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Εισαγωγή 

1. Η ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού περιλαµβάνει φέτος, για πρώτη 
φορά, ένα κεφάλαιο που αναλύει ένα θέµα που θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για 
την πολιτική ανταγωνισµού. Το θέµα που έχει επιλεγεί για το έτος αυτό είναι «Οι 
συµπράξεις και οι καταναλωτές». 

2. Στο πρώτο τµήµα της παρούσας έκθεσης γίνεται µια επισκόπηση του τρόπου µε τον 
οποίο αναπτύχθηκαν περαιτέρω και εφαρµόστηκαν τα εργαλεία της πολιτικής 
ανταγωνισµού, και ιδίως οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες και οι κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Στο δεύτερο τµήµα εξετάζεται πώς αυτά 
και άλλα εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν σε ορισµένους συγκεκριµένους τοµείς. Στο 
τρίτο τµήµα παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητες του προηγούµενου έτους 
που σχετίζονται µε τους καταναλωτές. Το τέταρτο τµήµα αφορά κυρίως τη 
συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού (Ε∆Α) και µε τα εθνικά 
δικαστήρια, ενώ στο πέµπτο τµήµα εξετάζονται οι διεθνείς δραστηριότητες. Τέλος, 
στο έκτο τµήµα περιγράφεται συνοπτικά η διοργανική συνεργασία.  

3. Λόγω των πολύ δυσχερών χρηµατοπιστωτικών και οικονοµικών συνθηκών που 
γνώρισε η Ευρώπη το 2008, και του τρόπου µε τον οποίο επηρέασαν τη βιωσιµότητα 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, στη φετινή έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
αξιολόγηση των µέτρων διάσωσης και αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται έτσι και σε σχετικό αίτηµα που είχε 
υποβληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του σχετικά µε τις ετήσιες 
εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισµού για τα έτη 2006 και 20071. 

4. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε εκτενές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής και στο δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού2. 

                                                 
1 Βλ. σηµείο 30 του Ψηφίσµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε τις 

εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2006 και 2007 (2008/2243(INI)). 
2 http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0099+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0099+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  

5. Η καταπολέµηση των συµπράξεων είναι απαραίτητη για να εξασφαλίζεται ένα 
σύστηµα ανταγωνισµού που λειτουργεί σωστά προς όφελος του τελικού καταναλωτή 
σε µια δεδοµένη αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι συµπράξεις (καρτέλ) 
συγκαταλέγονται στις πιο σοβαρές παραβιάσεις της νοµοθεσίας ανταγωνισµού. 
Προστατεύουν τους συµµετέχοντες σ' αυτές από τον ανταγωνισµό, επιτρέποντάς 
τους να αυξάνουν τις τιµές, να µειώνουν την παραγωγή και να κατακερµατίζουν τις 
αγορές. Αποτέλεσµα είναι ο αθέµιτος πλουτισµός ορισµένων, εις βάρος των 
καταναλωτών, που είναι αναγκασµένοι να πληρώνουν υψηλότερες τιµές και να 
έχουν πιο περιορισµένες επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες . 

6. Υποθέσεις όπως το καρτέλ µπανάνας3 δείχνουν ότι οι επιπτώσεις των συµπράξεων 
µπορεί να είναι άµεσες στους τελικούς καταναλωτές που είναι αγοραστές ή χρήστες 
ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Οι υψηλότερες τιµές στις οποίες οδηγούν οι 
συµπράξεις που συνδέονται µε καταναλωτικά προϊόντα γίνονται αισθητές στο 
πορτοφόλι όσων αγοράζουν καθηµερινά αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η 
δράση της Επιτροπής για την εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού – και εκείνη 
των αρχών ανταγωνισµού στα κράτη µέλη – θέτει φραγµό σ' αυτή την επιβάρυνση 
των καταναλωτών µε αδικαιολόγητα υψηλές τιµές, εµποδίζοντας τη συνέχισή της 
στο µέλλον και αποτρέποντας τις εταιρείες να υιοθετήσουν και πάλι συµπεριφορές 
αυτού του είδους. 

7. Αλλά και σε αγορές στις οποίες οι άµεσοι αγοραστές είναι βιοµηχανικοί πελάτες – 
όταν η παραβίαση της νοµοθεσίας ανταγωνισµού λαµβάνει χώρα σε προηγούµενο 
στάδιο της αλυσίδας προσφοράς – τελικά και πάλι ωφελούνται οι καταναλωτές από 
την καταπολέµηση αυτών των συµπράξεων. Παραδείγµατος χάρη, στην υπόθεση 
Car Glass4, το προϊόν ήταν οι υαλοπίνακες αυτοκινήτων τους οποίους οι 
καταναλωτές αγοράζουν ως µέρος των αυτοκινήτων τους και όταν τα επισκευάζουν. 
Η χρέωση υψηλότερων τιµών για εξαρτήµατα όπως είναι οι υαλοπίνακες 
αυτοκινήτων επηρεάζει τη συνολική τιµή του αυτοκινήτου ή της επισκευής. Τα 
πλεονεκτήµατα των χαµηλότερων τιµών που συνεπάγεται ο ανταγωνισµός δεν 
µπορούν να µετακυλισθούν στους καταναλωτές. Ακόµη και όταν η υψηλότερη τιµή 
µιας εισροής µπορεί να απορροφηθεί από ένα κατασκευαστή πριν πωλήσει το τελικό 
προϊόν του, αυτό µπορεί τελικά να αποβεί εις βάρος του καταναλωτή– εάν για 
παράδειγµα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση άλλων υπηρεσιών ή τη διάθεση 
λιγότερων πόρων για καινοτοµία και ανάπτυξη νέων καλύτερων προϊόντων. Παρόλο 
που οι αυξήσεις των τιµών µπορεί να είναι µικρές, η σώρευσή τους µπορεί να έχει 
επιπτώσεις στις επενδύσεις µεγάλης κλίµακας για καινοτοµία, προϊόντα ή υπηρεσίες. 
Αυτό σηµαίνει ότι και πάλι δεν αξιοποιούνται τα οφέλη του ανταγωνισµού και, κατά 
συνέπεια, είναι σε βάρος της συνολικής ευηµερίας. 

8. Τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν ανωτέρω δείχνουν γιατί είναι απαραίτητη η 
δράση της Επιτροπής τόσο για να παύει όσο και να εµποδίζει τις συµπράξεις αυτές. 
Όταν η Επιτροπή απαγορεύει µια αντιανταγωνιστική συµπεριφορά και επιβάλλει 
πρόστιµα στα µέρη µιας σύµπραξης, ο απώτερος σκοπός της δεν είναι µόνο να 

                                                 
3 ∆ελτίο τύπου IP/08/1509 της 15.10.2008 
4 ∆ελτίο τύπου IP/08/1685 της 12.11.2008. 
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τιµωρήσει αυτά τα µέρη για τις προηγούµενες πράξεις τους, αλλά κυρίως να 
αποτρέψει κάθε επιχείρηση να συνεχίσει ή να αναπτύξει αντιανταγωνιστικές 
συµπεριφορές. Η ίδια η Επιτροπή δεν παρεµβαίνει όσον αφορά την αποζηµίωση των 
καταναλωτών στις εκάστοτε υποθέσεις. Οι αγωγές αποζηµίωσης που βασίζονται σε 
αποφάσεις της Επιτροπής µπορούν να κατατεθούν στα εθνικά δικαστήρια (για 
περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ. κεφάλαιο 11 της Λευκής Βίβλου σχετικά µε τις 
αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ5, 
στην οποία παρουσιάζονται συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση των 
εµποδίων που περιορίζουν επί του παρόντος την αποτελεσµατική αποζηµίωση). 

9. Το αποτρεπτικό αποτέλεσµα της επιβολής προστίµων είναι ευρύτερο από το πλαίσιο 
των επιµέρους υποθέσεων. Με την πολιτική επιβολής προστίµων που ακολουθεί, η 
Επιτροπή ενθαρρύνει την καλλιέργεια µιας νοοτροπίας συµµόρφωσης µε τη 
νοµοθεσία ανταγωνισµού στο επίπεδο του οµίλου συνολικά. Συνεπώς, ακόµη και αν 
η έκνοµη ενέργεια διαπράττεται από άτοµα εντός µιας µικρότερης οντότητας ενός 
οργανισµού ή θυγατρικής εταιρείας, µε το πρόστιµο σε επίπεδο εταιρείας 
προβάλλεται η ευθύνη των εκτελεστικών οργάνων και της διοίκησης, των 
διοικητικών συµβουλίων και των µετόχων, οι οποίοι οφείλουν να λαµβάνουν 
σοβαρά υπόψη τη νοµοθεσία ανταγωνισµού και να προσπαθούν να αποτρέπουν την 
παραβίασή της από οποιαδήποτε µέλη του προσωπικού και σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση του οµίλου. Με αυτόν τον τρόπο τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε 
συµπράξεις θα έχουν αντίκτυπο στον ευρύτερο τοµέα δραστηριοτήτων, όπου είναι 
πιθανό να γίνει γνωστή η υπόθεση και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη 
συνοµολόγηση συµπράξεων. Τελευταία, η Επιτροπή επιβάλλει υψηλότερα πρόστιµα 
στους κατ’ επανάληψη παραβάτες: όταν διαπράττονται πολλαπλές παραβιάσεις της 
νοµοθεσίας ανταγωνισµού από την ίδια επιχείρηση, είναι σαφές ότι το µήνυµα 
σχετικά µε τη νοοτροπία συµµόρφωσης δεν έχει ληφθεί υπόψη αρκετά σοβαρά, και 
κρίνεται αναγκαίο ένα ισχυρότερο αποτρεπτικό µέσο. Στην υπόθεση Car Glass, για 
παράδειγµα, η Επιτροπή αύξησε τα πρόστιµα που επέβαλε στην εταιρεία Saint-
Gobain κατά 60% διότι είχε παραβιάσει κατ' επανάληψη τη νοµοθεσία, αφού της 
είχαν ήδη επιβληθεί πρόστιµα για δύο καρτέλ στον τοµέα του επίπεδου γυαλιού6. 
Αυτά τα µηνύµατα υπογραµµίζουν την ανάγκη συµµόρφωσης, δεδοµένου ότι η 
συνέχιση ή νέα παραβίασή της θα επισύρει πολύ υψηλότερο πρόστιµο. 

10. Η Επιτροπή µπορεί να αποκαλύψει συµπράξεις µε διάφορους τρόπους, είτε 
ερευνώντας µια αγορά σε αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων αντιανταγωνιστικής 
συµπεριφοράς είτε συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία από διάφορες πηγές. Τα 
αποδεικτικά αυτά στοιχεία µπορεί να προέρχονται απευθείας από καταναλωτές ή 
άλλους πελάτες των εταιρειών που παραβιάζουν τη νοµοθεσία. Εξάλλου, µπορεί 
επίσης να προέλθουν από πρόσωπα που συνδέονται µε µια εταιρεία και τα οποία 
επιθυµούν φέρουν στο φως µια παράβαση, ή και από τα ίδια τα µέλη της σύµπραξης, 
κάνοντας χρήση του προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης. Πράγµατι, οι αυστηρές 
κυρώσεις που επιβάλλονται στις συµπράξεις παρέχουν ισχυρό κίνητρο στα άτοµα 
αυτά να αποσυρθούν από τη µυστική συµφωνία και να συνεργαστούν µε την 
Επιτροπή βάσει του προγράµµατος επιεικούς µεταχείρισης αποκαλύπτοντας 

                                                 
5 Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό και τη σχετική πρωτοβουλία της Επιτροπής διατίθενται 

στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/ανταγωνισµού/antitrust/actionsdamages/index.html 
6 Απόφαση της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1984 στην υπόθεση COMP/30.988 Επίπεδη ύαλος 

(Μπενελούξ), ΕΕ L 212 της 8.8.1984, σ. 13 και απόφαση της Επιτροπής της 7ης ∆εκεµβρίου 1988 στην 
υπόθεση COMP/31.906 Επίπεδη ύαλος (Ιταλία), ΕΕ L 33 της 4.2.1989, σ. 44. 
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ενοχοποιητικά στοιχεία. Αυτή η δέσµη διατάξεων δεν έχει ως στόχο να δώσει τη 
δυνατότητα σε ορισµένους παραβάτες να αποφύγουν τα πρόστιµα· αντίθετα, 
πρωταρχικός στόχος είναι η λύση των επιβλαβών συµφωνιών µεταξύ επιχειρήσεων 
και η στοχοθετηµένη διερεύνηση τους.  

11. Βάσει του προγράµµατος επιείκειας του 2006, η πρώτη εταιρεία που παρέχει 
στοιχεία µπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τα πρόστιµα. Το ευεργέτηµα αυτό 
αποτελεί ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για να σπάσει ο «κώδικας της σιωπής» των 
συµπράξεων. Στο καρτέλ κηροί κηροποιίας, δόθηκε πλήρης απαλλαγή από τα 
πρόστιµα στην πρώτη εταιρεία που έδωσε πληροφορίες στην Επιτροπή και το ποσό 
των προστίµων που επιβλήθηκαν στα άλλα τρία µέλη του καρτέλ µειώθηκε ανάλογα 
µε το χρόνο κατά τον οποίο παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή και µε το βαθµό της 
συνεργασίας τους. Πράγµατι, απαραίτητη προϋπόθεση της ευνοϊκής µεταχείρισης 
είναι οι επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν όλα τα στοιχεία που έχουν στην κατοχή 
τους βοηθώντας έτσι να αποδειχθεί η ύπαρξη σύµπραξης. 

12. Το 2008 η Επιτροπή συνέχισε τη σθεναρή καταστολή των συµπράξεων, 
επιβάλλοντας πρόστιµα σε 34 επιχειρήσεις7 συνολικού ύψους 2 271 εκατ. EUR σε 
επτά υποθέσεις συµπράξεων8. Στην υπόθεση Car Glass η Επιτροπή επέβαλε το 
υψηλότερο προβλεπόµενο πρόστιµο που έχει επιβληθεί µέχρι σήµερα σε υπόθεση 
σύµπραξης, που έφθασε σε 1 383 εκατ. EUR . 

13. Το 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγµατοποίησαν επίσης ορισµένες γενικές 
εκτιµήσεις σχετικά µε τη ζηµία που προκαλούν στην οικονοµίες οι συµπράξεις. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις 18 υποθέσεις συµπράξεων που αποτέλεσαν 
αντικείµενο αποφάσεων της Επιτροπής στη διάρκεια των ετών 2005 έως 2007, το 
µέγεθος των σχετικών αγορών, τη διάρκεια των συµπράξεων και προέβησαν σε πολύ 
συντηρητικές εκτιµήσεις σχετικά µε τις υψηλότερες τιµές που χρεώθηκαν. Αν 
υποτεθεί ότι οι τιµές ήταν υψηλότερες κατά 5% έως 15%, η ζηµία που προκλήθηκε 
κυµαίνεται µεταξύ 4 δισεκατ. EUR έως 11 δισεκατ. EUR περίπου γι' αυτές τις 18 
συµπράξεις. Αν το µέσο ποσοστό υψηλότερων τιµών είναι 10%, προκύπτει µια 
συντηρητική εκτίµηση ζηµίας για τους καταναλωτές ύψους 7,6 δισεκατ. EUR λόγω 
αυτών των συµπράξεων. Ακόµη και αυτό το ποσό είναι κατά πάσα πιθανότητα 
υπερβολικά χαµηλό. Πράγµατι, στη σχετική οικονοµική βιβλιογραφία αναφέρεται 
ότι η µέση επιπλέον επιβάρυνση στις τιµές µπορεί να φθάσει σε 20% ή και σε 25%. 

14. Επιπλέον στο ποσό αυτό δεν λαµβάνονται υπόψη τα οφέλη από το αποτρεπτικό 
αποτέλεσµα και την ενθάρρυνση της συµµόρφωσης των επιχειρήσεων που 
συνεπάγονται οι απαγορευτικές αποφάσεις και η επιβολή προστίµων. Η αυστηρή 
εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε τις συµπράξεις αποθαρρύνει τις συµπράξεις 
που θα είχαν διαφορετικά συναφθεί. Η βρετανική επιτροπή ανταγωνισµού «Office of 
Fair Trading» (OFT) πραγµατοποίησε πρόσφατα εκτεταµένη ειδική έρευνα για το 
θέµα αυτό. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι για κάθε σύµπραξη που 
αποκαλύπτεται, εκτιµάται ότι δεν υλοποιούνται ή εγκαταλείπονται πέντε άλλες 
συµπράξεις. Βάσει αυτής της παραδοχής, από τις 18 αποφάσεις καρτέλ που 

                                                 
7 Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή από τα 

πρόστιµα λόγω της συνεργασίας τους βάσει της ανακοίνωσης περί επιεικούς µεταχείρισης. 
8 NBR, International Removal Services, Sodium Chlorate, Aluminium Fluoride, Candle Waxes, Bananas 

και Car Glass. 
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λήφθηκαν στην περίοδο 2005-2007 θεωρείται πιθανό να έχει προκύψει πρόσθετο 
όφελος της τάξης των 60 δισεκατ. EUR.  

1. ΜΕΣΑ 

1.1. Αντιµονοπωλιακοί κανόνες – άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ 

1.1.1. ∆ιαµόρφωση των κανόνων και της πολιτικής 

15. Στις 2 Απριλίου, η Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο σχετικά µε τις αγωγές 
αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ9, που 
εντάσσεται σε πρόγραµµα πολιτικής που εφαρµόζει η Επιτροπή στον τοµέα αυτόν. 

16. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε ότι, βάσει της νοµοθεσίας 
της ΕΕ, κάθε πρόσωπο µπορεί να απαιτήσει την αποκατάσταση ζηµίας που υπέστη 
όταν υφίσταται αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της οικείας συµπράξεως ή πρακτικής που 
απαγορεύεται βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και της ζηµίας που υπέστη10. 
Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην πράξη τα θύµατα παραβιάσεων της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας αποζηµιώνονται σπάνια. 

17. Στη Λευκή Βίβλο παρουσιάζονται συγκεκριµένες προτάσεις για την αντιµετώπιση 
των εµποδίων που δεν επιτρέπουν σήµερα την αποτελεσµατική αποζηµίωση, στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών νοµικών συστηµάτων και των παραδόσεων. Στις σχετικές 
συστάσεις σταθµίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τόσο του ενάγοντος όσο 
και του εναγόµενου, και προβλέπονται εχέγγυα κατά των διαδικαστικών 
καταχρήσεων. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βελτιωθεί η αποζηµίωση όλων των 
θυµάτων. Συγχρόνως, οι αποτελεσµατικότεροι µηχανισµοί αποζηµίωσης είναι 
επόµενο να έχουν ευεργετικά αποτρεπτικά αποτελέσµατα. Η Επιτροπή σκοπεύει 
επίσης να εκδώσει µη δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον ποσοτικό 
προσδιορισµό των ζηµιών σε περιπτώσεις παραβίασης της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας προκειµένου να διευκολύνεται ο υπολογισµός τους.  

18. Στον τοµέα της καταστολής των συµπράξεων, δηµιουργήθηκε ένας νέος µηχανισµός 
που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να διεκπεραιώνει υποθέσεις που αφορούν 
συµπράξεις µε απλοποιηµένη διαδικασία. Η δέσµη µέτρων διακανονισµού, που 
άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2008, αποτελείται από ένα κανονισµό της 
Επιτροπής11 συνοδευόµενο από ανακοίνωση της Επιτροπής12 όπου εξηγείται 
αναλυτικά το νέο σύστηµα. Εάν οι εταιρείες αφού λάβουν γνώση των αποδεικτικών 

                                                 
9 Περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό και τη σχετική πρωτοβουλία της Επιτροπής διατίθενται 

στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html 
10 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-295/04 έως C-298/04 Manfredi Συλλογή 2006 σ. I-6619. βλ. επίσης 

Υπόθεση C-453/99 Courage κατά Crehan Συλλογή 2001 σ. I-6297. Ενώ το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρεται µόνο στις παραβιάσεις του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, από το 
σκεπτικό του ∆ικαστηρίου προκύπτει ότι οι ίδιες εκτιµήσεις ισχύουν και για το άρθρο 82 της συνθήκης 
ΕΚ. 

11 Κανονισµός αριθ. 622/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2008 , για τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 773/2004, της Επιτροπής σχετικά µε τη διεξαγωγή των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών 
σε υποθέσεις συµπράξεων (ΕΕ L 171 της 1.7.2008, σ. 3). 

12 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την διεξαγωγή διαδικασιών διευθέτησης διαφορών εν όψει της 
έκδοσης αποφάσεων δυνάµει του άρθρου 7 και του άρθρου 23 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συµβουλίου σε περιπτώσεις συµπράξεων (ΕΕ C 167 της 2.7.2008, σ. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-295/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-453/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0003:0005:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:EN:PDF
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στοιχείων στο φάκελο της Επιτροπής αποφασίσουν να αναγνωρίσουν τη συµµετοχή 
τους στη σύµπραξη, την ακριβή φύση της παραβίασης και την ευθύνη τους για 
αυτήν, το πρόστιµο που επιβάλλεται στα µέρη µειώνεται κατά 10%. Οι 
διακανονισµοί αποσκοπούν στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και 
µπορεί να οδηγήσουν στην εξοικονόµηση πόρων που διατίθενται από την Επιτροπή 
για διαδικασίες ενώπιον των ∆ικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε 
υποθέσεις συµπράξεων, πράγµα που µε τη σειρά του θα ελευθερώσει πόρους για την 
εξέταση άλλων υποθέσεων συµπράξεων και την κίνηση νέων ερευνών. 

19. Στις 3 ∆εκεµβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθύνσεις σχετικά µε τις 
προτεραιότητες κατά τον έλεγχο της εφαρµογής της νοµοθεσίας σε 
καταχρηστικές συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες 
επιχειρήσεις. Αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή η δίωξη συµπεριφορών 
αποκλεισµού από δεσπόζουσες επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιθανό να περιορίσουν 
τον ανταγωνισµό µε επιζήµιες επιπτώσεις για τους καταναλωτές. Οι κατευθύνσεις 
ορίζουν το αναλυτικό πλαίσιο το οποίο θα χρησιµοποιεί η Επιτροπή για να 
προσδιορίσει κατά πόσο η συµπεριφορά αποκλεισµού µιας δεσπόζουσας 
επιχείρησης είναι πιθανό να προκαλέσει ζηµία στους καταναλωτές. Οι κατευθύνσεις 
περιλαµβάνουν ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τις βασικές αρχές µιας 
προσέγγισης βάσει των αποτελεσµάτων για τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων 
κατά την εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ, και στη συνέχεια αυτό το 
γενικό αναλυτικό πλαίσιο εφαρµόζεται στις συνηθέστερες µορφές συµπεριφορών 
αποκλεισµού, όπως είναι οι συµφωνίες αποκλειστικότητας, οι εκπτώσεις, η 
δέσµευση και η δεσµοποίηση των πωλήσεων, οι τακτικές εξόντωσης, η άρνηση 
προµήθειας και η συµπίεση των περιθωρίων κέρδους. Αυτό εξασφαλίζει διαφάνεια 
και προβλεψιµότητα ως προς τις περιστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν 
παρέµβαση της Επιτροπής και, πράγµα ακόµη σηµαντικότερο, αναµένεται να 
αποθαρρύνει εξ αρχής τις δεσπόζουσες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τέτοια είδη 
συµπεριφορών. 

20. Εξάλλου, στη διάρκεια του 2008 η Επιτροπή άρχισε ή συνέχισε την αναθεώρηση του 
κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία που εφαρµόζεται στις κάθετες 
συµφωνίες13, του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία στον τοµέα των 
αυτοκινήτων οχηµάτων14 και του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία στον 
τοµέα των ασφαλίσεων15. 

1.1.2. Εφαρµογή των κανόνων 

21. Το 2008, όσον αφορά την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων σε 
υποθέσεις συµπράξεων, η Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις για την επιβολή προστίµων 

                                                 
13 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής, της 22ας ∆εκεµβρίου 1999, για την εφαρµογή του 

άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και 
εναρµονισµένων πρακτικών (ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21). 

14 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρµογή του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και 
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας (ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σ. 30). 

15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 358/2003 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρµογή του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και 
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 8). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0030:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:EN:PDF
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συνολικού ύψους 2 271 εκατοµ. EUR σε 34 επιχειρήσεις16 σε επτά υποθέσεις 
συµπράξεων17. Η Επιτροπή επέβαλε το υψηλότερο µέχρι σήµερα πρόστιµο στην 
υπόθεση σύµπραξης Car Glass (1 383 εκατοµ. EUR).  

22. Όσον αφορά την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων σε υποθέσεις εκτός 
των συµπράξεων, η Επιτροπή εξέδωσε τον Ιούλιο απόφαση18 µε την οποία 
απαγορεύεται σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης του ΕΟΧ που είναι µέλη της 
International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) 
(∆ιεθνής Συνοµοσπονδία Εταιρειών ∆ηµιουργών και Συνθετών) να εφαρµόζουν 
περιορισµούς συµµετοχής και ρήτρες αποκλειστικότητας στις αµοιβαίες διµερείς 
συµφωνίες τους, καθώς και εναρµονισµένη πρακτική σχετικά µε την εδαφική 
οριοθέτηση αυτών των συµφωνιών. 

23. Όσον αφορά τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, µετά από κοινοποίηση 
αιτιάσεων στην υπόθεση Microsoft το Μάρτιο του 2007, η Επιτροπή εξέδωσε στις 
27 Φεβρουαρίου απόφαση στην οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η Microsoft 
δεν είχε συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή της να προσφέρει ακριβείς πληροφορίες 
διαλειτουργικότητας µε εύλογους όρους χωρίς διακρίσεις. Επιβλήθηκε στη 
Microsoft19. οριστική χρηµατική ποινή ύψους 899 εκατοµ. EUR. Η Microsoft ήταν η 
πρώτη εταιρεία στην ιστορία της πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ στην οποία 
επιβλήθηκαν χρηµατικές ποινές για µη συµµόρφωση µε προηγούµενη απόφαση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή συνέχισε τη διαδικασία που είχε κινήσει κατά της Microsoft 
έτσι να εξασφαλιστεί η συµµόρφωσή της µε την απόφαση του 2004 και µε τις αρχές 
που ορίζονται στην απόφαση του Πρωτοδικείου της 17ης Σεπτεµβρίου 2007 όσον 
αφορά την τιµολόγηση και τους όρους αδειοδότησης για τις πληροφορίες 
διαλειτουργικότητας τις οποίες πρέπει να γνωστοποιεί η Microsoft βάσει των 
διορθωτικών µέτρων που της επιβλήθηκαν µε την απόφαση του 200420. 

24. Στην υπόθεση Intel, έγινε συµπληρωµατική κοινοποίηση αιτιάσεων στις 17 Ιουνίου, 
ενισχύοντας την προκαταρκτική θέση της Επιτροπής που είχε παρουσιαστεί στην 
κοινοποίηση αιτιάσεων της 26ης Ιουλίου 2007, σύµφωνα µε την οποία η Intel είχε 
παραβιάσει τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης (άρθρο 82) µε στόχο να αποκλειστεί ο βασικός της ανταγωνιστής, η AMD, 
από την αγορά των µονάδων κεντρικής επεξεργασίας x86. 

25. Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε το Νοέµβριο απόφαση µε την οποία κατέστησε νοµικά 
δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που υπέβαλε η E.ON για την άρση των επιφυλάξεων οι 
οποίες διατυπώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας δυνάµει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ, 
κατόπιν της έρευνας στον ενεργειακό τοµέα. 

                                                 
16 Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή από τα 

πρόστιµα λόγω της συνεργασίας του βάσει της ανακοίνωσης περί επιεικούς µεταχείρισης. 
17 NBR, διεθνείς υπηρεσίες µετακοµίσεων, χλωρικό νάτριο, φθοριούχο αργίλιο, κηροί κηροποιίας, 

µπανάνες και υαλοπίνακες αυτοκινήτων. 
18 Υπόθεση COMP/38.698 CISAC. 
19 Υπόθεση COMP/34.792 Microsoft (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
20 Το 2006, η Επιτροπή επέβαλε στην Microsoft οριστική χρηµατική ποινή ύψους 280,5 εκατοµ. ευρώ για 

µη συµµόρφωση διότι η επιχείρηση δεν υπέβαλε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες για την 
διαλειτουργικότητα. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/37792/decision2008.pdf
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1.2. Κρατικά µέτρα: ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή/και επιχειρήσεις µε αποκλειστικά ή 
ειδικά δικαιώµατα 

26. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης ενέργειες στον τοµέα του άρθρου 86 συνθήκης ΕΚ, που 
δεν επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν µέτρα αντίθετα προς 
τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ, εν γένει, και ιδιαίτερα προς τους κανόνες 
ανταγωνισµού, όσον αφορά δηµόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες τα 
κράτη µέλη παρέχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώµατα. 

27. Το Μάρτιο, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στην οποία διαπιστώνεται ότι το ελληνικό 
κράτος είχε παραβεί το άρθρο 86 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ 
εξαιτίας της διατήρησης νοµοθετικών διατάξεων που εξασφάλιζαν στη ∆ηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), την κατεστηµένη επιχείρηση παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των 
εκµεταλλεύσιµων λιγνιτοφόρων πεδίων της Ελλάδας21. ∆εδοµένου ότι η παραγωγή 
ηλεκτρισµού µε καύση λιγνίτη αποτελεί τη φθηνότερη µορφή παραγωγής 
ηλεκτρισµού στην Ελλάδα, η κατάσταση αυτή δηµιουργούσε ανισότητες ως προς τις 
ευκαιρίες µεταξύ των διαφόρων φορέων της αγοράς και επέτρεπε στη ∆ΕΗ να 
διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά ηλεκτρισµού χονδρικής. Η Ελλάδα 
κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο θα 
διασφαλίζεται στους ανταγωνιστές επαρκής πρόσβαση σε κοιτάσµατα λιγνίτη, οι 
οποίες – εφόσον η Επιτροπή θεωρήσει ότι είναι ικανοποιητικές– θα να καταστούν 
νοµικά δεσµευτικές για το ελληνικό κράτος µέσω δεύτερης απόφασης.  

28. Στις 7 Οκτωβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση22 στην οποία διαπιστώνεται ότι η 
τροποποίηση του σλοβακικού νόµου περί ταχυδροµείων αποτελούσε παραβίαση του 
άρθρου 86 σε συνδυασµό µε το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ δεδοµένου ότι 
περιελάµβανε στον προστατευόµενο τοµέα («ταχυδροµικό µονοπώλιο») το στάδιο 
παράδοσης των υβριδικών ταχυδροµικών υπηρεσιών23, υπηρεσίες που είχαν ήδη 
ελευθερωθεί . Ούτε το σλοβακικό κράτος ούτε η Slovenská Pošta (ο κατεστηµένος 
ταχυδροµικός φορέας της χώρας) απέδειξε ότι αυτή η επέκταση του ταχυδροµικού 
µονοπωλίου ήταν απαραίτητη για την παροχή της καθολικής ταχυδροµικής 
υπηρεσίας. ∆εδοµένου ότι η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας δεν κοινοποίησε στην 
Επιτροπή τη λήψη οποιωνδήποτε µέτρων για την παύση της παράβασης, η Επιτροπή 
κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας για µη 
συµµόρφωση µε την απόφαση της 7ης Οκτωβρίου24. 

1.3. Έλεγχος συγκεντρώσεων 

1.3.1. ∆ιαµόρφωση των κανόνων και της πολιτικής 

29. Τα διορθωτικά µέτρα είναι τροποποιήσεις σε συγκέντρωση τις οποίες προτείνουν τα 
µέρη της συγκέντρωσης για να αρθούν επιφυλάξεις σχετικά µε τον ανταγωνισµό που 
έχουν επισηµανθεί από την Επιτροπή. Για να δοθεί καλύτερη καθοδήγηση σχετικά 

                                                 
21 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/386 της 5.3.2008. 
22 ΕΕ C 322 της 17.12.2008, σ. 10. βλ. επίσης δελτίο τύπου IP/08/1467 της 7.10.2008. 
23 Οι υβριδικές ταχυδροµικές υπηρεσίες είναι µια ειδική µορφή ταχυδροµικών υπηρεσιών στις οποίες το 

περιεχόµενο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τον αποστολέα στο φορέα ταχυδροµικής υπηρεσίας, ο 
οποίος στη συνέχεια τυπώνει, τοποθετεί σε φάκελο, ταξινοµεί και παραδίδει τα ταχυδροµικά 
αντικείµενα. 

24 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1997 της 17.12.2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/386&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:322:0010:0011:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1467&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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µε ζητήµατα που συνδέονται µε τα διορθωτικά µέτρα, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 
22 Οκτωβρίου, νέα ανακοίνωση για τα διορθωτικά µέτρα25, ενώ συγχρόνως 
τροποποίησε τον εκτελεστικό κανονισµό26. Με τη µεταρρύθµιση αυτή 
κωδικοποιείται κατά κύριο λόγο η πρόσφατη πρακτική των δικαστηρίων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά λαµβάνονται επίσης υπόψη τα συµπεράσµατα στα 
οποία κατέληξε η µελέτη για τα διορθωτικά µέτρα27 και οι απαντήσεις που δόθηκαν 
στη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το σχέδιο ανακοίνωσης για τα διορθωτικά 
µέτρα. 

30. Η µεταρρύθµιση επιβάλλει αυστηρότερες υποχρεώσεις πληροφόρησης στα µέρη της 
συγκέντρωσης, απαιτώντας από τα κοινοποιούντα µέρη να συστηµατοποιούν τις 
πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν. Επίσης διευκρινίζει και καθιστά 
αυστηρότερες τις υποχρεώσεις όσον αφορά την επάρκεια των εκποιήσεων και την 
καταλληλότητα των αγοραστών, και εξηγεί την εφαρµογή των διατάξεων για τον 
«αρχικό αγοραστή» και τις λύσεις της «εκ των προτέρων ρύθµισης». Στην 
ανακοίνωση υπογραµµίζεται ότι µπορούν να γίνουν αποδεκτά και άλλα διορθωτικά 
µέτρα εκτός από την εκποίηση αν τα αποτελέσµατά τους είναι ισοδύναµα µε εκείνα 
της εκποίησης, και ότι όταν υπάρχουν δυσχέρειες όσον αφορά τον έλεγχο και 
κίνδυνοι αναποτελεσµατικότητας µπορεί να απορριφθούν τέτοιου είδους διορθωτικά 
µέτρα. 

1.3.2. Εφαρµογή των κανόνων 

31. Ο αριθµός των κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2008, 
µε την κοινοποίηση συνολικά 347 πράξεων στην Επιτροπή, το τρίτο υψηλότερο 
επίπεδο που έχει καταγραφεί. Η Επιτροπή εξέδωσε συνολικά 340 τελικές αποφάσεις 
στη διάρκεια του έτους. Από αυτές τις τελικές αποφάσεις, 307 πράξεις εγκρίθηκαν 
χωρίς όρους κατά τη φάση I. Συνολικά 118 αποφάσεις εγκρίθηκαν χωρίς όρους 
βάσει της κανονικής διαδικασίας και άλλες 189 εγκρίθηκαν βάσει της 
απλοποιηµένης διαδικασίας. Επίσης 19 πράξεις εγκρίθηκαν στη φάση Ι, αλλά υπό 
όρους. Στη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή κίνησε δέκα διαδικασίες στη φάση II . 
Παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση του αριθµού των αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει 
του άρθρου 8 (14, ήτοι 4,0% όλων των κοινοποιήσεων έναντι 2,5 % το προηγούµενο 
έτος) και του αριθµού των ανακλήσεων στη φάση I (10, που αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 2,9% το 2008 έναντι 1,2% το 2007) και στη φάση II (3, που αντιστοιχούν 
σε ποσοστό 0,9% το 2008 έναντι 0,7% το 2007). Το έτος αυτό δεν λήφθηκαν 
απαγορευτικές αποφάσεις. 

1.4. Έλεγχος κρατικών ενισχύσεων 

1.4.1. ∆ιαµόρφωση των κανόνων και της πολιτικής 

32. Στις αρχές του 2008, η Επιτροπή σκόπευε να εστιάσει το ενδιαφέρον της στον τοµέα 
των κρατικών ενισχύσεων µε τη συνέχιση της εφαρµογής του σχεδίου δράσης για τις 

                                                 
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του κανονισµού 

(EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου και του κανονισµού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, 
(«εκτελεστικός κανονισµός συγκεντρώσεων»), (ΕΕ C 267 της 22.10.2008, σ. 1). 

26 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1033/2008 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2008 , για την τροποποίηση 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 279 της 22.10.2008, σ. 3). 

27 Merger Remedies Study, Γ∆ Ανταγωνισµού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2005. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:279:0003:0012:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/remedies_study.pdf
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κρατικές ενισχύσεις (Σ∆ΚΕ)28. Ωστόσο, η προσοχή της στράφηκε στη 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση που ξέσπασε και εξέδωσε χωρίς 
καθυστέρηση τρεις ανακοινώσεις για το ρόλο της πολιτικής κρατικών ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της κρίσης και της διαδικασίας ανάκαµψης. 

33. Στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή έδωσε πρώτα αρχικές 
κατευθύνσεις για την εφαρµογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα που 
λήφθηκαν για τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς29 και που βασίστηκαν κατ' 
εξαίρεση στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συνθήκης ΕΚ, το οποίο 
επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για την αντιµετώπιση σοβαρής διαταραχής της 
οικονοµίας ενός κράτους µέλους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συµπλήρωσε και 
εξειδίκευσε τις κατευθύνσεις της µε µια νέα ανακοίνωση για τον τρόπο µε τον οποίο 
τα κράτη µέλη µπορούν προβούν σε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στο πλαίσιο 
της παρούσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης30 έτσι ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλα 
επίπεδα δανειοδότησης για την υπόλοιπη οικονοµία και να σταθεροποιηθούν οι 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, αποφεύγοντας συγχρόνως τις υπερβολικές στρεβλώσεις 
του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε νέο προσωρινό πλαίσιο31 το 
οποίο παρέχει στα κράτη µέλη πρόσθετες δυνατότητες για την αντιµετώπιση των 
αποτελεσµάτων της πιστωτικής στενότητας στην πραγµατική οικονοµία. Όλα τα 
µέτρα περιορίζονται χρονικά µέχρι τα τέλη του 2010, παρόλο που η Επιτροπή, µε 
βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών, θα αξιολογήσει κατά πόσο τα µέτρα θα πρέπει 
να διατηρηθούν και µετά το 2010, ανάλογα µε το αν θα συνεχιστεί η κρίση. 

34. Όσον αφορά την εφαρµογή του Σ∆ΚΕ, η Επιτροπή εξέδωσε, όπως είχε εξαγγείλει, 
ένα γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)32 µε τον οποίο εγκρίνεται 
αυτόµατα µια σειρά µέτρων κρατικών ενισχύσεων33 παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 
στα κράτη µέλη να χορηγούν τις ενισχύσεις αυτές χωρίς να τις κοινοποιούν πρώτα 
στην Επιτροπή, µε την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον κανονισµό. Στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων για την κλιµατική 
αλλαγή, η Επιτροπή εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος34 µε τις οποίες θεσπίζεται µια 
συνήθης αξιολόγηση για λιγότερο σηµαντικά µέτρα και µια λεπτοµερής αξιολόγηση 
για περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος σηµαντικών στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή παρέτεινε επίσης το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική 
βιοµηχανία35 για τρία επιπλέον χρόνια, έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011. Σε νέα 
ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων36 καθορίζονται 
σαφείς και διαφανείς µέθοδοι για τον υπολογισµό του στοιχείου ενίσχυσης σε µια 
εγγύηση και παρέχονται απλοποιηµένοι κανόνες για ΜΜΕ, όπως οι λεγόµενες 

                                                 
28 Σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις - Λιγότερες και καλύτερα στοχευµένες κρατικές ενισχύσεις : 

οδικός χάρτης για τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009. COM(2005)107 final της 
7.6.2005. 

29 ΕΕ C 270 της 25.10.2008, σ. 8. 
30 ΕΕ C 10 της 15.1.2009, σ. 2. 
31 ΕΕ C 16 της 21.1.2009, σ. 1. 
32 ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3. 
33 Μεταξύ άλλων, ενισχύσεις υπέρ των ΜΜΕ, της έρευνας, της καινοτοµίας, της περιφερειακής 

ανάπτυξης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, των επιχειρηµατικών κεφαλαίων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της επιχειρηµατικότητας,. 

34 ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1. 
35 ΕΕ C 173 της 8.7.2008, σ. 3. 
36 ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10 και ΕΕ C 244, 25.9.2008, σ. 32. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:010:0002:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:173:0003:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:0032:EN:PDF
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προκαθορισµένες προµήθειες ασφαλείας και τα ενιαία ποσοστά προµηθειών για 
εγγυήσεις χαµηλού ύψους. 

35. Επιπλέον, ξεκίνησαν δηµόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τους νέους κανόνες για 
τις δηµόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες, την πιθανή παράταση µέχρι το 2012 της 
ανακοίνωσης για τον κινηµατογράφο (είχε προγραµµατιστεί για έκδοση τον 
Ιανουάριο του 2009), τα έγγραφα κατευθυντηρίων οδηγιών για την αναλυτική 
αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια και τα 
κριτήρια για την ανάλυση συµβατότητας των ενισχύσεων στον τοµέα της 
κατάρτισης, καθώς και για τους εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση ή µε αναπηρία 
όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις που υπόκεινται σε ατοµική κοινοποίηση.  

36. Η Επιτροπή άρχισε επίσης το 2008 δηµόσιες διαβουλεύσεις για διαδικαστικά 
θέµατα, όπως για τα σχέδια κώδικα βέλτιστων πρακτικών37 σχετικά µε τη διαδικασία 
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και για το σχέδιο ανακοίνωσης σχετικά µε την 
απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώπισης ορισµένων ειδών κρατικών ενισχύσεων. 
Στόχος και δύο εγγράφων είναι να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη διαφάνεια, 
προβλεψιµότητα και αποτελεσµατικότητα στις διαδικασίες κρατικών ενισχύσεων 
σύµφωνα µε το Σ∆ΚΕ. Η συζήτηση µε τα κράτη µέλη και άλλους ενδιαφερόµενους 
φορείς σχετικά µε τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών και την απλοποιηµένη 
διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί στις αρχές του 2009. Τα σχέδια των σχετικών 
εγγράφων πρόκειται να εγκριθούν το πρώτο εξάµηνο του 2009. Η Επιτροπή 
πραγµατοποίησε επίσης διαβούλευση σχετικά µε σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής 
για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά 
δικαστήρια38. 

37. Το 2008, η Επιτροπή συνέχισε τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της εφαρµογής 
και της παρακολούθησης των αποφάσεων στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων. 
Στόχος της Επιτροπής είναι να επιτύχει, βάσει της ανακοίνωσης για την ανάκτηση 
που εκδόθηκε το 200739, µια πιο αποτελεσµατική και άµεση εκτέλεση των 
αποφάσεων ανάκτησης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που υπέβαλαν τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, κατά την περίοδο αυτή συντελέστηκε αξιόλογη πρόοδος 
όσον αφορά την ανάκτηση. Αυτό φαίνεται στα ποσά των ενισχύσεων που 
ανακτήθηκαν. Από 10,3 δισεκατ. EUR παράνοµων και ασυµβίβαστων ενισχύσεων 
που έπρεπε να ανακτηθούν βάσει αποφάσεων που εκδόθηκαν από το 2000, 
ανακτήθηκαν περίπου 9,3 δισεκατ. EUR (ήτοι 90,7% του συνολικού ποσού) µέχρι τα 
τέλη του 2008. Επιπλέον, ανακτήθηκε περαιτέρω ποσό 2,5 δισεκατ. EUR που 
αφορούσε τόκους ανάκτησης. 

38. Όπως είχε ανακοινωθεί στο Σ∆ΚΕ, η Επιτροπή επέδειξε αυστηρή στάση έναντι των 
κρατών µελών που δεν εφάρµοσαν τις αποφάσεις ανάκτησης που τους είχαν 
απευθυνθεί. Το 2008, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες είτε βάσει του άρθρου 88 
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ είτε βάσει του άρθρου 228 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ για µη συµµόρφωση κράτους µέλους µε υποχρεώσεις ανάκτησης. 
Αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ σε πέντε υποθέσεις που αφορούσαν την Ιταλία και τη Σλοβακία, ενώ 

                                                 
37 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1950 της 11.12.2008. 
38 Θα αντικαταστήσει την ανακοίνωση του 1995 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών 

δικαστηρίων και της Επιτροπής στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C 312 της 23.11.1995, σ. 8). 
39 ΕΕ C 272, 15.11.2007, σ. 4. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1950&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995XC1123(01):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:272:0004:0017:EN:PDF
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εξέδωσε αποφάσεις βάσει του άρθρου 228 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σε οκτώ 
υποθέσεις που αφορούσαν την Ιταλία και την Ισπανία. 

39. Για τη βελτίωση της διαφάνειας και της επικοινωνίας, η Γ∆ Ανταγωνισµού 
δηµοσίευσε στο δικτυακό της τόπο ένα Vademecum για τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων40 όπου συνοψίζονται οι κυριότεροι κανόνες που ισχύουν για τον έλεγχο 
των κρατικών ενισχύσεων. 

1.4.2. Εφαρµογή των κανόνων 

40. Η επικαιροποίηση του πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις41 το 
φθινόπωρο του 2008 δείχνει ότι τα κράτη µέλη κάνουν όλο και µεγαλύτερη χρήση 
των δυνατοτήτων που τους παρέχονται µε τους πρόσφατα αναθεωρηθέντες κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις για την καλύτερη στοχοθέτηση των ενισχύσεών τους. Τα 
κράτη µέλη χορήγησαν κατά µέσο όρο 80% των ενισχύσεών τους για οριζόντιους 
στόχους το 2007, έναντι περίπου 50% στα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε αύξηση 
των ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α) και για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της παρούσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, χάρη 
συντονισµένη δράση των κρατών µελών και της Επιτροπής, τα καθεστώτα στήριξης 
στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα εφαρµόστηκαν χωρίς καθυστέρηση και σύµφωνα µε 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

41. Στη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, το συνολικό επίπεδο των κρατικών 
ενισχύσεων από άνω του 2% του ΑΕΠ τη δεκαετία του 1980 µειώθηκε σε περίπου 
0,5% το 2007. Ενώ υπογραµµίζεται η συνεχιζόµενη τάση των κρατών µελών να 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε οριζόντιους στόχους, ο πίνακας 
αποτελεσµάτων δείχνει εντούτοις ότι, µετά την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση, 
το µερίδιο των ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης είναι πιθανό να σηµειώσει 
σηµαντική αύξηση σε κάποιες χώρες το 2008. 

42. Το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε 88 καθεστώτα κοινοποιηθέντα βάσει του κοινοτικού 
πλαισίου του 2006 για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία42, από τα οποία 66 
αφορούσαν αποκλειστικά σχέδια Ε&Α, εννέα προσανατολίζονταν στην προώθηση 
της καινοτοµίας και 13 συνδύαζαν και τους τρεις στόχους. 

43. Επιπλέον, εκδόθηκε µια σηµαντική απόφαση43 για διάφορες µεµονωµένες υποθέσεις 
στον ιταλικό αεροναυπηγικό τοµέα, µετά από εκτίµηση βάσει των κοινοτικών 
πλαισίων για τις κρατικές ενισχύσεις Ε&Α του 199644 και του 198645. Η απόφαση, 
που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου, καλύπτει 17 µεµονωµένα σχέδια ενισχύσεων Ε&Α 
στον αεροναυπηγικό τοµέα που είχαν χορηγήσει οι ιταλικές αρχές στη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1990. Η απόφαση απαιτεί την άµεση εξόφληση των δανείων για τα 
περισσότερα µεµονωµένα σχέδια, συν τόκους υπερηµερίας σε ορισµένες υποθέσεις. 
Οι δικαιούχοι εξόφλησαν περίπου 350 εκατ. EUR εντός της δίµηνης διορίας που 
προέβλεπε η απόφαση. 

                                                 
40 Το Vademecum διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#vademecum 
41 COM(2008) 751 τελικό της 17.11.2008. 
42 ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1. 
43 Υπόθεση C 61/2003 Loi aéronautique italienne N808/85 cas individuels. 
44 ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5. 
45 ΕΕ C 83 της 11.4.1986, σ. 2. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#vademecum
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2008_autumn_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_132155
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0217(01):EN:HTML
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44. Στον τοµέα της χρηµατοδότησης µε επιχειρηµατικά κεφάλαια για ΜΜΕ, η 
Επιτροπή ενέκρινε 18 σχέδια βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια46. Εξετάστηκαν ένδεκα σχέδια βάσει του κεφαλαίου 4 των 
κατευθυντήριων γραµµών, δεδοµένου ότι πληρούσαν τις διατάξεις «ασφαλούς 
λιµένα» που επέτρεπαν απλοποιηµένη εκτίµηση· τρία σχέδια εξετάστηκαν βάσει του 
κεφαλαίου 5, καθώς απαιτείτο αναλυτική εκτίµηση47. Σε τρεις περιπτώσεις η 
Επιτροπή θεώρησε ότι το σχέδιο δεν περιελάµβανε κρατική ενίσχυση48. Ένα σχέδιο 
θεωρήθηκε ότι δεν περιελάµβανε ενίσχυση και εξετάστηκε εν µέρει βάσει του 
κεφαλαίου 4 των κατευθυντήριων γραµµών49. 

45. Στον τοµέα της αναδιάρθρωσης της βιοµηχανίας, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση µε 
την οποία η Ρουµανία καλείτο να ανακτήσει 27 εκατ. EUR παράνοµης ενίσχυσης σε 
σχέση µε την ιδιωτικοποίηση της Automobile Craiova, η οποία είχε πωληθεί υπό 
όρους που αποσκοπούσαν στην εξασφάλιση ορισµένου επιπέδου παραγωγής και 
απασχόλησης, µε αντάλλαγµα την αποδοχή χαµηλότερης τιµής πώλησης50. 
Επιπλέον, µετά από αρκετά έτη ερευνών, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
οι προσπάθειες των πολωνικών αρχών να αναδιαρθρώσουν τα ναυπηγεία του Gdynia 
και του Szczecin και να αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητά τους είχαν αποτύχει51. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κάλεσε την Πολωνία να ανακτήσει την παράνοµη 
ενίσχυση από τα ναυπηγεία µε ελεγχόµενη πώληση των περιουσιακών στοιχείων των 
ναυπηγείων και εν συνεχεία εκκαθάριση των εταιρειών. 

2. ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1. Ενέργεια και περιβάλλον 

46. Η δέσµη µέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας που προτάθηκε από την 
Επιτροπή στις 19 Σεπτεµβρίου 2007 αποτέλεσε αντικείµενο έντονων συζητήσεων 
µεταξύ των τριών θεσµικών οργάνων το 2008. Το Κοινοβούλιο διατύπωσε τις 
γνώµες του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά µε τη δέσµη αυτή στη διάρκεια του 
καλοκαιριού (στις 18 Ιουνίου για τον ηλεκτρισµό και στις 9 Ιουλίου για το αέριο). 
Το Συµβούλιο Ενέργειας κατέληξε σε πολιτικό συµβιβασµό στις 10 Οκτωβρίου. 

47. Στις 23 Ιανουαρίου η Επιτροπή παρουσίασε µια δέσµη σηµαντικών προτάσεων για 
την υλοποίηση των φιλόδοξων δεσµεύσεων που είχε αναλάβει η ΕΕ σχετικά µε την 
καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και την προώθηση της ανανεώσιµης 
ενέργειας µέχρι το 2020 και τα µετέπειτα έτη. Το ∆εκέµβριο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, συντασσόµενα πλήρως µε τις προτάσεις της 

                                                 
46 ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2. 
47 Υποθέσεις N 263/2007 Ταµείο ανάπτυξης τεχνολογίας της Σαξονίας (ΕΕ C 93 της 15.4.2008, σ. 1), N 

521/2007 Ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων "Clusterfonds Start-up!" Freistaat Bayern (ΕΕ C 100 της 
22.4.2008, σ. 2) και N 700/2007 Finance Wales JEREMIE Fund (ΕΕ C 331 της 31.12.2008, σ. 2). 

48 N 836/2006 Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein (ΕΕ C 67 της 12.3.2008, σ. 1), C 33/2007 IBG 
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (ΕΕ C 246 της 20.10.2007, σ. 20), N 389/2007 Risk 
capital fund Niedersachen (ΕΕ C 145 της 11.6.2008, σ. 1). 

49 N 696/2007 ΕΤΠΑ- Ταµείο επιχειρηµατικού κεφαλαίου Βρανδεµβούργου (ΕΕ C 180 της 17.7.2008, σ. 3). 
50 Υπόθεση C 46/2007 Ιδιωτικοποίηση της Automobile Craiova (ΕΕ C 239 της 6.9.2008, σ. 12). Βλ. 

δελτίο τύπου IP/08/315 της 27.2.2008. 
51 Υποθέσεις C 17/2005 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Stoczni Gdynia (ΕΕ C 220 της 8.9.2005, σ. 7) 

και C 19/2005 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ του ναυπηγείου Szczecin (ΕΕ C 220 της 9.9.2005, σ. 7). 
Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1642 της 6.11.2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221310
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221973
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221973
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223152
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217949
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221742
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220924
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223040
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_222342
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/315&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_199560
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_199559
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1642&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Επιτροπής, κατέληξαν σε συµφωνία όσον αφορά τους στόχους, που θα καταστούν 
νοµικά δεσµευτικοί µέχρι το 2020. Συµφωνήθηκε να µειωθούν οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου κατά 20%, να θεσπιστεί µερίδιο 20% για την ανανεώσιµη ενέργεια, και 
να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση κατά 20%. Η συµφωνία περιλάµβανε την 
αναθεώρηση του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών, τη συµµετοχή στην 
προσπάθεια µείωσης εκτός του συστήµατος εµπορίας των εκποµπών, δεσµευτικούς 
εθνικούς στόχους για το µερίδιο της ανανεώσιµης ενέργειας που παράγεται, νοµικό 
πλαίσιο που προωθεί τις ασφαλείς για το περιβάλλον τεχνολογίες δέσµευσης και 
αποθήκευσης του άνθρακα, καθώς και συναφείς προτάσεις για τις εκποµπές CO2 
από αυτοκίνητα και την ποιότητα των καυσίµων. Τα µέτρα αυτά θα συµβάλουν ώστε 
η Ευρώπη να µετατραπεί σε οικονοµία χαµηλής κατανάλωσης άνθρακα και θα 
αυξήσουν την ασφάλεια εφοδιασµού της. Για να στηριχθούν οι συνολικές πολιτικές 
της Επιτροπής όσον αφορά την κλιµατική αλλαγή και την ανανεώσιµη ενέργεια, η 
δέσµη προτάσεων περιλαµβάνει επίσης νέες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, στις οποίες 
προσδιορίζονται οι όροι υπό τους οποίους ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος µπορεί να θεωρηθούν συµβατές µε τη συνθήκη. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραµµές άρχισαν να ισχύουν τον Απρίλιο. Τον Ιούλιο, η Επιτροπή 
εξέδωσε το νέο κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία, βάσει του οποίου οι κρατικές 
ενισχύσεις για ανανεώσιµη ενέργεια και ενεργειακή απόδοση απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση κοινοποίησης όταν πληρούνται ορισµένα κριτήρια.  

48. Στις 13 Νοεµβρίου η Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη δέσµη για την επισκόπηση της 
ενεργειακής στρατηγικής52, που περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα προτάσεων για την 
ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού και τονίζει, µεταξύ άλλων, τη 
σηµασία της λειτουργίας µιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ενέργειας για την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. 

49. Για να υπάρχουν αγορές ενέργειας που λειτουργούν αποτελεσµατικά, οι 
εισερχόµενες σε αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δίκτυα και τους 
πελάτες. Η Επιτροπή συνέχισε να επικεντρώνει την προσοχή της κυρίως σε τρία 
γενικά είδη καταχρήσεων στους τοµείς του ηλεκτρισµού και του αερίου που 
αφορούν τα βασικά σηµεία δυσλειτουργίας της αγοράς τα οποία προσδιορίστηκαν 
µετά από έρευνα στον κλάδο. Αυτές οι έρευνες για παραβίαση της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας επικεντρώνονται στις πρακτικές αποκλεισµού, 
καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης και στις αθέµιτες συµπράξεις. 

50. Το 2006 η Επιτροπή πραγµατοποίησε έρευνες στη γερµανική αγορά ηλεκτρισµού ως 
συνέχεια της έρευνας στον τοµέα της ενέργειας53. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η 
Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι η E.ON ήταν πιθανό να έχει 
εκµεταλλευτεί καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά κατά δύο 
τρόπους: πρώτον, σε επίπεδο χονδρικής στην αγορά ηλεκτρισµού, µε τη στρατηγικού 
χαρακτήρα αναστολή της παραγωγικής ικανότητας ορισµένων µονάδων παραγωγής 
στην αγορά χονδρικής µε σκοπό την αύξηση της τιµής. Επιπλέον, η Επιτροπή είχε 
υπόνοιες ότι η E.ON σχεδίασε και εφάρµοσε στρατηγική για να αποτρέψει τους 
τρίτους να επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· και δεύτερον ότι, ως 
φορέας εκµετάλλευσης συστήµατος µεταφοράς, ευνοούσε τη δική της παραγωγή στη 

                                                 
52 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1696, 13.11.2008. 
53 Βλ. MEMO/06/483, 12.12.2006. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1696&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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δευτερεύουσα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξισορρόπησης54. Τον Ιούνιο, η 
Επιτροπή πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις 
διαρθρωτικές δεσµεύσεις που προτάθηκαν από την E.ON για την αντιµετώπιση 
αυτών των προβληµάτων αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς στις γερµανικές αγορές 
ηλεκτρισµού55. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι οι δεσµεύσεις ήταν ανάλογες και 
απαραίτητες για την άρση των επιφυλάξεων. Κατά συνέπεια, στις 26 Νοεµβρίου 
Επιτροπή εξέδωσε απόφαση µε την οποία οι δεσµεύσεις που προσφέρθηκαν από την 
E.ON έγιναν νοµικά δεσµευτικές περατώνοντας έτσι την έρευνά της56. 

51. Όσον αφορά άλλες υποθέσεις σχετικά µε την αγορά ηλεκτρισµού, το ∆εκέµβριο η 
Επιτροπή απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στην Electricité de France (EdF) για 
εικαζόµενο αποκλεισµό πελατών µέσω de facto και/ή de iure µακροχρόνιων 
αποκλειστικών συµβάσεων µεταξύ της EdF και µεγάλων βιοµηχανικών χρηστών στη 
Γαλλία57. Επιπλέον, η Επιτροπή συνέχισε τις έρευνές της για την Suez/Electrabel 
όσον αφορά την ίδια εικαζόµενη συµπεριφορά στο Βέλγιο58. Μετά από 
αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις το 2006 στις εγκαταστάσεις των E.ON AG (E.ON), 
E.ON Ruhrgas AG και Gaz de France (GdF) στη Γερµανία και τη Γαλλία59 και την 
επίσηµη κίνηση της διαδικασίας τον Ιούλιο του 200760, η Επιτροπή απηύθυνε 
κοινοποίηση αιτιάσεων στις E.ON και GdF. 

2.2. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

52. Στις αρχές του φθινόπωρου, η χρηµατοπιστωτική κρίση έπληξε τις οικονοµίες των 
κρατών µελών της ΕΕ µε συστηµικό τρόπο. Πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ έλαβαν 
µέτρα για τη στήριξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, την αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
σοβαρής µείωσης της προσφοράς πιστώσεων. 

53. Στον τοµέα της πολιτικής ανταγωνισµού – και ιδίως του ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων – ο ρόλος της Επιτροπής ήταν η στήριξη της χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας παρέχοντας χωρίς καθυστέρηση την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου 
στα µέτρα που λήφθηκαν από τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή συνέβαλε επίσης στη 
διατήρηση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεριµνώντας ώστε τα εθνικά µέτρα να µην 
οδηγούν απλώς στην εξαγωγή των προβληµάτων σε άλλα κράτη µέλη. 

54. Στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου σχετικά µε την «εφαρµογή των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις, στα µέτρα που λαµβάνονται σε σχέση µε τα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης»61, η Επιτροπή διευκρίνισε τη γενική της προσέγγιση και 

                                                 
54 Η ενέργεια εξισορρόπησης είναι η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τελευταίας στιγµής για να 

διατηρηθεί η συχνότητα του ρεύµατος στο δίκτυο. Η Επιτροπή έχει την υποψία ότι η E.ON ευνοούσε 
τη δική της θυγατρική παραγωγής, ακόµη και αν χρέωνε υψηλότερες τιµές, µετακυλίοντας το 
µεγαλύτερο κόστος στον τελικό καταναλωτή, και ότι η E.ON εµπόδιζε τους άλλους φορείς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας να πωλούν ενέργεια εξισορρόπησης στις αγορές της E.ON. 

55 Βλ. MEMO/08/396 της 12.6.2008. 
56 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1774 της 26.11.2008. 
57 Βλ. MEMO/08/809 της 29.12.2008. 
58 Βλ. MEMO/07/313 της 26.7.2007. 
59 Βλ. MEMO/06/205 της 17.5.2006. 
60 Βλ. MEMO/07/316 της 30.7.2007. 
61 ΕΕ C 270 της 25.10.2008, σ. 8. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/396&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1774&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/809&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/313&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/205&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/316&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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έδωσε κατευθύνσεις για µια σειρά κρατικών παρεµβάσεων, και ιδίως των κρατικών 
εγγυήσεων, που αποτέλεσαν την πιο γενικευµένη µορφή αντίδρασης για την 
αντιµετώπιση της κρίσης στην αρχική της φάση. 

55. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον των κρατών µελών στράφηκε σε µέτρα για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το ∆εκέµβριο, η Επιτροπή εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση των µέτρων αυτών βάσει των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων στην ανακοίνωσή της µε τίτλο. «H ανακεφαλαιοποίηση 
των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης: περιορισµός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις 
έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού»62. 

56. Η συνεκτική µεθοδολογία που καθορίζεται σε αυτά τα έγγραφα καθοδήγησης 
επέτρεψε το σχεδιασµό και την έγκριση χωρίς καθυστέρηση πολλών εθνικών 
καθεστώτων και µεµονωµένων µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις επιζήµιες οικονοµικές ανισορροπίες µεταξύ τραπεζών 
και µεταξύ κρατών µελών. 

57. Η Επιτροπή ενέκρινε ενισχύσεις στις ακόλουθες αποφάσεις βάσει του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ): Sachsen LB63· IKB64· West LB65· Roskilde Bank66· Hypo 
Real Estate67· Bradford and Bingley68. 

58. Καθώς η κρίση επιδεινωνόταν, στις αρχές Οκτωβρίου η Επιτροπή αποφάσισε να 
εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) που 
αφορά τις ενισχύσεις για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους 
µέλους. Το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων για τη 
στήριξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας: ένδεκα καθεστώτα εγγυήσεων 
(∆ανία69, Φινλανδία70, Γαλλία71, Ιρλανδία72, Ιταλία73, Λετονία74, Κάτω Χώρες75, 
Πορτογαλία76, Σλοβενία77, Ισπανία78 και Σουηδία79)· δύο καθεστώτα 
ανακεφαλαιοποίησης (Γαλλία80 και Ιταλία81), ένα καθεστώς αγοράς στοιχείων 

                                                 
62 ΕΕ C 10 της 15.1.2009, σ. 2. 
63 C 9/2008 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Sachsen LB, Γερµανία. 
64 C 10/2008 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της IKB, Γερµανία. 
65 C 43/2008 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της West LB, Γερµανία. 
66 N 366/2008 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης υπέρ της Roskilde Bank, ∆ανία. 
67 NN 44/2008 Ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Hypo Real Estate, Γερµανία. 
68 NN 41/2008 Ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Bradford and Bingley, ΗΒ. 
69 NN 51/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για τράπεζες στη ∆ανία. 
70 N 567/2008 Καθεστώς εγγυήσεων της Φινλανδίας. 
71 N 548/2008 Μέτρα χρηµατοπιστωτικής στήριξης στον τραπεζικό κλάδο της Γαλλίας (αναχρηµατοδότηση), 

δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί. 
72 NN 48/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για τράπεζες στην Ιρλανδία. 
73 N 520a/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για τράπεζες στην Ιταλία. 
74 N 638/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για τράπεζες. 
75 N 524/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των Κάτω Χωρών. 
76 NN 60/08 Καθεστώς εγγυήσεων για χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Πορτογαλία. 
77 N 531/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για πιστωτικά ιδρύµατα στη Σλοβενία. 
78 NN 54b/2008 Καθεστώς εγγυήσεων για πιστωτικά ιδρύµατα στην Ισπανία. 
79 N 533/2008 Μέτρα στήριξης για τον τραπεζικό κλάδο στη Σουηδία. 
80 N 613/2008 Μέτρα χρηµατοπιστωτικής στήριξης του τραπεζικού κλάδου στη Γαλλία 

(ανακεφαλαιοποίηση). 
81 N 648/2008 Καθεστώς ανακεφαλαιοποίησης. 
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ενεργητικού (Ισπανία82) και τέσσερα συνδυασµένα καθεστώτα που περιλάµβαναν δύο 
ή περισσότερα από τα ανωτέρω στοιχεία (Αυστρία83, Γερµανία84, Ελλάδα85, 
Ηνωµένο Βασίλειο86). 

59. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ορισµένες µεµονωµένες περιπτώσεις ενισχύσεων το 
2008, όπως υποθέσεις ανακεφαλαιοποιήσεων, εγγυήσεων και παροχής ρευστότητας: 
ING87, KBC88, Parex89, SNS Reaal90, Bayern LB91, Fortis92, Dexia93, Nord LB94, 
εγγύησης υπέρ της IKB95, Carnegie Sweden96, Aegon97, Fortis Bank και Fortis Bank 
Luxembourg98. 

60. Η Επιτροπή ενήργησε µε ταχύτητα για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην 
αγορά. Με την έκδοση αυτών των αποφάσεων, δόθηκαν σαφείς κατευθύνσεις και η 
απαραίτητη ασφάλεια του δικαίου στα κράτη µέλη και αποδείχθηκε ότι η πολιτική 
κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ µπορεί να αντιδράσει µε πραγµατιστικό και υπεύθυνο 
τρόπο στις εξελισσόµενες συνθήκες της αγοράς.  

61. Η χρηµατοπιστωτική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία 
της ΕΕ. Οι τράπεζες άρχισαν να εφαρµόζουν τακτική αποµόχλευσης και αποφυγής 
των κινδύνων σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι κατά το παρελθόν. Οι 
επιχειρήσεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες πρόσβασης σε πιστώσεις. Η 
πρόκληση για την Επιτροπή ήταν να αποφευχθεί η δηµόσια παρέµβαση που θα 
µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση των συνθηκών ανταγωνισµού στην εσωτερική 
αγορά και να υπονοµεύσει το στόχο των κατάλληλα στοχευµένων κρατικών 
ενισχύσεων. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι, υπό ορισµένες συνθήκες, 
απαιτείται η ενίσχυση του κράτους για την αντιµετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, η 
κρατική ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την αναβολή ή την αποφυγή 
της αναγκαίας αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικές 
δυσχέρειες. Έχοντας υπόψη το στόχο αυτόν, η Επιτροπή έλαβε διάφορα µέτρα για να 
αντιµετωπίσει την κατάσταση στην πραγµατική οικονοµία, παράλληλα µε τις ειδικές 
ενέργειες που αναλήφθηκαν στον χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα. 

62. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων 
κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης»99. Αυτό το 

                                                 
82 NN 54a/2008 Κεφάλαιο για την εξαγορά χρηµατοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων στην Ισπανία.. 
83 N 557/2008 Καθεστώς ενισχύσεων για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα της Αυστρίας. 
84 N 512/2008 Καθεστώς ενισχύσεων για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στη Γερµανία. 
85 N 560/2008 Καθεστώς ενισχύσεων για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα. 
86 N 507/2008 Καθεστώς ενισχύσεων για τον τραπεζικό κλάδο στο ΗΒ. 
87 N 528/2008 Μέτρα υπέρ της ING (ανακεφαλαιοποίηση), Κάτω Χώρες. 
88 N 602/2008 Ανακεφαλαιοποίηση της KBC, Βέλγιο. 
89 NN 68/2008 Μέτρα στήριξης για την JSC Parex Banka, Λετονία. 
90 N 611/2008 SNS Reaal/Νέα εισφορά κεφαλαίου από τις αρχές των Κάτω Χωρών, Κάτω Χώρες. 
91 N 615/2008 Εγγύηση και ανακεφαλαιοποίηση της Bayern LB, Γερµανία. 
92 N 574/2008 Μέτρα υπέρ της Fortis, Βέλγιο/Λουξεµβούργο/Κάτω Χώρες. 
93 NN 45-49-50/2008 Εγγύηση για τις υποχρεώσεις της Dexia, Βέλγιο. 
94 N 655/2008 Εγγύηση για την Nord LB, Γερµανία. 
95 N 639/2008 Εγγύηση για την IKB, Γερµανία. 
96 NN 64/2008 Έκτακτα µέτρα διάσωσης όσον αφορά την Carnegie Investment Bank, Σουηδία. 
97 N 569/2008 Μέτρα υπέρ της Aegon, Κάτω Χώρες. 
98 NN 42-46-53A/2008 Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Fortis Bank καιFortis Bank Luxembourg. 
99 ΕΕ C 16 της 22.1.2009, σ. 1. 
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προσωρινό πλαίσιο παρέχει στα κράτη µέλη περισσότερες δυνατότητες να 
αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της πιστωτικής στενότητας στην πραγµατική 
οικονοµία. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα κράτη µέλη δύνανται, 
παραδείγµατος χάρη, υπό ορισµένες συνθήκες και µέχρι τα τέλη του 2010, να 
χορηγούν: 

– κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση για τα 
επόµενα δύο έτη, µε σκοπό την ανακούφισή τους από τις τρέχουσες δυσκολίες· 

– κρατικές εγγυήσεις µε µειωµένη προµήθεια για δάνεια· 

– επιδοτούµενα δάνεια, ιδίως για την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων (που 
πληρούν τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος ή τα υπερβαίνουν)· 

– ενίσχυση υπό µορφή επιχειρηµατικών κεφαλαίων έως 2,5 εκατοµµύρια ευρώ 
ανά µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) ετησίως (αντί για το τρέχον 1,5 
εκατοµµύριο ευρώ) σε περιπτώσεις στις οποίες τουλάχιστον το 30% (αντί για 
το τρέχον 50%) του κόστους της επένδυσης προέρχεται από ιδιωτικούς 
επενδυτές. 

Επίσης, µειώνεται το βάρος της αποδείξεως για την ύπαρξη αδυναµιών στην αγορά 
της ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων.  

63. Η Επιτροπή υιοθέτησε µια προδραστική προσέγγιση µεριµνώντας για την πολύ 
γρήγορη έγκριση των µέτρων αντιµετώπισης της κρίσης. Τα πρώτα µέτρα 
εγκρίθηκαν στα τέλη του έτους (N 661/08 δάνειο υπό τη διαχείριση της KfW για το 
γερµανικό Konjunkturprogramm και N 668/08 οµοσπονδιακό πλαίσιο «µικρά ποσά 
συµβατών ενισχύσεων», και τα δύο στη Γερµανία). 

2.3. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

64. Ο τοµέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ εξακολουθεί να γνωρίζει ταχείες 
τεχνολογικές και εµπορικές αλλαγές και, το 2008, για έκτο συνεχόµενο έτος, 
καταγράφηκε αύξηση των επενδύσεων στον τοµέα αυτόν. Η µετάβαση από τα 
πρώην κρατικά µονοπώλια στον ελεύθερο ανταγωνισµό συνεχίστηκε και το 2008. 

65. Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονιστικό 
πλαίσιο)100, το οποίο θεσπίστηκε για να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπάρχουσες 

                                                 
100 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
πλαίσιο) (ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33), οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (ΕΕ L 108, 
24.4.2002, σ. 7), οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 
Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την αδειοδότηση) (ΕΕ L 108, 24.4.2002 σ. 21), οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) 
(ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 51), οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:EN:PDF
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υποδοµές, να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε εναλλακτικές υποδοµές και να προσφέρει 
περισσότερες επιλογές και χαµηλότερες τιµές στους καταναλωτές, εξακολουθεί να 
παρέχει το νοµικό πλαίσιο για τη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το 2008, η Επιτροπή αξιολόγησε 121 
κοινοποιήσεις από εθνικές ρυθµιστικές αρχές και απέστειλε 83 επιστολές µε 
παρατηρήσεις και 33 επιστολές άνευ παρατηρήσεων στο πλαίσιο του µηχανισµού 
διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας-πλαισίου. Σε πέντε 
υποθέσεις η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό των 
κοινοποιηθέντων µέτρων µε την κοινοτική νοµοθεσία και κίνησε έρευνες σε δεύτερη 
φάση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαισίου. 

66. Το κανονιστικό πλαίσιο και οι αρχές της νοµοθεσίας ανταγωνισµού στις οποίες 
στηρίζεται επιτρέπουν των καθορισµό των τοπικών γεωγραφικών αγορών όπου 
προκύπτουν σαφώς διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού, πράγµα που επιτρέπει να 
επικεντρωθούν οι ρυθµίσεις στους τοµείς εκείνους όπου εξακολουθεί να υπάρχει 
ανάγκη ex ante ρύθµισης. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε από αρκετές εθνικές 
ρυθµιστικές αρχές (ΕΡΑ) στις προσπάθειές τους για µείωση των ρυθµίσεων και την 
αξιολόγηση των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε ένα πλαίσιο εντεινόµενου 
ανταγωνισµού, ιδίως στις αγορές λιανικής, η σύσταση της Επιτροπής του 2007101 για 
τις σχετικές αγορές που επιδέχονται ex ante ρύθµιση αρχίζει τώρα να αποδίδει 
καρπούς. Το 2008, οι περισσότερες ΕΡΑ κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, ακόµη και 
αν λαµβάνονταν υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, θα έπρεπε να καταργηθούν οι 
ρυθµίσεις στο σύνολο ή µέρος των αγορών που δεν περιλαµβάνονται πλέον στη 
σύσταση.  

67. Η Επιτροπή συνέχισε την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου το 2008. Στις 
24 Σεπτεµβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε γνώµες σχετικά µε τις 
νοµοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σε πρώτη ανάγνωση, και στις 27 Νοεµβρίου 
το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε 
δέσµη µέτρων για τη µεταρρύθµιση του πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

68. Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τέλη τερµατισµού στην ΕΕ είναι υψηλά και δεν 
ρυθµίζονται µε συνέπεια στην ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε να εκδοθεί σύσταση το 
2009, για µείωση των τελών τερµατισµού έως ότου φθάσουν σε αποδοτικό επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας έτσι µια συνεκτική προσέγγιση για τη ρύθµιση τω τελών αυτών. 
Επιπλέον, η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος σύσταση για την κατάλληλη 
ρυθµιστική προσέγγιση και τα διορθωτικά µέτρα που θα ισχύουν για την 
πρόσβαση στα δίκτυα «νέας γενιάς». Η Επιτροπή απλοποίησε επίσης τη σύστασή 
της για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις διαβουλεύσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας πλαισίου102 έτσι ώστε να περιοριστούν οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα στη 
συνεργασία µεταξύ των ΕΡΑ και της Επιτροπής. 

                                                 
101 Σύσταση της Επιτροπής, της 17ης ∆εκεµβρίου 2007, αναφορικά µε σχετικές αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 65). 
102 Σύσταση της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για τις κοινοποιήσεις, τις προθεσµίες και τις 

διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (ΕΕ L 301, 12.11.2008, σ. 23). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0023:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0023:0032:EN:PDF
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69. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
η Επιτροπή ενθαρρύνει τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στην 
παροχή ισότιµης ευρυζωνικής κάλυψης σε προσιτές τιµές για τους ευρωπαίους 
πολίτες. Το 2008, η Επιτροπή επισήµανε δύο βασικές τάσεις στις δηµόσιες 
παρεµβάσεις στην ευρυζωνική αγορά. Ενώ ορισµένα κράτη µέλη επικεντρώνουν 
βασικά το ενδιαφέρον τους στην ενίσχυση βασικών ευρυζωνικών υπηρεσιών, κατά 
κύριο λόγο σε αγροτικές περιοχές όπου οι υπηρεσίες αυτές δεν υφίστανται, έτσι 
ώστε να εξασφαλιστούν ευρυζωνικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις, η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι οι δηµόσιες παρεµβάσεις σε 
ορισµένα κράτη µέλη µετατοπίζονται βαθµιαία προς τη στήριξη ευρυζωνικών 
δικτύων πολύ υψηλής ταχύτητας, τα λεγόµενα δίκτυα «νέας γενιάς»103. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής για κρατικές ενισχύσεις στον ευρυζωνικό τοµέα 
αφορούσαν τη δεύτερη κατηγορία το 2008. 

70. Η Επιτροπή προετοιµάζει επίσης κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των 
κανόνων κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ στη δηµόσια χρηµατοδότηση για την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης των λεγόµενων 
ευρυζωνικών δικτύων «νέας γενιάς». 

2.4. Τεχνολογία πληροφοριών 

71. Ο τοµέας της τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) χαρακτηρίζεται από 
ψηφιακή σύγκλιση και, κατά συνέπεια, από την αυξανόµενη σηµασία που αποκτά η 
διαλειτουργικότητα και η θέσπιση προτύπων. Η τάση της αγοράς είναι η ανάπτυξη 
περισσότερο συγκλινουσών υπηρεσιών και η κάθετη αλλά και οριζόντια 
ολοκλήρωση, µε τις εταιρείες να επιδιώκουν τον έλεγχο τόσο των ψηφιακών όσο και 
των φυσικών δικτύων, και να επιζητούν τη δηµιουργία και τον έλεγχο πρότυπων 
πλατφορµών. 

72. Όσον αφορά την εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού στον τοµέα ΤΠΕ, και 
µετά τη διαδικασία που κινήθηκε από την Επιτροπή κατά της Microsoft και τη 
µείωση των τελών πρόσβασης σε πληροφορίες διαλειτουργικότητας το 2007, η 
Microsoft εκπόνησε οικειοθελώς δικές της «αρχές διαλειτουργικότητας» και 
γνωστοποίησε ένα ευρύ φάσµα πληροφοριών διαλειτουργικότητας στο δικτυακό της 
τόπο στις 21 Φεβρουαρίου. 

73. Στην υπόθεση Intel, η Επιτροπή εξέδωσε συµπληρωµατική κοινοποίηση αιτιάσεων 
στις 17 Ιουνίου, στην οποία ενισχύεται η προκαταρκτική της άποψη που είχε 
διατυπωθεί σε κοινοποίηση αιτιάσεων του Ιουλίου 2007 σύµφωνα µε την οποία η 
Intel είχε παραβιάσει τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 82) µε στόχο να αποκλείσει τον κυριότερο ανταγωνιστή 
της, την AMD, από την αγορά µονάδων κεντρικής επεξεργασίας x86.  

74. Στον τοµέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις 
όσον αφορά τη βιοµηχανία πλοήγησης µέσω δορυφόρου. Στις 14 Μαΐου, η Επιτροπή 

                                                 
103 Τα δίκτυα πρόσβασης επόµενης γενιάς είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει τα νέα ευρυζωνικά 

δίκτυα, συνήθως µε βάση οπτικές ίνες, που θα παρέχουν πολύ ταχύτερη και πιο συµµετρική 
ευρυζωνική σύνδεση για τους τελικούς χρήστες σε σχέση µε τα σηµερινά (παραδείγµατος χάρη, 
ADSL). 
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ενέκρινε104 την εξαγορά από την TomTom, ενός κατασκευαστή φορητών συσκευών 
πλοήγησης (PND) και λογισµικού πλοήγησης, της Tele Atlas, ενός εκ των δύο 
προµηθευτών βάσεων δεδοµένων πλοηγήσιµων ψηφιακών χαρτών που καλύπτουν 
ολόκληρο τον ΕΟΧ. Στις 26 Ιουνίου, εγκρίθηκε το σχέδιο εξαγοράς105 της NAVTEQ, 
του µόνου αξιόπιστου ανταγωνιστή της Tele Atlas, από τη Nokia, κατασκευαστή 
κινητών τηλεφώνων. Και οι δύο πράξεις είχαν κάθετο χαρακτήρα και απαιτούσαν 
διεξοδική ανάλυση σύµφωνα µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές για τις µη 
οριζόντιες συγκεντρώσεις. 

2.5. Μέσα ενηµέρωσης 

75. Στις 17 Σεπτεµβρίου, στη στρογγυλή τράπεζα σχετικά µε τις ευκαιρίες και τους 
φραγµούς για τις διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις στην ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά, πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις υψηλού επιπέδου µε ανώτατα κλιµάκια 
εκπροσώπων των καταναλωτών και του κλάδου σχετικά µε τις ευκαιρίες 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που δηµιουργούνται από το ∆ιαδίκτυο και τα 
υφιστάµενα εµπόδια για την αύξηση των διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων 
µουσικών και άλλων προϊόντων στην Ευρώπη. Λήφθηκαν πάνω από 30 απαντήσεις 
στο έγγραφο διαβούλευσης που δηµοσιεύτηκε για την οµάδα από τη Γ∆ 
Ανταγωνισµού, και στις 16 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη που 
επικεντρώθηκε στο θέµα της διαδικτυακής διανοµής µουσικής. 

76. Όσον αφορά τη διαχείριση των µουσικών δικαιωµάτων η Επιτροπή εξέδωσε στις 
16 Ιουλίου σηµαντική απόφαση έναντι 24 εταιρειών συλλογικής διαχείρισης του 
ΕΟΧ106 που διαχειρίζονται µουσικά δικαιώµατα για λογαριασµό των δηµιουργών 
τους (συνθέτες και στιχουργοί). Η απόφαση CISAC απαγορεύει ρήτρες µέλους και 
αποκλειστικότητας σε συµφωνίες αµοιβαίας εκπροσώπησης µεταξύ των εταιρειών 
συλλογικής διαχείρισης για όλα τα είδη εκµετάλλευσης καθώς και µια συντονισµένη 
πρακτική που αφορά την εδαφική οριοθέτηση αυτών των συµφωνιών εκπροσώπησης 
για την εκµετάλλευση των σχετικών δικαιωµάτων µέσω ∆ιαδικτύου, καλωδιακής 
αναµετάδοσης ή µέσω δορυφόρου. 

77. Οι περιορισµοί που απαγορεύτηκαν προστάτευαν την αποκλειστική θέση των 
εταιρειών συλλογικής διαχείρισης στις αντίστοιχες επικράτειές τους τόσο για τη 
διαχείριση των δικαιωµάτων όσο και την χορήγηση αδειών σχετικά µε ρεπερτόρια 
σε χρήστες. Η ρήτρα µέλους εµπόδιζε τους δικαιούχους να αναθέτουν στην εταιρεία 
συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους τη διαχείριση των δικαιωµάτων τους. Η 
ρήτρα αποκλειστικότητας και η συντονισµένη πρακτική εµπόδιζε την ανάπτυξη 
ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης των 
δικαιωµάτων και την δηµιουργία αδειών που ισχύουν σε πολλές περιοχές. 

78. Το 2008, η Επιτροπή συνέχισε την παρακολούθηση της µετάβασης από την 
αναλογική στην ψηφιακή επίγεια ραδιοτηλεοπτική µετάδοση στα κράτη µέλη 
της ΕΕ. Στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας παράβασης βάσει του άρθρου 226 
της συνθήκης ΕΚ κατά της Ιταλίας, µετά από καταγγελία της ιταλικής ένωσης 

                                                 
104 Υπόθεση COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas. 
105 Υπόθεση COMP/M.4942 Nokia/NAVTEQ. 
106 Υπόθεση COMP/38.698 συµφωνία CISAC . 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m97.html#m_4854
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m98.html#m_4942
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/en.pdf
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καταναλωτών Altroconsumo107, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επανεξέτασαν τις νέες 
τροποποιήσεις στο ιταλικό καθεστώς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης 108 και 
αντάλλαξαν απόψεις µε τις ιταλικές αρχές όσον αφορά το πεδίο αναφοράς της νέας 
νοµοθεσίας και τα κριτήρια για την ψηφιοποίηση των επίγειων τηλεοπτικών 
δικτύων. Οι τροποποιήσεις του καθεστώτος αναµένεται να οδηγήσουν στη διάθεση 
περισσότερων συχνοτήτων σε νεοεισερχόµενους φορείς και µικρότερους 
υφιστάµενους φορείς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. 

79. Η Επιτροπή συνέχισε επίσης να εγκρίνει κρατικές χρηµατοδοτήσεις δηµόσιων 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών εφόσον τόσο η αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας όσο 
και η χρηµατοδότηση προσδιορίζονται µε απόλυτη διαφάνεια, και εφόσον η κρατική 
χρηµατοδότηση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
της αποστολής δηµόσιας υπηρεσίας. Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις 
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών σύµφωνα 
µε το άρθρο 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σε συνδυασµό µε την ανακοίνωση 
για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις. Η πρώτη από αυτές αφορούσε το γενικό 
σύστηµα χρηµατοδότησης του βελγικού (φλαµανδικού) δηµόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
οργανισµού VRT109. Η δεύτερη απόφαση αφορούσε το καθεστώς χρηµατοδότησης 
υπέρ των ιρλανδικών δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών RTÉ και TG4110. Η 
Επιτροπή ενέκρινε επίσης επείγουσα κρατική ενίσχυση για να αντιµετωπιστεί η 
δυσχερής οικονοµική κατάσταση δύο δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών, της 
France Télévisions111, βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και της 
TV2 Danmark112, βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ 
και των διατάξεων σχετικά µε τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. 

80. Το Νοέµβριο, µετά από δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε από τον 
Ιανουάριο έως το Μάρτιο, η Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο ανακοίνωσης για 
τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις113 για περαιτέρω δηµόσια διαβούλευση, µε 
σκοπό την αύξηση της σαφήνειας για όλους τους φορείς της αγοράς και τη 
δηµιουργία ενός πλαισίου κατάλληλα προσαρµοσµένου στο νέο τεχνολογικό 
περιβάλλον. 

81. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή δροµολόγησε δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε το 
σχέδιό της να παρατείνει την ισχύ των κριτηρίων αξιολόγησης των κρατικών 
ενισχύσεων στην ανακοίνωση για τον κινηµατογράφο114. Βάσει των σηµερινών 

                                                 
107 Βλ. δελτίο τύπου IP/07/1114 της 18.8.2007 και το έγγραφο που υποβλήθηκε από την Altroconsumo 

στην Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008, και που διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.altroconsumo.it/mercato-e-concorrenza/altroconsumo-esposto-alla-Επιτροπήe-europea-sul-
passaggio-al-digitale-si-parte-il-15-ottobre-ma-la-concorrenza-e-all-italiana-s222543.htm. 

108 Άρθρο 8-novies του νόµου αριθ. 101/08 (Legge 06/06/2008, n. 101 – Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), που 
δηµοσιεύτηκε στην Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, numero 132, 7 
giugno 2008. 

109 Υπόθεση E 8/2006 Κρατική χρηµατοδότηση προς τον φλαµανδικό δηµόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισµό 
VRT. 

110 Υπόθεση E 4/2005 Κρατική ενίσχυση για τη χρηµατοδότηση της RTE και της TNAG (TG4). 
111 Υπόθεση N 279/2008 Εισφορά κεφαλαίου υπέρ της France Télévisions (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί 

στην ΕΕ). 
112 Υπόθεση N 287/2008 Ενίσχυση διάσωσης στην TV2/Danmark A/S (ΕΕ C 9, 14.1.2009, σ. 3). 
113 Βλ. IP/08/1626 της 4.11.2008. 
114 Βλ. IP/08/1580 της 24.10.2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1114&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://www.altroconsumo.it/mercato-e-concorrenza/altroconsumo-esposto-alla-commissione-europea-sul-passaggio-al-digitale-si-parte-il-15-ottobre-ma-la-concorrenza-e-all-italiana-s222543.htm
http://www.altroconsumo.it/mercato-e-concorrenza/altroconsumo-esposto-alla-commissione-europea-sul-passaggio-al-digitale-si-parte-il-15-ottobre-ma-la-concorrenza-e-all-italiana-s222543.htm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_215958
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_198587
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226023
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226064
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κριτηρίων, η κρατική στήριξη για την κινηµατογραφική παραγωγή µπορεί τύχει 
απαλλαγής υπό ορισµένους όρους, ιδίως όταν η στήριξη αυτή αφορά πολιτιστικές 
ταινίες και τηρούνται ορισµένα όρια σχετικά µε τις εδαφικές απαιτήσεις και την 
ένταση της ενίσχυσης. 

82. Το 2008, η Επιτροπή ενέκρινε διάφορα καθεστώτα στήριξης κινηµατογραφικών 
ταινιών, όπως για παράδειγµα το ουγγρικό καθεστώς στήριξης κινηµατογραφικών 
ταινιών115, το ιταλικό καθεστώς φορολογικών κινήτρων για την παραγωγή 
κινηµατογραφικών ταινιών 116, το φινλανδικό καθεστώς στήριξης κινηµατογραφικών 
ταινιών 117, και το γερµανικό καθεστώς στήριξης κινηµατογραφικών ταινιών118. 

83. Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε δύο σηµαντικές εξαγορές στον τοµέα των µέσων 
ενηµέρωσης το 2008. Στις 14 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή ενέκρινε την προτεινόµενη 
εξαγορά του οµίλου Reuters Group µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο από την καναδική 
Thomson Corporation, υπό ορισµένους όρους και υποχρεώσεις. Στις 11 Μαρτίου η 
Επιτροπή, εφαρµόζοντας για πρώτη φορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τις µη 
οριζόντιες συγκεντρώσεις, ενέκρινε την προτεινόµενη εξαγορά από την Google της 
εταιρείας παροχής τεχνολογίας για διαδικτυακές διαφηµίσεις DoubleClick119. 

2.6. Μεταφορές 

84. Το 2008 αποδείχθηκε έτος προκλήσεων για τον τοµέα των µεταφορών, ο οποίος 
βρέθηκε πρώτα αντιµέτωπος µε τη σταθερή αύξηση των τιµής των καυσίµων το 
πρώτο ήµισυ του έτους, και µε την οικονοµική κρίση το δεύτερο ήµισυ. Η 
επιβράδυνση της οικονοµίας επηρέασε σηµαντικά τόσο τις µεταφορές 
εµπορευµάτων όσο και επιβατών για όλα τα είδη υπηρεσιών µεταφορών. Κάτω από 
αυτές τις γενικευµένες συνθήκες κρίσης, έγιναν και άλλες ανακατατάξεις στον τοµέα 
των µεταφορών, που αναµένεται να συνεχιστούν και το 2009. 

85. Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, η Επιτροπή εξακολουθεί να εφαρµόζει τους 
υφιστάµενους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας 
και στις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, δεδοµένου ότι δεν ισχύει ο 
αναθεωρηµένος κανονισµός για δηµόσιες υπηρεσίες στον τοµέα των χερσαίων 
µεταφορών120. Μετά την απόφαση Altmark121, η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε µεγάλο 
αριθµό καταγγελιών, καθώς και ορισµένες κοινοποιήσεις επιχορηγήσεων σε τοπικές 
και περιφερειακές λεωφορειακές γραµµές, και επικεντρώθηκε κυρίως στις 
συµβάσεις που είχαν ανατεθεί χωρίς προηγούµενο δηµόσιο διαγωνισµό. Η Επιτροπή 

                                                 
115 Υπόθεση N 202/2008 Ουγγρικό καθεστώς στήριξης κινηµατογραφικών ταινιών (ΕΕ C 237 της 

28.10.2008, σ. 1). 
116 Υπόθεση N 595/2008 Φορολογικά κίνητρα για την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών (δεν έχει 

ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
117 Υπόθεση NN 70/2006 Καθεστώς ενισχύσεων του κινηµατογράφου στη Φινλανδία (δεν έχει ακόµη 

δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
118 Υπόθεση N 477/2008 Γερµανικό καθεστώς στήριξης κινηµατογραφικών ταινιών (δεν έχει ακόµη 

δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
119 Υπόθεση COMP/M.4731. 
120 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση των 
κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, 
σ. 1). 

121 Υπόθεση C-280/00 Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά 
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ("Altmark") [2003] Συλλογή σ. I-7747. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_225369
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_228580
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217271
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_227623
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m94.html#m_4731
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0001:0013:EN:PDF
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-280/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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εξέδωσε τελική θετική απόφαση σχετικά µε σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 
για µεταφορά επιβατών µε λεωφορείο στην περιοχή του Lienz στην Αυστρία122. 
Κίνησε επίσης επίσηµη διαδικασία έρευνας όσον αφορά µέτρα υπέρ της γαλλικής 
εταιρείας Sernam, που είναι θυγατρική για οδικές µεταφορές της Société national des 
chemins de Fer Français (SNCF), λόγω αµφιβολιών για το κατά πόσο είχαν τηρηθεί 
οι όροι της απόφασης της 20ής Οκτωβρίου 2004. 

86. Στον τοµέα των σιδηροδροµικών και συνδυασµένων µεταφορών, οι 
σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων άνοιξαν πλήρως στον ανταγωνισµό στην 
ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, ενώ οι διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επιβατών θα 
ανοίξουν πλήρως στον ανταγωνισµό από την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις123 τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο. Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραµµές παρουσιάζουν λεπτοµερώς την προσέγγιση της Επιτροπής 
για τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 91/440/EEC124, και στις επιχειρήσεις αστικών, προαστιακών ή 
περιφερειακών συγκοινωνιών µε στόχο τη µεγαλύτερη διαφάνεια της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης και περισσότερη ασφάλεια του δικαίου. Το 2008, η Επιτροπή 
εξέδωσε αρκετές αποφάσεις για την προώθηση των σιδηροδροµικών και 
συνδυασµένων µεταφορών125. Το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης µια σειρά 
αποφάσεων στον τοµέα των συγκεντρώσεων. Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή 
ενέκρινε την εξαγορά της ισπανικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών υλικοτεχνικής 
υποστήριξης Transfesa από τη γερµανική σιδηροδροµική εταιρεία κρατικής 
ιδιοκτησίας Deutsche Bahn126. Στις 25 Νοεµβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους127 
την εξαγορά της ουγγρικής MÁV Cargo από την αυστριακή εταιρεία RCA. 

87. Την 1η Ιουλίου, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ στις υπηρεσίες θαλάσσιων 
µεταφορών128 εν όψει της κατάργησης του κανονισµού 4056/86 για τις ναυτιλιακές 
διασκέψεις από την 18η Οκτωβρίου και την επέκταση του πεδίου εφαρµογής του 
κανονισµού 1/2003 προκειµένου να συµπεριληφθούν οι ενδοµεταφορές και οι 
διεθνείς µεταφορές µε ελεύθερα φορτηγά. Στις κατευθυντήριες γραµµές 
προσδιορίζονται οι αρχές που θα εφαρµόζει η Επιτροπή κατά τον καθορισµό των 
αγορών και την αξιολόγηση των προγραµµάτων ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ 
ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών (κοινοπραξίες) καθώς και των 
συµφωνιών συνεργασίας που αφορούν θαλάσσιες ενδοµεταφορές, µεταφορές µε 
τακτικές γραµµές ή/και µε ελεύθερα φορτηγά. 

88. Στις 21 Οκτωβρίου, η Επιτροπή δηµοσίευσε σχέδιο κανονισµού απαλλαγής κατά 
κατηγορία σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης 
ΕΚ σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και εναρµονισµένων 

                                                 
122 Υπόθεση C 16/2007 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
123 ΕΕ C 184, 22.7.2008, σ. 13. 
124 Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την ανάπτυξη των κοινοτικών 

σιδηροδρόµων (ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25). 
125 Υποθέσεις N 685/2007 (ΕΕ C 140, 6.6.2008, σ. 1); N 495/2007 (ΕΕ C 152, 18.06.2008, σ.21); N 

11/2008 και N 34/2008 (ΕΕ C 38, 17.02.2009, σ.3); N 159/2008 (ΕΕ C202, 08.08.2008, σ.2); N 
195/2008 (ΕΕ C 329, 24.12.2008, σ. 3)· και N 352/2008 (ΕΕ C 7, 13.01.2008, σ.1). 

126 Υπόθεση COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa. 
127 Υπόθεση COMP/M.5096 RCA/MÁV Cargo. 
128 ΕΕ C 245, 26.9.2008, σ. 2. Βλ. επίσης δελτίο τύπου IP/08/1063, 1.7.2008. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220370
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:184:0013:0031:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0440:EN:HTML
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_222972
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:245:0002:0014:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1063&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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πρακτικών µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραµµών («κοινοπραξίες»)129, 
ενόψει της λήξης του κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία το 2010. Όταν εκδοθεί 
ο ΚΑΚ, θα έχει ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση των κανόνων ανταγωνισµού που 
εφαρµόζονται στις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών που άρχισε το 2003.  

89. Στις 12 ∆εκεµβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις 
συµπληρωµατικές προς την κοινοτική χρηµατοδότηση µε σκοπό την προώθηση των 
θαλάσσιων αρτηριών130 µε στόχο την ευθυγράµµιση της µέγιστης έντασης 
ενίσχυσης και της διάρκειας που προβλέπονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών 131 έτσι 
ώστε να συµπεριληφθούν οι ευνοϊκότεροι όροι που προβλέπονται για σχέδια τα 
οποία καλύπτονται από το δεύτερο πρόγραµµα «Μάρκο Πόλο» για τη χορήγηση 
κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνδροµής µε σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του συστήµατος εµπορευµατικών µεταφορών («Μάρκο Πόλο ΙI»)132 και 
την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη 
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (TEN-T)133. 

90. Τέλος, στον τοµέα των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µετά από 
διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η αντιστάθµιση που κατέβαλε το γαλλικό 
κράτος στην Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας κατά την περίοδο 1991-2001 ήταν 
συµβατή µε την κοινή αγορά134. Αντίθετα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει 
επίσηµη διαδικασία έρευνας όσον αφορά το σύστηµα αντιστάθµισης που 
καταβάλλεται στις CalMac και Northlink για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
δηµόσιας υπηρεσίας σχετικά µε τη λειτουργία οχηµαταγωγών πλοίων για τη 
µεταφορά επιβατών µεταξύ των νησιών της Σκωτίας135. 

91. Στον τοµέα των αεροµεταφορών, ο κανονισµός για τους κανόνες εκµετάλλευσης 
των αεροπορικών γραµµών136 άρχισε να ισχύει την 1η Νοεµβρίου και παρέχει 
πλέον το νοµικό πλαίσιο για τις αεροπορικές µεταφορές στην ΕΕ, καθορίζοντας τους 
κανόνες σχετικά µε τη χορήγηση και την εποπτεία των αδειών λειτουργίας των 
κοινοτικών αεροµεταφορέων, την πρόσβαση στην αγορά, τη νηολόγηση των 
αεροσκαφών και τη µίσθωση, τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, την κατανοµή 
κυκλοφορίας µεταξύ των αεροδροµίων και την τιµολόγηση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
συνέχισε την επεξεργασία νέου κανονισµού για την απλοποίηση και τον 

                                                 
129 ΕΕ C 266, 21.10.2008, σ. 2 Βλ. επίσης δελτίο τύπου IP/08/1566, 22.10.2008. 
130 Ανακοίνωση της Επιτροπής µε οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις συµπληρωµατικές προς την κοινοτική 

χρηµατοδότηση µε σκοπό την προώθηση των θαλάσσιων αρτηριών (ΕΕ C 317, 12.12.2008, σ. 10). 
131 ΕΕ C 13, 17.1.2004, σ. 3. 
132 Που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 (ΕΕ L 328, 24.11.2006, σ. 1). 
133 ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1. 
134 Υπόθεση C 58/2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
135 Υπόθεση C16/2008 (ΕΕ C 126 της 23.05.2008, σ.16) 
136 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά µε κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών 

γραµµών στην που αντικαθιστά τους κανονισµούς 2407/92, 2408/92 και 2409/92 (το λεγόµενο «τρίτο 
πακέτο») (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:266:0001:0006:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1566&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:317:0010:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:013:0003:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:328:0001:0013:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996D1692:EN:HTML
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_131861
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:EN:PDF
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εκσυγχρονισµό των κανόνων σχετικά µε τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης 
θέσεων (ΗΣΚ)137. 

92. Το 2008, η Επιτροπή κλήθηκε να λάβει αποφάσεις σχετικά µε διάφορα µέτρα 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης, όταν οι αεροπορικές εταιρείες αντιµετώπισαν 
πρώτα τις υψηλές τιµές του αργού πετρελαίου και στη συνέχεια την πτώση της 
ζήτησης λόγω της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Στην περίπτωση της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας / Ολυµπιακών Αερογραµµών (Olympic Airways / Olympic 
Airlines), η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που είχε υποβληθεί 
από τις ελληνικές αρχές και το οποίο περιλάµβανε την οµαδική πώληση ορισµένων 
περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών δεν περιείχε στοιχείο ενίσχυσης, µε την 
προϋπόθεση της πλήρους τήρησης των δεσµεύσεων που ανέλαβαν οι ελληνικές 
αρχές138. Σε χωριστή αλλά συναφή απόφαση139, η Επιτροπή έκρινε ότι, από το χρόνο 
έκδοσης της τελευταίας απόφασής της το 2005, η Ελλάδα είχε χορηγήσει και άλλες 
ενισχύσεις στο βασικό αεροµεταφορέα της χώρας, και διέταξε την ανάκτησή τους. 
Τον Ιούνιο, η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία έρευνας όσον αφορά δάνειο 
ύψους 300 εκατοµ. EUR που χορηγήθηκε από το ιταλικό κράτος στην Alitalia140. Το 
Νοέµβριο, η Επιτροπή εξέδωσε τελική αρνητική απόφαση για την ανάκτηση της 
ασυµβίβαστης ενίσχυσης141. Συγχρόνως, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο 
εκκαθάρισης της Alitalia142. 

93. Στον τοµέα των αεροπορικών υποδοµών, η Επιτροπή περάτωσε την επίσηµη 
διαδικασία έρευνας σχετικά µε µέτρα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του οµίλου DHL 
και του αεροδροµίου Leipzig-Halle143. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι εισφορές κεφαλαίου 
προς το αεροδρόµιο Leipzig ήταν συµβατές µε τους κανόνες της συνθήκης. Αντίθετα, 
οι εγγυήσεις που δόθηκαν στην DHL και η δήλωση προθέσεων υπέρ της DHL 
θεωρήθηκαν ασυµβίβαστες µε τους κανόνες της συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή διέταξε 
την ανάκτηση της ασυµβίβαστης ενίσχυσης που συνδεόταν µε τις εγγυήσεις και 
απαγόρευσε την χορήγηση της επιστολής δήλωσης προθέσεων. Το Πρωτοδικείο 
ακύρωσε απόφαση της Επιτροπής του 2004 που διέτασσε το Βέλγιο να ανακτήσει 
ασυµβίβαστη ενίσχυση που δόθηκε στην Ryanair σε σχέση µε την εγκατάσταση της 
εταιρείας αυτής στο αεροδρόµιο του Σαρλερουά144. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι η 
Επιτροπή έπρεπε να είχε εξετάσει τα προνόµια που δόθηκαν από την Περιφέρεια της 
Βαλλονίας και την Brussels South Charleroi Airport από κοινού και θα έπρεπε να 
είχε εφαρµόσει την αρχή του ιδιώτη επενδυτή στα µέτρα που λήφθηκαν από την 
περιφέρεια της Βαλλονίας, δεδοµένου ότι υπήρχαν στενοί οικονοµικοί δεσµοί 
µεταξύ αυτών των δύο οντοτήτων. 

94. Στον τοµέα των συγκεντρώσεων, στις 6 Αυγούστου η Επιτροπή ενέκρινε την 
εξαγορά της Northwest Airline Corporation («NWA») από την Delta Air Lines, Inc. 

                                                 
137 Ο προτεινόµενος κανονισµός θα αντικαταστήσει τον κανονισµό (ΕΚ) n° 2299/89 (ΕΕ L 220 της 

29.7.1989, σ. 1). 
138 Υποθέσεις N 321/2008, N 322/2008 and N 323/2008 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
139 Υπόθεση C 61/2007 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
140 Υπόθεση NN 31/2008 (ΕΕ C 184 της 22.7.2008, σ. 34). 
141 Υπόθεση C 26/2008 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
142 Υπόθεση N 510/2008 (ΕΕ C 46 της 25.2.2009, σ. 6). 
143 Υπόθεση C 48/2006 (ΕΕ L 346 της 23.12.2008, σ. 1). 
144 Υπόθεση T-196/04 Αίτηµα περί ακυρώσεως της αποφάσεως 2004/393/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης 

Φεβρουαρίου 2004, σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα που εκχώρησαν η Περιφέρεια Βαλλονίας και η Brussels 
South Charleroi Airport στην αεροπορική εταιρία Ryanair κατά την εγκατάστασή της στο Charleroi. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226343
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226344
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226345
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223423
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_225886
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_226021
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_227877
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217622
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=T-196/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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(«Delta»)145 – και οι δύο αεροµεταφορείς των ΗΠΑ – βάσει του κανονισµού για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων. Στις 17 ∆εκεµβρίου, µετά από διεξοδική έρευνα, η 
Επιτροπή ενέκρινε τη συγκέντρωση µεταξύ της KLM και της Martinair146. 

95. Στο πλαίσιο της συµφωνίας ανοικτού εναέριου χώρου ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη τον 
Απρίλιο του 2007 και η οποία περιλαµβάνει διατάξεις για την ενίσχυση της 
συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Μεταφορών των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής (DoT) στον τοµέα του ανταγωνισµού, η Επιτροπή και το 
DoT των ΗΠΑ δροµολόγησαν το Μάρτιο ένα κοινό ερευνητικό σχέδιο στον τοµέα 
συµµαχιών µεταξύ αεροπορικών εταιρειών147. Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η 
κατανόηση σε βάθος των υπερατλαντικών αεροπορικών δροµολογίων, των 
επιπτώσεων των συµµαχιών στον ανταγωνισµό µεταξύ των αεροπορικών εταιρειών 
και οι πιθανές αλλαγές του ρόλου των συµµαχιών µετά τη συµφωνία ανοικτού 
εναέριου χώρου ΕΕ-ΗΠΑ. 

2.7. Φαρµακευτική βιοµηχανία  

96. Όσον αφορά την εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ στον 
φαρµακευτικό τοµέα, η σηµαντικότερη ενέργεια που ανέλαβε η Επιτροπή το 2008 
ήταν η έναρξη της έρευνας στον φαρµακευτικό κλάδο148 στις 15 Ιανουαρίου. Την 
ίδια ηµεροµηνία, η Επιτροπή πραγµατοποίησε αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις διαφόρων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και 
γενόσηµων στην ΕΕ. Ήταν η πρώτη φορά που η Επιτροπή διενεργεί έρευνα σε ένα 
κλάδο µε απευθείας επιθεωρήσεις. 

97. Η τοµεακή έρευνα οργανώθηκε µετά από πληροφορίες που υποδήλωναν ότι ο 
ανταγωνισµός στην φαρµακευτική αγορά της ΕΕ ήταν πιθανό να µη λειτουργεί 
αποτελεσµατικά. Ενδείξεις της κατάστασης αυτής ήταν η πτώση της καινοτοµίας, 
όπως φαίνεται από τη µείωση του αριθµού νέων φαρµάκων που εµφανίζονται στην 
αγορά κάθε χρόνο, και τα παρατηρούµενα περιστατικά καθυστερηµένης εισόδου 
στην αγορά των γενόσηµων φαρµάκων. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί κατά 
πόσο ορισµένες πρακτικές φαρµακευτικών εταιρειών µπορεί να αποτελούν έναν από 
τους λόγους της καθυστερηµένης εµφάνισης των γενόσηµων φαρµάκων και της 
µείωσης της καινοτοµίας. Η έρευνα επικεντρώθηκε ιδίως στις πρακτικές που 
ενδέχεται να εφαρµόζουν οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων για να εµποδίζουν ή να 
καθυστερούν όχι µόνο τον ανταγωνισµό από εταιρείες γενόσηµων, αλλά και την 
ανάπτυξη ανταγωνιζόµενων αρχέτυπων σκευασµάτων. Επίσης στην έρευνα 
συνοψίζονται οι αδυναµίες του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει στον 
φαρµακευτικό τοµέα σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν από τις εταιρείες 
που απάντησαν στην έρευνα και τις δηµόσιες αρχές. 

98. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Επιτροπή πραγµατοποίησε διαβουλεύσεις µε όλα 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και 

                                                 
145 Υπόθεση COMP/M.5181. 
146 Υπόθεση COMP/M.5141. 
147 Βλ. ∆ελτίο τύπου IP/08/459, 18.3.2008. 
148 Υπόθεση COMP/39.514 Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2008 για την διενέργεια έρευνας 

στον φαρµακευτικό κλάδο βάσει του άρθρου 17 του κανονισµού αριθ. (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου. 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/459&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
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γενόσηµων, φορείς της φαρµακοβιοµηχανίας, ενώσεις καταναλωτών και ασθενών, 
ασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις ιατρών, φαρµακοποιών και νοσοκοµείων, 
υγειονοµικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε), 
φορείς του παράλληλου εµπορίου και ΕΑΑ. Η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία µε 
βάση αιτήσεις παροχής πληροφοριών τις οποίες απέστειλε σε άνω των 100 
φαρµακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ καθώς και σε άλλα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Τα στοιχεία αφορούν δείγµα 219 χηµικών ουσιών που 
συνδέονται µε συνταγογραφούµενα φάρµακα για ανθρώπινη χρήση, τα οποία 
πωλήθηκαν στην ΕΕ κατά την περίοδο 2000 έως 2007. 

99. Στις 28 Νοεµβρίου, η Επιτροπή δηµοσίευσε την προκαταρκτική έκθεσή της σχετικά 
µε την έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο149. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι όντως 
υπάρχει καθυστέρηση στην είσοδο των γενόσηµων φαρµάκων και µείωση της 
καινοτοµίας, και εξετάζονται ορισµένα από τα πιθανά αίτια, κυρίως αυτά που 
συνδέονται µε τη συµπεριφορά των εταιρειών. Η προκαταρκτική έκθεση 
υπογραµµίζει τον καθοριστικό ρόλο των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας για τον 
φαρµακευτικό κλάδο. ∆εν προσδιορίζονται συγκεκριµένες περιπτώσεις παραβάσεων 
ούτε παρέχονται κατευθύνσεις για τη συµβατότητα των πρακτικών που εξετάστηκαν 
µε τους κανόνες ανταγωνισµού της συνθήκης ΕΚ. 

100. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων έχουν σχεδιάσει και εφαρµόζουν στρατηγικές (ένα είδος 
«οπλοστασίου») µε στόχο να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής εσόδων από τα 
φάρµακά τους. Η επιτυχής εφαρµογή αυτών των στρατηγικών µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την καθυστέρηση ή τον αποκλεισµό της εισόδου στην αγορά, αλλά η 
έκθεση τονίζει ότι οι πρακτικές των εταιρειών µπορεί να µην αποτελούν το µόνο 
αίτιο των καθυστερήσεων που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
όσον αφορά την είσοδο των προϊόντων τους στην αγορά. 

101. Οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν επίσης παρατηρήσεις σχετικά µε το κανονιστικό 
πλαίσιο που ισχύει για τον φαρµακευτικό κλάδο, υπογραµµίζοντας τις 
διαπιστωθείσες δυσκολίες και τις αδυναµίες όσον αφορά την είσοδο στην αγορά και 
τον ανταγωνισµό. Οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων και οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων σκευασµάτων συµφωνούν για την αναγκαιότητα ενός ενιαίου κοινοτικού 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και δηµιουργίας ενός ενιαίου και ειδικού δικαιοδοτικού 
οργάνου για τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Τα προκαταρκτικά 
πορίσµατα της τοµεακής έρευνας στον φαρµακευτικό κλάδο στηρίζουν επίσης τις 
απόψεις αυτές. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς επιβεβαιώνουν επίσης ότι υπάρχουν 
εµπλοκές στις διαδικασίες χορήγησης αδειών εµπορίας καθώς και στις διαδικασίες 
τιµολόγησης και επιστροφής εξόδων, οι οποίες ενδέχεται να συντελούν στις 
καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην είσοδο των φαρµακευτικών προϊόντων 
στην αγορά. 

2.8. Βιοµηχανία τροφίµων 

102. Αντιδρώντας στη ραγδαία αύξηση των τιµών των τροφίµων στα τέλη του 2007 και 
το πρώτο εξάµηνο του 2008, η Επιτροπή εξέδωσε το Μάιο ανακοίνωση για την 
«Αντιµετώπιση της πρόκλησης από την αύξηση των τιµών των τροφίµων - 

                                                 
149 Pharmaceutical Sector Inquiry, Preliminary Report, DG Competition Staff Working Paper, 28.11.2008. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Κατευθύνσεις για τη δράση της ΕΕ»150 και συγκρότησε ειδική µονάδα µε στόχο να 
εξετάσει τη λειτουργία της αλυσίδας προσφοράς στα τρόφιµα, ιδίως του βαθµού 
συγκέντρωσης και κατακερµατισµού των τοµέων λιανικού εµπορίου και διανοµής 
τροφίµων στην ΕΕ. Το ∆εκέµβριο ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση για τις «Τιµές 
των τροφίµων στην Ευρώπη»151, στην οποία προτείνεται ένας χάρτης πορείας για 
τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας προσφοράς τροφίµων. 

103. Σχετικά µε την πολιτική ανταγωνισµού, η ανακοίνωση υπογραµµίζει την ανάγκη 
αυστηρής και συνεπούς εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού στις αγορές 
προσφοράς τροφίµων από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού (ΕΑΑ), 
τονίζοντας συγχρόνως τη σηµασία των µέσων για την καταπολέµηση των αθέµιτων 
συµπράξεων και συγκεντρώσεων. 

104. Το 2008, η Επιτροπή συνέχισε να µεριµνά για τη συµµόρφωση της Coca-Cola µε τις 
προηγούµενες δεσµεύσεις της και επέβαλε πρόστιµο σε καρτέλ σε εµπόρων 
µπανανών βάσει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Σε εθνικό επίπεδο, οι αρχές 
ανταγωνισµού πραγµατοποίησαν αυστηρούς ελέγχους σε τοµείς που συνδέονται µε 
τα τρόφιµα και κίνησαν αρκετές διαδικασίες έρευνας. Η εφαρµογή µιας συνεπούς 
και συντονισµένης προσέγγισης έχει καθοριστική σηµασία, δεδοµένου ότι ως επί το 
πλείστον το εύρος των αγορών λιανικής δεν υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Γ∆ Ανταγωνισµού συγκάλεσε δύο φορές την υποοµάδα τροφίµων του 
Ε∆Α τον Ιούλιο και το Νοέµβριο προκειµένου να συζητηθούν και ανταλλαγούν 
βέλτιστες πρακτικές για θέµατα που συνδέονται µε τις αγορές λιανικού εµπορίου 
τροφίµων. 

105. Οι ανακατατάξεις που πραγµατοποιούνται στον τοµέα των τροφίµων αντανακλώνται 
σε διάφορες υποθέσεις συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή το 2008. 
Για ορισµένες από αυτές τις συγκεντρώσεις πραγµατοποιήθηκε διεξοδική έρευνα ή 
εγκρίθηκαν στην πρώτη φάση κατόπιν σηµαντικών εκχωρήσεων δραστηριοτήτων. 
Στην υπόθεση Friesland/Campina152 η Επιτροπή πραγµατοποίησε διεξοδική έρευνα 
της προτεινόµενης συγκέντρωσης µεταξύ δύο συνεταιρισµών γαλακτοκοµικών 
προϊόντων των Κάτω Χωρών που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσµα αγορών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. Η συγκέντρωση εγκρίθηκε µετά από δεσµεύσεις που 
υποβλήθηκαν από τα µέρη και που εξασφάλισαν την πρόσβαση στο νωπό γάλα στις 
Κάτω Χώρες. Στην υπόθεση ABF/GBI153, η Επιτροπή πραγµατοποίησε διεξοδική 
έρευνα σχετικά µε την εξαγορά τµηµάτων της GBI από την Associated British Foods 
(ABF) και ενέκρινε την πράξη υπό όρους. Τέλος, στον τοµέα λιανικού εµπορίου 

                                                 
150 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Αντιµετώπιση της 
πρόκλησης από την αύξηση των τιµών των τροφίµων - Κατευθύνσεις για τη δράση της ΕΕ 
(COM(2008) 321 τελικό της 20.5.2008). Η ανακοίνωση αναλύει τους διαρθρωτικούς και κυκλικούς 
παράγοντες και προτείνει, ως απάντηση, µια πολιτική σε τρία σκέλη, και συγκεκριµένα: 
βραχυπρόθεσµα µέτρα στο πλαίσιο του «τσεκ-απ» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του τοµέα λιανικής πώλησης· πρωτοβουλίες για την αύξηση της 
προσφοράς γεωργικών προϊόντων και τη διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας, ιδίως µε την προώθηση 
αειφόρων µελλοντικών γενεών βιοκαυσίµων και πρωτοβουλίες για συµβολή στη διεθνή προσπάθεια για 
την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης των τιµών σε φτωχούς πληθυσµούς. 

151 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Οι τιµές των τροφίµων 
στην Ευρώπη (COM(2008) 821 τελικό της 9.12.2008). 

152 Υπόθεση COMP/M.5046 Friesland Foods/Campina (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
153 Υπόθεση COMP/M.4980 ABF/GBI BUSINESS (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/20080521_document_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5046_20081217_20600_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4980_20080923_20600_en.pdf
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τροφίµων, η Επιτροπή εξέτασε την προτεινόµενη εξαγορά της αυστριακής ADEG 
από το γερµανικό όµιλο REWE154 και ενέκρινε την πράξη υπό όρους. 

2.9. Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

106. Ορόσηµο για την είσοδο των ταχυδροµικών υπηρεσιών σε νέα σηµαντική φάση 
αποτέλεσε η τρίτη ταχυδροµική οδηγία που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο το Φεβρουάριο155. Βάσει της οδηγίας αυτής, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2010 θα έχει επιτευχθεί πλήρης ελευθέρωση της αγοράς ταχυδροµικών υπηρεσιών 
στα περισσότερα κράτη µέλη, ενώ σε ορισµένα κράτη µέλη παρέχεται 
συµπληρωµατική διορία δύο ακόµη ετών. Η οδηγία προβλέπει κατάργηση του 
αποκλειστικού τοµέα σε όλα τα κράτη µέλη, επιβεβαίωση της έκτασης και του 
επιπέδου της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας και αναβάθµιση του ρόλου των 
εθνικών ρυθµιστικών αρχών, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης σειράς 
µέτρων από τα κράτη µέλη για να διασφαλιστεί και να χρηµατοδοτηθεί, εφόσον 
απαιτείται, η παροχή καθολικής υπηρεσίας. Συνεπώς γίνεται σηµαντικότερος ο 
ρόλος των κρατικών ενισχύσεων και ως εκ τούτου και ο έλεγχός τους από την 
Επιτροπή. 

107. Όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον 
ταχυδροµικό τοµέα το 2008, η Επιτροπή εξέδωσε αρκετές αποφάσεις µε στόχο να 
αποτραπεί η παροχή αδικαιολόγητων προνοµίων στους ταχυδροµικούς φορείς στους 
οποίους έχουν ανατεθεί υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος καθώς και στις 
θυγατρικές τους. Η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της σχετικά µε την εικαζόµενη 
υπεραντιστάθµιση της Deutsche Post AG156 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
της περί παροχής καθολικής υπηρεσίας, και τον Οκτώβριο εξέδωσε διαταγή παροχής 
πληροφοριών κατά της Γερµανίας λόγω της άρνησης της Γερµανίας να χορηγήσει 
τις πληροφορίες που της είχαν ζητηθεί. Τέλος, η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά 
πόσο οι ταχυδροµικοί φορείς λάµβαναν άλλες µορφές ενίσχυσης από το κράτος. Σε 
αυτό το πλαίσιο περάτωσε τις έρευνές της σχετικά µε ενισχύσεις που δόθηκαν στην 
Leipzig Airport και στην DHL157. Ενώ εγκρίθηκε η ενίσχυση που δόθηκε στο 
αεροδρόµιο της Λειψίας για την κατασκευή του νότιου διαδρόµου, η Επιτροπή 
απαγόρευσε την επιστολή δήλωσης προθέσεων και ορισµένες άλλες εγγυήσεις που 
έλαβε η DHL ως ενίσχυση για την εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόµβου της στη 
Λειψία . Ζητήθηκε η επιστροφή της ενίσχυσης που είχε ήδη διατεθεί στην DHL. 

3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

108. Οι ανησυχίες των καταναλωτών βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης της 
Επιτροπής στον τοµέα του ανταγωνισµού και θεωρεί ότι η µεγιστοποίηση της 
ευηµερίας του καταναλωτή πρέπει να αποτελεί το κυριότερο µέληµα της πολιτικής 
ανταγωνισµού. 

                                                 
154 Υπόθεση COMP/M.5047 REWE/ADEG (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ). 
155 Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 

για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά µε την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς 
κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών (ΕΕ L 52 της 27.2.2008, σ. 3). 

156 Υπόθεση C 36/2007 Καταγγελία κατά του γερµανικού κράτους για τη χορήγηση παράνοµης ενίσχυσης 
προς την Deutsche Post (ΕΕ C 245 της 19.10.2007 σ. 21). 

157 Υπόθεση C 48/2006 Μέτρα που έλαβε η Γερµανία για τη στήριξη της DHL και του αεροδροµίου Leipzig 
Halle (ΕΕ L 346, 23.12.2008, σ. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5047_20080623_20212_de.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_r.html#4358
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_a.html#84
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221961
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217622
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109. Η ενσωµάτωση της παραµέτρου του καταναλωτή στην πολιτική ανταγωνισµού 
απαιτεί κατάλληλο διάλογο µεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των 
καταναλωτών ή των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο δηµιουργήθηκε το 2008 εντός της Γ∆ Ανταγωνισµού µια ειδική µονάδα 
συνδέσµου µε τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές και οι εκπρόσωποί τους είναι 
πλέον σε θέση να παρέχουν στις υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες που είναι 
χρήσιµες τόσο για την καλύτερη κατανόηση των αγορών όσο και για τον εντοπισµό 
πιθανών δυσλειτουργιών της αγοράς158. Επίσης αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να 
εκφράσουν άµεσα τις απόψεις τους για το τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τις 
επιπτώσεις µιας συγκεκριµένης πράξης. 

110. Κατά την επεξεργασία µιας δηµόσιας πολιτικής, είναι σηµαντικό να κατανοούνται οι 
ανησυχίες που προκαλούνται και οι επιπτώσεις στους βασικούς παράγοντες της 
αγοράς, και οι καταναλωτές δεν αποτελούν εξαίρεση. Αξιοποιώντας τις 
παρατηρήσεις τους, η Επιτροπή µπορεί να κατανοήσει καλύτερα πώς θα 
λειτουργήσουν στην πράξη οι πολιτικές αυτές και να διασφαλίσει την απόλυτη 
επιτυχία των στόχων τους. Παραδείγµατος χάρη, τόσο στο πλαίσιο της στρογγυλής 
τράπεζας σχετικά µε τις ευκαιρίες και εµπόδια για τις λιανικές πωλήσεις µέσω 
∆ιαδικτύου και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 159 όσο και της Λευκής Βίβλου για τις 
αγωγές αποζηµίωσης, είχαν προβλεφθεί εκτεταµένες διαβουλεύσεις στις οποίες 
ζητήθηκε ενεργά η γνώµη των καταναλωτών και των εκπροσώπων τους. Επίσης, 
κατά τη διάρκεια της έρευνας για το φαρµακευτικό κλάδο 160 και σε τακτική βάση, 
σε αρκετές υποθέσεις συγκεντρώσεων, οι θέσεις των καταναλωτών βοήθησαν τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής να κατανοήσουν καλύτερα όλες τις πτυχές της αγοράς 
κατά τον εντοπισµό των προβληµάτων και την εξεύρεση λύσεων. Οι κατευθύνσεις 
για τις προτεραιότητες κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε πρακτικές 
αποκλεισµού161 επιβεβαίωσαν και πάλι τη σηµασία αυτής της προσέγγισης που θα 
αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο στη διάρκεια του 2009 και τα επόµενα έτη. 

4. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

111. Το Ε∆Α προσφέρει µια χρήσιµη πλατφόρµα στις αρχές ανταγωνισµού της ΕΕ για 
τον εποικοδοµητικό συντονισµό των ενεργειών τους σχετικά µε την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας, την εξασφάλιση συνοχής και τη συζήτηση θεµάτων πολιτικής κοινού 
ενδιαφέροντος. 

112. Στη διάρκεια του 2008, το Ε∆Α συνήλθε υπό διάφορες συνθέσεις, από την ετήσια 
σύσκεψη των επικεφαλής όλων των αρχών ανταγωνισµού µέχρι τις συνεδριάσεις 
των τοµεακών υποοµάδων, καθώς και σε ολοµέλειες των οµάδων εργασίας. Τα 
κυριότερα θέµατα που συζητήθηκαν το 2008 ήταν (1) οι πρόσφατες εξελίξεις της 
πολιτικής ανταγωνισµού, (2) η εµπειρία των εθνικών αρχών ανταγωνισµού όσον 
αφορά τα µέσα εφαρµογής της νοµοθεσίας που υπάρχουν στον κανονισµό 1/2003, 
(3) η αναθεώρηση της πολιτικής της Επιτροπής σχετικά µε τις οριζόντιες συµφωνίες 

                                                 
158 Στη διάρκεια του 2008, η Γ∆ Ανταγωνισµού έλαβε περίπου 2 500 επιστολές από πολίτες σχετικά µε 

συµπράξεις, συγκεντρώσεις και θέµατα κρατικών ενισχύσεων. 
159 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html 
160 Βλ. ∆ελτίο τύπου IP/08/1829 της 28.11.2008. 
161 Βλ. δελτίο τύπου IP/08/1877 της 3.12.2008. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1829&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1877&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1877&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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και τους κάθετους περιορισµούς, (4) τοµεακά θέµατα, όπως οι ανελαστικές τιµές 
λιανικής, οι πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες, διάφορα προβλήµατα που 
συνδέονται µε τον ενιαίο χώρο πληρωµών σε ευρώ (SEPA) και η έρευνα στο 
φαρµακευτικό κλάδο. . 

113. Το 2008 συνεχίστηκε επίσης η διαδικασία «σύγκλισης» στο πλαίσιο του κανονισµού 
1/2003. Εξέχον παράδειγµα της τάσης αυτής είναι το πρότυπο πρόγραµµα επιείκειας 
του Ε∆Α. Μέχρι τα τέλη του 2008, εικοσιπέντε κράτη µέλη είχαν προγράµµατα 
επιείκειας και τα υπόλοιπα δύο (Μάλτα και Σλοβενία) αναµένεται να θεσπίσουν στο 
άµεσο µέλλον. Επιπλέον, πολλά µέλη του Ε∆Α ευθυγράµµισαν τα προγράµµατά 
τους µε το πρότυπο πρόγραµµα επιείκειας του Ε∆Α ή βρίσκονται στη φάση 
ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας. 

114. Μια σηµαντική πτυχή του έργου του Ε∆Α είναι η συνεργασία σε µεµονωµένες 
υποθέσεις. Το 2008, βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισµού 1/2003, η 
Επιτροπή ενηµερώθηκε για περίπου 150 νέες έρευνες υποθέσεων162 που κινήθηκαν 
από εθνικές αρχές ανταγωνισµού. Όπως και τα προηγούµενα έτη και χάρη στην 
ευέλικτη και πραγµατιστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τον κανονισµό και 
την ανακοίνωση για το δίκτυο, υπήρξαν πολύ λίγες περιπτώσεις επανεξέτασης της 
κατανοµής των υποθέσεων και ακόµη λιγότερες περιπτώσεις αλλαγής της αρχής που 
ανέλαβε µια υπόθεση. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρµογή της 
νοµοθεσίας της ΕΕ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επανεξέτασαν ή διατύπωσαν 
γνωµοδοτήσεις για 61 σχέδια αποφάσεων που κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισµού 1/2003. 

115. Αποτελεσµατική ήταν επίσης το 2008 η λειτουργία των µηχανισµών συνεργασίας µε 
τα εθνικά δικαστήρια για την εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού της ΕΕ, που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισµού 1/2003. Η Επιτροπή έλαβε διάφορες 
αιτήσεις για γνωµοδοτήσεις που εκκρεµούσαν στα τέλη του έτους, καθώς και 
αντίγραφα περίπου 50 αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων. Επιπλέον, η Γ∆ 
Ανταγωνισµού, προέβη στη σύναψη δεκαπέντε συµφωνιών επιχορήγησης για την 
εκπαίδευση δικαστών και προκήρυξε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών γι' αυτό 
το είδος δραστηριότητας. 

5. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

116. Σε µια ολοένα πιο παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία, η πολιτική ανταγωνισµού πρέπει 
και αυτή να αποκτήσει µια παγκόσµια προοπτική. Η Γ∆ Ανταγωνισµού 
ανταποκρίνεται σε αυτήν την πρόκληση µε την ενίσχυση και την διεύρυνση των 
σχέσεών της µε τους εταίρους της σε όλο τον κόσµο σε διµερή αλλά και πολυµερή 
φόρουµ. Η Επίτροπος Neelie Kroes αποδίδει πολύ µεγάλη σηµασία στην 
αποτελεσµατική συνεργασία στον τοµέα του ανταγωνισµού. 

                                                 
162 Άνω του 55% των εν λόγω υποθέσεων αφορούσε την εφαρµογή του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ 

(κυρίως στον τοµέα των συµπράξεων), 30% αφορούσε την εφαρµογή του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ 
και το υπόλοιπο αφορούσε την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ (κυρίως τους τοµείς 
της ενέργειας, των τροφίµων, των µέσων επικοινωνίας, των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των 
ταχυδροµείων). 
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117. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης, στη διάρκεια του 2008, υπήρξε ιδιαίτερα στενή 
συνεργασία µε την Κροατία και την Τουρκία. Συντελέστηκε σηµαντική πρόοδος από 
την Κροατία όσον αφορά την εκπλήρωση των αρχικών κριτηρίων αναφοράς για την 
έναρξη των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης στο κεφάλαιο του ανταγωνισµού, 
καθώς και στο υφιστάµενο σηµαντικό ζήτηµα της αναδιάρθρωσης των ναυπηγείων 
της, ενώ η Τουρκία δεν έχει ακόµη θεσπίσει σύστηµα για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων. Η Γ∆ Ανταγωνισµού βοήθησε επίσης τις 
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων για την περαιτέρω ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας 
τους στον τοµέα του ανταγωνισµού µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, µεταξύ άλλων 
βοηθώντας στη σύνταξη νόµων για τον ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις και 
στη συγκρότηση των απαραίτητων θεσµικών οργάνων για τον έλεγχο της εφαρµογής 
αυτών των κανόνων. 

118. Όσον αφορά τη διµερή συνεργασία, συνεχίστηκε η στενή συνεργασία της 
Επιτροπής µε την Εποπτεύουσα Αρχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) για την εφαρµογή της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, πραγµατοποιήθηκαν 
εντατικές ανταλλαγές απόψεων στο πλαίσιο των ειδικών συµφωνιών συνεργασίας 
για θέµατα ανταγωνισµού µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ιαπωνία. 
Προτεραιότητα εξακολούθησε να έχει και το 2008 η συνεργασία µε την Κίνα και την 
Κορέα. Επιπλέον, η Γ∆ Ανταγωνισµού διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στις 
συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνιών ελεύθερων συναλλαγών 
µε την Ουκρανία, την Ινδία και τη Νότια Κορέα, καθώς και στο εµπορικό µέρος της 
συµφωνίας σύνδεσης µε την Κεντρική Αµερική, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές (περιλαµβανοµένων των κρατικών ενισχύσεων) δεν 
υπονοµεύουν το εµπόριο και άλλα οικονοµικά οφέλη που επιδιώκονται µε αυτές τις 
συµφωνίες. 

119. Στον τοµέα της πολυµερούς συνεργασίας, η Γ∆ Ανταγωνισµού συνέχισε να 
διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ανταγωνισµού (∆∆Α), του οποίου 
είναι µέλος της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής, συµπροεδρεύει στην οµάδα εργασίας για 
τις συµπράξεις και είναι ενεργό µέλος των άλλων οµάδων εργασίας (για τις 
συγκεντρώσεις, την εφαρµογή της πολιτικής ανταγωνισµού, τις µονοµερείς 
συµπεριφορές και την προάσπιση του ανταγωνισµού). Η Γ∆ Ανταγωνισµού 
συνέχισε να συµµετέχει ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής Ανταγωνισµού του 
ΟΟΣΑ και διαδραµάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε στρογγυλή τράπεζα κατά την 
ετήσια διάσκεψη της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για το δίκαιο και 
την πολιτική ανταγωνισµού στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών 
για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). 

6. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

120. Το 2008, η Επιτροπή συνέχισε τη συνεργασία της µε τα άλλα θεσµικά όργανα της 
Κοινότητας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συµφωνίες ή πρωτόκολλα που έχουν 
συναφθεί µε τα όργανα αυτά163. 

                                                 
163 Συµφωνία-πλαίσιο της 26ης Μαΐου 2005 για τις σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Επιτροπής, Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Νοεµβρίου 2005, Πρωτόκολλο για τις ρυθµίσεις 
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121. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) εξέδωσε ψήφισµα ή έκθεση σχετικά µε 
τα ακόλουθα θέµατα: την έρευνα για τον κλάδο της λιανικής τραπεζικής, τη 
συµφωνία που συνάφθηκε µεταξύ της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τη συνεργασία για αντιανταγωνιστικές 
δραστηριότητες και τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζηµίωσης. Το 2008 
συζητήθηκαν επίσης σε επίπεδο επιτροπών οι ετήσιες εκθέσεις επί της πολιτικής 
ανταγωνισµού για το 2006 και 2007 και αναµένεται να εκδοθούν το 2009. Η 
Επιτροπή συµµετείχε επίσης στις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο ΕΚ για 
άλλα συναφή θέµατα, όπως τη χρησιµοποίηση των κρατικών ενισχύσεων για την 
αντιµετώπιση της κρίσης που έπληξε τον χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό τοµέα. 

122. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά µε το Συµβούλιο, ενηµερώνοντάς το για τις 
σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες της στον τοµέα του ανταγωνισµού, όπως τα 
µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής 
κρίσης. Το 2008, η Επιτροπή συνέβαλε την πολιτική ανταγωνισµού κυρίως όσον 
αφορά τα συµπεράσµατα που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Ανταγωνισµού 
(στρατηγική της Λισαβόνας, βιοµηχανική πολιτική και πολιτική για τις ΜΜΕ), το 
Συµβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας (δέσµη νοµοθετικών 
µέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, δέσµη µέτρων ενέργειας/κλίµατος) και 
το Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων (επανεξέταση της 
ενιαίας αγοράς, ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ, επιχειρηµατικά κεφάλαια, 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας). 

123. Η Επιτροπή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τις σηµαντικότερες 
πολιτικές πρωτοβουλίες της και συµµετέχει στις συζητήσεις που πραγµατοποιεί η 
µία ή η άλλη για τις εν λόγω πρωτοβουλίες, όπως κατά την έγκριση της έκθεσης που 
συντάσσει κάθε χρόνο η ΕΟΚΕ σχετικά µε την ετήσια έκθεση της Επιτροπής επί της 
πολιτικής ανταγωνισµού. Εντός του 2008, η Επιτροπή συµµετείχε στις συνεδριάσεις 
της οµάδας εργασίας της ΕΟΚΕ που αφορούσαν τον ανταγωνισµό και τη 
δηµοκρατία στην εσωτερική αγορά, την ετήσια έκθεση επί της πολιτικής 
ανταγωνισµού για το 2007, και τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζηµίωσης. 

                                                                                                                                                         
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών της 17ης 
Νοεµβρίου 2005. 
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