Προκειµ�νου να αυξηθε	 η
προβλεψιµ�τητα και η ασφ�λεια δικα	ου για
τα κρ�τη µ�λη, η Επιτροπ� ε	χε προτε	νει,
στην �κθεσ� τη� προ� το Ευρωπαϊκ� Συµ-
βο!λιο του Λ�ακεν που πραγµατοποι�θηκε
στι� 14 και 15 ∆εκεµβρ	ου 2001, µια προσ�γ-
γιση δ!ο φ�σεων:

— Σε πρ�τη φ�ση, εκπ�νηση κοινοτικο!
πλαισ	ου για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� που
χορηγο!νται υπ� µορφ� αντιστ�θµιση�
δηµ�σια� υπηρεσ	α�.

— Σε δε!τερη φ�ση, και στο µ�τρο που θα
κριν�ταν σκ�πιµο β�σει τη� εµπειρ	α� η
οπο	α θα αποκτ�το απ� την εφαρµογ� του
εν λ�γω πλαισ	ου, εκπ�νηση κανονισµο!
απαλλαγ�� κατ� κατηγορ	α, το πεδ	ο
εφαρµογ�� του οπο	ου θα �πρεπε να
προσδιοριστε	 προσεκτικ�.

620. Η ολοκλ�ρωση των εργασι�ν αυτ�ν κα-
θυστ�ρησε λ�γω των αβεβαιοτ�των που πε-
ρι�βαλλαν τον νοµικ� χαρακτηρισµ� των αντι-
σταθµ	σεων δηµ�σια� υπηρεσ	α�. Στο ζ�τηµα
αυτ�, η απ�φαση του ∆ικαστηρ	ου τη� 24η�
Ιουλ	ου στην υπ�θεση Altmark (1) προσφ�ρει
σηµαντικ�� διευκριν	σει� �σον αφορ� τον
τρ�πο εφαρµογ�� των �ρθρων 87 και 88 τη�
Συνθ�κη� στι� δηµ�σιε� χρηµατοδοτ�σει�
των επιχειρ�σεων στι� οπο	ε� �χει ανατεθε	
η παροχ� ΥΓΟΣ.

Η υπ#θεση Altmark

621. Η υπ�θεση επ	 τη� οπο	α� εκδ�θηκε η
εν λ�γω απ�φαση αφορ� τον τρ�πο χορ�γη-
ση� αδει�ν λειτουργ	α� τακτικ�ν συγκοινω-
νιακ�ν γραµµ�ν µε υπεραστικ� λεωφορε	α
στο γερµανικ� καντ�νιο Landkreis Stendal,
καθ�� και τι� δηµ�σιε� επιδοτ�σει� που χο-
ρηγ�θηκαν για την παροχ� των ω� �νω υπη-
ρεσι�ν. Οι �δειε� εκµετ�λλευση� χορηγ�-
θηκαν απ� τι� αρµ�διε� γερµανικ�� αρχ��
στην επιχε	ρηση Altmark Trans το 1990 και

στη συν�χεια παρατ�θηκαν δ!ο φορ�� το 1994
και το 1996. Οι �δειε� προ�βλεπαν ορισµ�νε�
υποχρε�σει� για την επιχε	ρηση, ιδ	ω� �σον
αφορ� την τ�ρηση των κοµ	στρων και των
ωραρ	ων που καθ�ριζαν οι δηµ�σιε� αρχ��.
Σε αντιστ�θµισµα, µπορο!σαν να χορηγηθο!ν
οικονοµικ�� αντισταθµ	σει� για την κ�λυψη
του ελλε	µµατο� εκµετ�λλευση�.

622. Μια ανταγωνιστικ� επιχε	ρηση, τη�
οπο	α� οι αιτ�σει� χορ�γηση� αδει�ν εκµε-
τ�λλευση� ε	χαν απορριφθε	 απ� τι� γερµα-
νικ�� αρχ��, �σκησε προσφυγ� εν�πιον των
γερµανικ�ν δικαστηρ	ων υποστηρ	ζοντα� �τι
η Altmark δεν πληρο!σε τι� προϋποθ�σει�
που �θετε η γερµανικ� νοµοθεσ	α. Συγκε-
κριµ�να, η προσφε!γουσα ισχυρ	στηκε �τι η
Altmark δεν �ταν οικονοµικ� υγι�� επιχε	-
ρηση, εφ�σον δεν θα µπορο!σε να επιβι�σει
χωρ	� δηµ�σιε� επιδοτ�σει�. Το δευτερο-
β�θµιο δικαστ�ριο �κανε δεκτ� τον ισχυρι-
σµ� και ακ!ρωσε τι� �δειε� που ε	χαν χορη-
γηθε	 στην Altmark. Για να ε	ναι εφαρµοστ�ο
το �ρθρο 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�, απαι-
τε	ται να αποδειχθε	 �τι η συγκεκριµ�νη επι-
χε	ρηση χα	ρει πλεονεκτ�µατο� του οπο	ου
δεν θα ε	χε τ!χει υπ� τι� κανονικ�� συνθ�κε�
τη� αγορ��. Η Επιτροπ� θεωρο!σε παραδο-
σιακ� �τι το εν λ�γω κριτ�ριο δεν πληρο!ται
στην περ	πτωση αντισταθµ	σεων δηµ�σια�
υπηρεσ	α�, εφ�σον αυτ�� απλ�� «αντισταθ-
µ	ζουν» µια συγκεκριµ�νη επιβ�ρυνση που
επιβ�λλει το κρ�το�.

623. Το ∆ΕΚ εξ�δωσε προδικαστικ� απ�-
φαση για το θ�µα κατ�πιν προσφυγ�� τη�
Αltmark. Στην απ�φασ� του το ∆ΕΚ επικυ-
ρ�νει την αντισταθµιστικ� προσ�γγιση, οριο-
θετ�ντα� �µω� αυστηρ� τι� προϋποθ�σει� υπ�
τι� οπο	ε� τα κρ�τη µ�λη µπορο!ν να χορη-
γο!ν αντισταθµ	σει� που δεν χαρακτηρ	ζονται
κρατικ�� ενισχ!σει�.

624. Το ∆ΕΚ υπενθ!µισε καταρχ�� �τι απα-
ρα	τητη προϋπ�θεση για να αποτελε	 �να µ�-
τρο κρατικ� εν	σχυση ε	ναι η !παρξη πλεο-
νεκτ�µατο�. Σ!µφωνα µε την προηγο!µενη
νοµολογ	α του στι� υποθ�σει� ADBHU και
Ferring, το ∆ΕΚ καταλ�γει στο συµπ�ρασµα
�τι «στο βαθµ� που µια κρατικ� παρ�µβαση
πρ�πει να θεωρηθε	 ω� αντιστ�θµιση αποτε-
λο!σα την αντιπαροχ� �ναντι παρεχοµ�νων εκ
µ�ρου� των δικαιο!χων επιχειρ�σεων υπη-
ρεσι�ν προ� εκπλ�ρωση υποχρε�σεων δη-
µ�σια� υπηρεσ	α�, �τσι �στε οι επιχειρ�σει�
αυτ�� να µην επωφελο!νται στην πραγµατι-
κ�τητα απ� �να οικονοµικ� πλεον�κτηµα, µε
αποτ�λεσµα να µην περι�ρχονται λ�γω τη�
ω� �νω παρεµβ�σεω� οι επιχειρ�σει� αυτ�� σε
ευνοϊκ�τερη θ�ση ω� προ� τον ανταγωνισµ� 137

(1) Υπ�θεση C-280/2000.



σε σχ�ση µε τι� επιχειρ�σει� που τι� αντα-
γων	ζονται, η παρ�µβαση αυτ� δεν εµπ	πτει
στο πεδ	ο εφαρµογ�� του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�».

625. Εντο!τοι�, το ∆ΕΚ κρ	νει �τι, για να µην
υπ�ρχει κρατικ� εν	σχυση, πρ�πει να πλη-
ρο!νται τ�σσερι� προϋποθ�σει�:

— Η δικαιο!χο� επιχε	ρηση πρ�πει να ε	ναι
πρ�γµατι επιφορτισµ�νη µε την εκπλ�-
ρωση υποχρε�σεω� δηµ�σια� υπηρεσ	α�,
εν� η υποχρ�ωση αυτ� πρ�πει να ε	ναι
σαφ�� καθορισµ�νη.

— Οι βασικ�� παρ�µετροι β�σει των οπο	ων
υπολογ	ζεται η αντιστ�θµιση πρ�πει να
�χουν προσδιοριστε	 προηγουµ�νω� αντι-
κειµενικ� και µε διαφ�νεια, µε σκοπ� να
αποφευχθε	 το ενδεχ�µενο να περιλαµ-
β�νει η αντιστ�θµιση αυτ� �να οικονο-
µικ� πλεον�κτηµα ικαν� να ευνο�σει τη
δικαιο!χο επιχε	ρηση �ναντι των αντα-
γωνιστρι�ν τη�.

— Η αντιστ�θµιση δεν µπορε	 να υπερβα	-
νει το µ�τρο του αναγκα	ου για την κ�-
λυψη του συν�λου � µ�ρου� των δαπα-
ν�ν που πραγµατοποιο!νται λ�γω τη� εκ-
πλ�ρωση� υποχρε�σεω� παροχ��
δηµ�σια� υπηρεσ	α�, λαµβανοµ�νων
υπ�ψη των σχετικ�ν εσ�δων και εν�� ευ-
λ�γου κ�ρδου�.

— Mταν η επιλογ� τη� επιχειρ�σεω� στην
οπο	α πρ�κειται να ανατεθε	 η εκπλ�-
ρωση υποχρε�σεω� παροχ�� δηµ�σια�
υπηρεσ	α� σε συγκεκριµ�νη περ	πτωση
δεν πραγµατοποιε	ται στο πλα	σιο δια-
δικασ	α� συν�ψεω� δηµ�σια� συµβ�σεω�,
παρ�χουσα� τη δυνατ�τητα επιλογ�� του
υποψηφ	ου που ε	ναι σε θ�ση να παρ�-
σχει τι� σχετικ�� υπηρεσ	ε� µε το µι-
κρ�τερο, για το κοινωνικ� σ!νολο, κ�-
στο�, το επ	πεδο τη� απαρα	τητη� αντι-
σταθµ	σεω� πρ�πει να καθορ	ζεται β�σει
αναλ!σεω� των δαπαν�ν στι� οπο	ε� θα
προ�βαινε µια µ�ση επιχε	ρηση µε χρη-
στ� διαχε	ριση και κατ�λληλα εξοπλι-
σµ�νη µε µεταφορικ� µ�σα προ� ικανο-
πο	ηση των απαιτ�σεων δηµ�σια� υπη-
ρεσ	α� προκειµ�νου να εκπληρ�σει τι�
ω� �νω υποχρε�σει�, λαµβανοµ�νων
υπ�ψη των σχετικ�ν εσ�δων και εν�� ευ-
λ�γου κ�ρδου� απ� την εκπλ�ρωση των
υποχρε�σεων αυτ�ν.

626. Εφ�σον πληρο!νται τα κριτ�ρια αυτ�,
οι αντισταθµ	σει� δεν αποτελο!ν κρατικ��
ενισχ!σει� και συνεπ�� η υποχρ�ωση προη-

γο!µενη� κοινοπο	ηση� δεν ε	ναι εφαρµο-
στ�α.

627. Το ∆ικαστ�ριο επικυρ�νει �τσι, απ�
πολλ�� απ�ψει�, την προσ�γγιση που ακο-
λουθε	 παραδοσιακ� η Επιτροπ�: Mσον αφορ�
το χαρακτηρισµ� υπηρεσ	α� γενικο! συµφ�-
ροντο�, αντισταθµ	σει� δηµ�σια� υπηρεσ	α�
µπορο!ν να παρασχεθο!ν µ�νον υπ�ρ επιχει-
ρ�σεων που �χουν πρ�γµατι αναλ�βει την πα-
ροχ� ΥΓΟΣ. Παρ�λο που τα κρ�τη µ�λη δια-
θ�τουν ευρ! περιθ�ριο εκτ	µηση� γι’ αυτ� το
θ�µα, η Επιτροπ� οφε	λει εντο!τοι� να επα-
γρυπνε	 �στε αυτ� η αρµοδι�τητα των κρατ�ν
µελ�ν να ασκε	ται χωρ	� πρ�δηλα σφ�λµατα.
∆εν θα �ταν δικαιολογηµ�νο να χορηγο!νται
δηµ�σιε� επιδοτ�σει� σε επιχειρ�σει� που
ασκο!ν δραστηρι�τητε� οι οπο	ε� προδ�λω�
δεν αποβλ�πουν σε κ�ποιο στ�χο γενικο! συµ-
φ�ροντο�. Κατ� την 	δια �ννοια, ε	ναι επιτα-
κτικ� να διευκριν	ζονται σαφ�� οι υποχρε�-
σει� τη� επιχε	ρηση� στην οπο	α �χει ανατε-
θε	 η παροχ� ΥΓΟΣ. Η !παρξη κρατικ��
πρ�ξη� που να διευκριν	ζει, αφεν��, τι� υπο-
χρε�σει� που αναλαµβ�νει η επιχε	ρηση και,
αφετ�ρου, τι� υποχρε�σει� που αναλαµβ�νει
το κρ�το�, ιδ	ω� �σον αφορ� την οικονοµικ�
αντιστ�θµιση, αποτελε	 απαρα	τητη προϋπ�-
θεση για την !παρξη διαφ�νεια� στον τοµ�α
τη� χρηµατοδ�τηση� των δηµοσ	ων υπηρε-
σι�ν.

628. Ο τρ�πο� καθορισµο! και υπολογισµο!
τη� αντιστ�θµιση� αποτελε	 µια απ� τι� ση-
µαντικ�τερε� πτυχ��. Η απα	τηση προηγο!-
µενου προσδιορισµο! των παραµ�τρων υπο-
λογισµο! τη� αντιστ�θµιση� αποτελε	 λογικ�
απ�ρροια τη� «συµβατικοπο	ηση�» των σχ�-
σεων µεταξ! του κρ�του� και τη� επιχε	ρη-
ση� στην οπο	α �χει ανατεθε	 η παροχ�
ΥΓΟΣ. Eλλε	ψει προηγο!µενου προσδιορι-
σµο! των παραµ�τρων, η κ�λυψη απ� το κρ�-
το� ενδεχ�µενου ελλε	µµατο� εκµετ�λλευ-
ση� αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση. Η απα	τηση
την οπο	α τ�σσει το ∆ικαστ�ριο δεν αφορ�
το ποσ� τη� αντιστ�θµιση�, αλλ� αποκλει-
στικ� τι� παραµ�τρου� υπολογισµο! τη�. Η
απ�φαση δεν διευκριν	ζει την �ννοια τη� «πα-
ραµ�τρου». To κριτ�ριο αυτ� το οπο	ο τ�σ-
σει το ∆ικαστ�ριο ε	ναι σ!µφωνο και µε την
πρακτικ� που ακολουθε	 η Επιτροπ� κατ� τη
λ�ψη των αποφ�σε�ν τη�. Παρ�λο που οι επι-
χειρ�σει� στι� οπο	ε� �χει ανατεθε	 η παροχ�
ΥΓΟΣ πρ�πει να µπορο!ν να διαθ�τουν του�
π�ρου� που απαιτο!νται για τη λειτουργ	α τη�
υπηρεσ	α�, θα �ταν αδικαιολ�γητο η αντι-
στ�θµιση εκ µ�ρου� του κρ�του� να υπερβα	-
νει την πραγµατοποιο!µενη δαπ�νη. Το ∆ι-
καστ�ριο επιβεβα	ωσε επ	ση� �τι οι εν λ�γω138
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επιχειρ�σει� δικαιο!νται πρ�γµατι �να ε!-
λογο κ�ρδο�.

629. Η απ�φαση επιφ�ρει ορισµ�νε� τροπο-
ποι�σει� στην προσ�γγιση που ακολουθε	ται
για τον υπολογισµ� τη� αντιστ�θµιση�. Σ!µ-
φωνα µε το ∆ικαστ�ριο, εφ�σον η επιλογ�
τη� επιχε	ρηση� που �χει αναλ�βει την πα-
ροχ� ΥΓΟΣ πραγµατοποιε	ται «στο πλα	σιο
διαδικασ	α� συν�ψεω� δηµ�σια� συµβ�σεω�,
παρ�χουσα τη δυνατ�τητα επιλογ�� του υπο-
ψηφ	ου που ε	ναι σε θ�ση να παρ�σχει τι�
σχετικ�� υπηρεσ	ε� µε το µικρ�τερο, για το
κοινωνικ� σ!νολο, κ�στο�», η εν λ�γω αντι-
στ�θµιση δεν αποτελε	 κρατικ� εν	σχυση.

Πρ�σινο Βιβλ�ο για τι	 υπηρεσ�ε	 κοιν�	
ωφ�λεια	

630. Το Ευρωπαϊκ� Συµβο!λιο και το Ευρω-
παϊκ� Κοινοβο!λιο ε	χαν ζητ�σει απ� την
Επιτροπ� να µελετ�σει τη σκοπιµ�τητα θ�-
σπιση� οδηγ	α�-πλαισ	ου για τι� υπηρεσ	ε�
κοιν�� ωφ�λεια�.

631. Οι εν λ�γω υπηρεσ	ε� κοιν�� ωφ�λεια�
ποικ	λλουν σηµαντικ� µεταξ! των κρατ�ν µε-
λ�ν και καλ!πτουν ευρ! φ�σµα δραστηριο-
τ�των που συνδ�ονται σε µεγ�λο βαθµ� µε τι�
επιλογ�� που �χει πραγµατοποι�σει κ�θε κρ�-
το� µ�λο�. Η Ευρωπαϊκ� �νωση σ�βεται αυτ�
την ποικιλοµορφ	α και τον σηµαντικ� ρ�λο
που διαδραµατ	ζουν οι εθνικ��, περιφερεια-
κ�� � τοπικ�� αρχ��. Πριν να εξετ�σει τη σκο-
πιµ�τητα θ�σπιση� οδηγ	α�-πλαισ	ου, η Επι-
τροπ� �κρινε χρ�σιµο να διοργαν�σει ευρε	α
συζ�τηση για τη θ�ση των υπηρεσι�ν κοιν��
ωφ�λεια� στο πλα	σιο τη� ευρωπαϊκ�� οικο-
δ�µηση�.

632. Το Πρ�σινο Βιβλ	ο το οπο	ο εν�κρινε
η Επιτροπ� τον Μ�ιο 2003 πραγµατε!εται
τ�σσερα κυρ	ω� θ�µατα:

— Την εµβ�λεια µια� ενδεχ�µενη� κοινο-
τικ�� δρ�ση� εφαρµογ�� τη� Συνθ�κη� µε
πλ�ρη σεβασµ� τη� αρχ�� τη� επικουρι-
κ�τητα�.

— Τι� αρχ�� που µπορο!ν να περιληφθο!ν
σε ενδεχ�µενη οδηγ	α-πλα	σιο � σε �λλη
γενικ� πρ�ξη σχετικ� µε τι� υπηρεσ	ε�
κοιν�� ωφ�λεια� και την προστιθ�µενη
αξ	α µια� τ�τοια� πρ�ξη�.

— Τον ορισµ� τη� χρηστ�� διακυβ�ρνηση�
στον τοµ�α τη� οργ�νωση�, τη� ρ!θµι-
ση�, τη� χρηµατοδ�τηση� και τη� αξιο-
λ�γηση� των υπηρεσι�ν κοιν�� ωφ�-
λεια�, ο!τω� �στε να βελτιωθε	 η αντα-
γωνιστικ�τητα τη� οικονοµ	α� και να

εξασφαλιστε	 η πραγµατικ� και δ	καιη
πρ�σβαση �λων των ατ�µων σε ποιοτι-
κ�� υπηρεσ	ε� που να ανταποκρ	νονται
στι� αν�γκε� του�.

— Τα µ�τρα που θα µπορο!σαν να συµβ�-
λουν στην α!ξηση τη� ασφ�λεια� δικα	ου
και να επιτρ�ψουν τον συνεκτικ� και αρ-
µονικ� συντονισµ� µεταξ! του στ�χου
τη� διατ�ρηση� ποιοτικ�ν υπηρεσι�ν
κοιν�� ωφ�λεια� και τη� αυστηρ�� εφαρ-
µογ�� των καν�νων που δι�πουν τον αντα-
γωνισµ� και την εσωτερικ� αγορ�.

633. Το εν λ�γω Πρ�σινο Βιβλ	ο προκ�λεσε
πολλ�� αντιδρ�σει� εκ µ�ρου� του Ευρωπαϊ-
κο! Κοινοβουλ	ου, των κρατ�ν µελ�ν και τη�
κοινων	α� των πολιτ�ν. Υπ� το φω� των εν
λ�γω αντιδρ�σεων, η Επιτροπ� θα αποφασ	-
σει το 2004 τη συν�χεια που θα πρ�πει να δο-
θε	 στο εν λ�γω Πρ�σινο Βιβλ	ο.

2. ÀÔı¤ÛÂÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ

Εν�ργεια

634. Eφαρµ�ζοντα� για πρ�τη φορ� τη νοµο-
λογ	α Altmark, η Επιτροπ� εν�κρινε στι�
18 ∆εκεµβρ	ου µ�τρο για την προ�θηση των
επενδ!σεων σε ν�ου� σταθµο!� παραγωγ��
εν�ργεια� στην Ιρλανδ	α προκειµ�νου να πα-
γιωθε	 η ασφ�λεια του εφοδιασµο! σε ηλε-
κτρικ� εν�ργεια (1).

635. Στην απ�φαση αυτ�, η Επιτροπ� εφ�ρ-
µοσε τα κριτ�ρια που ε	χε θ�σει το ∆ικαστ�-
ριο και κατ�ληξε στο συµπ�ρασµα �τι ο µη-
χανισµ�� που ε	χαν κοινοποι�σει οι ιρλανδι-
κ�� αρχ�� στι� 8 Οκτωβρ	ου δεν περιελ�µβανε
στοιχε	ο κρατικ�� εν	σχυση�. Αφο! διαπ	-
στωσαν �λλειµµα ικαν�τητα� παραγωγ��
εν�ργεια� στην εθνικ� αγορ� στο �µεσο µ�λ-
λον, οι ιρλανδικ�� αρχ�� δηµιο!ργησαν �να
σ!στηµα που επιτρ�πει την κ�λυψη του ελ-
λε	µµατο� προσφορ�� εν�ργεια� στην Ιρλαν-
δ	α.

636. Η ιρλανδικ�� αρχ�� προκ�ρυξαν δια-
φαν� διαδικασ	α υποβολ�� προσφορ�ν, ανοι-
κτ� σε �λου� του� κοινοτικο!� φορε	�. Στου�
επιλεγ�ντε� υποψηφ	ου� ανατ�θηκαν συµβ�-
σει� που προ�βλεπαν την καταβολ� πριµο-
δοτ�σεων για τη δι�θεση τη� παραγωγικ��
ικαν�τητ�� του�. Οι εν λ�γω πριµοδοτ�σει�
κλιµακ�νονται σε συν�ρτηση µε το µ�ρο� τη�
επ�νδυση� που οι επιχειρ�σει� παραγωγ��

139
(1) N-475/03.



εν�ργεια� θα µπορο!σαν να αποσβ�σουν µ�σω
τη� αγορ��.

637. Στην απ�φασ� του για την υπ�θεση
Altmark, το ∆ικαστ�ριο �θεσε τ�σσερα κρι-
τ�ρια β�σει των οπο	ων προσδιορ	ζεται κατ�
π�σον η καταβολ� απ� το κρ�το� αντιστ�θ-
µιση� για υποχρ�ωση υπηρεσ	α� γενικο! οι-
κονοµικο! συµφ�ροντο� µπορε	 να µη χαρα-
κτηριστε	 κρατικ� εν	σχυση κατ� την �ννοια
του �ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 τη� Συνθ�κη�.

638. ∆εδοµ�νου �τι το µ�τρο που θ�σπισαν
οι ιρλανδικ�� αρχ�� πληρο!σε και τα τ�σσερα
κριτ�ρια, η Επιτροπ� αποφ�σισε να µην εγε	-
ρει αντιρρ�σει�. Η απ�φαση εξετ�ζει ιδ	ω�
το ζ�τηµα του χαρακτηρισµο! υπηρεσ	α� γε-
νικο! οικονοµικο! συµφ�ροντο� στην αγορ�
ηλεκτρικ�� εν�ργεια�. Κρ	νει �τι, δεδοµ�νου
ιδ	ω� του νησιωτικο! χαρακτ�ρα τη� Ιρλαν-
δ	α�, το γεγον�� τη� εξασφ�λιση� «αποθεµα-
τικ�� ικαν�τητα�» που να επιτρ�πει στου� φο-
ρε	� διανοµ�� να εξασφαλ	ζουν την παροχ�
ηλεκτρικ�� εν�ργεια� σε �λου� του� κατανα-
λωτ�� αν� π�σα στιγµ� του �του� µπορε	 να
αποτελε	 αν�λογη υπηρεσ	α γενικο! οικονο-
µικο! συµφ�ροντο�.

Ταχυδροµικ#	 τοµ�α	

639. Στι� 27 Μα7ου, 23 Ιουλ	ου και 11 Νοεµ-
βρ	ου, η Επιτροπ� εξ�δωσε τρει� αποφ�σει�
µε τι� οπο	ε� κρ	θηκε �τι δεν �πρεπε να εγερ-
θο!ν αντιρρ�σει� σε κυβερνητικ� µ�τρα αντι-
στ�θµιση� που κοινοπο	ησαν οι κυβερν�σει�
του ΗΒ (1), του Βελγ	ου (2) και τη� (3) Ελλ�δα�.

640. Η κυβ�ρνηση του ΗΒ κοινοπο	ησε µια
επιπλ�ον σειρ� µ�τρων σχετικ�ν µε τον τα-
χυδροµικ� οργανισµ� Post Office Limited
(POL). Στ�χο� των µ�τρων �ταν να αποκατα-
σταθε	 η βιωσιµ�τητα τη� POL, να διατηρη-
θε	 το εκτεταµ�νο τη� δ	κτυο καθολικ�� υπη-
ρεσ	α� σε αγροτικ�� περιοχ�� και να µπορ�-
σει ο οργανισµ�� να παρ�χει συγκεκριµ�νε�
υπηρεσ	ε� γενικο! οικονοµικο! συµφ�ροντο�.
Η POL, η µεγαλ!τερη επιχε	ρηση λιανικ�ν
υπηρεσι�ν τη� Ευρ�πη� απ� �ποψη αριθµο!
υποκαταστηµ�των και κατ� 100% θυγατρικ�
του οµ	λου Royal Mail Group plc, ο οπο	ο� µε
τη σειρ� του αν�κει καθ’ ολοκληρ	α στο δη-
µ�σιο, ενεργε	 ω� το κ!ριο σηµε	ο διασ!νδε-
ση� µεταξ! τη� κυβ�ρνηση� και των πολιτ�ν
παρ�χοντα� σε ολ�κληρη τη χ�ρα ελε!θερη
πρ�σβαση σε υπηρεσ	ε�, κατ� κ!ριο λ�γο γε-
νικο! οικονοµικο! συµφ�ροντο� (90% του κ!-

κλου εργασι�ν). Οι ζηµ	ε� τη� POL, η οπο	α
αποτελε	 δ	κτυο δηµ�σια� υπηρεσ	α�, οφε	-
λονται κατ� κ!ριο λ�γο στην υποχρ�ωση κα-
θολικ�� κ�λυψη� τη� χ�ρα�, η οπο	α οδηγε	
στη διατ�ρηση διαρθρωτικ� ζηµιογ�νων υπο-
καταστηµ�των. Χωρ	� το υπ�ρχον δ�νειο απ�
τον �µιλο Royal Mail Group plc, η POL θα
ε	χε πα!σει να λειτουργε	.

641. Τα τρ	α κοινοποιηθ�ντα µ�τρα αποτε-
λο!ν δυνητικ� κρατικ� εν	σχυση δυν�µει του
�ρθρου 87 παρ�γραφο� 1. Εντο!τοι�, η σχε-
διαζ�µενη ετ�σια αντιστ�θµιση 150 εκατ. αγ-
γλικ�ν λιρ�ν (κατ’ αν�τατο �ριο) για τα υπο-
καταστ�µατα τη� υπα	θρου δεν υπερβα	νει το
κ�στο� τη� διατ�ρηση� των 2 000 διαρθρω-
τικ� ζηµιογ�νων υποκαταστηµ�των τη� υπα	-
θρου, λαµβανοµ�νη� υπ�ψη τη� θετικ�� συ-
νεισφορ�� ανταγωνιστικ�ν δραστηριοτ�των.
Οι καταβολ�� εκ µ�ρου� τη� κυβ�ρνηση� (αν�-
τατο �ριο 1,3 δισ.) —µε στ�χο, πρ�τον, να
µπορ�σει η POL να αποπληρ�σει τα δ�νεια
που τη� �χει χορηγ�σει ο �µιλο� Royal Mail
Group και, στη συν�χεια, να καλ!ψει πλ�ρω�
�λε� τι� δανειακ�� τη� υποχρε�σει� �ω� τα
τ�λη του οικονοµικο! �του� 2006/7— �χουν
σχεδιαστε	 �τσι �στε να αποτελο!ν το ελ�-
χιστο απαρα	τητο για τη συν�χιση τη� λει-
τουργ	α� τη� POL. Το δ�νειο για κεφ�λαια
κ	νηση� προ� την POL —η οπο	α δεν ε	ναι
τρ�πεζα και συνεπ�� δεν �χει πρ�σβαση σε
καταθ�σει�— µ�χρι ποσ� 1 150 εκατ. GBP
κατ’ αν�τατο �ριο �χει επ	ση� σχεδιαστε	
�τσι �στε να αποτελε	 το ελ�χιστο απαρα	-
τητο που να επιτρ�πει τη συνεχιζ�µενη πα-
ροχ� απ� τα υποκαταστ�µατα υπηρεσι�ν γε-
νικο! οικονοµικο! συµφ�ροντο� τοι� µετρη-
το	�.

642. Επιπλ�ον, η σαφ�� οριοθ�τηση εµποδ	-
ζει τυχ�ν διπλ� αντιστ�θµιση εκ µ�ρου� τη�
κυβ�ρνηση� στο πλα	σιο τη� συνολικ�� δ�-
σµη� µ�τρων υπ�ρ τη� POL (το προηγο!µενο
�το�, η Επιτροπ� εν�κρινε �λλε� δ!ο σειρ��
κοινοποιηθ�ντων µ�τρων). Τ�λο�, η κυβ�ρ-
νηση του ΗΒ δεσµε!θηκε να ανακτ�σει τυ-
χ�ν υπεραντιστ�θµιση που θα µπορο!σε να
διαπιστωθε	 απ� του� ξεχωριστο!� λογαρια-
σµο!� τη� POL.

643. Εφ�σον �χουν προβλεφθε	 µηχανισµο	
a priori αποτροπ�� τυχ�ν υπεραντιστ�θµιση�,
� αν�κτησ�� τη� a posteriori, εφ�σον �θελε
συµβε	, δεν δ	δεται κ�ποιο πραγµατικ� πλε-
ον�κτηµα στην POL. Σε τελικ� αν�λυση, αυτ�
σηµα	νει �τι τα µ�τρα συµβιβ�ζονται µε την
κοιν� αγορ�, πρ�γµα που οδ�γησε στην απ�-
φαση τη� Επιτροπ�� τη� 27η� Μα7ου να µην
εγε	ρει αντιρρ�σει�.140

(1) N 784/2002.
(2) N 763/2002.
(3) N 183/2003.
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644. H Eπιτροπ� αξιολ�γησε προτειν�µενη
εισφορ� κεφαλα	ου 300 εκατ. EUR στον βελ-
γικ� ταχυδροµικ� οργανισµ�, La Poste SA,
την οπο	α κοινοπο	ησε το βελγικ� δηµ�σιο
στον ταχυδροµικ� τοµ�α.

645. Στην πραγµατικ�τητα, η ακ!ρωση τη�
ρ�τρα� απ�συρση� δεν παρε	χε πλεον�κτηµα
στην La Poste, εφ�σον την �θετε στην 	δια
θ�ση µε ιδι�τη επενδυτ� σε οικονοµ	α τη�
αγορ��. Κατ� την 	δια �ννοια, δεν ε	χε παρα-
σχεθε	 κρατικ� εγγ!ηση —η οπο	α µπορε	 να
δοθε	 µ�νον κατ�πιν α	τηση�— εν� η απαλ-
λαγ� απ� τη φορολογ	α εταιρικ�ν κερδ�ν
ε	χε ουδ�τερη επ	πτωση, δεδοµ�νου �τι τα
καθαρ� σωρευθ�ντα αποτελ�σµατα κατ� την
υπ� εξ�ταση περ	οδο �ταν αρνητικ�. Συνε-
π��, τα δ!ο αυτ� µ�τρα δεν οδ�γησαν σε µε-
ταβ	βαση κρατικ�ν π�ρων. Καν�να απ� τα
τρ	α µ�τρα δεν αποτελε	 εν	σχυση, εφ�σον
καν�να του� δεν πληρο	 τι� τ�σσερι� προϋ-
ποθ�σει� που τ�σσει το �ρθρο 87 παρ�γρα-
φο� 1 τη� συνθ�κη� ΕΚ.

646. Απ� την �λλη πλευρ�, κρ	θηκε �τι οι δ!ο
προηγο!µενε� αυξ�σει� κεφαλα	ου που δεν
ε	χαν κοινοποιηθε	, η απαλλαγ� απ� τοπι-
κο!� φ�ρου� και η υπεραντιστ�θµιση του κα-
θαρο! κ�στου� δηµ�σια� υπηρεσ	α� για το
δι�στηµα µεταξ! 1993 και 1995 — �πω� κα-
ταχωρ�θηκε στου� χωριστο!� λογαρια-
σµο!�— ενδ�χεται να αποτελο!ν κρατικ� εν	-
σχυση κατ� την �ννοια του �ρθρου 87 παρ�-
γραφο� 1 ΕΚ.

647. Απ� το διαχωρισµ� των λογαριασµ�ν
προ�κυψε επ	ση� �τι απ� το 1995 σηµει�θηκε
σωρευµ�νη µερικ� αντιστ�θµιση του καθα-
ρο! κ�στου� δηµ�σια� υπηρεσ	α�. ∆εδοµ�-
νου �τι η παρο!σα αξ	α τ�σο τη� υπερκ�λυ-
ψη� �σο και των τρι�ν δυνητικ�ν κρατικ�ν
ενισχ!σεων �ταν χαµηλ�τερη απ� την πα-
ρο!σα αξ	α των επακ�λουθων µερικ�ν καλ!-
ψεων τη� αντιστ�θµηση� σε συνδυασµ� µε
την κοινοποιηθε	σα α!ξηση κεφαλα	ου, η
Επιτροπ� αποφ�σισε να µην εγε	ρει αντιρ-
ρ�σει�: το ν�ο µ�τρο δεν οδ�γησε σε υπερα-
ντιστ�θµιση του καθαρο! κ�στου� δηµ�σια�
υπηρεσ	α� και, συνεπ��, συµβιβ�ζεται µε την
κοιν� αγορ�. Σηµει�νεται �τι ο χωρισµ�� των
λογαριασµ�ν, ο οπο	ο� εφαρµ�στηκε οκτ�
�τη πριν καταστε	 υποχρεωτικ�� δυν�µει τη�
πρ�τη� οδηγ	α� για τι� ταχυδροµικ�� υπηρε-
σ	ε�, διευκ�λυνε το �ργο τη� Επιτροπ�� και
συν�βαλε στην ασφ�λεια δικα	ου.

648. Τον Απρ	λιο 2003, η Ελλ�δα κοινοπο	-
ησε εν	σχυση 80 εκατ. EUR για τη χρηµατο-
δ�τηση εργασι�ν εκσυγχρονισµο! των Ελλη-
νικ�ν Ταχυδροµε	ων. Τα Ελληνικ� Ταχυ-

δροµε	α ε	ναι επιφορτισµ�να µε την παροχ�
τη� καθολικ�� ταχυδροµικ�� υπηρεσ	α� και
�λλων µη ταχυδροµικ�ν υπηρεσι�ν γενικο!
οικονοµικο! συµφ�ροντο�, και συγκεκριµ�να
µε την εκτ�λεση βασικ�ν τραπεζικ�ν εργασι�ν.
Η εν	σχυση �χει ω� στ�χο την αναβ�θµιση
των υποδοµ�ν των Ελληνικ�ν Ταχυδροµε	ων
και ε	ναι απαρα	τητη για τη βελτ	ωση τη� ποι-
�τητα� τη� καθολικ�� ταχυδροµικ�� υπηρε-
σ	α�, η οπο	α σ�µερα δεν πληρο	 τα κοινο-
τικ� πρ�τυπα. Περιορ	ζεται στη χρηµατοδ�-
τηση τη� δαπ�νη� εκσυγχρονισµο! που
αντιστοιχε	 στι� υπηρεσ	ε� γενικο! οικονο-
µικο! συµφ�ροντο� τι� οπο	ε� παρ�χουν τα
Ελληνικ� Ταχυδροµε	α και δεν οδηγε	 σε αθ�-
µιτη στρ�βλωση του ανταγωνισµο!. Συνεπ��,
η Επιτροπ� αποφ�σισε να εγκρ	νει την εν	-
σχυση επ	 τη β�σει του �ρθρου 86 παρ�γρα-
φο� 2 ΕΚ.

649. Με την 	δια απ�φαση, η Επιτροπ� εν�-
κρινε επ	ση� επιχορηγ�σει� εκσυγχρονισµο!
!ψου� 41,8 εκατ. EUR που χορηγ�θηκαν στα
Ελληνικ� Ταχυδροµε	α µεταξ! των ετ�ν 2000
και 2002 και �ταν και π�λι απολ!τω� απαρα	-
τητε� για την επ	τευξη ικανοποιητικ�ν προ-
ϋποθ�σεων ποι�τητα� στι� αποστολ�� γενι-
κο! συµφ�ροντο� που ε	χαν ανατεθε	 στα
Ελληνικ� Ταχυδροµε	α. Η Επιτροπ� �κρινε
επ	ση� �τι οι εισφορ�� κεφαλα	ου
293,469 εκατ. EUR που πραγµατοποι�θηκαν
µεταξ! των ετ�ν 1997 και 2001 �ταν συµβι-
β�σιµε� µε του� κοινοτικο!� καν�νε�, εφ�-
σον µ�νο� στ�χο� του� �ταν η εξ�φληση
χρε�ν των Ελληνικ�ν Ταχυδροµε	ων που
οφε	λοντο στι� υποχρε�σει� καθολικ�� υπη-
ρεσ	α�.

BBC

650. Το BBC (British Broadcasting Corporation)
πρ�τεινε µια ν�α υπηρεσ	α παροχ�� δωρε�ν
ηλεκτρονικο! εκπαιδευτικο! υλικο! σε σπου-
δαστ�� για χρ�ση στο σχολε	ο και στο σπ	τι.
Η υπηρεσ	α επρ�κειτο να χρηµατοδοτηθε	
απ� κρατικο!� π�ρου�, και συγκεκριµ�να απ�
το τ�λο� �δεια� εκµετ�λλευση�. Η υπηρεσ	α
θα δηµιουργο!σε εικονικ�� τ�ξει�, στι� οπο	ε�
οι διδ�σκοντε� και οι σπουδαστ�� θα ε	χαν
πρ�σβαση στο υλικ� µ�σω του ∆ιαδικτ!ου,
εν� το υλικ� του BBC θα συνυπ�ρχε µε υλικ�
που θα παρε	χαν επιχειρ�σει�. Τα κ!ρια θ�-
µατα που αντιµετωπ	στηκαν κατ� την αξιο-
λ�γηση αυτ�� τη� υπ�θεση� �ταν τα εξ��:

— Σε ποιο βαθµ� η παροχ� τη� εν λ�γω υπη-
ρεσ	α� εµπερι�χει κρατικ� εν	σχυση και
κατ� π�σον µπορε	 να χαρακτηριστε	
υπηρεσ	α γενικο! οικονοµικο! συµφ�-
ροντο�; 141



— Π�σο µπορε	 το BBC να αποµακρυνθε	
απ� τον παραδοσιακ� του ρ�λο παροχ��
ραδιοτηλεοπτικ�ν υπηρεσι�ν και να πα-
ρ�σχει ν�ε� δηµ�σιε� υπηρεσ	ε�;

— Προβλ�πονται κατ�λληλε� εγγυ�σει�
που θα εξασφαλ	σουν �τι η υπηρεσ	α δεν
ε	ναι αντ	θετη προ� το κοινοτικ� συµφ�-
ρον;

651. Εξετ�στηκε η αρνητικ� επ	πτωση που
θα µπορο!σε να προκαλ�σει το BBC, µε το
σ�µα, την εικ�να και του� π�ρου� του, στου�
υφιστ�µενου� παρ�γοντε� τη� αγορ��, εν�
αξιολογ�θηκε και η καταλληλ�τητα των εγ-
γυ�σεων που δ	δοντο για την αντιµετ�πιση
τη� εν λ�γω αρνητικ�� επ	πτωση�. Παρ�λ-
ληλα, αναγνωρ	στηκε ο θετικ�� ρ�λο� που θα
µπορο!σε να διαδραµατ	σει το BBC στην πα-
ροχ� µια� ελε!θερη�, ποιοτικ�� εκπαιδευτι-
κ�� υπηρεσ	α�. Η Επιτροπ� �κρινε �τι οι κοι-
νοποιο!σε� αρχ�� δεν διαβ	βασαν τι� πληρο-
φορ	ε� εκε	νε� που θα επ�τρεπαν να µη
χαρακτηριστε	 η υπηρεσ	α κρατικ� εν	σχυση
(υπ� το πρ	σµα των κριτηρ	ων που �θεσε η
απ�φαση Altmark). Αφο! ελ�φθησαν δι�φο-
ρε� διευκριν	σει� τ�σο απ� τι� αρχ�� του ΗΒ
�σο και απ� τον καταγγ�λλοντα, κρ	θηκε �τι,
παρ�λο που η προτειν�µενη δηµ�σια υπηρε-
σ	α αφορο!σε τοµ�α διαφορετικ� απ� τι� πα-
ραδοσιακ�� αγορ�� του BBC, ο ορισµ�� και
οι εγγυ�σει� που εµπεριε	χε η πρ�ταση κα-
θιστο!σαν την υπηρεσ	α συµβιβ�σιµη µε την
παρ�κκλιση που προβλ�πει το �ρθρο 86 πα-
ρ�γραφο� 2.

3. ∂ÏÂ˘ı¤ÚˆÛË Ì¤Ûˆ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ
Ì¤ÙÚˆÓ

Εν�ργεια: Πετρ�λαιο και φυσικ# α�ριο

652. Οι προτ�σει� τη� Επιτροπ�� για τη βελ-
τ	ωση τη� ασφ�λεια� εφοδιασµο! τη� ΕΕ σε

πετρ�λαιο και α�ριο (1) συζητ�θηκαν στο Ευ-
ρωπαϊκ� Κοινοβο!λιο και το Συµβο!λιο. Κατ�
την πρ�τη αν�γνωση στο πλα	σιο τη� διαδι-
κασ	α� συναπ�φαση�, η επιτροπ� βιοµηχα-
ν	α�, εξωτερικο! εµπορ	ου, �ρευνα� και εν�ρ-
γεια� του Ευρωπαϊκο! Κοινοβουλ	ου εν�-
κρινε, στι� 9 Σεπτεµβρ	ου, τι� εκθ�σει� τη�
για την πρ�ταση τη� Επιτροπ��, στι� οπο	ε�
προτε	νεται µεγ�λο� αριθµ�� τροπολογι�ν (2).
Κατ� τη σ!νοδο τη� ολοµ�λεια� στι� 22-23 Σε-
πτεµβρ	ου, εντο!τοι�, το Ευρωπαϊκ� Κοινο-
βο!λιο απ�ρριψε την πρ�ταση τη� Επιτροπ��
για την ασφ�λεια του εφοδιασµο! σε σχ�ση
µε τα προϊ�ντα πετρελα	ου. Η απ�ρριψη αυτ�
επιβεβαι�θηκε κατ� τη σ!νοδο τη� ολοµ�-
λεια� στι� 17-20 Νοεµβρ	ου. Mσον αφορ� το
φυσικ� α�ριο, το Συµβο!λιο Εν�ργεια� κατ�-
ληξε σε πολιτικ� συµφων	α στι� 15 ∆εκεµ-
βρ	ου για ν�ο κε	µενο το οπο	ο επ	ση� αφ	-
σταται σε µεγ�λο βαθµ� απ� την πρ�ταση τη�
Επιτροπ��. Το ν�ο κε	µενο αφ�νει µεγαλ!-
τερο περιθ�ριο ελιγµ�ν στα κρ�τη µ�λη �σον
αφορ� τον καθορισµ� των εθνικ�ν προδια-
γραφ�ν ασφ�λεια� του εφοδιασµο!. Η σηµα-
σ	α την οπο	α αποδ	δει η �κθεση στην
αποθ�κευση αερ	ου µει�νεται. Απορρ	φθηκε
επ	ση� η πρ�ταση τη� Επιτροπ�� να προστα-
τε!ονται οι νεοεισερχ�µενοι στην αγορ� και
�σοι κατ�χουν µικρ� µερ	διο σε αυτ� απ� τα
ανταγωνιστικ� µειονεκτ�µατα που προκαλο!ν
τα µ�τρα για την ασφ�λεια του εφοδιασµο!
τα οπο	α θεσπ	ζονται σε εθνικ� επ	πεδο. Τ�-
λο�, απορρ	πτεται η σ!σταση Ευρωπαϊκο!
Παρατηρητηρ	ου για τον τοµ�α αυτ�. Το Συµ-
βο!λιο �κρινε επ	ση� �τι η νοµικ� β�ση των
προτ�σεων �πρεπε να ε	ναι το �ρθρο 100
(ασφ�λεια του εφοδιασµο!) και �χι το �ρθρο
95 (εσωτερικ� αγορ�) τη� συνθ�κη� ΕΚ.
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(1) Βλ�πε τµ�µα I.C.1 και τµ�µα IV.4 τη� XXXΙΙη� �κθεση� επ	
του ανταγωνισµο! (2002).

(2) �κθεση A5-0293/2003 τη� 10.9.2003 και �κθεση A5-0295/2003
τη� 10.9.2003.



V — ¢ÈÂıÓÂ›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜

1. ¢ÈÂ‡Ú˘ÓÛË Î·È ¢˘ÙÈÎ¿ µ·ÏÎ¿ÓÈ·

1.1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

653. Η Ευρωπαϊκ� �νωση προετοιµ�ζεται
για µια διε!ρυνση που θα ε	ναι η µεγαλ!τερη
απ� �λε� τι� προηγο!µενε� απ� �ποψη εµβ�-
λεια� και ποικιλοµορφ	α�. Μετ� την υπο-
γραφ� τη� συνθ�κη� προσχ�ρηση� στην
Αθ�να στι� 16 Απριλ	ου, δ�κα χ�ρε� θα προ-
σχωρ�σουν στην ΕΕ την 1η Μα7ου 2004, αφο!
επικυρωθε	 η συνθ�κη προσχ�ρηση�: Κ!-
προ�, Τσεχικ� ∆ηµοκρατ	α, Εσθον	α, Ουγ-
γαρ	α, Λεττον	α, Λιθουαν	α, Μ�λτα, Πολων	α,
Σλοβακ	α και Σλοβεν	α. Οι χ�ρε� αυτ�� απο-
καλο!νται «προσχωρο!σε� χ�ρε�».

654. Η Βουλγαρ	α και η Ρουµαν	α ελπ	ζουν
να καταστο!ν κρ�τη µ�λη �ω� το 2007, εν�
εφ�σον το Ευρωπαϊκ� Συµβο!λιο του ∆εκεµ-
βρ	ου 2004 αποφασ	σει, επ	 τη β�σει �κθεση�
και σ!σταση� τη� Επιτροπ��, �τι η Τουρκ	α
πληρο	 τα πολιτικ� κριτ�ρια τη� Κοπεγχ�-
γη�, η Ευρωπαϊκ� �νωση θα αρχ	σει αµ�σω�
διαπραγµατε!σει� προσχ�ρηση� µε την Τουρ-
κ	α. Οι εν λ�γω τρει� χ�ρε� αποκαλο!νται
«υποψ�φιε� χ�ρε�».

655. Για να µπορ�σουν να ολοκληρωθο!ν οι
διαπραγµατε!σει� προσχ�ρηση� στον τοµ�α
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!, οι υποψ�φιε�
χ�ρε� θα πρ�πει να αποδε	ξουν �τι διαθ�τουν
εθνικ� νοµοθεσ	α ανταγωνισµο! που αντικα-
τοπτρ	ζει τι� αρχ�� του κεκτηµ�νου, �τι �χουν
συσταθε	 εθνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! για την
υλοπο	ηση τη� εν λ�γω νοµοθεσ	α� και �τι οι
αρχ�� αυτ�� �χουν αξι�πιστε� επιδ�σει� επι-
βολ�� τη� νοµοθεσ	α� σε �λου� του� τοµε	�
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο!. Οι απαιτ�σει�
αυτ�� απορρ�ουν απ� τα γενικ� κριτ�ρια τη�
Κοπεγχ�γη�, τα οπο	α τ�σσουν τι� πολιτικ��
και οικονοµικ�� προδιαγραφ�� τη� διε!ρυν-
ση�.

656. Η λεπτοµερ�� νοµοθεσ	α και καν�νε�
(κεκτηµ�νο) τη� ΕΕ χωρ	στηκαν για του� σκο-
πο!� των διαπραγµατε!σεων προσχ�ρηση�
σε 31 συνολικ� διαφορετικ� κεφ�λαια. Η πο-
λιτικ� ανταγωνισµο! καλ!πτεται απ� το κε-
φ�λαιο 6 και περιλαµβ�νει τα συναφ� �ρθρα
τη� συνθ�κη� ΕΚ (καθ�� και του παρ�γωγου
δικα	ου), και συγκεκριµ�να: το �ρθρο 31 (κρα-
τικ� µονοπ�λια εµπορικο! χαρακτ�ρα), τα
�ρθρα 81-85 (καν�νε� εφαρµοστ�οι επ	 των
επιχειρ�σεων), το �ρθρο 86 (δηµ�σιε� επι-
χειρ�σει� και επιχειρ�σει� µε ειδικ� � απο-
κλειστικ� δικαι�µατα) και τα �ρθρα 87-89 (κα-
ν�νε� εφαρµοστ�οι επ	 κρατικ�ν ενισχ!σεων).
Επ	ση�, οι συγχωνε!σει� παρακολουθο!νται

επ	 τη β�σει του κανονισµο! περ	 συγχωνε!-
σεων.

657. Στον τοµ�α των κρατικ�ν ενισχ!σεων,
τµ�µα του κοινοτικο! κεκτηµ�νου ανταγωνι-
σµο! περι�χεται σε �λλα κεφ�λαια των δια-
πραγµατε!σεων µε τι� υποψ�φιε� χ�ρε�, �πω�
τα κεφ�λαια µεταφορ�ν, ορισµ�νων τ!πων
�νθρακα, γεωργ	α� και αλιε	α�. Mσον αφορ�
του� ρυθµιζ�µενου� κατ� το παρελθ�ν τοµε	�,
η νοµοθεσ	α για την ελευθ�ρωση, για παρ�-
δειγµα, του τοµ�α τη� εν�ργεια�, των µετα-
φορ�ν, καθ�� και των τηλεπικοινωνι�ν και
των τεχνολογι�ν τη� πληροφορ	α�, αντιµε-
τωπ	ζεται και στο πλα	σιο των αντ	στοιχων
διαπραγµατευτικ�ν κεφαλα	ων.

658. Στι� χ�ρε� των ∆υτικ�ν Βαλκαν	ων, η
διαδικασ	α σταθεροπο	ηση� και σ!νδεση�
ενισχ!εται σταδιακ�, µεταξ! �λλων και στον
τοµ�α του ανταγωνισµο! (σηµε	ο 5 κατωτ�ρω).

1.2. ¶ÚÔÛ¯ˆÚÔ‡ÛÂ˜ ¯ÒÚÂ˜

659. Οι διαπραγµατε!σει� µε �λε� τι� προ-
σχωρο!σε� χ�ρε� ε	χαν ολοκληρωθε	 µ�χρι
τον ∆εκ�µβριο 2002. Το 2003, συµφων�θηκε
µεταξ! τη� ΕΕ και των προσχωρουσ�ν χω-
ρ�ν, πριν την υπογραφ� τη� συνθ�κη� προ-
σχ�ρηση� τον Απρ	λιο, το ακριβ�� κε	µενο
για την πολιτικ� ανταγωνισµο! που περιλ�-
φθηκε στη συνθ�κη προσχ�ρηση�, και ιδ	ω�
οι µεταβατικ�� ρυθµ	σει�. Η συνθ�κη προ-
σχ�ρηση� περι�λαβε τι� ακ�λουθε� µεταβα-
τικ�� ρυθµ	σει�:

Κ�προ	

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για τι� υπερ�-
κτιε� εταιρε	ε� �ω� τα τ�λη του 2005.

Τσεχικ� ∆ηµοκρατ�α

Η αναδι�ρθρωση τη� βιοµηχαν	α� χ�λυβα θα
ολοκληρωθε	 �ω� τι� 31 ∆εκεµβρ	ου 2006.

Ουγγαρ�α

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για τι� ΜΜΕ
�ω� τα τ�λη του 2011.

— Μετατροπ� των µη συµβιβ�σιµων φορο-
λογικ�ν ενισχ!σεων για µεγ�λε� εται-
ρε	ε� σε περιφερειακ�� επενδυτικ�� ενι-
σχ!σει�· η εν	σχυση θα περιορ	ζεται στο
75 % τη� επιλ�ξιµη� επενδυτικ�� δαπ�-
νη� κατ’ αν�τατο �ριο, εφ�σον η εταιρε	α 143



εγκαιν	ασε την υπαγ�µενη στο καθεστ��
επ�νδυση πριν την 1η Ιανουαρ	ου 2000 και
στο 50%, εφ�σον η εταιρε	α εγκαιν	ασε
την επ�νδυση µετ� την 1η Ιανουαρ	ου
2000· στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµη-
χαν	α�, η επ�νδυση περιορ	ζεται περαι-
τ�ρω σε επ	πεδο που αντιστοιχε	 στο 40 %
του αν�τατου ποσοστο! εν	σχυση�
(π.χ., αν το προαναφερ�µενο αν�τατο πο-
σοστ� περιφερειακ�� εν	σχυση� για �λ-
λου� τ!που� επενδ!σεων ε	ναι 75 %, ο
προβλεπ�µενο� µαθηµατικ�� τ!πο� δ	νει
40 % x 75% = 30%).

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για τι� υπερ�-
κτιε� εταιρε	ε� �ω� τα τ�λη του 2005.

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων που χορηγο!ν
οι αρχ�� τοπικ�� αυτοδιο	κηση� �ω� τα
τ�λη του 2007.

Μ�λτα

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για ΜΜΕ �ω�
τα τ�λη του 2011.

— Σταδιακ� κατ�ργηση των ενισχ!σεων
λειτουργ	α� στο πλα	σιο του ν�µου περ	
προ�θηση� των επιχειρ�σεων �ω� τα
τ�λη του 2008.

— Μετατροπ� µη συµβιβ�σιµων φορολο-
γικ�ν ενισχ!σεων για µεγ�λε� εταιρε	ε�
σε περιφερειακ�� επενδυτικ�� ενισχ!-
σει�· η εν	σχυση θα περιορ	ζεται στο 75 %
τη� επιλ�ξιµη� επενδυτικ�� δαπ�νη� κατ’
αν�τατο �ριο, εφ�σον η εταιρε	α �τυχε
τη� φορολογικ�� απαλλαγ�� πριν την 1η
Ιανουαρ	ου 2000 και στο 50%, εφ�σον η
εταιρε	α �τυχε τη� φορολογικ�� απαλ-
λαγ�� µετ� την 1η Ιανουαρ	ου 2000 και
�ω� τι� 30 Νοεµβρ	ου 2000.

— Εν	σχυση αναδι�ρθρωση� τη� ναυπηγι-
κ�� βιοµηχαν	α� κατ� τη δι�ρκεια πε-
ρι�δου αναδι�ρθρωση� δι�ρκεια� �ω� τα
τ�λη του 2008.

— Προσαρµογ� τη� αγορ�� εισαγωγ��, απο-
θεµατοπο	ηση� και χονδρικ�� π�ληση�
προϊ�ντων πετρελα	ου δυν�µει του �ρ-
θρου 31 τη� συνθ�κη� ΕΚ �ω� τα τ�λη
του 2005.

Πολων�α

— Ολοκλ�ρωση τη� αναδι�ρθρωση� τη� χα-
λυβουργ	α� �ω� τι� 31 ∆εκεµβρ	ου 2006.

Φορολογικ�	 ενισχ�σει	 
(ειδικ�	 οικονοµικ�	 ζ�νε	)

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για µικρ�� επι-
χειρ�σει� �ω� τα τ�λη του 2011.

— Σταδιακ� κατ�ργηση µη συµβιβ�σιµων
φορολογικ�ν ενισχ!σεων για µεσα	ε�
επιχειρ�σει� �ω� τα τ�λη του 2010.

— Μετατροπ� µη συµβιβ�σιµων φορολο-
γικ�ν ενισχ!σεων για µεγ�λε� εταιρε	ε�
σε περιφερειακ�� επενδυτικ�� ενισχ!-
σει�· η εν	σχυση θα περιορ	ζεται στο 75 %
τη� επιλ�ξιµη� επενδυτικ�� δαπ�νη� κατ’
αν�τατο �ριο, εφ�σον η εταιρε	α �λαβε
την �δεια λειτουργ	α� στη ζ�νη πριν την
1η Ιανουαρ	ου 2000 και στο 50%, εφ�σον
η εταιρε	α �λαβε την �δεια λειτουργ	α�
στη ζ�νη µεταξ! τη� 1η� Ιανουαρ	ου 2000
και τη� 31η� ∆εκεµβρ	ου 2000. Για την
αυτοκινητοβιοµηχαν	α, η εν	σχυση πε-
ριορ	ζεται περαιτ�ρω σε επ	πεδο που
αντιστοιχε	 στο 30% των επιλ�ξιµων δα-
παν�ν.

Κρατικ�	 ενισχ�σει	 για την προστασ�α 
του περιβ�λλοντο	

— Για τι� επενδ!σει� που αφορο!ν προδια-
γραφ�� για τι� οπο	ε� �χει συµφωνηθε	
µεταβατικ� περ	οδο� στο πλα	σιο των
διαπραγµατε!σεων για το περιβ�λλον και
κατ� τη δι�ρκεια τη� εν λ�γω µεταβατι-
κ�� περι�δου, η �νταση τη� εν	σχυση�
περιορ	ζεται στο αν�τατο ποσοστ� πε-
ριφερειακ�� εν	σχυση� (30%-50%) προ-
σαυξηµ�νο κατ� 15% για τι� ΜΜΕ.

— Για τι� υπ�ρχουσε� εγκαταστ�σει� ολο-
κληρωµ�νη� πρ�ληψη� και ελ�γχου τη�
ρ!πανση� που καλ!πτονται απ� µεταβα-
τικ� περ	οδο β�σει των διαπραγµατε!-
σεων για το περιβ�λλον, εν	σχυση �ντα-
ση� �ω� και 30% µ�χρι τα τ�λη 2010.

— Για επενδ!σει� που συνδ�ονται µε εγκα-
ταστ�σει� ολοκληρωµ�νη� πρ�ληψη� και
ελ�γχου τη� ρ!πανση� και καλ!πτονται
απ� µεταβατικ� περ	οδο β�σει των δια-
πραγµατε!σεων για το περιβ�λλον, εν	-
σχυση �νταση� �ω� και 30 % µ�χρι τι�
31 Oκτωβρ	ου 2007.144
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— Για τι� µεγ�λε� εγκαταστ�σει� κα!ση�,
συµφων�θηκε �νταση τη� εν	σχυση�
50 % για τι� επενδ!σει� που αφορο!ν τη
µεταβατικ� περ	οδο η οπο	α συµφων�-
θηκε στο πλα	σιο των διαπραγµατε!σεων
για το περιβ�λλον.

Σλοβακ�α

— Η φορολογικ� εν	σχυση προ� �να δικαι-
ο!χο στον τοµ�α τη� αυτοκινητοβιοµη-
χαν	α� θα σταµατ�σει �ω� τα τ�λη του
2008· η εν	σχυση θα περιοριστε	 στο 30 %
των επιλ�ξιµων επενδυτικ�ν δαπαν�ν
κατ’ αν�τατο �ριο.

— Η φορολογικ� εν	σχυση προ� �να δικαι-
ο!χο στον τοµ�α τη� χαλυβουργ	α� θα
σταµατ�σει µ�λι� η εν	σχυση φθ�σει �να
προκαθορισµ�νο ποσ� � εν π�ση περι-
πτ�σει �ω� τα τ�λη του 2009 το αργ�τερο.
Στ�χο� τη� εν	σχυση� ε	ναι η διευκ�-
λυνση του ζητηθ�ντο� εξορθολογισµο!
των επιπ�δων πλεον�ζοντο� προσωπικο!,
ο οπο	ο� συνεπ�γεται συνολικ� κ�στο�
αν�λογο µε εν	σχυση.

660. ∆εν προβλ�πονται µεταβατικ�� ρυθµ	-
σει� για την Εσθον	α, τη Λεττον	α και τη Σλο-
βεν	α.

661. Για να εξασφαλιστε	 �τι τα µ�τρα κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων στι� προσχωρο!σε� χ�ρε�
�χουν ευθυγραµµιστε	 µε τι� απαιτ�σει� του
κεκτηµ�νου τη� ΕΕ εγκα	ρω� για την προ-
σχ�ρηση, ζητ�θηκε απ� τι� προσχωρο!σε�
χ�ρε� να διαβιβ�σουν στην Ευρωπαϊκ� Επι-
τροπ� κατ�λογο �λων των υφισταµ�νων µ�-
τρων εν	σχυση� (τ�σο καθεστ�των �σο και
ενισχ!σεων ad hoc) τα οπο	α �χουν εγκρ	νει
οι εθνικ�� αρχ�� κρατικ�ν ενισχ!σεων. Απ�
την υπογραφ� τη� συνθ�κη� προσχ�ρηση�, οι
προσχωρο!σε� χ�ρε� �χουν υποβ�λει µεγ�λο
αριθµ� µ�τρων στην Επιτροπ� στο πλα	σιο
του εν λ�γω συστ�µατο�. Εφ�σον η Επιτροπ�
δεν εκφρ�σει αντιρρ�σει�, τα µ�τρα θεωρο!-
νται υφιστ�µενη εν	σχυση. Mλα τα µ�τρα εν	-
σχυση� τα οπο	α χαρακτηρ	ζονται κρατικ��
ενισχ!σει� σ!µφωνα µε το κεκτηµ�νο και τα
οπο	α δεν περιλαµβ�νονται στον κατ�λογο, θα
θεωρηθο!ν ν�ε� ενισχ!σει� µετ� την προ-
σχ�ρηση.

662. Η Επιτροπ� παρακολουθε	 στεν� τι� εξε-
λ	ξει� στι� προσχωρο!σε� χ�ρε�, ιδ	ω� �σον
αφορ� την επιβολ� των καν�νων ανταγωνι-
σµο!. Τα πορ	σµατα τη� εν λ�γω διαδικασ	α�
παρακολο!θηση� συγκεντρ�νονται στη γε-
νικ� �κθεση παρακολο!θηση� τη� Επιτρο-
π��. �τσι, δ	δεται η ευκαιρ	α στι� προσχω-

ρο!σε� χ�ρε� να επιλ!σουν τυχ�ν προβλ�-
µατα που διαπιστ�νονται στην πορε	α προ�
την προσχ�ρηση, και συνεπ�� να βρεθο!ν
στην καλ!τερη δυνατ� θ�ση για να αντιµε-
τωπ	σουν τι� προκλ�σει� �ταν θα γ	νουν
πλ�ρη µ�λη, τον Μ�ιο 2004.

663. Προετοιµασ	ε� λαµβ�νουν χ�ρα και στι�
προσχωρο!σε� χ�ρε� για την εφαρµογ� του
ν�ου διαδικαστικο! κανονισµο! τη� ΕΕ για
τι� συµπρ�ξει�. Η �ναρξη ισχ!ο� του ν�ου κα-
νονισµο! συµπ	πτει µε την προσχ�ρηση,
πρ�γµα που αυξ�νει τη σηµασ	α τη� περαι-
τ�ρω εν	σχυση� τ�σο τη� διοικητικ�� ικαν�-
τητα� �σο και των δραστηριοτ�των επιβολ��
των εθνικ�ν αρχ�ν ανταγωνισµο! στι� προ-
σχωρο!σε� χ�ρε�. Σχετικ�� προσπ�θειε� κα-
ταβ�λλονται και στο πλα	σιο του Ευρωπαϊ-
κο! ∆ικτ!ου Ανταγωνισµο!.

1.3. ÀÔ„‹ÊÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜

664. Για να πληρο!ν τα κριτ�ρια προσχ�ρη-
ση�, οι υποψ�φιε� χ�ρε� πρ�πει να αποδε	-
ξουν την !παρξη λειτουργο!σα� οικονοµ	α�
τη� αγορ��, καθ�� και την ικαν�τητ� του� να
αντιµετωπ	σουν την ανταγωνιστικ� π	εση και
τι� δυν�µει� τη� αγορ�� που δρουν στην
�νωση. Στον τοµ�α τη� πολιτικ�� ανταγωνι-
σµο!, αυτ� σηµα	νει �τι οι υποψ�φιε� χ�ρε�
πρ�πει να αποδε	ξουν πολ! πριν την προ-
σχ�ρηση �τι οι επιχειρ�σει� του� και οι αρ-
χ�� του� �χουν συνηθ	σει να ασκο!ν τι� δρα-
στηρι�τητ�� του� σε περιβ�λλον αν�λογο µε
αυτ� που επικρατε	 στην ΕΕ και, εποµ�νω�, �τι
ε	ναι �τοιµε� να αντ�ξουν τι� ανταγωνιστικ��
πι�σει� τη� εσωτερικ�� αγορ��. Στο πλα	σιο
αυτ�, η ΕΕ �ρισε κατ� τι� διαπραγµατε!σει�
τρ	α στοιχε	α που πρ�πει να υπ�ρχουν στι�
υποψ�φιε� χ�ρε�: ι) το απαρα	τητο νοµοθε-
τικ� πλα	σιο (στον τοµ�α των συµπρ�ξεων
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� και των
κρατικ�ν ενισχ!σεων)· ιι) την απαρα	τητη δι-
οικητικ� ικαν�τητα· και ιιι) αξι�πιστε� επι-
δ�σει� εφαρµογ�� του κεκτηµ�νου στον τοµ�α
του ανταγωνισµο!.

665. Το 2003, παρ�λληλα µε την ολοκλ�ρωση
των προετοιµασι�ν προσχ�ρηση� των δ�κα
προσχωρουσ�ν χωρ�ν, συνεχ	στηκαν σε
εποικοδοµητικ� πνε!µα οι διαπραγµατε!σει�
µε τη Βουλγαρ	α και τη Ρουµαν	α. Τον Μ�ιο,
εγκρ	θηκαν οι επικαιροποιηµ�νε� κοιν�� θ�-
σει� τη� ΕΕ στο κεφ�λαιο του ανταγωνισµο!
για τη Βουλγαρ	α και τη Ρουµαν	α, µε το συ-
µπ�ρασµα �τι οι διαπραγµατε!σει� για την
πολιτικ� ανταγωνισµο! πρ�πει να συνεχι-
στο!ν. Mσον αφορ� την Τουρκ	α, θα πρ�πει να
εκτιµηθε	 κατ� π�σον πληρο!νται τα πολι- 145



τικ� κριτ�ρια για την προσχ�ρηση: σε αυτ�
τη β�ση, θα ληφθε	 το 2004 απ�φαση για την
�ναρξη διαπραγµατε!σεων.

666. Mσον αφορ� τη Βουλγαρ	α και τη Ρου-
µαν	α, η πρ�οδο� στον τοµ�α των συµπρ�ξεων
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση� και των
συγκεντρ�σεων ε	ναι γενικ� µεγαλ!τερη απ�
την πρ�οδο στον τοµ�α του ελ�γχου των κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων. Εντο!τοι�, συνεχ	ζουν να
απαιτο!νται περαιτ�ρω προσπ�θειε� προκει-
µ�νου να αναπτυχθε	 πολιτικ� περισσ�τερο
αποτρεπτικ�ν κυρ�σεων και να δοθε	 µεγα-
λ!τερη �µφαση στην αποτροπ� σοβαρ�ν
στρεβλ�σεων του ανταγωνισµο!. Επ	ση�,
απαιτε	ται συν�χιση των προσπαθει�ν στον
τοµ�α τη� συνηγορ	α� υπ�ρ του ανταγωνισµο!,
τη� ευαισθητοπο	ηση� και τη� κατ�ρτιση�
των δικαστικ�ν αρχ�ν.

667. Σε σ!γκριση µε τον τοµ�α συµπρ�ξεων
και καταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, η ει-
σαγωγ� του ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ!-
σεων στι� υποψ�φιε� χ�ρε� αποδε	χθηκε σε
γενικ�� γραµµ�� πιο αντιφατικ�, βραδε	α και
πολιτικ� ευα	σθητη. Παρ�λο που η Βουλγα-
ρ	α και η Ρουµαν	α συν�στησαν εθνικ�� αρ-
χ�� παρακολο!θηση� των κρατικ�ν ενισχ!-
σεων, η διοικητικ� ικαν�τητα των εν λ�γω
αρχ�ν απ�χει ακ�µα πολ! του να ε	ναι ικα-
νοποιητικ�. Στι� δ!ο αυτ�� χ�ρε�, αρχ	ζουν να
εµφαν	ζονται προηγο!µενα επιβολ�� τη� νο-
µοθεσ	α�, αλλ� ε	ναι ακ�µα ανεπαρκ� σε
σχ�ση µε το στ�χο τη� �σκηση� αποτελε-
σµατικο! ελ�γχου επ	 των ν�ων και των υφι-
σταµ�νων κρατικ�ν ενισχ!σεων που χορη-
γο!ν �λε� οι αρµ�διε� αρχ��.

1.4. TÂ¯ÓÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·

668. Η παροχ� τεχνικ�� βο�θεια� στον το-
µ�α του ανταγωνισµο! εξακολουθε	 να απο-
τελε	 βασικ� εργαλε	ο στην προετοιµασ	α
των υποψηφ	ων χωρ�ν για την προσχ�ρηση.
Ειδικ�� δρ�σει� �χουν αναληφθε	 στο πλα	σιο
του προγρ�µµατο� Phare. Β�σει των ρυθµ	-
σεων θεσµικ�� οικοδ�µηση� («αδελφοπο	η-
ση�»), εµπειρογν�µονε� των κρατ�ν µελ�ν
τη� ΕΕ παρ�χουν συµβουλευτικ�� υπηρεσ	ε�
σε µακροπρ�θεσµη β�ση στι� αρµ�διε� για
τον ανταγωνισµ� και τι� κρατικ�� ενισχ!σει�
αρχ�� των προσχωρουσ�ν και των υποψηφ	ων
χωρ�ν.

Ηµερ�δε	 για τι	 κρατικ�	 ενισχ�σει	

669. Απ� τον Ιο!λιο �ω� τον Οκτ�βριο 2003,
η Επιτροπ� διοργ�νωσε ηµερ�σια � δι�µερα
σεµιν�ρια κατ�ρτιση� για του� καν�νε� και

τι� διαδικασ	ε� κρατικ�ν ενισχ!σεων σε κ�θε
προσχωρο!σα χ�ρα. Στα δ�κα σεµιν�ρια συµ-
µετε	χαν εθνικο	, περιφερειακο	 και τοπικο	
αξιωµατο!χοι απ� τι� προσχωρο!σε� χ�ρε� οι
οπο	οι θα ασχοληθο!ν �µεσα µε πρ�ξει� δια-
χε	ριση� των διαρθρωτικ�ν ταµε	ων. �τσι,
τα σεµιν�ρια συνδιοργαν�θηκαν απ� τι� δια-
χειριστικ�� αρχ�� των διαρθρωτικ�ν ταµε	ων
των προσχωρουσ�ν χωρ�ν, τι� αντ	στοιχε�
εθνικ�� αρχ�� κρατικ�ν ενισχ!σεων και, απ�
την πλευρ� τη� Επιτροπ��, απ� τη Γ∆ Περι-
φερειακ� Πολιτικ� και τη Γ∆ Ανταγωνισµ��.
Τα σεµιν�ρια εστι�στηκαν σε θ�µατα που ε	-
χαν ιδια	τερη σηµασ	α για τα διαρθρωτικ� τα-
µε	α (περιφερειακ�� ενισχ!σει�, απασχ�ληση,
κατ�ρτιση, ΜΜΕ, ενισχ!σει� Ε & Α και πε-
ριβαλλοντικ�� ενισχ!σει�, καθ�� και ζητ�-
µατα που αφορο!ν τι� ενισχ!σει� για την πα-
ροχ� υπηρεσι�ν κοιν�� ωφ�λεια�). Προβλ�-
πονται επ	ση� ειδικ�� ηµερ	δε� για τι�
ενισχ!σει� υπ�ρ τη� γεωργ	α�, τη� αλιε	α�
και των µεταφορ�ν.

Συµβουλευτικ#	 ρ#λο	

670. Η Επιτροπ� συν�χισε τι� διµερε	� συ-
ναντ�σει� µε τι� αρµ�διε� για τον ανταγωνι-
σµ� και τι� κρατικ�� ενισχ!σει� αρχ�� στι�
χ�ρε� τη� διε!ρυνση� καθ’ �λο το �το�. ∆ιε-
ξ�χθησαν τεχνικ�� συζητ�σει� σε επ	πεδο
εµπειρογνωµ�νων µε αντικε	µενο την προ-
σ�γγιση στον τοµ�α των συµπρ�ξεων και κα-
ταχρ�σεων δεσπ�ζουσα� θ�ση�, τη θεσµικ�
οικοδ�µηση και την επιβολ� τη� νοµοθεσ	α�.
Αν�λογε� συναντ�σει� πραγµατοποι�θηκαν
επ	ση� µε θ�µα:

— την προσ�γγιση των νοµοθεσι�ν σε θ�-
µατα κρατικ�ν ενισχ!σεων·

— την 	δρυση αρχ�ν παρακολο!θηση� των
κρατικ�ν ενισχ!σεων· και

— ειδικ� ζητ�µατα κρατικ�ν ενισχ!σεων,
�πω� η σ!νταξη των ετ�σιων εκθ�σεων
για τι� κρατικ�� ενισχ!σει�, η κατ�ρτιση
χαρτ�ν περιφερειακ�ν ενισχ!σεων, οι
πτυχ�� των επενδυτικ�ν κιν�τρων και
των ειδικ�ν οικονοµικ�ν ζων�ν που σχε-
τ	ζονται µε τι� κρατικ�� ενισχ!σει� και η
εκτ	µηση µεµονωµ�νων υποθ�σεων σε
ευα	σθητου� τοµε	�.

Σεµιν�ρια για τι	 κρατικ�	 ενισχ�σει	,
τι	 συµπρ�ξει	 και τι	 καταχρ�σει	
δεσπ#ζουσα	 θ�ση	

671. Τον Οκτ�βριο 2003, η Επιτροπ� φιλο-
ξ�νησε δ!ο τετρα�µερα σεµιν�ρια κατ�ρτιση�
στα οπο	α συµµετε	χαν συνολικ� 80 στελ�χη146
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απ� τι� αρχ�� ανταγωνισµο! των προσχω-
ρουσ�ν και των υποψηφ	ων χωρ�ν. Το πρ�το
σεµιν�ριο κ�λυπτε τι� κρατικ�� ενισχ!σει�,
εν� το δε!τερο αφορο!σε θ�µατα συµπρ�-
ξεων και κατ�χρηση� δεσπ�ζουσα� θ�ση�.
Και στα δ!ο σεµιν�ρια το λ�γο �λαβαν τα
πλ�ον ειδικευµ�να στελ�χη τη� Ευρωπαϊκ��
Επιτροπ�� στου� αντ	στοιχου� τοµε	�. Το σε-
µιν�ριο για τι� κρατικ�� ενισχ!σει� περιε-
λ�µβανε και παρουσ	αση απ� τη ∆αν	α, �που
εκτ�θηκε η προοπτικ� εν�� κρ�του� �δη µ�-
λου� �σον αφορ� την εφαρµογ� των κανονι-
σµ�ν για τι� κατ� κατηγορ	α απαλλαγ�� κρα-
τικ�ν ενισχ!σεων.

672. Τα σεµιν�ρια συµπαρουσ	ασαν η Γενικ�
∆ιε!θυνση Ανταγωνισµο! και η Υπηρεσ	α
TAIEX τη� Γενικ�� ∆ιε!θυνση� ∆ιε!ρυνση�.
Οι συµµετ�χοντε� ε	χαν την ευκαιρ	α να ενη-
µερωθο!ν για τι� πιο πρ�σφατε� εξελ	ξει�
στην πολιτικ� ανταγωνισµο! τη� ΕΕ. Επ	ση�,
οι συµµετ�χοντε� απ� τι� προσχωρο!σε� χ�-
ρε� µπ�ρεσαν να γνωρ	σουν του� οµολ�γου�
του� απ� �λλε� εθνικ�� διοικ�σει�, µε του�
οπο	ου� θα συνεργαστο!ν στεν�τερα στο µ�λ-
λον στο πλα	σιο του Ευρωπαϊκο! ∆ικτ!ου
Ανταγωνισµο!.

1.5. ¢˘ÙÈÎ¿ µ·ÏÎ¿ÓÈ·

673. Στον τοµ�α των ∆υτικ�ν Βαλκαν	ων, η
Επιτροπ� εν�τεινε τη συνεργασ	α και τη συ-
ζ�τηση θεµ�των ανταγωνισµο! µε την Κροα-
τ	α, την Πρ�ην Γιουγκοσλαβικ� ∆ηµοκρα-
τ	α τη� Μακεδον	α�, τη Σερβ	α και το Μαυ-
ροβο!νιο.

674. Πραγµατοποι�θηκαν συναντ�σει� σε
επ	πεδο υποεπιτροπ�� µε την Κροατ	α και
την Πρ�ην Γιουγκοσλαβικ� ∆ηµοκρατ	α τη�
Μακεδον	α�, αντιστο	χω�, καθ�� και τεχνικ��
διαβουλε!σει�. Mσον αφορ� την Κροατ	α,
λ�γω του �τι η χ�ρα �χει υποβ�λει α	τηση
εισδοχ�� στην ΕΕ, η διαδικασ	α ευθυγρ�µµι-
ση� µε το ευρωπαϊκ� δ	καιο ανταγωνισµο!
φα	νεται να �χει προχωρ�σει περισσ�τερο
στην παρο!σα φ�ση.

2. ¢ÈÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

2.1. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

675. Η αυξαν�µενη σηµασ	α τη� διεθνο!� συ-
νεργασ	α� µεταξ! αρχ�ν ανταγωνισµο! ανα-
γνωρ	ζεται �λο και περισσ�τερο. Για του� λ�-
γου� αυτο!�, η Επιτροπ� ακολουθε	 διττ� πο-
λιτικ�, αφεν��, αν�πτυξη� ενισχυµ�νη�

διµερο!� συνεργασ	α� µε του� κυρι�τερου�
εµπορικο!� ετα	ρου� τη� Ευρωπαϊκ�� Κοι-
ν�τητα� και, αφετ�ρου, εξ�ταση� τρ�πων για
την επ�κταση τη� πολυµερο!� συνεργασ	α�
στον τοµ�α του ανταγωνισµο!.

676. Mσον αφορ� τη διµερ� συνεργασ	α, η
Ευρωπαϊκ� �νωση �χει συν�ψει ειδικ�� συµ-
φων	ε� συνεργασ	α� για θ�µατα ανταγωνισµο!
µε τι� Ηνωµ�νε� Πολιτε	ε�, τον Καναδ� και
την Ιαπων	α. Τα κυρι�τερα στοιχε	α των συµ-
φωνι�ν ε	ναι η αµοιβα	α ενηµ�ρωση και συ-
ντονισµ�� των δραστηριοτ�των επιβολ�� τη�
νοµοθεσ	α� και η ανταλλαγ� µη εµπιστευτι-
κ�ν πληροφορι�ν. Οι συµφων	ε� περι�χουν
ορισµ�νε� περαιτ�ρω διατ�ξει� �σον αφορ�
τη δυνατ�τητα τη� µια� πλευρ�� να ζητ�σει
απ� την �λλη να λ�βει µ�τρα επιβολ�� τη�
νοµοθεσ	α� (θετικ� διεθν�� αβροφροσ!νη)
και τη δυνατ�τητα τη� µια� πλευρ�� να λαµ-
β�νει υπ�ψη σηµαντικ� συµφ�ροντα τη�
�λλη� πλευρ�� στο πλα	σιο των µ�τρων που
λαµβ�νει για την επιβολ� τη� νοµοθεσ	α� (πα-
ραδοσιακ� διεθν�� αβροφροσ!νη). Η συνερ-
γασ	α µεταξ! τη� Επιτροπ�� και των αρχ�ν
ανταγωνισµο! των υπ�λοιπων κρατ�ν µελ�ν
του ΟΟΣΑ διεξ�γεται επ	 τη β�σει σ!σταση�
που εξ�δωσε ο ΟΟΣΑ το 1995. Η Ευρωπαϊκ�
�νωση �χει συν�ψει πολυ�ριθµε� συµφων	ε�
ελε!θερων συναλλαγ�ν (ιδ	ω� ευρωµεσογει-
ακ��, καθ�� και µε χ�ρε� τη� Λατινικ�� Αµε-
ρικ��), οι οπο	ε� συν�θω� περι�χουν βασικ��
διατ�ξει� για τη συνεργασ	α σε θ�µατα αντα-
γωνισµο!.

2.2. ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ÌÂ ÙÈ˜ ∏¶∞, ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿
Î·È ÙËÓ π·ˆÓ›·

2.2.1. Ηνωµ�νε	 Πολιτε�ε	

Εισαγωγ�

677. Η συµφων	α συνεργασ	α� µε τι� Ηνω-
µ�νε� Πολιτε	ε� στον τοµ�α του ανταγωνι-
σµο! υπεγρ�φη απ� την Επιτροπ� στι� 23 Σε-
πτεµβρ	ου 1991 (1) («συµφων	α του 1991»). Με
κοιν� απ�φαση που εξ�δωσε το Συµβο!λιο
και η Επιτροπ� στι� 10 Απριλ	ου 1995 (2) η
συµφων	α εγκρ	θηκε και κηρ!χθηκε εφαρ-
µοστ�α απ� την ηµεροµην	α υπογραφ�� τη�
απ� την Επιτροπ�. Στι� 4 Ιουν	ου 1998, τ�-
θηκε σε ισχ! η συµφων	α θετικ�� διεθνο!�
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(1) Συµφων	α µεταξ! τη� κυβ�ρνηση� των Ηνωµ�νων Πολιτει�ν
τη� Αµερικ�� και τη� Επιτροπ�� των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�-
των σχετικ� µε την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ	α� του� περ	 αντα-
γωνισµο!, ΕΕ L 95 τη� 27.4.1995, σ. 47 και 50.

(2) ΕΕ L 95 τη� 27.4.1995, σ. 45 και 46.



αβροφροσ!νη�, η οπο	α ενισχ!ει τι� διατ�-
ξει� περ	 θετικ�� διεθνο!� αβροφροσ!νη� τη�
συµφων	α� του 1991 (1) («συµφων	α του 1998»),
αφο! εγκρ	θηκε µε κοιν� απ�φαση του Συµ-
βουλ	ου και τη� Επιτροπ�� που εκδ�θηκε στι�
29 Μα7ου 1998.

678. Συνοπτικ�, η συµφων	α του 1991 προ-
βλ�πει: i) κοινοπο	ηση των υποθ�σεων µε τι�
οπο	ε� ασχολο!νται οι αρχ�� ανταγωνισµο!
του εν�� µ�ρου�, στο µ�τρο που οι εν λ�γω
υποθ�σει� αφορο!ν σηµαντικ� συµφ�ροντα
του �λλου µ�ρου� (�ρθρο II), και ανταλλαγ�
πληροφορι�ν για γενικ� θ�µατα που αφορο!ν
την εφαρµογ� των καν�νων ανταγωνισµο!
(�ρθρο III)· ii) συνεργασ	α και συντονισµ�
των δραστηριοτ�των των αρχ�ν ανταγωνι-
σµο! των δ!ο µερ�ν (�ρθρο IV)· iii) διαδικα-
σ	α «παραδοσιακ�� διεθνο!� αβροφροσ!νη�»,
στο πλα	σιο τη� οπο	α� κ�θε µ�ρο� λαµβ�νει
υπ�ψη τα σηµαντικ� συµφ�ροντα του �λλου
µ�ρου� κατ� τη λ�ψη µ�τρων εφαρµογ�� των
καν�νων ανταγωνισµο! (�ρθρο VI)· iv) διαδι-
κασ	α «θετικ�� διεθνο!� αβροφροσ!νη�», στο
πλα	σιο τη� οπο	α� κ�θε µ�ρο� µπορε	 να ζη-
τ�σει απ� το �λλο να λ�βει, επ	 τη β�σει τη�
νοµοθεσ	α� του, κατ�λληλα µ�τρα �σον αφορ�
δραστηρι�τητε� οι οπο	ε� αντιβα	νουν στον
ανταγωνισµ�, �χουν διενεργηθε	 στο �δαφο�
του �λλου µ�ρου� και θ	γουν σηµαντικ� συµ-
φ�ροντα του αιτο!ντο� µ�ρου� (�ρθρο V).

679. Επιπλ�ον, η συµφων	α του 1991 καθιστ�
σαφ�� �τι καµ	α απ� τι� διατ�ξει� τη� δεν µπο-
ρε	 να ερµηνευθε	 κατ� τρ�πο που να µη συ-
ν�δει µε την ισχ!ουσα νοµοθεσ	α στην Ευ-
ρωπαϊκ� �νωση και στι� Ηνωµ�νε� Πολιτε	ε�
τη� Αµερικ�� (�ρθρο IX). Ειδικ�τερα, οι αρ-
χ�� ανταγωνισµο! συνεχ	ζουν να δεσµε!ονται
απ� του� εσωτερικο!� καν�νε� του� �σον
αφορ� την προστασ	α του απορρ�του των
πληροφορι�ν τι� οπο	ε� συγκεντρ�νουν κατ�
τι� αντ	στοιχε� �ρευν�� του� (�ρθρο VIII).

680. Η συµφων	α του 1998 για τη θετικ� διε-
θν� αβροφροσ!νη διευκριν	ζει το µηχανισµ�
λειτουργ	α� του µ�σου συνεργασ	α� θετικ��
διεθνο!� αβροφροσ!νη� αλλ� και τι� περι-
στ�σει� στι� οπο	ε� µπορε	 να εφαρµοστε	.
Ιδ	ω�, περιγρ�φει του� �ρου� υπ� του� οπο	-
ου� η αιτο!σα πλευρ� οφε	λει κανονικ� να
αναστε	λει τα µ�τρα επιβολ�� που �χει ανα-
λ�βει και να προβε	 σε παραποµπ�.

Συνεργασ�α µεταξ� ΕΕ/ΗΠΑ
για συγκεκριµ�νε	 υποθ�σει	 κατ� τη δι�ρκεια
του 2003

681. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ�
συν�χισε τη στεν� συνεργασ	α τη� µε την
αντιµονοπωλιακ� υπηρεσ	α του Υπουργε	ου
∆ικαιοσ!νη� και µε την Οµοσπονδιακ� Επι-
τροπ� Εµπορ	ου των ΗΠΑ. Οι επαφ�� µεταξ!
του προσωπικο! τη� Επιτροπ�� και των οµο-
λ�γων του� στι� δ!ο αυτ�� υπηρεσ	ε� των
ΗΠΑ �ταν τακτικ�� και �ντονε�. Οι επαφ�� κυ-
µα	νονται απ� συνεργασ	α σε συγκεκριµ�νε�
υποθ�σει� �ω� γενικ�τερα θ�µατα πολιτικ��
ανταγωνισµο!. Οι επαφ�� που αφορο!ν συ-
γκεκριµ�νε� υποθ�σει� �χουν συν�θω� τη
µορφ� τακτικ�ν τηλεφωνικ�ν επαφ�ν, µη-
νυµ�των ηλεκτρονικο! ταχυδροµε	ου, ανταλ-
λαγ�� εγγρ�φων και �λλων επαφ�ν µεταξ!
των οµ�δων που διεκπεραι�νουν τι� συγκε-
κριµ�νε� υποθ�σει�. Η συνεργασ	α συνεχ	ζει
να ε	ναι αµοιβα	α επωφελ�� σε µεγ�λο βαθµ�
και για τα δ!ο µ�ρη, απ� την �ποψη τη� εν	-
σχυση� των αντ	στοιχων δραστηριοτ�των επι-
βολ�� τη� νοµοθεσ	α�, αποτροπ�� µη απα-
ρα	τητων συγκρο!σεων � ασυνεπει�ν µεταξ!
των εν λ�γω δραστηριοτ�των επιβολ��, καθ��
και καλ!τερη� καταν�ηση� των αµοιβα	ων
καθεστ�των πολιτικ�� ανταγωνισµο!.

682. Παρ�λο που ο συνολικ�� αριθµ�� διε-
θν�ν συγκεντρ�σεων µει�θηκε το 2003 σε
σ!γκριση µε προηγο!µενα �τη, η συνεργα-
σ	α σε υποθ�σει� συγκεντρ�σεων υπ�ρξε επι-
τυχ�� και καρποφ�ρο�. Η συνεργασ	α ε	ναι
αποτελεσµατικ�τερη �ταν οι εµπλεκ�µενοι
συµφωνο!ν να επιτρ�ψουν στι� αρχ�� τη� ΕΕ
και των ΗΠΑ να ανταλλ�ξουν τι� πληροφο-
ρ	ε� που παρ�χουν µ�σω παρα	τηση� απ� το
απ�ρρητο, πρ�γµα που συµβα	νει πλ�ον
συχν�. Ω� παρ�δειγµα υπ�θεση� συγκ�ντρω-
ση� µπορε	 να αναφερθε	 η υπ�θεση
Pfizer/Pharmacia, µια συγκ�ντρωση που δη-
µιο!ργησε τη µεγαλ!τερη φαρµακευτικ� εται-
ρε	α στον κ�σµο. Η Επιτροπ� συνεργ�στηκε
στεν� µε την Οµοσπονδιακ� Επιτροπ� Εµπο-
ρ	ου για την αν�λυση διαφ�ρων θεµ�των, και
ιδ	ω� �σον αφορ� τα διορθωτικ� µ�τρα για τι�
αποεπενδ!σει� σε παγκ�σµιο επ	πεδο, στι�
οπο	ε� δεσµε!τηκαν να προβο!ν τα µ�ρη. Η
Επιτροπ� συνεργ�στηκε στεν� µε την Οµο-
σπονδιακ� Επιτροπ� Εµπορ	ου και στην υπ�-
θεση DSM/Roche, µια συγκ�ντρωση στον
τοµ�α τη� χηµικ�� βιοµηχαν	α�, καθ�� και
στην υπ�θεση Siemens/Drägerwerke, που αφο-
ρο!σε κοιν� επιχε	ρηση ιατροτεχνολογικο!
εξοπλισµο!. Η Επιτροπ� πραγµατοπο	ησε
επ	ση� στεν�� και τακτικ�� επαφ�� µε το
Υπουργε	ο ∆ικαιοσ!νη� για την υπ�θεση
Konica/Minolta και την υπ�θεση148

(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� 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, σ. 26–31.
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GE/Instrumentarium, µια συγκ�ντρωση που
αφορο!σε ιατροτεχνολογικ� βοηθ�µατα.

683. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, πραγµατο-
ποι�θηκαν επ	ση� τακτικ�� επαφ�� και για
ορισµ�νε� υποθ�σει� που δεν αφορο!σαν συ-
γκεντρ�σει�. Η διµερ�� συνεργασ	α µεταξ!
τη� Επιτροπ�� και του Υπουργε	ου ∆ικαιο-
σ!νη� των ΗΠΑ �ταν ιδια	τερα �ντονη σε
υποθ�σει� συµπρ�ξεων: πραγµατοποι�θηκαν
πολυ�ριθµε� επαφ�� µεταξ! των υπαλλ�λων
των µον�δων συµπρ�ξεων τη� Επιτροπ�� και
των οµολ�γων του� του αµερικανικο! Υπουρ-
γε	ου ∆ικαιοσ!νη�. Οι ανταλλαγ�� πληροφο-
ρι�ν για συγκεκριµ�νε� υποθ�σει�, εντ�� των
ορ	ων των ισχυουσ�ν διατ�ξεων περ	 εµπι-
στευτικ�τητα�, υπ�ρξαν ιδια	τερα συχν��,
αλλ� οι συζητ�σει� αφορο!σαν και θ�µατα
πολιτικ��. Πολλ�� απ� τι� επαφ�� για συ-
γκεκριµ�νε� υποθ�σει� πραγµατοποι�θηκαν
κατ�πιν ταυτ�χρονων αιτ�σεων απαλλαγ��
στι� ΗΠΑ και στην ΕΕ. Επ	ση�, σε ορισµ�νε�
περιπτ�σει�, αναλ�φθηκαν συντονισµ�να µ�-
τρα επιβολ�� τη� νοµοθεσ	α� στι� ΗΠΑ και
στην Ευρωπαϊκ� �νωση, προκειµ�νου να εξα-
σφαλ	σουν οι υπηρεσ	ε� �τι το δι�στηµα µε-
ταξ! τη� �ναρξη� των αντ	στοιχων µ�τρων
�ταν �σο το δυνατ�ν µικρ�τερο.

684. �να πρ�σφορο παρ�δειγµα του συντο-
νισµο! αυτο! ε	ναι η υπ�θεση των επιβραδυ-
ντικ�ν θερµ#τητα	 και αντιθραυστικ�ν, στην
οπο	α η Επιτροπ� και οι αντιµονοπωλιακ��
αρχ�� των ΗΠΑ, του Καναδ� και τη� Ιαπω-
ν	α� συντ�νισαν στεν� τι� ερευνητικ�� δρ�-
σει� του� και προ�βησαν σε σχεδ�ν ταυτ�-
χρονε� επιθεωρ�σει� και �λλα ερευνητικ�
µ�τρα τον Φεβρου�ριο. �να �λλο παρ�δειγµα
ε	ναι η υπ�θεση µεταφορ�	 υγρ�ν χ�δην, στην
οπο	α η Επιτροπ�, σε συνεργασ	α µε την επο-
πτικ� αρχ� τη� ΕΖΕΣ και τι� νορβηγικ�� αρ-
χ��, προ�βη σε επιθεωρ�σει� ταυτ�χρονα µε
το αµερικανικ� Υπουργε	ο ∆ικαιοσ!νη�.

Επαφ�	 ανωτ�του επιπ�δου και συνεργασ�α για
τη χ�ραξη πολιτικ�	

685. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, πραγµατο-
ποι�θηκαν πολυ�ριθµε� διµερε	� επαφ�� µε-
ταξ! τη� Επιτροπ�� και των αντ	στοιχων αρ-
χ�ν των ΗΠΑ, καθ�� και συχν�� επισκ�ψει�
στελεχ�ν και των δ!ο πλευρ�ν. Κατ� την ετ�-
σια διµερ� συν�ντηση ΕΕ/ΗΠΑ που πραγ-
µατοποι�θηκε στι� 27 Οκτωβρ	ου 2003 στην
Ου�σιγκτον, ο επ	τροπο� Mario Monti συνα-
ντ�θηκε µε του� επικεφαλ�� των αντιµονο-
πωλιακ�ν υπηρεσι�ν των ΗΠΑ: τον βοηθ�
γενικ� εισαγγελ�α Hew Pate απ� το Υπουρ-
γε	ο ∆ικαιοσ!νη� και τον πρ�εδρο τη� Οµο-

σπονδιακ�� Επιτροπ�� Εµπορ	ου Timothy
Muris.

686. Εκτ�� απ� τη συνεργασ	α που αφορο!σε
συγκεκριµ�νε� υποθ�σει�, πραγµατοποι�θη-
καν στεν�τερε� επαφ�� κατ� τη δι�ρκεια τη�
εκπ�νηση� των κατευθυντ�ριων γραµµ�ν τη�
Επιτροπ�� για την αξιολ�γηση των οριζ�-
ντιων συγκεντρ�σεων. Οι επαφ�� αυτ�� πε-
ριελ�µβαναν καρποφ�ρε� ανταλλαγ�� απ�-
ψεων για δι�φορα ζητ�µατα τα οπο	α αφορο!ν
οι κατευθυντ�ριε� γραµµ��, �πω� τα επ	πεδα
αποτελεσµατικ�τητα� και συγκ�ντρωση� τη�
αγορ��. Η συνεργασ	α µε τι� αρχ�� των ΗΠΑ
θα συνεχιστε	 µε εστ	αση σε συγκεκριµ�να
ζητ�µατα πολιτικ�� των δ!ο υπηρεσι�ν.

687. Η λειτουργ	α τη� οµ�δα� εργασ	α� για τα
δικαι�µατα πνευµατικ�� ιδιοκτησ	α� �ρχισε
τον Νο�µβριο του 2002 και συνεχ	στηκε καθ’
�λη τη δι�ρκεια του 2003. Τα θ�µατα συζ�τη-
ση� περιελ�µβαναν τι� πολυµερε	� �δειε� εκ-
µετ�λλευση� και τα πρ�τυπα που θ�τουν οι
αρµ�διοι οργανισµο	.

688. Συνολικ�, η Επιτροπ� προ�βη σε 56 επ	-
σηµε� κοινοποι�σει� κατ� τη δι�ρκεια του
�του� και �λαβε 46 επ	σηµε� κοινοποι�σει�
απ� τι� αρχ�� των ΗΠΑ για την 	δια περ	οδο.

2.2.2. Καναδ�	

689. Η συµφων	α συνεργασ	α� µεταξ! των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυβ�ρνη-
ση� του Καναδ� (1) υπεγρ�φη κατ� τη δι�-
σκεψη κορυφ�� ΕΕ/Καναδ� στι� 17 Ιουν	ου
1999 στη Β�ννη και τ�θηκε σε ισχ! µε την
υπογραφ� τη�.

690. Η συµφων	α προβλ�πει, µεταξ! �λλων:
i) αµοιβα	α κοινοπο	ηση των µ�τρων εφαρ-
µογ�� που λαµβ�νει κ�θε αρχ� ανταγωνισµο!
και που ενδ�χεται να επηρε�σουν σηµαντικ�
συµφ�ροντα του �λλου µ�ρου�· ii) παροχ� συν-
δροµ�� εκ µ�ρου� των αρχ�ν ανταγωνισµο!
στην αντ	στοιχη αρχ� ανταγωνισµο! του �λ-
λου µ�ρου� στο πλα	σιο των µ�τρων εφαρµο-
γ��· iii) συντονισµ�� των µ�τρων εφαρµογ��
των δ!ο αρχ�ν· iv) αιτ�σει� του εν�� µ�ρου�
για τη λ�ψη µ�τρων εφαρµογ�� απ� την αρχ�
ανταγωνισµο! του �λλου µ�ρου� (θετικ� διε-
θν�� αβροφροσ!νη)· v) λ�ψη υπ�ψη απ� κ�θε
µ�ρο� των σηµαντικ�ν συµφερ�ντων του �λ-
λου µ�ρου� σε �λα τα στ�δια των µ�τρων εφαρ-
µογ�� (παραδοσιακ� διεθν�� αβροφροσ!νη)·
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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, σ. 50.



και vi) ανταλλαγ� πληροφορι�ν µεταξ! των
µερ�ν, επιφυλασσοµ�νη� τη� εφαρµοστ�α�
εγχ�ρια� νοµοθεσ	α� περ	 προστασ	α� των
εµπιστευτικ�ν πληροφορι�ν.

691. Οι επαφ�� µεταξ! τη� Επιτροπ�� και τη�
αντ	στοιχη� καναδικ�� αρχ��, του Καναδι-
κο! Γραφε	ου Ανταγωνισµο!, �σαν συχν��
και καρποφ�ρε�. Οι συζητ�σει� περιστρ�φη-
καν τ�σο γ!ρω απ� συγκεκριµ�νε� υποθ�σει�
�σο και γ!ρω απ� γενικ�τερα θ�µατα πολιτι-
κ��. Οι επαφ�� για συγκεκριµ�νε� υποθ�σει�
αφορο!σαν �λου� του� τοµε	� επιβολ�� του
δικα	ου ανταγωνισµο!. Στον τοµ�α των συ-
µπρ�ξεων, οι επαφ�� αφορο!σαν και το συ-
ντονισµ� των µ�τρων ερευν�ν. Η Επιτροπ�
και το Καναδικ� Γραφε	ο Ανταγωνισµο! συ-
ν�χισαν επ	ση� το δι�λογο για γενικ� θ�µατα
κοινο! ενδιαφ�ροντο� στον τοµ�α του αντα-
γωνισµο!.

692. Στι� 12 Μα7ου, πραγµατοποι�θηκε δι-
µερ�� συν�ντηση ανωτ�ρου επιπ�δου µεταξ!
του γενικο! διευθυντ� Philip Lowe και του κα-
ναδο! επιτρ�που ανταγωνισµο!, Konrad von
Finckenstein. Οι δ!ο πλευρ�� συζ�τησαν τι�
πρ�σφατε� εξελ	ξει� τη� πολιτικ�� και �λλα
θ�µατα κοινο! ενδιαφ�ροντο�.

693. Συνολικ�, η Επιτροπ� προ�βη σε επτ�
κοινοποι�σει� κατ� τη δι�ρκεια του �του� και
�λαβε 6 κοινοποι�σει� απ� τι� καναδικ�� αρ-
χ�� για την 	δια περ	οδο.

2.2.3. Ιαπων�α

694. Η συµφων	α συνεργασ	α� µεταξ! τη� Ευ-
ρωπαϊκ�� Κοιν�τητα� και τη� Ιαπων	α� υπε-
γρ�φη στι� Βρυξ�λλε� στι� 10 Ιουλ	ου και �ρ-
χισε να ισχ!ει στι� 9 Αυγο!στου (1).

695. Συνοπτικ�, η συµφων	α προβλ�πει: i)
αµοιβα	α κοινοπο	ηση των µ�τρων εφαρµο-
γ�� που λαµβ�νει κ�θε αρχ� ανταγωνισµο!
και που ενδ�χεται να επηρε�σουν σηµαντικ�
συµφ�ροντα του �λλου µ�ρου�· ii) δυνατ�τητα
συντονισµο! των µ�τρων εφαρµογ�� που λαµ-
β�νουν οι δ!ο αρχ��, καθ�� και αµοιβα	α πα-
ροχ� συνδροµ��· iii) δυνατ�τητα του εν�� µ�-
ρου� να ζητ�σει απ� το �λλο τη λ�ψη µ�τρων
εφαρµογ�� (θετικ� διεθν�� αβροφροσ!νη)
και υποχρ�ωση κ�θε µ�ρου� να λαµβ�νει
υπ�ψη τα σηµαντικ� συµφ�ροντα του �λλου
µ�ρου� σε �λα τα στ�δια των µ�τρων εφαρ-
µογ�� (παραδοσιακ� διεθν�� αβροφροσ!νη)·

και iv) ανταλλαγ� πληροφορι�ν µεταξ! των
µερ�ν, επιφυλασσοµ�νων των υποχρε�σεων
εµπιστευτικ�τητα� κ�θε µ�ρου� �σον αφορ�
τι� εν λ�γω πληροφορ	ε�. Η συµφων	α συ-
νεργασ	α� προβλ�πει τακτικ�� συναντ�σει�
για την ανταλλαγ� πληροφορι�ν �σον αφορ�
τα τρ�χοντα µ�τρα και προτεραι�τητε� επι-
βολ�� που αποφασ	ζουν τα µ�ρη, του� οικο-
νοµικο!� τοµε	� κοινο! ενδιαφ�ροντο�, τη συ-
ζ�τηση των µελετ�µενων αλλαγ�ν πολιτικ��
και �λλων θεµ�των αµοιβα	ου ενδιαφ�ροντο�
που αφορο!ν την εφαρµογ� τη� νοµοθεσ	α�
περ	 ανταγωνισµο!.

696. Η συµφων	α θα οδηγ�σει σε πολ! στε-
ν�τερη συνεργασ	α µεταξ! τη� Επιτροπ�� και
τη� ιαπωνικ�� αρχ�� ανταγωνισµο! και σε
µεγαλ!τερη καταν�ηση των πολιτικ�ν αντα-
γωνισµο! των δ!ο πλευρ�ν.

697. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, πραγµατο-
ποι�θηκαν µεταξ! τη� Επιτροπ�� και των ια-
πωνικ�ν αρχ�ν πολυ�ριθµε� συναντ�σει� και
επαφ�� στελεχ�ν για θ�µατα πολιτικ�� και
για µεµονωµ�νε� υποθ�σει�. Αξ	ζει να ση-
µειωθε	 �τι, για πρ�τη φορ�, η συνεργασ	α
για συγκεκριµ�νε� υποθ�σει� περιελ�µβανε
και τη διοργ�νωση �ρευνα� για υπ�θεση σ!-
µπραξη� που αφορο!σε εικαζ�µενη σ!µπραξη
στην αγορ� επιβραδυντικ�ν θερµ�τητα� και
αντιθραυστικ�ν. Ε	ναι επ	ση� αξιοσηµε	ωτο
�τι η υπ�θεση αυτ� απα	τησε συντονισµ� ταυ-
τ�χρονων επιθεωρ�σεων, �χι µ�νον µεταξ!
τη� ιαπωνικ�� Επιτροπ�� Θεµιτο! Εµπορ	ου
και τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ��, αλλ� και µε
το αµερικανικ� Υπουργε	ο ∆ικαιοσ!νη� και
το Καναδικ� Γραφε	ο Ανταγωνισµο!, πρ�γµα
που συµβα	νει για πρ�τη φορ�. Με την ευ-
καιρ	α τη� ετ�σια� διµερο!� συν�ντηση� µε-
ταξ! τη� Επιτροπ�� και τη� ιαπωνικ�� Επι-
τροπ�� Θεµιτο! Εµπορ	ου, ο επ	τροπο� Monti
συναντ�θηκε µε τον πρ�εδρο τη� επιτροπ��
Kazuhiko Takeshima, στι� 21 Νοεµβρ	ου στο
Τ�κιο. Οι δ!ο πλευρ�� συζ�τησαν τι� πρ�-
σφατε� εξελ	ξει� πολιτικ�� και τι� περαιτ�ρω
προοπτικ�� διµερο!� συνεργασ	α�.

3. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜
¯ÒÚÂ˜ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜

Aυστραλ�α και N�α Ζηλανδ�α

698. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003, η Επιτροπ�
συνεργ�στηκε µε τι� αρχ�� ανταγωνισµο! ορι-
σµ�νων �λλων χωρ�ν του ΟΟΣΑ, και ιδ	ω�
τη� Αυστραλ	α� και τη� Ν�α� Ζηλανδ	α�. Οι
επαφ�� αυτ�� αφορο!σαν τ�σο συγκεκριµ�-150

(1) Συµφων	α µεταξ! των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των και τη� κυ-
β�ρνηση� τη� Ιαπων	α� σχετικ� µε τη συνεργασ	α για την
αντιµετ�πιση αντιανταγωνιστικ�ν δραστηριοτ�των, ΕΕ L
183 τη� 22.7.2003, σ. 12.
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νε� υποθ�σει� �σο και γενικ�τερα θ�µατα πο-
λιτικ�� ανταγωνισµο!.

Κ�να

699. Tο �γγραφο Πολιτικ�� 2003 τη� Επι-
τροπ�� για την Κ	να περιλαµβ�νει µεταξ! των
ν�ων σηµε	ων δρ�ση� τη� Επιτροπ�� την πρω-
τοβουλ	α �ναρξη� διαλ�γου µε την Κ	να για
την πολιτικ� ανταγωνισµο!.

700. Η ν�α αυτ� πρωτοβουλ	α ε	ναι εξαιρε-
τικ� επ	καιρη, δεδοµ�νου �τι καθ	σταται εµ-
φαν�� η αν�γκη διαλ�γου µεταξ! τη� Ευρω-
παϊκ�� Επιτροπ�� και τη� Κ	να� για θ�µατα
ανταγωνισµο!, µετ� την �γκριση απ� την Κ	να
το πρ�το εξ�µηνο του 2003 καν�νων για τι� συ-
γκεντρ�σει� στι� οπο	ε� συµµετ�χουν αλλο-
δαπ�� εταιρε	ε� και καν�νων για την απο-
τροπ� µονοπωλιακ�ν τιµολογιακ�ν πρακτι-
κ�ν. Το γεγον�� �τι η Κ	να διαθ�τει πλ�ον
νοµοθεσ	α ανταγωνισµο! θα µπορο!σε να δη-
µιουργ�σει �να ν�ο πλα	σιο συζ�τηση� µε-
ταξ! αρχ�ν ανταγωνισµο! για την επιβολ�
τη� συναφο!� νοµοθεσ	α�.

701. Κατ� την επ	σκεψη του επιτρ�που Monti
στο Πεκ	νο, στι� 24 Νοεµβρ	ου 2003, πραγ-
µατοποι�θηκαν διερευνητικ�� συνοµιλ	ε� µε
τι� αρµ�διε� κινεζικ�� αρχ�� για τι� λεπτοµ�-
ρειε� του διαλ�γου στον τοµ�α του ανταγω-
νισµο!.

Ευρωπαϊκ�	 Οικονοµικ�	 Χ"ρο	

702. Κατ� τη δι�ρκεια του �του�, η Επιτροπ�
συν�χισε επ	ση� τη στεν� συνεργασ	α τη� µε
την Εποπτε!ουσα Αρχ� τη� ΕΖΕΣ για την επι-
βολ� τη� συµφων	α� για τον Ευρωπαϊκ� Οι-
κονοµικ� Χ�ρο.

Κορ�α

703. Στι� 21 Μα7ου, ο επ	τροπο� Monti συ-
ναντ�θηκε µε τον επικεφαλ�� τη� κορεατι-
κ�� Επιτροπ�� Θεµιτο! Εµπορ	ου δρ Kang.
Η συνεργασ	α µεταξ! των αρχ�ν ανταγωνι-
σµο! τη� ∆ηµοκρατ	α� τη� Κορ�α� και τη�
Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� ε	ναι εξαιρετικ� και
συχν� οι απ�ψει� που εκφρ�ζουµε στα πολυ-
µερ� φ�ρα ανταγωνισµο! συµπ	πτουν. Η συµ-
βολ� τη� Επιτροπ�� Θεµιτο! Εµπορ	ου στο
∆ιεθν�� ∆	κτυο Ανταγωνισµο! θεωρε	ται
εξαιρετικ� σηµαντικ�. Η κορεατικ� Επιτροπ�
Θεµιτο! Εµπορ	ου διοργαν�νει την ετ�σια
σ!νοδο του ∆ιεθνο!� ∆ικτ!ου Ανταγωνισµο!
που θα πραγµατοποιηθε	 στη Σεο!λ το 2004.
Στο πλα	σιο αυτ�, οι δ!ο υπηρεσ	ε� διεξ�γουν
τακτικ�� επαφ�� για την ανταλλαγ� απ�ψεων

σε αµοιβα	ου ενδιαφ�ροντο� θ�µατα ανταγω-
νισµο!.

Λατινικ� Αµερικ�

704. Στην περιοχ� των Dνδεων, η Επιτροπ�
παρ�σχε χρηµατοδ�τηση �νω των 2 εκατ.
EUR για �να τριετ�� σχ�διο που εγκαινι�-
στηκε τον Μ�ρτιο µε αντικε	µενο την προ-
σ�γγιση τη� νοµοθεσ	α� ανταγωνισµο! τη�
Βολιβ	α�, τη� Κολοµβ	α�, του Εκουαδ�ρ, του
Περο! και τη� Βενεζου�λα� και τη στ�ριξη
των θεσµικ�ν οργ�νων που ε	ναι υπε!θυνα
για τον �λεγχο και την εφαρµογ� τη�. Στ�χο�
του σχεδ	ου ε	ναι η βελτ	ωση του νοµοθετι-
κο!, διοικητικο! και δικαστικο! πλαισ	ου
ανταγωνισµο! στην περιοχ�, η στ�ριξη των
θεσµικ�ν οργ�νων τη� περιοχ�� των Dνδεων
που ε	ναι υπε!θυνα για την εφαρµογ� και τον
�λεγχο των σχετικ�ν διατ�ξεων και η προ�-
θηση µια� κουλτο!ρα� ανταγωνισµο!. Για την
επ	τευξη αυτ�ν των στ�χων θα πραγµατοποι-
ηθο!ν ορισµ�νε� δραστηρι�τητε� µε συµµε-
τοχ� εµπειρογνωµ�νων απ� την Ευρ�πη και
την περιοχ� των Dνδεων, συµπεριλαµβανο-
µ�νων υποπεριφερειακ�ν και εθνικ�ν σεµι-
ναρ	ων, δικαστικ�ν διαβουλε!σεων και το-
µεακ�ν µελετ�ν, καθ�� και κατ�ρτιση� για
διοικητικ� στελ�χη και δικαστ�� υπε!θυνου�
για την εφαρµογ� και τον �λεγχο τη� νοµο-
θεσ	α� ανταγωνισµο!.

4. ¶ÔÏ˘ÌÂÚ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

4.1. ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

705. Το ∆ιεθν�� ∆	κτυο Ανταγωνισµο! (∆∆Α),
του οπο	ου η Επιτροπ� αποτελε	 ιδρυτικ� µ�-
λο�, εξελ	σσεται σε �να κυρ	αρχο φ�ρουµ για
τι� συζητ�σει� τη� διεθνο!� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο! σε πολυµερ�� επ	πεδο (1). Το ∆∆Α
ιδρ!θηκε ω� δ	κτυο χωρ	� υλικ� υπ�σταση απ�
14 αρχ�� ανταγωνισµο! τον Οκτ�βριο 2001.
Το ∆∆Α, σε απ�ντηση στον πολλαπλασιασµ�
των καθεστ�των ανταγωνισµο! σε ολ�κληρο
τον κ�σµο, προσπαθε	 να διευκολ!νει τη διε-
θν� συνεργασ	α και να σχηµατ	σει προτ�σει�
για διαδικαστικ� και ουσιαστικ� σ!γκλιση.
Περισσ�τερε� απ� 80 υπηρεσ	ε� ανταγωνι-
σµο! αποτελο!ν τα µ�λη του ∆∆Α, δηλαδ� ο
∆∆Α περιλαµβ�νει τη µεγ�λη πλειοψηφ	α
των παγκοσµ	ω� υφισταµ�νων αρχ�ν αντα-
γωνισµο!. Το ∆∆Α προσκαλε	 επ	ση� εµπει-
ρογν�µονε� απ� τα πανεπιστ�µια, την επι-

151(1) Περισσ�τερε� πληροφορ	ε� για το ∆∆Α ε	ναι διαθ�σιµε�
στον ιστ�τοπ� τη�: www.internationalcompetitionnetwork.org.



χειρηµατικ� κοιν�τητα, τι� οµ�δε� κατανα-
λωτ�ν και του� νοµικο!� να συµβ�λουν στα
σχ�δια εργασ	α�.

706. Η Επιτροπ�, �δη απ� την εναρκτ�ρια
δι�σκεψη του ∆∆Α στη Νε�πολη, συµπροε-
δρε!ει εν�� απ� τα τρ	α κ!ρια σχ�δια εργασ	α�
του ∆∆Α. Η αποστολ� αυτο! του σχεδ	ου ε	-
ναι να αναζητ�σει δρ�µου� για να διευκολ!-
νει την εγκαθ	δρυση αξι�πιστων αρχ�ν αντα-
γωνισµο! στι� αναπτυσσ�µενε� και υπ� µε-
τ�βαση χ�ρε�. Η Επιτροπ�, µαζ	 µε το
νοτιοαφρικανικ� δικαστ�ριο ανταγωνισµο!,
υπ�βαλε µια �κθεση (1) στη δε!τερη ετ�σια
δι�σκεψη του ∆∆Α, η οπο	α συν�λθε στη
Merida, Μεξικ�, στι� 23-25 Ιουν	ου. Αυτ� η
�κθεση, αντλ�ντα� απ� τι� εµπειρ	ε� των αρ-
χ�ν ανταγωνισµο! τ�σο στι� αναπτυσσ�µε-
νε� �σο και στι� ανεπτυγµ�νε� χ�ρε�, υπο-
γραµµ	ζει τι� προκλ�σει� που η εγκαθ	δρυση
καθεστ�των ανταγωνισµο! στι� αναπτυσσ�-
µενε� και στι� υπ� µετ�βαση χ�ρε� �χουν συ-
ν�θω� να αντιµετωπ	σουν. Η �κθεση περι-
γρ�φει, επιπλ�ον, π�� θα µπορο!σε να βελ-
τιωθε	 η κατ�σταση µια� αρχ�� ανταγωνισµο!
η οπο	α �χει τ�σο σηµαντικο!� ετα	ρου� �πω�
η κυβ�ρνηση, το δικαστικ� σ�µα, η αστικ�
κοινων	α, η κοιν�τητα των «επαγγελµατι�ν»
του ανταγωνισµο! και η επιχειρηµατικ� κοι-
ν�τητα. Τ�λο�, η �κθεση λαµβ�νει υπ�ψη τη�
ποια β�µατα πρ�πει να πραγµατοποιηθο!ν
�στε η εξωτερικ� εν	σχυση σε αυτ�� τι� δια-
δικασ	ε� να καταστε	 περισσ�τερο αποτελε-
σµατικ�. Η �κθεση περατ�νεται µε �ναν π	-
νακα θεµ�των τα οπο	α θα �πρεπε να ληφθο!ν
υπ�ψη κατ� τη χ�ραξη προγραµµ�των τεχνι-
κ�� βο�θεια�.

707. Η Επιτροπ� διαδραµ�τισε επ	ση� �να
σηµαντικ� ρ�λο στην υπ� εξ�λιξη εργασ	α
του ∆∆Α στον τοµ�α των συγκεντρ�σεων. Για
λεπτοµ�ρειε� βλ�πε το τµ�µα «Συγκεντρ�-
σει� ΙΙ.5.1».

708. Το ∆∆Α ολοκλ�ρωσε την εργασ	α του
στον τοµ�α τη� υπερ�σπιση� του ανταγωνι-
σµο! στη Merida. Οι εκπρ�σωποι, µεταξ! �λ-
λων θεµ�των, εξ�τασαν το π�� ορισµ�νε� υπη-
ρεσ	ε� ανταγωνισµο! χρησιµοπο	ησαν τη
δικ� του� εξουσ	α υπερ�σπιση� ω� µ�σο για
τη βελτ	ωση του κανονιστικο! περιβ�λλο-
ντο� σε ορισµ�νου� απ� του� ρυθµιζ�µενου�
τοµε	�. Επιπλ�ον η Επιτροπ� προετο	µασε,
ω� µ�ρο� εν�� ν�ου µηχανισµο! στ�ριξη� τη�
εργασ	α� των υπηρεσι�ν �σον αφορ� την υπε-
ρ�σπιση, �να CD-ROM �που εκθ�τει τι� δι-

κ�� τη� πρωτοβουλ	ε� υπερ�σπιση� του αντα-
γωνισµο!. Αυτ� και �λλα υλικ� ε	ναι πλ�ον
διαθ�σιµα µ�σω µια� online β�ση� δεδοµ�νων,
� «κ�ντρου πληροφορι�ν», µ�σω του ιστοτ�-
που του ∆∆Α (2).

709. Τ�λο�, τα µ�λη του ∆∆Α αποφ�σισαν
στη Merida να ξεκιν�σουν �να ν�ο σχ�διο ερ-
γασ	α� για να συζητ�σουν την εφαρµογ� αντι-
µονοπωλιακ�� νοµοθεσ	α� στου� ρυθµιζ�µε-
νου� τοµε	�. Οι γαλλικ�� και οι ιταλικ�� αρ-
χ�� ανταγωνισµο! συµπροεδρε!ουν γι’ αυτ� το
σχ�διο µε το οπο	ο το ∆∆Α θα επεκτε	νει τα
θ�µατα που καλ!πτει και στον παραδοσιακ�
τοµ�α αντιµονοπωλιακ�� νοµοθεσ	α�.

4.2. ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘

710. Mσον αφορ� το θ�µα του ανταγωνισµο!
στον ΠΟΕ, η υπουργικ� δι�σκεψη ΠΟΕ στο
Κανκο!ν τον Σεπτ�µβριο �ληξε χωρ	� να λη-
φθο!ν αποφ�σει� και κατ� συν�πεια δεν �ρ-
χισαν επ	σηµε� διαπραγµατε!σει� για συµ-
φων	α σχετικ� µε τον ανταγωνισµ� σε επ	-
πεδο ΠΟΕ. Το!το �γινε παρ� το γεγον�� �τι
η δ�λωση τη� Doha του Νοεµβρ	ου 2001 προ-
�βλεπε �τι αυτ�� οι διαπραγµατε!σει� θα µπο-
ρο!σαν να λ�βουν χ�ρα µετ� απ� την επ�-
µενη υπουργικ� δι�σκεψη ΠΟΕ και �τι θα
ε	χε σηµειωθε	 σηµαντικ� πρ�οδο� στην, µε
�δρα τη Γενε!η, οµ�δα εργασ	α� στα πλα	σια
του ΠΟΕ για την αλληλεπ	δραση µεταξ! τη�
εµπορικ�� πολιτικ�� και τη� πολιτικ�� αντα-
γωνισµο! κατ� τη διασαφ�νιση πολλ�ν απ�
τα σχετικ� ζητ�µατα (αυτ� η διαδικασ	α δια-
σαφ�νιση� περι�λαβε δ!ο συνεδρι�σει� τη�
οµ�δα� εργασ	α� το 2003 πριν απ� την υπουρ-
γικ� δι�σκεψη του Κανκο!ν).

4.3. √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜
™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

711. Η Επιτροπ� συµµετε	χε ενεργ� στην
Επιτροπ� Ανταγωνισµο! του ΟΟΣΑ το 2003.
Η Επιτροπ� Ανταγωνισµο! περιλαµβ�νει �να
διοικητικ� συµβο!λιο (µ�λο� του οπο	ου ε	-
ναι ο γενικ�� διευθυντ�� τη� Γενικ�� ∆ιε!-
θυνση� Ανταγωνισµο! τη� Επιτροπ��) και
ορισµ�νε� οµ�δε� εργασ	α� για θ�µατα �πω�
ανταγωνισµ�� και ρυθµιζ�µενοι τοµε	� και
διεθνε	� πλευρ�� του ανταγωνισµο!, συγκε-
ντρ�σει� και συµπρ�ξει�.

712. Η Επιτροπ� συµµετε	χε επ	ση� σε συ-
νεδρι�σει� του ΟΟΣΑ σχετικ� µε τον αντα-
γωνισµ� �πω� το παγκ�σµιο φ�ρουµ για τον

152 (1) Βλ�πε www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20
Report_16June2003.pdf. (2) Στο www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
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ανταγωνισµ� που συν�ρχεται µ	α φορ� ετη-
σ	ω� µε µη ΟΟΣΑ µ�λη, οι κοιν�� συνεδρι�-
σει� τη� Επιτροπ�� Ανταγωνισµο! µε τι� Επι-
τροπ�� για την Πολιτικ� για τον Καταναλωτ�
και το Εµπ�ριο, την Ειδικ� Οµ�δα για την
Κανονιστικ� Πολιτικ� και τη δι�σκεψη του
Dµστερνταµ για τι� τιµ�� πρ�σβαση� στου�
τοµε	� υποδοµ�� τι� οπο	ε� συγχρηµατοδ�-
τησε το πρ�σφατα ιδρυθ�ν Netherlands Centre
of Excellence for Economic Regulation.

713. Η Επιτροπ� συµµετε	χε ενεργ� σε �λε�
τι� στρογγυλ�� τρ�πεζε� του ΟΟΣΑ σχετικ�
µε τον ανταγωνισµ� και στι� οµ�τιµε� αξιο-
λογ�σει� τη� Νορβηγ	α�, Γερµαν	α� και Γαλ-
λ	α�. Κατ� τη δι�ρκεια του 2003 το!τη υπ�-
βαλε επτ� γραπτ� κε	µενα στην Επιτροπ�
Ανταγωνισµο! σχετικ� µε τα ακ�λουθα θ�-
µατα:

(i) διεθν�� ανταλλαγ� πληροφορι�ν σχε-
τικ� µε διαδικασ	ε� ελ�γχου συγκε-
ντρ�σεων·

(ii) κανονισµ�� υπηρεσι�ν πρ�σβαση�·

(iii) συγκεντρ�σει� µ�σων ενηµ�ρωση�·

(iv) δ	καιο� χαρακτ�ρα� των διαδικασι�ν για
τα συγκεντρο!µενα µ�ρη σε �ρευνε� συ-
γκεντρ�σεων·

(v) πολιτικ� ανταγωνισµο! και προστασ	α�
του καταναλωτ� (1): συµπληρωµατικ�-
τητα, διεν�ξει� και αποστ�σει�·

(vi) υποχρε�σει� µη εµπορικ�� υπηρεσ	α�
και απελευθ�ρωση· και

(vii) διορθωτικ� µ�τρα σε υποθ�σει� συγκε-
ντρ�σεων.

714. Η Επιτροπ� συν�βαλε επ	ση� στι� ερ-
γασ	ε� τη� Επιτροπ�� του ΟΟΣΑ για την Αξιο-
λ�γηση τη� Οικονοµ	α� και τη� Αν�πτυξη�
(EDRC), η οπο	α δηµοσ	ευσε την �κθεση του
2003 για την ευρωζ�νη.

4.4. ¢∏∂∂∞

715. Η Επιτροπ� συµµετε	χε στην π�µπτη
δι�σκεψη τη� διακυβερνητικ�� οµ�δα� εµπει-
ρογνωµ�νων για τον ανταγωνισµ� τη� ∆ΗΕΕΑ
(δι�σκεψη των Ηνωµ�νων Εθν�ν για το εµπ�-
ριο και την αν�πτυξη) στι� 2-4 Ιουλ	ου και
υπ�βαλε στη δι�σκεψη δ!ο �γγραφα, εκ των

οπο	ων το �να για την αλληλεπ	δραση µεταξ!
τη� πολιτικ�� ανταγωνισµο! και τη� βιοµη-
χανικ�� πολιτικ�� και το �λλο για την τε-
χνικ� βο�θεια για την εν	σχυση τη� ικαν�-
τητα� στον τοµ�α ανταγωνισµο!. Το πρ�το
�γγραφο τ�νισε �τι υπ�ρχουν πολλ�� µ�θο-
δοι για την αποφυγ� τριβ�ν µεταξ! τη� πολι-
τικ�� ανταγωνισµο! και τη� βιοµηχανικ�� πο-
λιτικ�� στι� αναπτυσσ�µενε� (και στι� ανε-
πτυγµ�νε�) χ�ρε�, εν� το δε!τερο διατ!πωσε
τη βο!ληση τη� Ευρωπαϊκ�� Επιτροπ�� να
συµβ�λει στην τεχνικ� βο�θεια στι� υπηρε-
σ	ε� ανταγωνισµο! των αναπτυσσοµ�νων χω-
ρ�ν, στο βαθµ� που τη� επιτρ�πουν οι π�ροι
τη�, λαµβ�νοντα� υπ�ψη το γεγον�� �τι αυτ�
η τεχνικ� βο�θεια χρηµατοδοτε	ται απ� τον
προϋπολογισµ� αν�πτυξη� τη� Ευρωπαϊκ��
�νωση� και �χι απευθε	α� απ� τη Γενικ� ∆ι-
ε!θυνση Ανταγωνισµο! τη� Ευρωπαϊκ�� �νω-
ση�. Επιπλ�ον των επισ�µων διασκ�ψεων, η
συνεδρ	αση παρ�σχε µια χρ�σιµη ευκαιρ	α
για συν�ντηση µε του� εκπροσ�που� των υπη-
ρεσι�ν ανταγωνισµο! των αναπτυσσοµ�νων
χωρ�ν, στου� οπο	ου� �δωσε τη δυνατ�τητα
να παρουσι�σουν τι� εµπειρ	ε� του� και τι�
ανησυχ	ε� του�.

4.5. International cartel workshop

716. Η Επιτροπ� οργ�νωσε, τον Οκτ�βριο,
�να cartel workshop στο οπο	ο συµµετε	χαν
περ	που 160 υπ�λληλοι ανταγωνισµο! �νω
των 35 χωρ�ν, συµπεριλαµβανοµ�νων: τη�
Αυστραλ	α�, Βραζιλ	α�, Καναδ�, Ινδονησ	α�,
Ισρα�λ, Ιαπων	α�, Νορβηγ	α�, Ν�τια� Αφρι-
κ��, Ελβετ	α�, Τουρκ	α� και των Ηνωµ�νων
Πολιτει�ν, καθ�� και των κρατ�ν µελ�ν τη�
ΕΕ και των προ� �νταξη χωρ�ν. Συµµετε	χαν
επ	ση� αρκετο	 διεθνε	� οργανισµο	 που
ασχολο!νται µε ζητ�µατα ανταγωνισµο!, �πω�
ο ΟΟΣΑ.

717. Το π�µπτο workshop επ�τρεψε στου�
υπαλλ�λου� να ανταλλ�ξουν τι� εµπειρ	ε�
του� και να προωθ�σουν τη συνεργασ	α για
την καταπολ�µηση των διεθν�ν συµπρ�ξεων.
Mπω� ε	πε ο επ	τροπο� Monti: «Το πεδ	ο των
συµπρ�ξεων ε	ναι �λο και περισσ�τερο διε-
θν��. Οι αρχ�� ανταγωνισµο!, για να αντιµε-
τωπ	σουν την πρ�κληση που θ�τει αυτ� η «διε-
θνοπο	ηση» των συµπρ�ξεων, πρ�πει να συ-
νεργαστο!ν µεταξ! του�, παραδε	γµατο� χ�ρη,
συγχρον	ζοντα� ξαφνικ�� �ρευνε� και ανταλ-
λ�σσοντα� πληροφορ	ε� για το π�� θα εκ-
κριζ�σουν καλ!τερα αυτ� τη µ�στιγα τη� οι-
κονοµ	α�».

718. Οι συµπρ�ξει� αποτελο!ν µια απ� τι�
πιο σηµαντικ�� παραβ�σει� των καν�νων περ	 153

(1) Σ’ αυτ� το �γγραφο, η προστασ	α του καταναλωτ� θα αναφ�-
ρεται κυρ	ω� στην προστασ	α των οικονοµικ�ν και νοµικ�ν
συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν, παρ�λο που γενικ� το!τη
περιλαµβ�νει την προστασ	α τη� υγε	α� και τη� ασφ�λεια�.



ανταγωνισµο! αν� τον κ�σµο, επειδ� συν�θω�
καταλ�γουν σε υψηλ�τερε� τιµ�� για την οι-
κονοµ	α και για του� καταναλωτ��. Μακρ�-
χρονα, το!τε� συµβ�λλουν επ	ση� στη µε	-
ωση τη� ανταγωνιστικ�τητα� και αποτελο!ν
απειλ� για την αειφ�ρο απασχ�ληση, αφο!
οι σχετικ�� εταιρε	ε� µπορο!ν να ε	ναι λιγ�-
τερο καινοτ�µε� απ� �,τι ε�ν οι δυν�µει� του
ανταγωνισµο! �ταν πλ�ρω� ενεργοποιηµ�-
νε�.

719. Το �ρθρο 81 τη� συνθ�κη� ΕΚ απαγο-
ρε!ει τι� συµφων	ε� οι οπο	ε� �µεσα � �µ-
µεσα καθορ	ζουν τιµ��, περιορ	ζουν � ελ�γ-
χουν την παραγωγ� και καταν�µουν τι� αγο-
ρ�� � τι� πηγ�� εφοδιασµο!. Η Επιτροπ� �χει
το καθ�κον να εφαρµ�σει αυτ� τη δι�ταξη σε
�λα τα κρ�τη µ�λη τη� ΕΕ, αλλ� επ	ση� και
στη Νορβηγ	α, την Ισλανδ	α και στο Λ	χτεν-
σταϊν σ!µφωνα µε το �ρθρο 53 τη� συµφων	α�

για τη δηµιουργ	α του Ευρωπαϊκο! Οικονο-
µικο! Χ�ρου.

720. Ο στ�χο� των workshops ε	ναι να υπ�ρ-
ξει ανταλλαγ� εµπειρ	α� στην �ρευνα, τη
δ	ωξη και την π�ταξη αυτο! του τ!που παρ�-
νοµη� σ!µπραξη�. Το workshop του 2003 συ-
ζ�τησε ιδ	ω� τα προγρ�µµατα ασυλ	α� που θ�-
σπισε �να� αυξαν�µενο� αριθµ�� χωρ�ν για
να ενθαρρ!νουν τι� εταιρε	ε� να αποκαλ!ψουν
την !παρξη συµπρ�ξεων µε αντ�λλαγµα την
υπ�σχεση µειωµ�νων � µηδενικ�ν προστ	-
µων.

721. Dλλα θ�µατα για συζ�τηση περι�λαβαν
του� µηχανισµο!� για τη θ�ση σε λειτουργ	α
τη� ανταλλαγ�� πληροφορι�ν µεταξ! των αρ-
µοδ	ων και την αποτελεσµατικ�τητα των ει-
δικ�ν ερευνητικ�ν και νοµικ�ν µ�σων κατ�
τη διερε!νηση υποθ�σεων συµπρ�ξεων.
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722. Η εφαρµογ� των καν�νων κατ� των συ-
µπρ�ξεων θα παραµε	νει υψηλ�� προτεραι�-
τητα� για τι� δραστηρι�τητε� τη� Επιτροπ��
σχετικ� µε τι� περιοριστικ�� συµφων	ε� και
τι� καταχρ�σει� δεσπ�ζουσα� θ�ση�. Με β�ση
τι� εν εξελ	ξει �ρευνε� η Επιτροπ� αναµ�νε-
ται να λ�βει �ναν σηµαντικ� αριθµ� αποφ�-
σεων και ανακοιν�σεων αιτι�σεων το 2004, σε
συµφων	α µε την τ�ση των τρι�ν προηγουµ�-
νων ετ�ν.

723. Η καταπολ�µηση των σοβαρ�ν µορφ�ν
συµπρ�ξεων µπορε	 να παρ�γει αποτελ�σµατα
µ�νον εκε	 �που υπ�ρχει αξι�πιστη αποτροπ�
για του� (εν δυν�µει) παραβ�τε�, γεγον�� που
προϋποθ�τει µια υψηλ� πιθαν�τητα αν	χνευ-
ση� αυτ�ν «των συνωµοσι�ν κατ� του πελ�τη»
και την επιβολ� επαρκ�� αυστηρ�ν ποιν�ν.

724. Η πιθαν�τητα αν	χνευση� θα πρ�πει να
συνεχ	σει να αυξ�νεται το 2004. Το!το ε	ναι
απ�ρροια ορισµ�νων εξελ	ξεων. Πρ�τον, η
	δια η Γ∆ Ανταγωνισµ�� θα ε	ναι σε θ�ση να
προορ	σει εκ ν�ου µεγαλ!τερου� π�ρου� για
την ενεργ� δ	ωξη των πολ! σοβαρ�ν παρα-
β�σεων µετ� απ� τη θ�ση σε ισχ! του κανο-
νισµο! για τον εκσυγχρονισµ�, κανονισµ��
1/2003, καθ�� και την ολοκλ�ρωση τη� ανα-
διοργ�νωσ�� τη�. ∆ε!τερον, οι ανταγωνιζ�-
µενοι αναµ�νεται να συνεχ	σουν να καταγ-
γ�λλουν αυθορµ�τω� τι� συµπρ�ξει�, κ�νο-
ντα� χρ�ση του προγρ�µµατο� επιε	κεια�.
Τρ	τον, ο κανονισµ�� 1/2003 προβλ�πει την
εν	σχυση των ερευνητικ�ν µ�σων που �χει
στη δι�θεσ� τη� η Επιτροπ�. Το!το συνδυ�-
ζεται µε την εν	σχυση τη� συνεργασ	α� και
του δικτ!ου µεταξ! τη� Επιτροπ�� και των
κρατ�ν µελ�ν τη� Ευρωπαϊκ�� �νωση� ιδ	ω�
µ�σω τη� ανταλλαγ�� εµπιστευτικ�ν πληρο-
φορι�ν στα πλα	σια του ευρωπαϊκο! δικτ!ου
ανταγωνισµο!. Τ�λο�, θα συνεχ	σει να ανα-
πτ!σσεται η διεθν�� συνεργασ	α σε δι�φο-
ρου� βαθµο!� �νταση� µεταξ! των υπηρεσι�ν
ανταγωνισµο!, ε	τε πρ�κειται για ειδικ� συ-
νεργασ	α ε	τε πρ�κειται γενικ�τερα για θ�-
σπιση ορθ�ν πρακτικ�ν.

725. Mσον αφορ� το επ	πεδο των ποιν�ν, η
Επιτροπ� θα διατηρ�σει την πολιτικ� τη� επι-
βολ�� προστ	µων σε επ	πεδο που θα διασφα-
λ	ζει �τι οι εταιρε	ε� δεν τιµωρο!νται µ�νο
για την παρ�νοµη συµπεριφορ� του�, αλλ�
αποτρ�πονται επ	ση� απ� παρ�µοιε� µελλο-
ντικ�� συµπεριφορ��.

2. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ˜

726. Κατ� το πρ�το µ�ρο� του �του� θα ε	ναι
αναγκα	ε� οι προσπ�θειε� για την αναθε�-
ρηση τη� παραγ�γου νοµοθεσ	α�, του κανο-
νισµο! εφαρµογ��, του �ντυπου CO κλπ., �τσι
�στε να ε	µαστε �τοιµοι για τη θ�ση σε ισχ!
του αναθεωρηµ�νου πλαισ	ου για την εκτ	-
µηση των συγκεντρ�σεων κοινοτικ�ν δια-
στ�σεων την 1η Μα7ου 2004. Στο δε!τερο µ�-
ρο� του �του� θα αποτελ�σει πρ�κληση η
εφαρµογ� αυτ�ν των ν�ων µ�σων συµπερι-
λαµβανοµ�νων των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν
για την εκτ	µηση των οριζοντ	ων συγκεντρ�-
σεων και των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για
τι� ορθ�� πρακτικ��. Θα συνεχιστε	 η εργασ	α
για τι� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για µη οριζ�-
ντιε� συγκεντρ�σει�.

3. ∫Ú·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ˜

727. Η διαδικασ	α µεταρρ!θµιση� θα συνε-
χ	σει καθ’ �λη τη δι�ρκεια του �του� 2004.
Το!τη στηρ	ζεται σε τρει� πυλ�νε�: διαδικα-
στικ� µεταρρ!θµιση, βελτ	ωση τη� οικονο-
µικ�� εν	σχυση� και µεταρρ!θµιση των µ�-
σων ελ�γχου των κρατικ�ν ενισχ!σεων.

728. Εντοπ	στηκε µια σειρ� αλλαγ�ν για την
απλοπο	ηση και τον εκσυγχρονισµ� των δια-
δικασι�ν, και �να σχ�διο κανονισµο! που θε-
σπ	ζει λεπτοµερε	� διατ�ξει� για την εφαρ-
µογ� του κανονισµο! διαδικασ	α� για τι� κρα-
τικ�� ενισχ!σει� �χει συζητηθε	 �δη µε τα
κρ�τη µ�λη στη συµβουλευτικ� επιτροπ� και
πρ�πει να εκδοθε	 πριν τον Μ�ιο 2004.

729. Η βελτ	ωση τη� οικονοµικ�� υποστ�ρι-
ξη� θα πρ�πει να καταλ�ξει στην αν�πτυξη
ν�ων µ�σων που να βασ	ζονται σε �να τεστ
σηµαντικ�� επ	πτωση� το οπο	ο θα πρ�πει να
επιτρ�ψει σηµαντικ� απλοπο	ηση στην αντι-
µετ�πιση υποθ�σεων οι οπο	ε� — παρ�τι πλη-
ρο!ν τον ορισµ� τη� κρατικ�� εν	σχυση� του
�ρθρου 87 παρ�γραφο� 1 ΕΚ— δεν εγε	ρουν
σηµαντικ�� ανησυχ	ε� �σον αφορ� τη στρ�-
βλωση του ανταγωνισµο! � την επ	πτωση στο
εµπ�ριο.

730. Mσον αφορ� τα υφιστ�µενα µ�σα, σε συ-
ν�χεια τη� �γκριση� των τροποποι�σεων των
απαλλαγ�ν κατ� κατηγορ	α για τι� ΜΜΕ και
τι� ενισχ!σει� στην επαγγελµατικ� κατ�ρ-
τιση, θα δοθε	 προτεραι�τητα στην ενηµ�-
ρωση και στην απλοπο	ηση των πλαισ	ων των
κρατικ�ν ενισχ!σεων �στε να ληφθε	 υπ�ψη,
ιδ	ω�, των αναγκ�ν που προκ!πτουν απ� τη
διε!ρυνση και απ� τι� ν�ε� προτεραι�τητε�
σε κοινοτικ�� πολιτικ��. Τα ν�α προβλεπ�- 155



µενα κε	µενα περιλαµβ�νουν: αναθεωρηµ�-
νε� κατευθυντ�ριε� γραµµ�� για τι� ενισχ!-
σει� στη δι�σωση και στην αναδι�ρθρωση,
την ανακο	νωση για τα επιτ�κια αναφορ��
(συµπεριλαµβανοµ�νου του καθορισµο! των
επιτοκ	ων αναφορ�� για τα ν�α κρ�τη µ�λη
πριν την 1η Μα7ου 2004), τη� τρ�χουσα� ανα-
κο	νωση� για τον κινηµατογρ�φο, καθ�� και
των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν σχετικ� µε την
ασφ�λιση των εξαγωγικ�ν πιστ�σεων. Σε
συνδυασµ� µε την επανεξ�ταση των κανονι-
σµ�ν για τα διαρθρωτικ� ταµε	α που �χει ανα-
λ�βει η Γ∆ Περιφερειακ� πολιτικ�, θα ανα-
θεωρηθο!ν οι καν�νε� για τι� κρατικ�� ενι-
σχ!σει� σχετικ� µε τι� εθνικ�� ενισχ!σει�
περιφερειακο! χαρακτ�ρα. Ε�ν ε	ναι ανα-
γκα	ο, �λλοι καν�νε� θα αναθεωρηθο!ν ανα-
λ�γω�. Dλλα θ�µατα στην ατζ�ντα ε	ναι, µε-
ταξ! �λλων, η παρακολο!θηση τη� εφαρµογ��
των κατευθυντηρ	ων γραµµ�ν για τα ναυπη-
γε	α, η επανεξ�ταση των κατευθυντηρ	ων
γραµµ�ν για την �ρευνα και την αν�πτυξη,
καθ�� και πρωτοβουλ	ε� για µια ν�α πολιτικ�
στον τοµ�α των φορολογικ�ν ενισχ!σεων.

4. ¢ÈÂıÓ‹˜ ÙÔÌ¤·˜

731. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� αναµ�νεται να
�χει �ναν κ!ριο ρ�λο στην Οµ�δα Εργασ	α�
για τι� συµπρ�ξει� στο ν�ο ∆ιεθν�� ∆	κτυο
Ανταγωνισµο! (∆∆Α) και η πολιτικ� αντα-
γωνισµο! τη� ΕΕ θα εξεταστε	 απ� τον ΟΟΣΑ
το 2004.

732. Η Ευρωπαϊκ� Επιτροπ� θα διεξαγ�γει
διερευνητικ�� συνοµιλ	ε� µε τι� ΗΠΑ �σον
αφορ� τη δυνατ�τητα �ναρξη� διαπραγµα-
τε!σεων για µια «συµφων	α δε!τερη� γενι��»
η οπο	α θα επ�τρεπε την ανταλλαγ� νοµ	µω�
προστατευοµ�νων πληροφορι�ν. Η Ευρω-
παϊκ� Επιτροπ� θα συµµετ�σχει επ	ση� στι�
διαπραγµατε!σει� των κεφαλα	ων περ	 αντα-
γωνισµο! µε τι� υποψ�φιε� χ�ρε� Βουλγαρ	α
και Ρουµαν	α, καθ�� και στη διεξαγωγ� εκτι-
µ�σεων για τα καθεστ�τα ανταγωνισµο! στην
Τουρκ	α, Κροατ	α και στην Πρ�ην Γιουγκο-
σλαβικ� ∆ηµοκρατ	α τη� Μακεδον	α�.
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