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Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό
του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων
(2004/C 31/03)
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 της
20.1.2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1) (στο εξής: ο «κανονισµός συγκεντρώσεων») προβλέπει ότι η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί τις συγκεντρώσεις που
εµπίπτουν στον κανονισµό συγκεντρώσεων προκειµένου να διαπιστώσει κατά πόσον συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Για
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί, σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, κατά πόσον µία συγκέντρωση παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης
στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής.
2. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε
σηµαντική παρακώλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού
που ενδέχεται να προκληθεί από τη συγκέντρωση. Η δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αποτελεί την κυριότερη
µορφή αυτού του περιορισµού του ανταγωνισµού. Η έννοια
της δεσπόζουσας θέσης ορίστηκε στο πλαίσιο του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής
«κανονισµός αριθ. 4064/89»), ως:
«κατάσταση οικονοµικής ισχύος που κατέχουν µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, η οποία τους επιτρέπει να παρεµποδίσουν
τη διατήρηση ουσιαστικού ανταγωνισµού στη σχετική αγορά,
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συµπεριφέρονται σε
µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα έναντι των ανταγωνιστών, των πελατών τους και, τελικά, των καταναλωτών» (2).
3. Για να ερµηνεύσει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στο
πλαίσιο του κανονισµού αριθ. 4064/89, το ∆ικαστήριο ανέφερε ότι ο κανονισµός «µπορεί να εφαρµόζεται σε όλες τις
πράξεις συγκεντρώσεως κοινοτικών διαστάσεων, εφόσον ενέχουν τον κίνδυνο, λόγω των αποτελεσµάτων τους επί της
διαρθρώσεως του ανταγωνισµού εντός της Κοινότητας, να
αποδειχθούν ασύµβατες προς το καθεστώς ανόθευτου ανταγωνισµού που επιδιώκει η Συνθήκη» (3).
4. Η δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης από µία και
µόνη επιχείρηση ως αποτέλεσµα συγκέντρωσης αποτελεί την
πλέον συνήθη θεµελίωση της διαπίστωσης ότι η συγκέντρωση
θα οδηγήσει σε σηµαντική παρακώλυση του αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού. Επιπλέον, η έννοια της δεσπόζουσας θέσης έχει
εφαρµοστεί και σε ολιγοπωλιακή διάρθρωση αγοράς σε περιπτώσεις συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Κατά συνέπεια, αναµένεται ότι οι περισσότερες περιπτώσεις ασυµβίβαστου µιας
συγκέντρωσης µε την κοινή αγορά θα εξακολουθούν να βασίζονται στη διαπίστωση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Η
έννοια αυτή εποµένως αποτελεί σηµαντική ένδειξη όσον
αφορά το κριτήριο της βλάβης του ανταγωνισµού, που εφαρµόζεται προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µία συγκέντρωση ενδέχεται να παρακωλύσει ουσιωδώς τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, και συνεπώς όσον αφορά την πιθανότητα παρέµβασης (4). Στο πλαίσιο αυτό, µε την παρούσα ανακοίνωση διατηρούνται οι κατευθύνσεις που προκύπτουν από την προηγούµενη πρακτική λήψης αποφάσεων, λαµβάνοντας παράλληλα

υπόψη την υπάρχουσα νοµολογία των κοινοτικών ∆ικαστηρίων.
5. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρασχεθούν οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή αξιολογεί
τις συγκεντρώσεις (5), εφόσον οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
αποτελούν πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές στην
ίδια σχετική αγορά (6). Στην ανακοίνωση οι εν λόγω συγκεντρώσεις θα αναφέρονται ως «οριζόντιες συγκεντρώσεις». Ενώ
παρουσιάζεται αναλυτικά η προσέγγιση της Επιτροπής κατά
την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, δεν δίνονται
λεπτοµέρειες σχετικά µε όλες τις δυνατές εφαρµογές αυτής της
προσέγγισης. Η Επιτροπή ακολουθεί την προσέγγιση που περιγράφεται στην ανακοίνωση µε τρόπο ευέλικτο, ανάλογα µε τα
συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά και τις συνθήκες κάθε
υπόθεσης.
6. Οι οδηγίες που διατυπώνονται στην παρούσα ανακοίνωση προέκυψαν από την πείρα της Επιτροπής, όπως εξελίχθηκε µε την
εκτίµηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού αριθ. 4064/89 από την έναρξη ισχύος του στις 21
Σεπτεµβρίου 1990, καθώς και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι αρχές που διατυπώνονται στην ανακοίνωση θα εφαρµόζονται και θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή
στο πλαίσιο των ατοµικών υποθέσεων. Η Επιτροπή µπορεί να
προβαίνει κατά καιρούς σε αναθεώρηση της παρούσας ανακοίνωσης υπό το πρίσµα των µελλοντικών εξελίξεων.
7. Η ερµηνεία του κανονισµού συγκεντρώσεων από την Επιτροπή
όσον αφορά την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων
δεν προδικάζει την ερµηνεία που µπορεί να δοθεί από το
∆ικαστήριο ή το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

II. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

8. Ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός αποφέρει οφέλη στους
καταναλωτές, όπως χαµηλές τιµές, υψηλή ποιότητα προϊόντων,
ευρεία επιλογή αγαθών και υπηρεσιών και καινοτοµία. Με τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή απαγορεύει εκείνες
που είναι πιθανόν να στερήσουν τους καταναλωτές από τα
οφέλη αυτά, επειδή αυξάνουν σηµαντικά την ισχύ των επιχειρήσεων στην αγορά. Ως «αυξηµένη ισχύ στην αγορά» θεωρείται
η ικανότητα µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων να αυξάνει
επικερδώς τις τιµές της, να περιορίζει την παραγωγή, την
επιλογή ή την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών,
να µειώνει την καινοτοµία ή κατ' άλλο τρόπο να επηρεάζει
τις παραµέτρους του ανταγωνισµού. Στην παρούσα ανακοίνωση, η έκφραση «αυξηµένες τιµές» χρησιµοποιείται συχνά
για συντοµία και καλύπτει αυτούς τους διάφορους τρόπους
µε τους οποίους µια συγκέντρωση µπορεί να οδηγήσει σε
βλάβη του ανταγωνισµού (7). Τόσο οι προµηθευτές όσο και
οι αγοραστές µπορεί να έχουν ισχύ στην αγορά. Ωστόσο,
για λόγους ευκρίνειας, η ισχύς στην αγορά εδώ αφορά συνήθως την ισχύ του προµηθευτή. Όταν πρόκειται για την ισχύ
του αγοραστή στην αγορά, χρησιµοποιείται ο όρος «ισχύς του
αγοραστή».
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9. Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων µιας συγκέντρωσης στον
ανταγωνισµό, η Επιτροπή συγκρίνει τις συνθήκες ανταγωνισµού που θα προκύψουν από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µε εκείνες που θα επικρατούσαν χωρίς αυτήν (8). Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι συνθήκες ανταγωνισµού που
υπάρχουν κατά τον χρόνο της συγκέντρωσης αποτελούν το
στοιχείο σύγκρισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της
συγκέντρωσης. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η Επιτροπή
µπορεί να λάβει υπόψη της και τις µελλοντικές αλλαγές που
µπορούν εύλογα να αναµένονται στην αγορά (9). Ως στοιχείο
σύγκρισης µπορεί ιδίως να λάβει υπόψη της την πιθανότητα
εισόδου ή εξόδου επιχειρήσεων σε περίπτωση που δεν υπήρχε
συγκέντρωση (10).
10. Η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων από την Επιτροπή περιλαµβάνει συνήθως:
α) ορισµό των σχετικών αγορών προϊόντος και γεωγραφική
αγορά
β) αξιολόγηση της συγκέντρωσης από άποψη ανταγωνισµού.
Κύριος σκοπός του καθορισµού της αγοράς είναι να καταγραφούν συστηµατικά οι άµεσες ανταγωνιστικές πιέσεις που αντιµετωπίζει η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση.
Οδηγίες για το θέµα αυτό υπάρχουν στην ανακοίνωση της
Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για
τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (11). Για
την αξιολόγηση της συγκέντρωσης από άποψη ανταγωνισµού
µπορεί επίσης να είναι σηµαντικές διάφορες εκτιµήσεις που
οδηγούν στην οριοθέτηση των σχετικών αγορών.
11. Βασικοί άξονες της παρούσας ανακοίνωσης είναι τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τα µερίδια αγοράς και τα κατώτατα όρια συγκέντρωσης (τµήµα III).
β) η πιθανότητα να επηρεάσει η συγκέντρωση δυσµενώς τον
ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, ελλείψει αντισταθµιστικών παραγόντων (τµήµα IV).
γ) η πιθανότητα να λειτουργήσει η ισχύς των αγοραστών ως
αντισταθµιστικός παράγοντας απέναντι στην αύξηση της
ισχύος στην αγορά συνεπεία της συγκέντρωσης (τµήµα V).
δ) η πιθανότητα να διατηρηθεί αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στις σχετικές αγορές λόγω της εισόδου νέων επιχειρήσεων (τµήµα VI).
ε) η πιθανότητα να εξουδετερωθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις
στον ανταγωνισµό που θα προέκυπταν διαφορετικά από τη
συγκέντρωση λόγω βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας
(τµήµα VII).
στ) οι προϋποθέσεις για εξαίρεση λόγω ύπαρξης προβληµατικής επιχείρησης (τµήµα VIII).
12. Για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις (12) που προβλέπεται να έχει
µια συγκέντρωση στις σχετικές αγορές, η Επιτροπή αναλύει τις
πιθανές της αντιανταγωνιστικές συνέπειες και τους σχετικούς
αντισταθµιστικούς παράγοντες, όπως η ισχύς των αγοραστών,
το µέγεθος των φραγµών εισόδου στην αγορά και τους ενδεχόµενους παράγοντες αποτελεσµατικότητας που προβάλλουν
τα µέρη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή εξετάζει
κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξαίρεση λόγω
ύπαρξης προβληµατικής επιχείρησης.
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13. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή καθορίζει σύµφωνα µε
το άρθρο 2 του κανονισµού συγκεντρώσεων, κατά πόσον η
συγκέντρωση θα εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης και θα πρέπει εποµένως να κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτοί οι
παράγοντες δεν αποτελούν ένα «κατάλογο» που εφαρµόζεται
µηχανικά σε κάθε περίπτωση. Η ανάλυση κάθε συγκεκριµένης
υπόθεσης από πλευράς ανταγωνισµού θα βασίζεται µάλλον σε
µια γενική αξιολόγηση των προβλεπόµενων επιπτώσεων της
συγκέντρωσης, λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς παράγοντες και συνθήκες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι πάντοτε όλα
κρίσιµα για την εξέταση κάθε οριζόντιας συγκέντρωσης και
µπορεί να µην χρειασθεί να αναλυθούν εξίσου λεπτοµερώς
όλα τα δεδοµένα µιας υπόθεσης.
III. ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

14. Τα µερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης αποτελούν
χρήσιµες πρώτες ενδείξεις για τη διάρθρωση της αγοράς και τη
σπουδαιότητα τόσο των συµµετεχόντων µερών όσο και των
ανταγωνιστών τους από πλευράς ανταγωνισµού.
15. Κατά κανόνα, η Επιτροπή χρησιµοποιεί στην ανάλυσή της τα
τρέχοντα µερίδια αγοράς (13), τα οποία ωστόσο µπορεί να
προσαρµοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις αναµενόµενες
µε εύλογη βεβαιότητα µελλοντικές µεταβολές, για παράδειγµα
υπό το πρίσµα µιας πιθανής εισόδου, εξόδου ή επέκτασης
δραστηριότητας (14). Τα µετά τη συγκέντρωση µερίδια αγοράς
υπολογίζονται µε βάση την υπόθεση ότι το µετά τη συγκέντρωση συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των συµµετεχόντων είναι
το άθροισµα των προ της συγκέντρωσης µεριδίων αγοράς
τους (15). Εάν τα µερίδια αγοράς ήσαν µεταβλητά µπορούν
να χρησιµοποιηθούν ιστορικά στοιχεία, για παράδειγµα όταν
η αγορά χαρακτηρίζεται από µεγάλες, ογκώδεις παραγγελίες.
Οι µεταβολές των ιστορικών µεριδίων αγοράς παρέχουν συχνά
χρήσιµες πληροφορίες για τις ανταγωνιστικές διεργασίες και
για την πιθανή µελλοντική σπουδαιότητα των διαφόρων ανταγωνιστών, για παράδειγµα ως ένδειξη ότι ορισµένες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει ή µειώσει τα µερίδια αγοράς τους. Σε κάθε
περίπτωση, η Επιτροπή ερµηνεύει τα µερίδια αγοράς υπό το
πρίσµα των πιθανολογούµενων συνθηκών της αγοράς, για
παράδειγµα, αν η αγορά έχει πολύ δυναµικό χαρακτήρα και
εάν η διάρθρωσή της είναι ασταθής λόγω της καινοτοµίας ή
της ανάπτυξης που την χαρακτηρίζει (16).
16. Το συνολικό επίπεδο συγκέντρωσης σε µία αγορά µπορεί επίσης να παράσχει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του ανταγωνισµού. Για τη µέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης, η Επιτροπή συνήθως χρησιµοποιεί τον δείκτη
«ΗΗΙ» (Herfindahl-Hirschman Index) (17). Ο δείκτης HHI
προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατοµικών
µεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριµένη αγορά (18). Με τον δείκτη HHI δίνεται αναλογικά µεγαλύτερη βαρύτητα στα µερίδια αγοράς των
µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Παρόλο που είναι προτιµότερο να
περιλαµβάνονται στον υπολογισµό όλες οι επιχειρήσεις, η
απουσία πληροφοριών για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις µπορεί
να µην έχει τόση σηµασία, επειδή οι επιχειρήσεις αυτές δεν
επηρεάζουν αισθητά τον ΗΗΙ. Ενώ το επίπεδο του ΗΗΙ σε
απόλυτους όρους µπορεί να αποτελέσει µία αρχική ένδειξη
της ανταγωνιστικής πίεσης στην αγορά µετά τη συγκέντρωση,
η µεταβολή του (γνωστή ως «δέλτα») είναι ένα χρήσιµο στοιχείο για τη µεταβολή του επιπέδου συγκέντρωσης που προκύπτει απευθείας από τη συγκέντρωση (19).
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Επίπεδα µεριδίων αγοράς
17. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, τα πολύ µεγάλα µερίδια αγοράς
— πάνω από 50 % — µπορεί καθαυτά να µαρτυρούν την
ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (20). Ωστόσο, οι
µικρότεροι ανταγωνιστές µπορεί να ασκούν µια αρκετά πιεστική επιρροή εάν, για παράδειγµα, έχουν την ικανότητα και
τα κίνητρα να αυξήσουν τις προµήθειές τους. Μια συγκέντρωση στην οποία συµµετέχει µια επιχείρηση µε µερίδιο αγοράς που θα παραµείνει κάτω από το 50 % µετά την πραγµατοποίησή της, δηµιουργεί επίσης προβλήµατα ανταγωνισµού
ενόψει άλλων παραγόντων, όπως η ισχύς και ο αριθµός των
ανταγωνιστών, η ύπαρξη περιορισµών παραγωγικής ικανότητας
ή ο βαθµός στον οποίο τα προϊόντα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων αποτελούν στενά υποκατάστατα. Η Επιτροπή έχει
έτσι σε πολλές περιπτώσεις κρίνει ότι οι συγκεντρώσεις που
καταλήγουν στη δηµιουργία επιχειρήσεων µε µερίδιο αγοράς
µεταξύ 40 και 50 % (21), και σε ορισµένες περιπτώσεις κάτω
από 40 % (22), οδηγούν στη δηµιουργία ή στην ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης.
18. Συγκεντρώσεις οι οποίες, λόγω του περιορισµένου µεριδίου
αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, δεν είναι πιθανόν
να εµποδίσουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µπορούν να
θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Με την
επιφύλαξη των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, σχετική
ένδειξη υπάρχει ιδίως όταν το µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 25 % (23) είτε στην
κοινή αγορά είτε σε σηµαντικό τµήµα αυτής (24).
Επίπεδα HHI
19. Η Επιτροπή δεν είναι πιθανό να εντοπίσει οριζόντια προβλήµατα ανταγωνισµού σε αγορές όπου ο δείκτης HHI µετά τη
συγκέντρωση δεν ξεπερνά το 1 000. Τέτοιες αγορές κατά
κανόνα δεν απαιτούν εκτενή ανάλυση.
20. Είναι επίσης ελάχιστα πιθανό να διαπιστώσει οριζόντια προβλήµατα ανταγωνισµού σε µια συγκέντρωση µε δείκτη ΗΗΙ
µετά τη συγκέντρωση που κυµαίνεται µεταξύ 1 000 και
2 000 και «δέλτα» κάτω από 250, ή σε µία συγκέντρωση µε
δείκτη ΗΗΙ µετά τη συγκέντρωση πάνω από 2 000 κάτω από
150, εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις, όπως, για παράδειγµα, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους παράγοντες:
α) συγκέντρωση µε πιθανότητα εισόδου ή πρόσφατη είσοδο
στην αγορά επιχειρήσεων µε µικρό µερίδιο αγοράς·
β) ένα ή περισσότερα συµµετέχοντα µέρη έχουν προβεί σε
σηµαντικές καινοτοµίες µε τρόπους που δεν αντανακλώνται
στα µερίδια αγοράς·
γ) σηµαντικές σταυροειδείς συµµετοχές µεταξύ των παραγόντων της αγοράς (25)·
δ) µια από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις είναι «αποστάτης»
µε µεγάλη πιθανότητα να διακόψει τον συντονισµό της
συµπεριφοράς·
ε) ενδείξεις προηγούµενου ή συνεχιζόµενου συντονισµού ή
πρακτικές που τον διευκολύνουν·
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στ) ένα από τα µέρη είχε µερίδιο αγοράς πριν από τη συγκέντρωση άνω του 50 % (26).
21. Καθένα από τα επίπεδα αυτά του δείκτη ΗΗΙ, σε συνδυασµό µε
τα σχετικά «δέλτα», µπορεί να χρησιµεύει σαν αρχική ένδειξη
απουσίας προβληµάτων ανταγωνισµού. Ωστόσο, δεν δηµιουργεί τεκµήριο είτε για την ύπαρξη είτε για την απουσία των εν
λόγω προβληµάτων.

IV. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΟΡΙZΟΝΤΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

22. ∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους οι οριζόντιες
συγκεντρώσεις ενδέχεται να εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση
δεσπόζουσας θέσης:
α) καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν
αυξηµένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισµό της συµπεριφοράς τους (επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς).
β) µεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισµού ούτως ώστε
επιχειρήσεις που προηγουµένως δεν συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν
και να αυξάνουν τις τιµές ή µε άλλο τρόπο να βλάπτουν
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Μια συγκέντρωση µπορεί
επίσης να καταστήσει τον συντονισµό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσµατικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση
(επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς).
23. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι µεταβολές που επέρχονται λόγω της συγκέντρωσης θα οδηγήσουν σε οποιοδήποτε
από τα ανωτέρω αποτελέσµατα. Κατά την αξιολόγηση της
συγκεκριµένης πράξης, µπορεί να είναι σκόπιµο να εξεταστούν
και οι δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς (27)
24. Μια συγκέντρωση µπορεί να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά, καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε έναν ή περισσότερους πωλητές,
οι οποίοι ως εκ τούτου έχουν αυξηµένη ισχύ στην αγορά. Το
πλέον άµεσο αποτέλεσµα της συγκέντρωσης θα είναι ο περιορισµός του ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, αν πριν από τη συγκέντρωση µία από
τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις είχε αυξήσει τις τιµές της, θα
µειωνόταν σε κάποιο βαθµό οι πωλήσεις της προς την άλλη
συµµετέχουσα επιχείρηση. Με τη συγχώνευση καταργείται
αυτή η συγκεκριµένη πίεση. Οι επιχειρήσεις που δεν συµµετέχουν στη συγκέντρωση και δραστηριοποιούνται στην ίδια
αγορά µπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη µείωση της
ανταγωνιστικής πίεσης που προκύπτει από τη συγκέντρωση,
δεδοµένου ότι η αύξηση των τιµών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων ενδέχεται να στρέψει ένα µέρος της ζήτησης προς
τις ανταγωνίστριές τους, οι οποίες µε τη σειρά τους µπορεί να
αυξήσουν επικερδώς τις τιµές τους (28). Ο περιορισµός αυτών
των ανταγωνιστικών πιέσεων θα µπορούσε να οδηγήσει σε
σηµαντικές αυξήσεις τιµών στη σχετική αγορά.
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25. Κατά κανόνα, µια συγκέντρωση µε τέτοιου είδους επιπτώσεις
µη συντονισµένης συµπεριφοράς θα εµποδίσει σηµαντικά τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης από µια και µόνη επιχείρηση, η
οποία θα έχει κατά κανόνα αισθητά µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς από τον επόµενο σε µέγεθος ανταγωνιστή µετά τη συγκέντρωση. Επί πλέον, οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο ολιγοπωλιακών αγορών (29), που συνεπάγονται κατάργηση σηµαντικών
ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούσαν προηγουµένως µεταξύ
τους τα µέρη, σε συνδυασµό µε τη µείωση της ανταγωνιστικής
πίεσης επί των υπολοίπων ανταγωνιστών µπορεί, ακόµη και αν
υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα συντονισµού µεταξύ των µελών
του ολιγοπωλίου, να οδηγήσουν επίσης σε σηµαντική παρακώλυση του ανταγωνισµού. Ο κανονισµός συγκεντρώσεων διευκρινίζει ότι όλες συγκεντρώσεις µε τέτοιου είδους επιπτώσεις
µη συντονισµένης συµπεριφοράς πρέπει επίσης να κηρύσσονται
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά (30).
26. Ορισµένοι παράγοντες, οι οποίοι µεµονωµένα δεν είναι κατ'
ανάγκη αποφασιστικοί, µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα
εµφάνισης σηµαντικών µη συντονισµένων επιπτώσεων από µια
συγκέντρωση. Αυτό δεν απαιτεί τη συνδροµή όλων των εν
λόγω παραγόντων ούτε πρέπει να θεωρείται εξαντλητική η
απαρίθµηση τους.
Μεγάλα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
27. Όσο µεγαλύτερο είναι το µερίδιο αγοράς της, τόσο πιθανότερο είναι µια επιχείρηση να διαθέτει ισχύ στην αγορά. Και
όσο µεγαλύτερο είναι το άθροισµα µεριδίων αγοράς, τόσο
πιθανότερο είναι η συγκέντρωση να οδηγήσει σε σηµαντική
αύξηση της ισχύος στην αγορά. Όσο µεγαλύτερη είναι η
αύξηση της βάσης των πωλήσεων που έχουν µεγαλύτερα περιθώρια µετά από αύξηση των τιµών, τόσο πιθανότερο είναι η
τελευταία να αποβεί επικερδής για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις παρά την παράλληλη µείωση της παραγωγής. Παρόλο
που τα µερίδια αγοράς και τα αθροίσµατά τους αποτελούν
απλώς πρώτες ενδείξεις για την ισχύ στην αγορά και την
αύξησή της, είναι κατά κανόνα σηµαντικοί παράγοντες κατά
την αξιολόγηση (31).
Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις είναι άµεσοι ανταγωνιστές
28. Τα προϊόντα µπορούν να διαφοροποιηθούν (32) εντός της σχετικής αγοράς, στη βάση ότι ορισµένα προϊόντα είναι πλησιέστερα
υποκατάστατα απ' ό,τι άλλα (33). Όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, τόσο πιθανότερο είναι οι τελευταίες να αυξήσουν σηµαντικά τις τιµές τους (34). Για παράδειγµα, η συγκέντρωση µεταξύ δύο παραγωγών που προσφέρουν προϊόντα τα
οποία αποτελούν πρώτη και δεύτερη επιλογή για σηµαντικό
αριθµό πελατών, µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση
τιµών. Έτσι, το γεγονός ότι η άµιλλα µεταξύ των µερών αποτελούσε σηµαντική πηγή ανταγωνισµού στην αγορά µπορεί να
αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ανάλυσης (35). Επίσης σηµαντικές αυξήσεις τιµών είναι πιθανότερες σε περίπτωση υψηλών
περιθωρίων προ της συγκέντρωση (36). Τα κίνητρα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιµές είναι πιθανότερο να
περιοριστούν όταν οι αντίπαλες επιχειρήσεις παράγουν στενά
υποκατάστατα των προϊόντων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων
απ' ό,τι εάν προσφέρουν λιγότερο στενά υποκατάστατα (37). Εποµένως µία συγκέντρωση έχει λιγότερες πιθανότητες να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, όταν υπάρχουν πολλές δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων και εκείνων που προσφέρουν οι
αντίπαλοι παραγωγοί.
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29. Όταν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, οι δυνατότητες υποκατάστασης µπορούν να αξιολογηθούν µέσω ερευνών για τις προτιµήσεις
των πελατών, µε την ανάλυση των κανόνων συµπεριφοράς των
αγοραστών, την εκτίµηση της σταυροειδούς ελαστικότητας των
τιµών των σχετικών προϊόντων (38) ή µε βάση τους συντελεστές
εκτροπής (39). Στις αγορές που λειτουργούν µε το σύστηµα υποβολής προσφορών µπορεί να µετρηθεί αν κατά το παρελθόν η
παρουσία µιας από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις είχε ασκήσει
πίεση στις προσφορές που υπέβαλε µια από τις άλλες (40).
30. Σε ορισµένες αγορές µπορεί να είναι σχετικά εύκολο και όχι
υπερβολικά δαπανηρό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ' αυτές, να επανατοποθετήσουν τα προϊόντά τους στην
αγορά ή να επεκτείνουν το φάσµα των προϊόντων τους. Ειδικότερα, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η δυνατότητα επανατοποθέτησης στην αγορά ή διεύρυνσης της σειράς προϊόντων από
τους ανταγωνιστές ή τα συµµετέχοντα µέρη µπορεί να επηρεάσει
τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από τη συγκέντρωση να
αυξήσει τις τιµές. Πάντως, η επανατοποθέτηση του προϊόντος
στην αγορά ή η διεύρυνση της σειράς προϊόντων συνήθως εµπεριέχει κινδύνους και µεγάλα εφάπαξ έξοδα (41) και µπορεί να
είναι λιγότερο επικερδής από την τρέχουσα σειρά προϊόντων.
Οι πελάτες έχουν περιορισµένες δυνατότητες αλλαγής προµηθευτή
31. Οι πελάτες των συµµετεχόντων µερών µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην εξεύρεση άλλων προµηθευτών, επειδή
υπάρχουν ελάχιστοι εναλλακτικοί προµηθευτές (42) ή επειδή
αντιµετωπίζουν σηµαντικά έξοδα προσαρµογής (43). Οι πελάτες
αυτοί επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις αυξήσεις των
τιµών και η συγκέντρωση µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά
τους να προστατευθούν έναντι των αυξήσεων. Αυτό µπορεί
ιδίως να συµβεί µε τους πελάτες που έχουν χρησιµοποιήσει
και τις δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις ως πηγές εφοδιασµού
προκειµένου να επιτύχουν ανταγωνιστικές τιµές. Στο πλαίσιο
αυτό σηµαντικές πληροφορίες µπορεί να προκύψουν από τα
στοιχεία σχετικά µε την προηγούµενη συµπεριφορά των πελατών που στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές και τις αντιδράσεις
τους στις µεταβολές των τιµών.
Οι ανταγωνιστές δεν είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά
τους αν αυξηθούν οι τιµές
32. Όταν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κάνουν απίθανη, σε περίπτωση αύξησης των τιµών, µια σηµαντική αύξηση
της προσφοράς εκ µέρους των ανταγωνιστών τους, οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να έχουν ένα κίνητρο να περιορίσουν την παραγωγή τους κάτω από τα συνολικά επίπεδα που
υπήρχαν προ της συγκέντρωσης, αυξάνοντας έτσι τις τιµές
στην αγορά (44). Η συγκέντρωση αυξάνει τα κίνητρα για
µείωση της παραγωγής παρέχοντας στην επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση µια ευρύτερη βάση για τις πωλήσεις της ώστε να έχει µεγαλύτερα περιθώρια, που προκύπτουν
από την αύξηση στις τιµές λόγω µείωσης της παραγωγής.
33. Και αντιστρόφως, όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες
ώστε οι αντίπαλες επιχειρήσεις να έχουν αρκετή παραγωγική
ικανότητα και µία αύξηση των πωλήσεων τους σε επαρκή
βαθµό να τους είναι επικερδής, δεν είναι πιθανό να διαπιστωθεί
από την Επιτροπή ότι η συγκέντρωση θα δηµιουργήσει ή θα
ενισχύσει δεσπόζουσα θέση ή µε άλλο τρόπο θα εµποδίσει
σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.
34. Μια τέτοια αύξηση της παραγωγής είναι ελάχιστα πιθανή, ιδίως
όταν οι ανταγωνιστές αντιµετωπίζουν πιέσεις που περιστέλλουν
την παραγωγική τους ικανότητα ή αν η εκµετάλλευση της υφιστάµενης πλεονάζουσας ικανότητας είναι πολύ πιο δαπανηρή (45) απ' ό,τι η εκµετάλλευση της ήδη χρησιµοποιούµενης.
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35. Παρόλο που οι πιέσεις όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα
είναι συνήθως σηµαντικές όταν τα προϊόντα είναι σχετικά οµοιογενή, µπορεί επίσης να συµβαίνει το ίδιο και όταν οι επιχειρήσεις προσφέρουν διαφοροποιηµένα προϊόντα.
Η οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι σε θέση να
εµποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών
36. Ορισµένες σχεδιαζόµενες συγκεντρώσεις θα εµπόδιζαν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, αν επιτρεπόταν η πραγµατοποίησή τους, καθώς η προκύπτουσα από τη συγκέντρωση
επιχείρηση θα βρισκόταν σε θέση από την οποία θα είχε την
ικανότητα και τα κίνητρα να δυσχεράνει την επέκταση των δραστηριοτήτων µικρότερων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών
της ή µε άλλο τρόπο να περιορίσει την ικανότητα των αντίπαλων
της να την ανταγωνιστούν. Στην περίπτωση αυτή, οι ανταγωνιστές µπορεί να µην είναι σε θέση, είτε ατοµικά είτε από κοινού, να
ασκήσουν τέτοια πίεση στην εν λόγω επιχείρηση ώστε να µην
αυξήσει τις τιµές ούτε να πάρει άλλα µέτρα σε βάρος του ανταγωνισµού. Για παράδειγµα, η οντότητα που προκύπτει από τη
συγκέντρωση µπορεί να ελέγχει ή να επηρεάζει σε τέτοιο βαθµό
τους όρους προµήθειας εισροών (46) ή τις δυνατότητες διανοµής (47) ώστε να είναι περισσότερο δαπανηρή η επέκταση των
δραστηριοτήτων ή η είσοδος των αντιπάλων επιχειρήσεων. Επίσης, αν η επιχείρηση αυτή ελέγχει διπλώµατα ευρεσιτεχνίας (48) ή
άλλες µορφές πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας [π.χ.
σήµατα (49)] µπορεί να δυσχεράνει την επέκταση ή την είσοδο
των αντιπάλων της. Σε αγορές όπου η διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε διάφορες υποδοµές ή πλατφόρµες είναι σηµαντική (50),
µια συγκέντρωση µπορεί να παράσχει τη δυνατότητα και το
κίνητρο στην επιχείρηση που προκύπτει απ' αυτήν, να αυξήσει
το κόστος και να µειώσει την ποιότητα των υπηρεσιών των αντιπάλων της (51). Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή µπορεί να
λάβει υπόψη µεταξύ άλλων τη χρηµατοοικονοµική ισχύ της εν
λόγω επιχείρησης σε σχέση µε τους αντιπάλους της (52).

40.

41.

Η συγκέντρωση καταργεί ένα σηµαντικό παράγοντα ανταγωνισµού
37. Ορισµένες επιχειρήσεις έχουν µεγαλύτερη επιρροή στην ανταγωνιστική διαδικασία απ' όσο δείχνουν τα µερίδια αγοράς τους
ή άλλοι ανάλογοι δείκτες. Η συγκέντρωση στην οποία συµµετέχει µία τέτοια επιχείρηση µπορεί να µεταβάλλει σηµαντικά
την ανταγωνιστική δυναµική κατά τρόπο που βλάπτει τον
ανταγωνισµό, ιδίως όταν η αγορά παρουσιάζει ήδη υψηλό
βαθµό συγκέντρωσης (53). Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να έχει εισέλθει πρόσφατα αλλά να αναµένεται να ασκήσει
µελλοντικά σηµαντική ανταγωνιστική πίεση στις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά.
38. Στις αγορές όπου η καινοτοµία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
ανταγωνισµού, µια συγκέντρωση µπορεί να αυξήσει την ικανότητα και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να προβούν σε νέες
καινοτοµίες στην αγορά, και ως εκ τούτου την ανταγωνιστική
πίεση στους αντιπάλους τους να καινοτοµήσουν στην αγορά
αυτή. Εναλλακτικά, µπορεί να παρακωλυθεί σηµαντικά ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός από µία συγκέντρωση µεταξύ δύο
επιχειρήσεων που διαθέτουν σηµαντικές καινοτοµίες, για παράδειγµα µεταξύ δύο εταιρειών µε προϊόντα «υπό ανάπτυξη» που
σχετίζονται µε µία ειδική αγορά προϊόντος. Επίσης, µία εταιρεία µε σχετικά µικρό µερίδιο αγοράς µπορεί παρόλα αυτά να
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα ανταγωνισµού, εάν έχει «υπό
ανάπτυξη» προϊόντα µε καλές προοπτικές (54).
Επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς
39. Σε ορισµένες αγορές, λόγω της διάρθρωσής τους, οι επιχειρήσεις µπορεί να θεωρήσουν εφικτό, οικονοµικά ορθολογικό και
συνεπώς προτιµότερο να υιοθετήσουν σε µόνιµη βάση µια
συγκεκριµένη τακτική στην αγορά µε στόχο την πραγµατοποίηση πωλήσεων σε αυξηµένες τιµές. Συγχωνεύσεις σε αγορές
που παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης µπορεί να

42.

43.
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εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε
τη δηµιουργία ή την ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης,
επειδή αυξάνουν την πιθανότητα συντονισµού της συµπεριφοράς των επιχειρήσεων µε τον τρόπο αυτό και αύξησης των
τιµών, ακόµα και χωρίς προσφυγή σε συµφωνία ή εναρµονισµένη πρακτική κατά την έννοια του άρθρου 81 της συνθήκης (55). Η συγκέντρωση µπορεί επίσης να καταστήσει τον
συντονισµό ευκολότερο, πιο σταθερό και πιο αποτελεσµατικό
για επιχειρήσεις που συντόνιζαν ήδη τη συµπεριφορά τους
πριν από τη συγκέντρωση, είτε καθιστώντας πιο συγκροτηµένο
τον συντονισµό είτε επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συντονιστούν σε ακόµη υψηλότερες τιµές.
Ο συντονισµός µπορεί να λάβει ποικίλες µορφές. Σε ορισµένες
αγορές η πλέον πιθανή µορφή συντονισµού µπορεί να είναι η
διατήρηση των τιµών σε επίπεδα ανώτερα από αυτά που αντιστοιχούν σε συνθήκες ανταγωνισµού. Σε άλλες αγορές, στόχος
του συντονισµού µπορεί να είναι ο περιορισµός της παραγωγής ή του όγκου της νέας παραγωγικής ικανότητας που προστίθεται στην αγορά. Ακόµη, ο συντονισµός µεταξύ επιχειρήσεων µπορεί να συνίσταται σε κατάτµηση της αγοράς, π.χ. µε
βάση γεωγραφικές περιοχές (56) ή άλλα χαρακτηριστικά των
πελατών, ή σε ανάθεση συµβάσεων στο πλαίσιο αγορών που
λειτουργούν µε το σύστηµα υποβολής προσφορών.
Συντονισµός είναι πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες
είναι σχετικά πιο απλό για τα µέρη να καταλήξουν σε συνεννόηση
όσον αφορά τους όρους του συντονισµού. Επιπλέον, για να είναι
βιώσιµος ο συντονισµός πρέπει να πληρούνται τρεις βασικές
προϋποθέσεις: πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση
να ελέγχουν σε επαρκή βαθµό την τήρηση των όρων του συντονισµού· δεύτερον, η πειθαρχία προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων
αξιόπιστων αποτρεπτικών µηχανισµών που µπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση παρέκκλισης· τρίτον, οι αντιδράσεις τρίτων, όπως υφισταµένων και µελλοντικών ανταγωνιστών που δεν
συµµετέχουν στον συντονισµό, καθώς και πελατών, δεν θα πρέπει
να είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του συντονισµού (57).
Η Επιτροπή εξετάζει αν θα ήταν δυνατόν να συµφωνηθούν οι
όροι συντονισµού και τις πιθανότητες να διατηρηθεί ο τελευταίος. Επίσης λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές που επιφέρει η
συγκέντρωση από την άποψη αυτή. Η µείωση του αριθµού
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία αγορά µπορεί αυτή καθαυτή να αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει τον
συντονισµό. Ωστόσο, µια συγκέντρωση µπορεί επίσης να αυξήσει την πιθανότητα ή το µέγεθος των συντονισµένων επιπτώσεων, µε άλλους τρόπους. Έτσι, σε µια συγκέντρωση µπορεί να
συµµετέχει µια επιχείρηση-«αποστάτης» που έχει κατά το
παρελθόν εµποδίσει ή διακόψει τον συντονισµό, για παράδειγµα µη τηρώντας τις αυξήσεις των τιµών που πραγµατοποίησαν οι ανταγωνιστές της ή που λόγω των χαρακτηριστικών
της έχει κίνητρα να ευνοεί διαφορετικές στρατηγικές επιλογές
από αυτές που θα προτιµούσαν οι συντονιζόµενοι ανταγωνιστές της. Αν η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση
πρόκειται να υιοθετήσει στρατηγικές παρόµοιες µε εκείνες των
άλλων ανταγωνιστών, θα ήταν ευκολότερο για τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις να συντονίσουν τη συµπεριφορά τους και η
συγκέντρωση θα αύξανε τη πιθανότητα, τη σταθερότητα ή
την αποτελεσµατικότητα του συντονισµού.
Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας συντονισµένων επιπτώσεων, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των σχετικών αγορών, ιδίως τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και την προηγούµενη συµπεριφορά των επιχειρήσεων (58). Τα στοιχεία που αποδεικνύουν
την ύπαρξη προηγούµενου συντονισµού είναι σηµαντικά, εάν
τα χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς δεν έχουν µεταβληθεί
αισθητά ή δεν είναι πιθανό να µεταβληθούν στο άµεσο µέλλον (59). Επίσης, χρήσιµες µπορεί να είναι και οι πληροφορίες
σχετικά µε την ύπαρξη συντονισµού σε παρόµοιες αγορές.
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Συµφωνία των όρων συντονισµού
44. Συντονισµός είναι πιθανότερο να προκύψει αν τα µέλη του
ολιγοπωλίου µπορούν µε ευκολία να καταλήξουν σε κοινή
αντίληψη σχετικά µε το πώς πρέπει να λειτουργεί ο συντονισµός. Οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν παρόµοιες αντιλήψεις σχετικά µε τις ενέργειες που θα θεωρούνται
ότι είναι σύµφωνες µε την ευθυγραµµιζόµενη συµπεριφορά
τους και ποιες ότι δεν είναι σύµφωνες.
45. Σε γενικές γραµµές, όσο λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο
σταθερό είναι το οικονοµικό περιβάλλον, τόσο πιο εύκολο είναι
για τις επιχειρήσεις να καταλήξουν σε µία κοινή συµφωνία για
τους όρους συντονισµού. Για παράδειγµα, είναι ευκολότερο να
υπάρξει συντονισµός µεταξύ λίγων επιχειρήσεων παρά µεταξύ
πολλών. Είναι επίσης ευκολότερο να γίνει συντονισµός σχετικά
µε την τιµή που θα ισχύει για ένα και µόνο, οµοιογενές προϊόν
απ' ότι για εκατοντάδες τιµές σε µία αγορά µε πολλά και ανόµοια
προϊόντα. Ακόµη, ο συντονισµός σχετικά µε την τιµή είναι πιο
εύκολος, όταν οι όροι της προσφοράς και της ζήτησης είναι
σχετικά σταθεροί, παρά όταν οι όροι αυτοί µεταβάλλονται διαρκώς (60). Σ' αυτό το πλαίσιο, η ασταθής ζήτηση, η σηµαντική
εσωτερική ανάπτυξη ορισµένων επιχειρήσεων στην αγορά ή η
συχνή είσοδος νέων επιχειρήσεων ενδέχεται να υποδηλώνει ότι
η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι αρκετά σταθερή ώστε να είναι
πιθανός ο συντονισµός (61). Στις αγορές όπου η καινοτοµία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, ο συντονισµός µπορεί να είναι
δυσκολότερος, καθώς οι καινοτοµίες αυτές, ιδίως οι σηµαντικές,
µπορεί να επιτρέψουν σε µια επιχείρηση να αποκτήσει σηµαντικό
πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων της.
46. Ο συντονισµός µε τη µορφή επιµερισµού της αγοράς είναι
ευχερέστερος όταν οι πελάτες έχουν απλά χαρακτηριστικά,
τα οποία επιτρέπουν στις συντονιζόµενες επιχειρήσεις να κατανείµουν αµέσως την πελατεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί
να βασίζονται σε γεωγραφικά κριτήρια ή στο είδος της πελατείας ή απλώς στο γεγονός της ύπαρξης πελατών που κατά
κανόνα πραγµατοποιούν τις αγορές τους από µια συγκεκριµένη επιχείρηση. Ο συντονισµός µε επιµερισµό της αγοράς
µπορεί να γίνει µε σχετικά άµεσο τρόπο, εάν είναι εύκολο
να εντοπιστεί ο προµηθευτής κάθε πελάτη και ο µηχανισµός
του συντονισµού είναι η κατανοµή των υπαρχόντων πελατών
στους παραδοσιακούς προµηθευτές τους.
47. Οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις µπορεί, ωστόσο, να βρουν και
άλλους τρόπους για να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από τα περίπλοκα οικονοµικά περιβάλλοντα, χωρίς κατάτµηση της αγοράς. Είναι για παράδειγµα πιθανόν να συµφωνήσουν απλούς κανόνες τιµολόγησης που καθιστούν λιγότερο
περίπλοκο τον συντονισµό όταν αφορά πολλές τιµές. Παράδειγµα τέτοιου κανόνα αποτελεί η καθιέρωση ενός µικρού αριθµού σηµείων καθορισµού τιµών, αµβλύνοντας έτσι δραστικά το
πρόβληµα του συντονισµού. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η
θεσµοθέτηση πάγιας σχέσης ανάµεσα σε ορισµένες βασικές
τιµές και µια σειρά άλλες τιµές, ούτως ώστε οι τιµές στο σύνολό
τους να κινούνται σε βασικές γραµµές παράλληλα. Η δηµοσιοποίηση βασικών πληροφοριών, η ανταλλαγή πληροφοριών µέσω
εµπορικών ενώσεων ή οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί µέσω
σταυροειδών συµµετοχών ή συµµετοχής σε κοινές επιχειρήσεις
µπορεί επίσης να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να συµφωνήσουν
τους όρους συντονισµού. Όσο πιο περίπλοκη είναι η κατάσταση
στην αγορά, τόσο περισσότερη διαφάνεια ή επικοινωνία είναι
πιθανό να χρειάζεται για να επιτευχθεί µια κοινή συµφωνία σχετικά µε τους όρους συντονισµού.
48. Οι επιχειρήσεις µπορεί να καταλήξουν ευκολότερα σε κοινή
συµφωνία για τους όρους συντονισµού, αν παρουσιάζουν
κάποιες αναλογίες (62), ιδίως όσον αφορά τη διάρθρωση του
κόστους, τα µερίδια αγοράς, τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας και τα επίπεδα κάθετης ολοκλήρωσης (63). Οι διαρθρωτικοί
δεσµοί, όπως σταυροειδείς συµµετοχές ή συµµετοχές σε κοινές
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επιχειρήσεις, µπορεί επίσης να βοηθήσουν στην ευθυγράµµιση
των κινήτρων µεταξύ των συντονιζοµένων επιχειρήσεων (64).
Παρακολούθηση των παρεκκλίσεων
49. Οι επιχειρήσεις που συντονίζουν τη συµπεριφορά τους µπαίνουν συχνά στον πειρασµό να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς
τους παρεκκλίνοντας από τους όρους συντονισµού, για παράδειγµα µειώνοντας τις τιµές, προσφέροντας «µυστικές» εκπτώσεις, βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων ή αυξάνοντας
την παραγωγική τους ικανότητα ή προσπαθώντας να κερδίσουν
νέους πελάτες. Μόνο η απειλή έγκαιρων και επαρκών «αντιποίνων» αποτρέπει τις επιχειρήσεις από τις παρεκκλίσεις αυτές. Ως
εκ τούτου, οι αγορές πρέπει να είναι αρκετά διαφανείς ώστε οι
επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον συντονισµό να παρακολουθούν επαρκώς αν οι άλλες επιχειρήσεις παρεκκλίνουν από
αυτόν και να τους επιβάλλουν αντίποινα (65).
50. Ο βαθµός της διαφάνειας είναι συχνά µεγαλύτερος, όσο µικρότερος είναι ο αριθµός των δραστηριοποιούµενων στην αγορά.
Επίσης, εξαρτάται συχνά από τον τρόπο πραγµατοποίησης των
συναλλαγών στη συγκεκριµένη αγορά. Για παράδειγµα, σε µια
αγορά όπου οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται σε πλαίσιο χρηµατιστηρίου ανοικτού στο κοινό ή µε ανοικτούς διαγωνισµούς
που διεξάγονται µε τη µέθοδο της εκφώνησης και αντιφώνησης (66), η διαφάνεια είναι πιθανότατα µεγάλη. Και αντιστρόφως,
η διαφάνεια µπορεί να είναι περιορισµένη σε µία αγορά όπου οι
συναλλαγές γίνονται σε διµερή βάση µε εµπιστευτικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ αγοραστών και πωλητών (67). Κατά την αξιολόγηση του επιπέδου της διαφάνειας στην αγορά, καθοριστικό
στοιχείο είναι να διαπιστωθεί τι µπορούν να συνάγουν οι επιχειρήσεις από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες, σχετικά µε τις
ενέργειες των άλλων επιχειρήσεων (68). Οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν µε κάποιο βαθµό
βεβαιότητας αν µία απροσδόκητη συµπεριφορά είναι στην πραγµατικότητα αποτέλεσµα παρέκκλισης από τους όρους του συντονισµού. Για παράδειγµα, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια µπορεί να είναι δύσκολο για µια επιχείρηση να
γνωρίζει κατά πόσον η απώλεια πωλήσεων που έχει υποστεί
οφείλεται στο ότι η ζήτηση είναι γενικά χαµηλή ή στο ότι ένας
ανταγωνιστής προσφέρει ιδιαίτερα χαµηλές τιµές. Επίσης, όταν η
συνολική ζήτηση ή οι παράµετροι του κόστους παρουσιάζουν
διακυµάνσεις, µπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς κατά
πόσον ένας ανταγωνιστής µειώνει την τιµή του, επειδή αναµένει
µείωση των συντονιζόµενων τιµών ή επειδή παρεκκλίνει από τον
συντονισµό.
51. Σε ορισµένες αγορές όπου οι γενικές συνθήκες µπορεί να δίνουν
την εντύπωση ότι η παρακολούθηση των παρεκκλίσεων είναι
δυσχερής, οι επιχειρήσεις ενδέχεται παρόλα αυτά να εφαρµόσουν
τέτοιες πρακτικές ώστε να διευκολύνεται το έργο της παρακολούθησης, χωρίς κατ' ανάγκη να ασκούνται για τον σκοπό αυτό.
Οι πρακτικές αυτές, όπως οι ρήτρες ευθυγράµµισης µε τους
ανταγωνιστές ή ρήτρες του πλέον ευνοουµένου πελάτη, η οικειοθελής δηµοσίευση πληροφοριών, οι ανακοινώσεις ή η ανταλλαγή
πληροφοριών µέσω εµπορικών ενώσεων µπορεί να αυξήσουν τη
διαφάνεια ή να βοηθήσουν τους ανταγωνιστές να ερµηνεύουν τις
επιλογές που γίνονται. Η παρακολούθηση γίνεται επίσης ευκολότερη µε την κατοχή διευθυντικών θέσεων από τα ίδια πρόσωπα
σε διάφορες επιχειρήσεις, τη συµµετοχή σε κοινές επιχειρήσεις
και άλλες παρόµοιες ρυθµίσεις.
Αποτρεπτικοί µηχανισµοί
52. Ο συντονισµός δεν είναι βιώσιµος, αν οι συνέπειες που επιφέρουν
οι παραβάσεις δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να πείσουν τις
συντονιζόµενες επιχειρήσεις ότι είναι προς το συµφέρον τους
να συµµορφωθούν µε τους όρους συντονισµού. Έτσι, η απειλή
µελλοντικών αντιποίνων είναι το στοιχείο που επιτρέπει στον
συντονισµό να παραµείνει βιώσιµος (69). Ωστόσο, η απειλή
είναι πειστική µόνον εφόσον, σε περίπτωση που διαπιστώνεται
παρέκκλιση από µια επιχείρηση, αναµένεται µε αρκετή βεβαιότητα ότι θα ενεργοποιηθούν οι αποτρεπτικοί µηχανισµοί (70).
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53. Τα αντίποινα που εκδηλώνονται µετά από αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα ή που δεν είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθούν,
δεν είναι τόσο πιθανόν ότι αρκούν για να αντισταθµίσουν τα
οφέλη από την «παραβατική» συµπεριφορά. Για παράδειγµα,
εάν µια αγορά χαρακτηρίζεται από αραιές αλλά ογκώδεις
παραγγελίες, µπορεί να είναι δύσκολο να καθιερωθεί ένας
αρκετά αυστηρός αποτρεπτικός µηχανισµός, δεδοµένου ότι
οι απώλειες από την «τιµωρία» µπορεί να είναι µικρές και
αβέβαιες και να υλοποιηθούν µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα. Η ταχύτητα µε την οποία µπορούν να λειτουργήσουν
οι αποτρεπτικοί µηχανισµοί σχετίζεται µε το θέµα της διαφάνειας. Αν οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να παρατηρούν τις
ενέργειες των ανταγωνιστών τους παρά µε αρκετή καθυστέρηση, τότε τα αντίποινα θα καθυστερούν ανάλογα, πράγµα
που µπορεί να επηρεάσει το κατά πόσον λειτουργούν αρκετά
αποτρεπτικά για τις παρεκκλίσεις.
54. Η αξιοπιστία του αποτρεπτικού µηχανισµού εξαρτάται από το
κατά πόσον οι άλλες συντονιζόµενες επιχειρήσεις έχουν κίνητρα
για την επιβολή αντιποίνων. Ορισµένοι αποτρεπτικοί µηχανισµοί,
όπως η τιµωρία της παρεκκλίνουσας επιχείρησης µε την προσωρινή κήρυξη ενός «πολέµου τιµών» ή µε τη σηµαντική αύξηση της
παραγωγής, µπορεί βραχυπρόθεσµα να είναι οικονοµικά επιζήµιοι για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τα αντίποινα. Αυτό δεν
αφαιρεί κατ' ανάγκη τα κίνητρα για επιβολή αντιποίνων, καθώς η
βραχυπρόθεσµη ζηµία µπορεί να είναι µικρότερη από το µακροπρόθεσµο κέρδος της επιβολής αντιποίνων, που προκύπτει από
την επιστροφή στο καθεστώς του συντονισµού.
55. Τα αντίποινα δεν επιβάλλονται κατ' ανάγκη στην ίδια αγορά
όπου έγινε η παρέκκλιση (71). Εάν υπάρχει αλληλεπίδραση των
εµπορικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι συντονιζόµενες επιχειρήσεις σε άλλες αγορές, τότε µπορεί να υπάρχουν διάφορες
δυνατότητες επιβολής αντιποίνων (72). Τα αντίποινα µπορεί να
πάρουν διάφορες µορφές, όπως µαταίωση κοινών επιχειρήσεων
ή άλλων µορφών συνεργασίας ή ακόµη πώληση µετοχών σε
εταιρείες που ανήκουν από κοινού στις οικείες επιχειρήσεις.
Αντιδράσεις τρίτων
56. Για να είναι επιτυχής ο συντονισµός, οι ενέργειες των επιχειρήσεων που δεν συµµετέχουν σ' αυτόν και των δυνητικών
ανταγωνιστών, καθώς και των πελατών, δεν πρέπει να είναι
ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Εάν, για παράδειγµα, ο συντονισµός αποσκοπεί στη µείωση της
συνολικής παραγωγικής ικανότητας στην αγορά, αυτό θα βλάψει αποκλειστικά και µόνο τους καταναλωτές, εφόσον οι επιχειρήσεις που δεν συµµετέχουν στον συντονισµό δεν είναι σε
θέση ή δεν έχουν κίνητρα να αντιδράσουν σ' αυτή τη µείωση,
αυξάνοντας αρκετά τη δική τους παραγωγική ικανότητα ώστε
να αποτρέψουν µια καθαρή µείωση της παραγωγικής ικανότητας, ή τουλάχιστον να καταστήσουν ασύµφορη τη µείωση της
παραγωγικής ικανότητας συνεπεία του συντονισµού (73).
57. Οι επιπτώσεις από την είσοδο ανταγωνιστών και από την αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ των πελατών αναλύονται σε επόµενα τµήµατα. Πάντως, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να αποδίδεται
στον πιθανό αντίκτυπο των στοιχείων αυτών στη σταθερότητα
του συντονισµού. Για παράδειγµα, συγκεντρώνοντας µεγάλο
µέρος των παραγγελιών του σε έναν προµηθευτή ή προσφερόµενος να συνάψει µακροχρόνιες συµβάσεις, ένας µεγάλος αγοραστής µπορεί να καταστήσει τον συντονισµό ασταθή, υποβάλλοντας επιτυχώς την ιδέα σε µια από τις συντονιζόµενες επιχειρήσεις να παρεκκλίνει από τον συντονισµό προκειµένου να
αποσπάσει νέες σηµαντικές παραγγελίες.
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Συγκέντρωση µε δυνητικό ανταγωνιστή
58. Οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο των οποίων µια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται ήδη στη σχετική αγορά συγχωνεύεται µε ένα
δυνητικό ανταγωνιστή της στην αγορά αυτή, µπορεί να έχουν
εξίσου δυσµενείς για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις µε τις συγχωνεύσεις µεταξύ δύο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
ήδη στην ίδια σχετική αγορά και να παρακωλύσουν έτσι
σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
59. Η συγκέντρωση µε ένα δυνητικό ανταγωνιστή ενδέχεται να προκαλέσει οριζόντιες επιπτώσεις, είτε συντονισµένης είτε µη συντονισµένης συµπεριφοράς, εις βάρος του ανταγωνισµού, αν ο
δυνητικός ανταγωνιστής επηρεάζει σηµαντικά τη συµπεριφορά
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Αυτό
συµβαίνει αν ο δυνητικός ανταγωνιστής διαθέτει στοιχεία ενεργητικού που θα µπορούσαν εύκολα να χρησιµοποιηθούν για την
είσοδο στην αγορά, χωρίς να απαιτηθούν σηµαντικά εφάπαξ
έξοδα. Το ίδιο ισχύει αν η συµµετέχουσα στη συγκέντρωση επιχείρηση είναι πολύ πιθανόν να επωµισθεί τα αναγκαία εφάπαξ
έξοδα για να εισέλθει στην αγορά σε σχετικά σύντοµο χρονικό
διάστηµα έπειτα από το οποίο θα επηρεάσει τη συµπεριφορά των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά (74).
60. Για να έχει σοβαρές δυσµενείς για τον ανταγωνισµό συνέπειες µια
συγκέντρωση µε δυνητικό ανταγωνιστή, πρέπει να συντρέχουν
δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, ο δυνητικός ανταγωνιστής
πρέπει να ασκεί ήδη σηµαντική πίεση ή να υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εξελιχθεί σε αποτελεσµατικό ανταγωνιστικό παράγοντα. Η προσκόµιση αποδείξεων ότι ο δυνητικός ανταγωνιστής
σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά θα βοηθούσε σηµαντικά την
Επιτροπή στην εξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων (75). ∆εύτερον, δεν πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός άλλων δυνητικών
ανταγωνιστών που να µπορούν να διατηρήσουν αρκετή ανταγωνιστική πίεση και µετά τη συγκέντρωση (76).
Συγκεντρώσεις που δηµιουργούν ή ενισχύουν την αγοραστική
ισχύ στις αγορές των επόµενων σταδίων
61. Η Επιτροπή ενδέχεται ακόµη να διερευνήσει σε ποιο βαθµό η
οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση θα αυξήσει την
αγοραστική της ισχύ στις αγορές των επόµενων σταδίων. Αφενός, µια συγκέντρωση που δηµιουργεί ή ενισχύσει την ισχύ ενός
αγοραστή στην αγορά µπορεί να παρεµποδίσει σηµαντικά τον
αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή την
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Η επιχείρηση που προκύπτει από
µια συγκέντρωση µπορεί να είναι σε θέση να επιτύχει χαµηλότερες τιµές µε τη µείωση των εισροών που αγοράζει. Αυτό µε τη
σειρά του είναι πιθανό να την οδηγήσει σε περιορισµό του όγκου
παραγωγής της στην αγορά του τελικού προϊόντος, εις βάρος
της ευηµερίας των καταναλωτών (77). Τα αποτελέσµατα αυτά
µπορεί ιδίως να προκύψουν όταν οι πωλητές των προηγούµενων
σταδίων χαρακτηρίζονται από σχετικό κατακερµατισµό. Ο ανταγωνισµός στις αγορές των επόµενων σταδίων µπορεί επίσης να
επηρεαστεί δυσµενώς, ιδίως, εάν η οντότητα που θα προκύψει
από τη συγκέντρωση είναι πιθανόν να χρησιµοποιήσει την αγοραστική της ισχύ έναντι των προµηθευτών της για να θέσει τους
αντιπάλους της εκτός αγοράς (78).
62. Αφετέρου, η αύξηση της αγοραστικής ισχύος µπορεί να αποβεί
προς όφελος του ανταγωνισµού. Εάν η αύξηση της αγοραστικής ισχύος συνεπάγεται µείωση του κόστους των εισροών
χωρίς να περιορίζει τον ανταγωνισµό στις αγορές των επόµενων σταδίων ή τη συνολική παραγωγή, τότε ένα µέρος αυτών
των µειώσεων του κόστους είναι δυνατόν να µετακυλισθεί
στους καταναλωτές υπό µορφή χαµηλότερων τιµών.
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63. Για να αξιολογηθεί εποµένως κατά πόσον µία συγκέντρωση θα
εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µε τη
δηµιουργία ή ενίσχυση της αγοραστικής ισχύος απαιτείται
ανάλυση των συνθηκών ανταγωνισµού στις αγορές των επόµενων σταδίων, καθώς και εκτίµηση των πιθανών θετικών και
αρνητικών επιπτώσεων που περιγράφονται ανωτέρω.
V. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

64. Η ανταγωνιστική πίεση που δέχεται µια επιχείρηση δεν ασκείται
µόνο από τους ανταγωνιστές, αλλά µπορεί να προέρχεται και
από τους πελάτες της. Ακόµα και επιχειρήσεις µε πολύ υψηλά
µερίδια αγοράς ενδέχεται να µην είναι σε θέση, µετά τη
συγκέντρωση, να παρακωλύσουν αισθητά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό, ιδίως να ενεργούν σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους πελάτες τους, αν οι τελευταίοι διαθέτουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ (79). Στο πλαίσιο αυτό, ως αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να νοείται η διαπραγµατευτική ισχύς που έχει ο αγοραστής έναντι του πωλητή στις
εµπορικές διαπραγµατεύσεις λόγω του µεγέθους του, της
εµπορικής του σηµασίας για τον πωλητή και της ικανότητάς
του να στραφεί σε εναλλακτικούς προµηθευτές.
65. Η Επιτροπή εξετάζει κατά περίπτωση κατά πόσον οι πελάτες
θα είναι σε θέση να εξουδετερώσουν την αύξηση της ισχύος
στην αγορά που θα ήταν πιθανόν να δηµιουργήσει µια συγκέντρωση. Μία πηγή αντισταθµιστικής ισχύος του αγοραστή είναι
η δυνατότητα που έχει ο πελάτης να απειλήσει σοβαρά τον
προµηθευτή του ότι θα καταφύγει µέσα σε εύλογο χρονικό
διάστηµα σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασµού, εάν ο τελευταίος
αποφασίσει να αυξήσει τις τιµές (80) ή να µειώσει µε άλλο
τρόπο την ποιότητα ή να εφαρµόσει δυσµενέστερους όρους
παράδοσης. Αυτό θα συνέβαινε αν ο αγοραστής µπορεί να
στραφεί άµεσα σε άλλους προµηθευτές (81) ή να απειλήσει
σοβαρά ότι θα προχωρήσει σε κάθετη ολοκλήρωση στην
αγορά του προηγούµενου σταδίου ή ότι θα στηρίξει την επέκταση των δραστηριοτήτων ή την είσοδο ανταγωνιστών (82) για
παράδειγµα πείθοντας έναν δυνητικό νέο ανταγωνιστή να
εισέλθει στην αγορά αναλαµβάνοντας τη δέσµευση ότι θα
αναθέσει µεγάλες παραγγελίες στη συγκεκριµένη επιχείρηση.
Συνήθως αυτού του είδους η αντισταθµιστική αγοραστική
ισχύς χαρακτηρίζει µεγάλους και πολυσύνθετους πελάτες µάλλον, παρά µικρές επιχειρήσεις σε ένα κατακερµατισµένο
κλάδο (83). Ο αγοραστής µπορεί επίσης να εκµεταλλευθεί αντισταθµιστικά την ισχύ του αρνούµενος να αγοράσει άλλα προϊόντα που παράγει ο προµηθευτής ή, ιδίως σε περίπτωση διαρκών καταναλωτικών αγαθών, καθυστερώντας τις αγορές του.
66. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι σηµαντικό να διερευνηθούν τα κίνητρα των αγοραστών να κάνουν χρήση της αγοραστικής τους ισχύος (84). Για παράδειγµα, µια επιχείρηση που
δραστηριοποιείται σε αγορά επόµενου σταδίου µπορεί να µην
επιθυµεί να επενδύσει για να διευκολύνει την είσοδο ενός νέου
ανταγωνιστή στην αγορά, αν από την είσοδο αυτή θα µπορούσαν να αποκοµίσουν οφέλη και οι ανταγωνιστές της, υπό
µορφή µείωσης του κόστους των εισροών.
67. Η αντισταθµιστική ισχύς των αγοραστών δεν µπορεί να εξουδετερώσει σε ικανοποιητικό βαθµό τις δυνητικά δυσµενείς επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης, αν εξασφαλίζει µόνο την προστασία
ενός συγκεκριµένου τµήµατος πελατών (85) µε ιδιαίτερη διαπραγµατευτική ισχύ, από τις σηµαντικά υψηλότερες τιµές ή
δυσµενέστερους όρους που θα επικρατήσουν µετά τη συγκέντρωση (86). Επιπλέον, δεν αρκεί η ύπαρξη αγοραστικής ισχύος
προ της συγκέντρωσης, αλλά πρέπει να υπάρχει και να παραµείνει
αποτελεσµατική και µετά την πραγµατοποίησή της. Ο λόγος
είναι ότι η συγκέντρωση µεταξύ δύο προµηθευτών ενδέχεται να
προκαλέσει συρρίκνωση της αγοραστικής ισχύος, εάν καταργεί
µια αξιόπιστη εναλλακτική πηγή εφοδιασµού.
VI. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

68. Όταν η είσοδος στην αγορά είναι αρκετά εύκολη, η συγκέντρωση
δεν είναι πιθανό να δηµιουργήσει σηµαντικούς κινδύνους για τον
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ανταγωνισµό. Ως εκ τούτου, η ανάλυση του στοιχείου αυτού
είναι σηµαντική για τη συνολική αξιολόγηση των προβληµάτων
ανταγωνισµού. Για να θεωρηθεί ότι ασκεί επαρκή ανταγωνιστική
πίεση στα συµµετέχοντα στη συγκέντρωση µέρη, η είσοδος στην
αγορά πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι πιθανή, έγκαιρη και σε
τέτοια κλίµακα ώστε να αποτρέψει ή να µαταιώσει τις τυχόν
αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης.
Πιθανότητα εισόδου
69. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η είσοδος στην αγορά είναι
πιθανή ή η δυνητική είσοδος στην αγορά ενδέχεται, µετά τη
συγκέντρωση, να επηρεάσει τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων
που είναι ήδη παρούσες στην αγορά. Για να είναι πιθανή η
είσοδος πρέπει να είναι αρκετά επικερδής, λαµβάνοντας υπόψη
τις επιπτώσεις που θα έχει στις τιµές η αύξηση του όγκου της
παραγωγής που είναι διαθέσιµη στην αγορά και τις πιθανές
αντιδράσεις των ήδη παρουσών επιχειρήσεων. Συνεπώς, η είσοδος είναι λιγότερο πιθανή, εφόσον θα ήταν οικονοµικά βιώσιµη µόνο σε µεγάλη κλίµακα, µε συνέπεια τη σηµαντική συµπίεση των τιµών. Επίσης, η είσοδος στην αγορά ενδέχεται να
είναι δυσκολότερη, αν οι ήδη παρούσες επιχειρήσεις είναι σε
θέση να προστατεύουν τα µερίδια αγοράς τους προσφέροντας
µακροχρόνιες συµβάσεις ή προληπτικές επιλεκτικές µειώσεις
των τιµών στους πελάτες εκείνους που προσπαθεί να προσελκύσει ο νεοεισερχόµενος. Επιπλέον, οι πιθανότητες εισόδου
µπορεί να µειωθούν, αν ο κίνδυνος και το κόστος αποτυχίας
της είναι µεγάλα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο των εφάπαξ
εξόδων για την είσοδο στην αγορά, τόσο µεγαλύτερο είναι και
το κόστος της αποτυχίας της (87).
70. Τα εµπόδια που µπορεί να αντιµετωπίσουν κατά την είσοδό τους
οι δυνητικοί νέοι ανταγωνιστές καθορίζουν τους κινδύνους και
το σχετικό κόστος της εισόδου στην αγορά, επηρεάζοντας έτσι
και την αποδοτικότητά της. Τα εµπόδια κατά την είσοδο είναι
ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς, που παρέχουν πλεονεκτήµατα στις ήδη παρούσες επιχειρήσεις έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών τους. Όταν τα εµπόδια αυτά είναι µικρά, τα συµµετέχοντα στη συγκέντρωση µέρη έχουν περισσότερες πιθανότητες
να αντιµετωπίσουν ανταγωνιστική πίεση από την εν λόγω είσοδο.
Και αντιστρόφως, όταν τα εµπόδια που φράσσουν την είσοδο
στην αγορά είναι σοβαρά, η εν λόγω είσοδος δεν θα ασκήσει
σοβαρή πίεση στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, εφόσον επιθυµούν να αυξήσουν τις τιµές τους. Παραδείγµατα επιχειρήσεων
που εισήλθαν και εξήλθαν από τον κλάδο κατά το παρελθόν
µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το
µέγεθος των εµποδίων εισόδου.
71. Τα εµπόδια κατά την είσοδο στην αγορά µπορούν να πάρουν
διάφορες µορφές:
α) Τα νοµικά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες περιορίζεται ο αριθµός των επιχειρήσεων
που µπορούν να δραστηριοποιούνται στην αγορά λόγω ρυθµιστικών εµποδίων, όπως, για παράδειγµα, µε τον περιορισµό
του αριθµού των αδειών εκµετάλλευσης (88). Επίσης περιλαµβάνουν τους δασµολογικούς και µη δασµολογικούς φραγµούς του εµπορίου (89).
β) Επίσης οι ήδη παρούσες επιχειρήσεις είναι πιθανόν να διαθέτουν τεχνικά πλεονεκτήµατα, όπως η προτιµησιακή πρόσβαση σε βασικές διευκολύνσεις, φυσικούς πόρους (90), καινοτοµία και Ε&Α (91), ή δικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (92), πράγµα που δυσχεραίνει την προσπάθεια κάθε άλλης επιχείρησης να τις ανταγωνιστεί επιτυχώς. Για παράδειγµα, σε ορισµένους κλάδους, µπορεί να είναι
δύσκολη η απόκτηση βασικών υλικών που χρησιµοποιούνται
ως συντελεστές παραγωγής ή ορισµένα προϊόντα ή µέθοδοι
µπορεί να προστατεύονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.
Άλλοι παράγοντες που µπορεί να συνιστούν επίσης εµπόδια
κατά την είσοδο είναι οι οικονοµίες κλίµακας και πεδίου, τα
δίκτυα διανοµής και πωλήσεων (93) και η πρόσβαση σε σηµαντικές τεχνολογίες.
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γ) Εξάλλου, ενδέχεται να υπάρχουν εµπόδια κατά την είσοδο
λόγω της εδραιωµένης θέσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στη σχετική αγορά. Πιο συγκεκριµένα, η
είσοδος σε ένα συγκεκριµένο κλάδο ενδέχεται να είναι δυσχερής, επειδή η αποτελεσµατική άσκηση ανταγωνισµού εξαρτάται από την ύπαρξη πείρας ή καλής φήµης, τα οποία µπορεί
να είναι δύσκολο να αποκτηθούν από µια νεοεισερχόµενη
επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα λαµβάνονται επίσης
υπόψη ορισµένοι παράγοντες όπως η προσήλωση των πελατών σε ένα συγκεκριµένο σήµα (94), οι στενές σχέσεις µεταξύ
προµηθευτών και πελατών, η σηµασία της προώθησης της
διαφήµισης, καθώς και άλλα πλεονεκτήµατα που σχετίζονται
µε τη φήµη (95). Οι φραγµοί κατά την είσοδο περιλαµβάνουν
και περιπτώσεις όπου οι ήδη παρούσες στην αγορά επιχειρήσεις έχουν δηµιουργήσει σηµαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα (96), ή εκείνες όπου το κόστος µεταστροφής
των πελατών σε ένα νέο προµηθευτή είναι απαγορευτικό για
την είσοδο του τελευταίου στην αγορά.
72. Όταν διερευνάται κατά πόσον η είσοδος σε δεδοµένη αγορά θα
είναι επικερδής, είναι σκόπιµο να εξετάζεται η αναµενόµενη εξέλιξη της αγοράς αυτής. Η είσοδος σε µια αγορά έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι επικερδής, εάν αναµένεται σηµαντική
ανάπτυξη της αγοράς αυτής στο µέλλον (97), παρά εάν εκτιµάται
ότι η αγορά είναι κορεσµένη ή θα συρρικνωθεί (98). Οι οικονοµίες κλίµακας και η επίδραση των δικτύων µπορεί να καθιστούν
ασύµφορη την είσοδο σε µία αγορά, εκτός εάν ο νεοεισερχόµενος καταφέρει να αποσπάσει µεγάλο µερίδιο αγοράς (99).
73. Η είσοδος σε δεδοµένη αγορά είναι ιδιαιτέρως πιθανή, εάν οι
προµηθευτές που δραστηριοποιούνται σε άλλες αγορές διαθέτουν ήδη παραγωγικές εγκαταστάσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την είσοδο στην εν λόγω αγορά, µε µειωµένα
πάγια έξοδα εισόδου. Μια τέτοια µεταβολή της χρήσης των
παραγωγικών εγκαταστάσεων είναι πιθανότερη στο βαθµό που
η επιλογή εισόδου ή µη εισόδου στην αγορά επηρεάζεται ελάχιστα από τη διαφορά της αναµενόµενης κερδοφορίας, πριν από τη
συγκέντρωση.
Έγκαιρη είσοδος
74. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η είσοδος θα είναι αρκετά
ταχεία και βιώσιµη ώστε να αποτρέψει ή να εξουδετερώσει την
άσκηση ισχύος στην αγορά. Η ενδεδειγµένη χρονική περίοδος
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τη δυναµική της αγοράς,
καθώς και από τις ιδιαίτερες δυνατότητες των δυνητικών νέων
ανταγωνιστών (100). Ωστόσο, η είσοδος θεωρείται κατά κανόνα
έγκαιρη, µόνο εάν γίνει µέσα σε δύο χρόνια.
Επαρκής κλίµακα
75. Η είσοδος πρέπει να είναι υπολογίσιµη από την άποψη του
πεδίου και του µεγέθους ώστε να αποτρέψει ή να εξουδετερώσει
τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της συγκέντρωσης (101). Είσοδος µικρής κλίµακας, για παράδειγµα σε κάποιο εξειδικευµένο
«θύλακα» της αγοράς, ενδέχεται να µην θεωρηθεί υπολογίσιµη.
VII. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

76. Τα µέτρα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων υπό µορφή συγκεντρώσεων µπορεί να ευθυγραµµίζονται µε την απαίτηση για
ύπαρξη δυναµικού ανταγωνισµού και είναι ικανά να ενισχύσουν
την ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου, βελτιώνοντας έτσι τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και ανεβάζοντας το βιοτικό επίπεδο στην
Κοινότητα (102). Είναι δυνατόν η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας συνεπεία συγκέντρωσης να εξουδετερώνει τις επιπτώσεις
που θα είχε διαφορετικά η τελευταία στον ανταγωνισµό, και
ιδίως τη δυνητική ζηµία των καταναλωτών (103). Για να διαπιστώσει αν µια συγκέντρωση θα παρακωλύσει σηµαντικά τον
ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζου-
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σας θέσης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3
του κανονισµού συγκεντρώσεων, η Επιτροπή προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση της συγκέντρωσης από άποψη ανταγωνισµού.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τους παράγοντες
που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, µεταξύ των
οποίων την εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτή είναι προς όφελος των καταναλωτών
και δεν δηµιουργεί εµπόδια για τον ανταγωνισµό (104).
77. Κατά τη συνολική αξιολόγηση της συγκέντρωσης, η Επιτροπή
συνεκτιµά κάθε τεκµηριωµένο επιχείρηµα σχετικά µε τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας. Ειδικότερα, µπορεί να κρίνει ότι, λόγω
των βελτιώσεων που επιφέρει η συγκέντρωση από άποψη αποτελεσµατικότητας, δεν υπάρχει λόγος να κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε
την κοινή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού
συγκεντρώσεων. Αυτό ισχύει όταν η Επιτροπή συνάγει, βάσει
ικανών αποδείξεων, ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
συνεπεία της συγκέντρωσης είναι πιθανό να ενισχύσει την ικανότητα και τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από αυτή να
ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει τον ανταγωνισµό προς
όφελος των καταναλωτών, εξουδετερώνοντας έτσι τις δυσµενείς
για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις που θα είχε διαφορετικά.
78. Για να λάβει υπόψη η Επιτροπή τους ισχυρισµούς για βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης και να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι συνεπεία αυτής δεν
υπάρχει λόγος να κηρυχθεί η συγκέντρωση ασυµβίβαστη µε την
κοινή αγορά, η εν λόγω βελτίωση πρέπει να είναι προς όφελος
των καταναλωτών, να προκύπτει από τη συγκεκριµένη συγκέντρωση και να είναι επαληθεύσιµη. Οι προϋποθέσεις αυτές
ισχύουν σωρευτικά.
Όφελος για τους καταναλωτές
79. Το κρίσιµο στοιχείο κατά την αξιολόγηση της βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας είναι ότι οι καταναλωτές (105) δεν θα βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση συνεπεία της συγκέντρωσης. Για τον
σκοπό αυτό, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας πρέπει να
είναι ουσιώδης και έγκαιρη και, κατά κανόνα, να επωφελούνται
οι καταναλωτές στις σχετικές αγορές όπου είναι πιθανό να προκύψουν προβλήµατα ανταγωνισµού.
80. Από τις συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκύψουν διάφορες µορφές βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας που µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση των τιµών ή σε άλλα οφέλη για τους καταναλωτές. Για παράδειγµα, η εξοικονόµηση κόστους όσον αφορά την
παραγωγή ή τη διανοµή µπορεί να παράσχει στην οντότητα που
προκύπτει από τη συγκέντρωση τη δυνατότητα και το κίνητρο να
εφαρµόσει χαµηλότερες τιµές µετά την πραγµατοποίησή της.
∆εδοµένου ότι πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσον οι καταναλωτές
θα αποκοµίσουν καθαρά οφέλη από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, κατά την αξιολόγηση της τελευταίας είναι πιθανότερο να θεωρηθεί σηµαντική εκείνη που οδηγεί σε περιορισµό
του µεταβλητού ή οριακού κόστους (106), παρά οι µειώσεις του
σταθερού κόστους· η πρώτη είναι, καταρχήν, πιθανότερο να
οδηγήσει σε µείωση των τιµών για τους καταναλωτές (107). Ο
περιορισµός του κόστους που προκύπτει απλώς από επιζήµιες
για τον ανταγωνισµό µειώσεις της παραγωγής δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως βελτίωση της αποτελεσµατικότητας από την
οποία επωφελούνται οι καταναλωτές.
81. Οι καταναλωτές µπορεί επίσης να επωφεληθούν από την προσφορά νέων ή βελτιωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, για παράδειγµα αυτών που προκύπτουν από τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στον τοµέα της Ε&Α και της καινοτοµίας. Μια
κοινή επιχείρηση που δηµιουργήθηκε για να αναπτύξει ένα νέο
προϊόν ενδέχεται να οδηγήσει σ' αυτού του είδους τη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας, την οποία µπορεί να λάβει υπόψη της
η Επιτροπή.
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82. Στο πλαίσιο των συντονισµένων επιπτώσεων, η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας µπορεί να αυξήσει τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από τη συγκέντρωση για αύξηση της
παραγωγής και µείωση των τιµών της, περιορίζοντας έτσι τα
κίνητρά της να συντονίσει τη συµπεριφορά της στην αγορά µε
άλλες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, συνεπεία της βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας είναι πιθανόν να µειωθεί ο κίνδυνος συντονισµένων επιπτώσεων στη σχετική αγορά.
83. Κατά κανόνα, όσο αργότερα αναµένεται να υλοποιηθούν οι
βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας στο µέλλον, τόσο µικρότερη είναι η βαρύτητα που µπορεί να αποδώσει σ' αυτές η
Επιτροπή. Αυτό σηµαίνει ότι για να θεωρηθούν αντισταθµιστικός παράγοντας, οι βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας πρέπει να είναι έγκαιρες.
84. Το κίνητρο της οντότητας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση να µετακυλίσει τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
στους καταναλωτές συνδέεται συνήθως µε την ύπαρξη ανταγωνιστικής πίεσης από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην αγορά
και από τους δυνητικούς νέους ανταγωνιστές. Όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισµό, τόσο περισσότερο βέβαιη πρέπει να είναι η Επιτροπή ότι
η επικαλούµενη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι
ουσιώδης, πιθανή να υλοποιηθεί και να µετακυληθεί επαρκώς
στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι πιθανότερο να επηρεάσει την αξιολόγηση µιας
συγκέντρωσης, όταν είναι ουσιώδης και εφόσον οι πιθανές
αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις που θα είχε διαφορετικά είναι
µικρές. Είναι πολύ απίθανο µια συγκέντρωση η οποία οδηγεί
στη δηµιουργία θέσης που προσεγγίζει αυτή του µονοπωλίου
ή σε ανάλογο επίπεδο ισχύος στην αγορά, να κηρυχθεί συµβατή µε την κοινή αγορά, µε το σκεπτικό ότι η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας αρκεί για να αντισταθµίσει τις πιθανές
αντιανταγωνιστικές της επιπτώσεις.
Βελτιώσεις που συνδέονται µε τη συγκεκριµένη συγκέντρωση
85. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας λαµβάνεται υπόψη κατά
την αξιολόγηση των προβληµάτων ανταγωνισµού, εφόσον προκύπτει άµεσα από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και δεν
µπορεί να επιτευχθεί στον ίδιο βαθµό µε λιγότερο επιζήµιους
για τον ανταγωνισµό εναλλακτικούς τρόπους. Υπό τις συνθήκες αυτές, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας θεωρείται ότι
προκύπτει από τη συγκεκριµένη συγκέντρωση και, συνεπώς,
συνδέεται µ' αυτή (108). Εναπόκειται στα συµµετέχοντα µέρη
να υποβάλλουν εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες που
είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές και εφικτές εναλλακτικές λύσεις µη συγκεντρωτικού χαρακτήρα (π.χ. συµφωνία άδειας εκµετάλλευσης ή κοινή επιχείρηση µε χαρακτήρα συνεργασίας) ή συγκεντρωτικού χαρακτήρα (π.χ. κοινή επιχείρηση µε χαρακτήρα συγκέντρωσης ή
συγκέντρωση µε διαφορετική διάρθρωση) λιγότερο επιζήµιες
για τον ανταγωνισµό από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση,
που διατηρούν την επικαλούµενη βελτίωση. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της µόνο τις εναλλακτικές λύσεις που είναι
εύλογα εφαρµόσιµες στις επιχειρηµατικές συνθήκες που αντιµετωπίζουν τα µέρη µε βάση τις παγιωµένες πρακτικές του
συγκεκριµένου κλάδου.
Επαληθεύσιµη βελτίωση
86. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας πρέπει να είναι επαληθεύσιµη, ώστε η Επιτροπή να πείθεται µε εύλογη βεβαιότητα
ότι θα υλοποιηθεί, και αρκετά σηµαντική ώστε να εξουδετερώνει τη δυνητική ζηµία που µπορεί να προξενήσει η συγκέντρωση στους καταναλωτές. Όσο πιο ακριβείς και πειστικοί
είναι οι ισχυρισµοί για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας,
τόσο καλύτερα µπορεί να τους αξιολογήσει η Επιτροπή. Όπου
είναι εύλογα δυνατόν, εποµένως, η βελτίωση της αποτελεσµα-
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τικότητας και το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές
πρέπει να εκφράζεται ποσοτικά. Εφόσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία που επιτρέπουν µια ακριβή ποσοτική ανάλυση,
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθεί µια σαφώς καθοριζόµενη, και όχι περιθωριακή, θετική επίπτωση για τους καταναλωτές. Κατά κανόνα, όσο πιο µακροπρόθεσµος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την έναρξη βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας στο µέλλον, τόσο λιγότερο πιθανή µπορεί να θεωρηθεί από την Επιτροπή η πραγµατοποίησή της.
87. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες βάσει των οποίων η
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον µια συγκέντρωση θα επιφέρει
βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας ικανές να δικαιολογήσουν
την έγκριση της συγκέντρωσης, βρίσκονται αποκλειστικά στην
κατοχή των συµµετεχόντων στη συγκέντρωση µερών. Εναπόκειται εποµένως στα κοινοποιούντα µέρη να υποβάλουν σε
εύθετο χρόνο όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να αποδειχθεί ότι η επικαλούµενη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας συνδέεται µε τη συγκεκριµένη συγκέντρωση και ότι είναι πιθανό να υλοποιηθεί. Επίσης, εναπόκειται
στα κοινοποιούντα µέρη να αποδείξουν ότι η βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας είναι πιθανόν να εξουδετερώσει τις
τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις που θα προέκυπταν από τη
συγκέντρωση για τον ανταγωνισµό, και ως εκ τούτου ότι θα
είναι προς όφελος των καταναλωτών.
88. Αποδεικτικά µέσα για την τεκµηρίωση των ισχυρισµών περί
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας µπορεί ιδίως να είναι εσωτερικά έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν από τη διοίκηση των
επιχειρήσεων κατά τη λήψη της απόφασης για τη συγκέντρωση, ανακοινώσεις της διοίκησης προς τους ιδιοκτήτες
των επιχειρήσεων και τις χρηµατοοικονοµικές αγορές σχετικά
µε τις αναµενόµενες βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας,
παραδείγµατα βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας και οφέλους των καταναλωτών κατά το παρελθόν, καθώς και µελέτες
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων που πραγµατοποιήθηκαν πριν
από τη συγκέντρωση σχετικά µε το είδος και το µέγεθος της
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, καθώς και για τον βαθµό
στον οποίο ενδέχεται να επωφεληθούν οι καταναλωτές.
VIII. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

89. Η Επιτροπή µπορεί να κρίνει ότι µια συγκέντρωση που κατά τα
άλλα δηµιουργεί προβλήµατα ανταγωνισµού µπορεί να συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά, αν µία από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις είναι προβληµατική. Βασική προϋπόθεση είναι να
µην µπορεί να θεωρηθεί ως συνέπεια της συγκέντρωσης η
στρέβλωση της διάρθρωσης του ανταγωνισµού που έπεται
της τελευταίας (109). Αυτό προκύπτει εφόσον η διάρθρωση
του ανταγωνισµού στην αγορά θα παρουσίαζε τουλάχιστον
τα ίδια προβλήµατα και αν δεν υπήρχε η συγκέντρωση (110).
90. Η Επιτροπή θεωρεί ότι για να γίνει δεκτό το επιχείρηµα της
«προβληµατικής επιχείρησης» πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: πρώτον, η φεροµένη ως προβληµατική
επιχείρηση θα αναγκασθεί στο εγγύς µέλλον να αποχωρήσει
από την αγορά λόγω των οικονοµικών δυσχερειών που αντιµετωπίζει, αν δεν εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση. ∆εύτερον,
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική δυνατότητα εξαγοράς, λιγότερο
επιβλαβής για τον ανταγωνισµό, εκτός από την κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση. Τρίτον, αν δεν πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση, η
προβληµατική επιχείρηση θα παύσει αναπόφευκτα να ασκεί τις
δραστηριότητές της στην αγορά (111).
91. Εναπόκειται στα κοινοποιούντα µέρη να υποβάλουν σε εύθετο
χρόνο όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για
να αποδείξουν ότι πληρούνται τα τρία ανωτέρω κριτήρια και
ότι η στρέβλωση της διάρθρωσης του ανταγωνισµού που έπεται της συγκέντρωσης δεν οφείλεται στην τελευταία.
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(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 της 20ης Ιανουαρίου 2004 (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).
(2) Υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 200. Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Γαλλία και
λοιποί κατά Επιτροπής (στο εξής «Kali & Salz»), Συλλογή 1998, σ. I-1375, σκέψη 221. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συγκέντρωση µπορεί να οδηγήσει
στη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης εκ µέρους µιας επιχείρησης που δεν συµµετέχει στην κοινοποιηθείσα πράξη (βλ. υπόθεση IV/M.1383
— Exxon/Mobil, σηµεία 225-229· υπόθεση COMP/M.2434 — Grupo Villar MIR/ENBW/Hidroelectrica del Cantabrico, σηµεία 67-71).
(3) Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Kali & Salz, σκέψη 170.
(4) Βλ. αιτιολογικές σκέψεις 25 και 26 του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(5) Ο όρος «συγκέντρωση» που χρησιµοποιείται στον κανονισµό συγκεντρώσεων καλύπτει διάφορα είδη πράξεων, όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, απόκτηση
ελέγχου και ορισµένα είδη κοινών επιχειρήσεων. Στο εξής, όπου αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση ο όρος «συγκέντρωση», αν δεν ορίζεται διαφορετικά, θα καλύπτει όλα τα παραπάνω είδη των πράξεων.
(6) Η ανακοίνωση δεν καλύπτει την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει µια συγκέντρωση στον ανταγωνισµό σε άλλες αγορές, ιδίως τις κάθετες και διαγώνιες
επιπτώσεις. Επίσης δεν καλύπτει την αξιολόγηση των επιπτώσεων µιας κοινής επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού
συγκεντρώσεων.
(7) Η έκφραση αυτή θεωρείται ότι καλύπτει και περιπτώσεις όπου, για παράδειγµα, οι τιµές µειώνονται λιγότερο ή είναι λιγότερο πιθανόν να µειωθούν απ' ότι
αν δεν υπήρχε συγκέντρωση και περιπτώσεις που οι τιµές αυξάνονται περισσότερο ή είναι περισσότερο πιθανόν να αυξηθούν απ' ότι αν δεν υπήρχε
συγκέντρωση.
(8) Κατ' αναλογία, σε περίπτωση συγκέντρωσης που έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς προηγούµενη κοινοποίησή της, η Επιτροπή αξιολογεί τη συγκέντρωση υπό το
πρίσµα των συνθηκών ανταγωνισµού που θα επικρατούσαν χωρίς την πραγµατοποιηθείσα συγκέντρωση.
(9) Βλ. π.χ. απόφαση 98/526/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.950 — Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim, ΕΕ L 234 της 21.8.1998, σ. 14,
σηµείο 13· υπόθεση IV/M.1846 — Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham, σηµεία 70-72· υπόθεση COMP/M.2547 — Bayer/Aventis Crop Science,
σηµεία 324 και επόµ.
(10) Βλ. π.χ. υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψεις 247-263.
(11) ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.
(12) Βλ. υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 262· και υπόθεση T-342/99, Airtours κατά Επιτροπής, Συλλογή
2002, σ. II-2585, σκέψη 280.
(13) Όσον αφορά τον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς, βλ. επίσης ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς
του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού, ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 3, παράγραφοι 54-55.
(14) Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.1806 — Astra Zeneca/Novartis, σηµεία 150 και 415.
(15) Κατά περίπτωση, τα µερίδια αγοράς µπορούν να προσαρµόζονται, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη τις ελέγχουσες συµµετοχές σε άλλες εταιρείες (Βλ. π.χ
υπόθεση IV/M.1383 — Exxon/Mobil, σηµεία 446-458· υπόθεση COMP/M.1879 — Boeing/Hughes, σηµεία 60-79· υπόθεση COMP/JV 55 —
Hutchison/RCPM/ECT, σηµεία 66-75), ή άλλες συµφωνίες µε τρίτους (βλ. για παράδειγµα όσον αφορά τους υπεργολήπτες, απόφαση 2001/769/ΕΚ
της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1940 — Framatome/Siemens/Cogema, ΕΕ L 289 της 6.11.2001, σ. 8, σηµείο 142).
(16) Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.2256 — Philips/Agilent Health Care Technologies, σηµεία 31-32 και υπόθεση COMP/M.2609 — HP/Compaq, σηµείο 39.
(17) Βλ. π.χ υπόθεση IV/M.1365 — FCC/Vivendi, σηµείο 40· υπόθεση COMP/JV 55 — Hutchison/RCPM/ECT, σηµείο 50. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή
µπορεί να χρησιµοποιήσει και άλλου είδους µετρήσεις του βαθµού συγκέντρωσης, όπως για παράδειγµα τους δείκτες συγκέντρωσης, µε τους οποίους
µετράται το συνολικό µερίδιο αγοράς ενός µικρού αριθµού (τριών ή τεσσάρων συνήθως) από τις ηγετικές επιχειρήσεις σε µια δεδοµένη αγορά.
(18) Για παράδειγµα, ο δείκτης ΗΗΙ µιας αγοράς η οποία περιλαµβάνει πέντε επιχειρήσεις µε µερίδια αγοράς ύψους 40 %, 20 %, 15 %, 15 % και 10 %,
αντίστοιχα, είναι 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2 550). Ο δείκτης HHI κυµαίνεται από µια τιµή που προσεγγίζει το 0 (στην περίπτωση µιας
ατοµιστικής αγοράς) µέχρι το 10 000 (στην περίπτωση ενός καθαρού µονοπωλίου).
(19) Η αύξηση του επιπέδου συγκέντρωσης, όπως µετράται µε τον δείκτη ΗΗΙ, µπορεί να υπολογιστεί ανεξάρτητα από το συνολικό επίπεδο συγκέντρωσης στην
αγορά, διπλασιάζοντας το γινόµενο των µεριδίων αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, µια συγκέντρωση επιχειρήσεων µε µερίδια
αγοράς 30 % και 15 % αντίστοιχα, οδηγούσε σε αύξηση του δείκτη ΗΗΙ κατά 900 µονάδες (30 × 15 × 2 = 900). Η τεχνική αυτή εξηγείται ως εξής: πριν
από τη συγκέντρωση, ο δείκτης ΗΗΙ περιλαµβάνει τα µεµονωµένα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στο τετράγωνο: (α)2 + (β)2. Μετά τη
συγκέντρωση, περιλαµβάνει το τετράγωνο του αθροίσµατος τους: (α + β)2, που ισούται µε (α)2 + (β)2 + 2αβ. Εποµένως, η αύξηση του HHI ισούται µε
2αβ.
(20) Υπόθεση T-221/95, Endemol κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-1299, σκέψη 134 και υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999,
σ. II-753, σκέψη 205. ∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα κατά πόσον η δεσπόζουσα θέση δηµιουργείται ή ενισχύεται συνεπεία της συγκέντρωσης.
(21) Βλ. π.χ υπόθεση COMP/M.2337 — Nestlé/Ralston Purina, σηµεία 48-50.
(22) Βλ. π.χ. απόφαση 1999/674/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1221 — Rewe/Meinl, ΕΕ L 274 της 23.10.1999 σ. 1, σηµεία 98-114· υπόθεση
COMP/M.2337 — Nestlé/Ralston Purina, σηµεία 44-47.
(23) Καθοριστικό στοιχείο για τον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς είναι ο ορισµός της αγοράς. Πρέπει να τονιστεί ότι η Επιτροπή δεν δέχεται κατ' ανάγκη τον
προτεινόµενο από τα µέρη ορισµό της αγοράς.
(24) Σηµείο 32 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η ένδειξη δεν ισχύει σε περιπτώσεις που η προτεινόµενη συγκέντρωση
δηµιουργεί ή ενισχύει συλλογική δεσπόζουσα θέση των «συµµετεχουσών επιχειρήσεων» και άλλων τρίτων επιχειρήσεων (Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις
C-68/94 και C-30/95, Kali & Salz, Συλλογή 1998, σ. Ι-1375, σκέψεις 171 και επόµ.· και υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999,
σ. II-753, σκέψεις 134 και επόµ.).
(25) Στις αγορές µε σταυροειδείς συµµετοχές ή κοινές επιχειρήσεις, η Επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί έναν τροποποιηµένο δείκτη ΗΗΙ, όπου λαµβάνονται
υπόψη οι συµµετοχές (Βλ. π.χ. προαναφερθείσα υπόθεση IV/M.1383 — Exxon/Mobil, σηµείο 260).
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(26) Βλ. ανωτέρω παράγραφο 17.
(27) Αναφέρονται συχνά και σαν «µονοµερείς» επιπτώσεις.
(28) Τέτοιες αναµενόµενες αντιδράσεις των ανταγωνιστών µπορεί να αποτελούν κρίσιµο παράγοντα που επηρεάζει τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από
τη συγκέντρωση να αυξήσει τις τιµές της.
(29) Ολιγοπωλιακή είναι η διάρθρωση µιας αγοράς µε περιορισµένο αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων. Επειδή η συµπεριφορά µιας εξ αυτών έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στο σύνολο των συνθηκών της αγοράς, και συνεπώς έµµεσα στη θέση όλων των άλλων επιχειρήσεων, οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις είναι
αλληλοεξαρτώµενες.
(30) Σηµείο 25 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(31) Βλ. ιδίως παραπάνω παραγράφους 17 και 18.
(32) Τα προϊόντα µπορούν να διαφοροποιηθούν µε ποικίλους τρόπους: για παράδειγµα, µε βάση τη γεωγραφική θέση, ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης των
υποκαταστηµάτων ή των σηµείων πώλησης· ο τόπος εγκατάστασης έχει σηµασία για τη λιανική διανοµή, τις τράπεζες, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τα
πρατήρια καυσίµων. Επίσης, διαφοροποίηση µπορεί να γίνει µε βάση την εικόνα (image) του σήµατος, τις τεχνικές προδιαγραφές, την ποιότητα ή το
επίπεδο της εξυπηρέτησης. Τα επίπεδα της διαφήµισης σε µια αγορά µπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφοροποιούν τα
προϊόντα τους. Για άλλα προϊόντα, οι αγοραστές µπορεί να υποχρεωθούν να υποστούν το κόστος µεταστροφής στη χρήση του προϊόντος ενός
ανταγωνιστή.
(33) Για τον ορισµό της σχετικής αγοράς βλ. την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς
του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού.
(34) Βλ. για παράδειγµα υπόθεση COMP/M.2817 — Barilla/BPS/Kamps, σηµείο 34· απόφαση 2001/403/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1672 —
Volvo/Scania, ΕΕ L 143 της 29.5.2001, σ. 74, σηµεία 107-148.
(35) Βλ. π.χ. απόφαση 94/893/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), ΕΕ L 354 της 21.6.1994, σ. 32,
υπόθεση T-290/94, Kaysersberg κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. II-2137, σκέψη 153· απόφαση 97/610/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.774
— Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, ΕΕ L 247 της 10.9.1997, σ. 1, σηµείο 179· απόφαση 2002/156/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση
COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue, ΕΕ L 57 της 27.2.2002, σ. 1, σηµεία 94-108· υπόθεση T-310/01, Schneider κατά Επιτροπής, Συλλογή
2002, σ. II-4071, σκέψη 418.
(36) Τυπικά, το σχετικό περιθώριο (π) είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής (τ) και του οριακού κόστους (κ) της προσφοράς µιας επιπλέον µονάδας προϊόντος
εκφραζόµενο σε ποσοστό της τιµής (π = (τ – κ)/τ)).
(37) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1980 — Volvo/Renault VI, σηµείο 34· υπόθεση COMP/M.2256 — Philips Agilent/Health Care Solutions, σηµεία 33-35·
υπόθεση COMP/M.2537 — Philips/Marconi Medical Systems, σηµεία 31-34.
(38) Η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης είναι η µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας του σχετικού προϊόντος ως αποτέλεσµα της µεταβολής της τιµής
άλλου προϊόντος, µε αµετάβλητους τους άλλους παράγοντες. Η ελαστικότητα τιµής ενός προϊόντος είναι η µεταβολή της ζήτησής του ως αποτέλεσµα της
µεταβολής της τιµής του ίδιου του προϊόντος.
(39) Ο συντελεστής εκτροπής από το προϊόν Α στο προϊόν Β µετρά το ποσοστό των πωλήσεων που χάνει το προϊόν Α λόγω αύξησης της τιµής του και κερδίζει
το προϊόν Β.
(40) Βλ. απόφαση 97/816/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas, ΕΕ L 336 της 8.12.1997, σ. 16 σηµεία 58 και επόµ.·
υπόθεση COMP/M.3083 — GE/Instrumentarium, σηµεία 125 και επόµ.
(41) Εφάπαξ έξοδα είναι εκείνα που δεν είναι ανακτήσιµα κατά την έξοδο από την αγορά.
(42) Βλ. π.χ απόφαση 2002/156/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas, ΕΕ L 336 της 8.12.1997, σ. 16, σηµείο 70.
(43) Βλ. π.χ υπόθεση IV/M.986 — Agfa Gevaert/DuPont, ΕΕ L 211 της 29.7.1998, σ. 22, σηµεία 63-71.
(44) Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.2187 — CVC/Lenzing, σηµεία 162-170.
(45) Κατά την ανάλυση της δυνατότητας επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας από τους ανταγωνιστές, οι Επιτροπή εξετάζει παράγοντες ανάλογους µε
εκείνους που περιγράφονται στο τµήµα VΙ σχετικά µε την είσοδο στην αγορά. Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.2187 — CVC/Lenzing, σηµεία 162-173.
(46) Βλ. π.χ. υπόθεση T-221/95, Endemol κατά Επιτροπής, σκέψη 167.
(47) Βλ. π.χ. υπόθεση T-22/97, Kesko κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-3775, σηµεία 141 και επόµ.
(48) Βλ. π.χ. απόφαση 2001/684/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide EE L 245 της 14.9.2001, σ. 1, σηµεία
107-114.
(49) Βλ. π.χ. απόφαση 96/435/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.623 — Kimberly-Clark/Scott, EE L 183 της 23.7.1996, σ. 1· υπόθεση T-114/02,
Babyliss SA κατά Επιτροπής («Seb/Moulinex»), Συλλογή 2003, σ. II-000, σκέψεις 343 και επόµ.
(50) Για παράδειγµα, στην περίπτωση του κλάδου των δικτύων, όπως της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και άλλων κλάδων της επικοινωνίας.
(51) Απόφαση 99/287/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1069 — Worldcom/MCI, EE L 116 της 4.5.1999, σ. 1, σηµεία 117 και επόµ.· υπόθεση
IV/M.1741 — MCI Worldcom/Sprint, σηµεία 145 και επόµ.· υπόθεση IV/M.1795 — Vodafone Airtouch/Mannesmann, σηµεία 44 και επόµ.
(52) Υπόθεση T-156/98 RJB Mining κατά Επιτροπής, Συλλογή 2001, σ. II-337.
(53) Απόφαση 2002/156/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.877 — Boeing/McDonnell Douglas, EE L 336 της 8.12.1997, σ. 16, σηµείο 58· υπόθεση
COMP/M.2568 — Haniel/Ytong, σηµείο 126.
(54) Για παραδείγµατα «υπό ανάπτυξη» προϊόντων ενός από τα συµµετέχοντα µέρη που είναι πιθανόν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα «υπό ανάπτυξη» ή
υφιστάµενα προϊόντα του άλλου µέρους, βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1846 — Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham, σηµείο 188.
(55) Προαναφερθείσα υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 200, σκέψη 277· υπόθεση T-342/99, Airtours κατά
Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. II-2585, σηµείο 61.
(56) Αυτό µπορεί να ισχύει αν τα µέλη του ολιγοπωλίου για ιστορικούς λόγους έδιναν έµφαση στις πωλήσεις τους σε διαφορετικές περιοχές.
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(57) Υπόθεση T-342/99, Airtours κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. II-2585, σκέψη 62.
(58) Βλ. απόφαση 92/553/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.190 — Nestlé/Perrier, ΕΕ L 356 της 5.12.1992, σ. 1, σηµεία 117-118.
(59) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.580 — ABB/Daimler-Benz, σηµείο 95.
(60) Βλ. π.χ. απόφαση 2002/156/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue, EE L 57 της 27.2.2002, σ. 1, σηµείο 148.
(61) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1298 — Kodak/Imation, σηµείο 60.
(62) Υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 222· υπόθεση IV/M.190 — Nestlé/Perrier, ΕΕ L 356 της 5.12.1992,
σ. 1, σηµεία 63-123.
(63) Κατά την αξιολόγηση κατά πόσον µια συγκέντρωση µπορεί να αυξήσει τη συµµετρικότητα των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά, σηµαντική ένδειξη µπορεί να αποτελεί η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (βλ. επίσης κατωτέρω παράγραφο 82 της ανακοίνωσης).
(64) Βλ. π.χ. απόφαση 2001/519/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1673 — VEBA/VIAG, EE L 188 της 10.7.2001, σ. 1 σηµείο 226· υπόθεση
COMP/M.2567 — Nordbanken/Postgirot, σηµείο 54.
(65) Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.2498 — Shell/DEA, σηµεία 112 και επόµ.· και υπόθεση COMP/M.2499 — BP/E.ON, σηµεία 102 και επόµ.
(66) Βλ. π.χ. απόφαση 2000/42/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1313 — Danish Crown/Vestjyske Slagterier, EE L 20 της 25.1.2000, σ. 1, σηµεία
176-179.
(67) Βλ. π.χ. υπόθεση COMP/M.2640 — Nestlé/Schöller, σηµείο 37· υπόθεση COMP/M.1225 — Enso/Stora, ΕΕ L 254 της 29.9.1999, σ. 9, σηµεία 67-68.
(68) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1939 — Rexam(PLM)/American National Can, σηµείο 24.
(69) Βλ. υπόθεση COMP/M.2389 — Shell/DEA, σηµείο 121, και υπόθεση COMP/M.2533 — BP/E.ON, σηµείο 111.
(70) Παρόλο που οι αποτρεπτικοί µηχανισµοί ορισµένες φορές αποκαλούνται µηχανισµοί «επιβολής κυρώσεων», ο όρος δεν πρέπει να νοείται µε τη στενή
έννοια, ότι δηλαδή ο µηχανισµός τιµωρεί κατ' ανάγκην ατοµικά µια επιχείρηση που έχει παραβεί τους όρους συντονισµού. Η προοπτική κατάργησης του
συντονισµού για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αν διαπιστωθεί παρέκκλιση από τους κανόνες του, µπορεί από µόνη της να αποτελέσει επαρκή αποτρεπτικό
µηχανισµό.
(71) Βλ. π.χ. απόφαση 2000/42/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1313 — Danish Crown/Vestjyske Slagterier, ΕΕ L 20 της 25.1.2000, σ. 1, σηµείο 177.
(72) Βλ. υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-753, σκέψη 281.
(73) Τα στοιχεία αυτά αναλύονται µε ανάλογο τρόπο όπως οι επιπτώσεις µη συντονισµένης συµπεριφοράς.
(74) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1630 — Air Liquide/BOC, σηµεία 201 και επόµ. Για παράδειγµα υπόθεσης όπου η είσοδος άλλης συµµετέχουσας στη
συγκέντρωση επιχείρησης δεν ήταν αρκετά πιθανή βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα, βλ. υπόθεση T-158/00, ARD κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003
σ. II-000, σκέψεις 115-127).
(75) Απόφαση της Επιτροπής 2001/98/ΕΚ στην υπόθεση IV/M.1439 — Telia/Telenor, EE L 40 της 9.2.2001, σ. 1, σηµεία 330-331· και υπόθεση
IV/M.1681 — Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet, σηµείο 64.
(76) Υπόθεση IV/M.1630 — Air Liquide/BOC, σηµείο 219· απόφαση της Επιτροπής 2002/164/ΕΚ στην υπόθεση IV/M.1853 — EDF/EnBW, EE L 59 της
28.2.2002, σ. 1, σηµεία 54-64.
(77) Βλ. απόφαση της Επιτροπής 1999/674/ΕΚ στην υπόθεση IV/M.1221 — Rewe/Meinl, EE L 274 της 23.10.1999, σ. 1, σηµεία 71-74.
(78) Kesko κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. II-3775, σκέψη 157· απόφαση της Επιτροπής 2002/156/ΕΚ στην υπόθεση IV/M.877 — Boeing/MacDonnell
Douglas, EE L 336 της 8.12.1997, σ. 16, σηµεία 105-108.
(79) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1882 — Pirelli/BICC, σηµεία 73-80.
(80) Βλ. π.χ. υπόθεση IV/M.1245 — Valeo/ITT Industries, σηµείο 26.
(81) Ακόµα και ένας µικρός αριθµός πελατών µπορεί να µην έχει επαρκή αγοραστική ισχύ αν είναι σε µεγάλο βαθµό «δεσµευµένος» λόγω του υψηλού κόστους
αλλαγής προµηθευτών (βλ. υπόθεση COMP/IV/M.2187 — CVC/Lenzing, σηµείο 223).
(82) Βλ. απόφαση της Επιτροπής 1999/641/ΕΚ στην υπόθεση IV/M.1225 — Enso/Stora, EE L 254 της 29.9.1999, σ. 9, σηµεία 89-91.
(83) Μπορεί επίσης να είναι σκόπιµο να συγκριθεί ο βαθµός συγκέντρωσης που υπάρχει από την πλευρά του πελάτη µε τον βαθµό συγκέντρωσης από την
πλευρά του προµηθευτή (υπόθεση COMP/JV 55 — Hutchison/RCPM/ECT, σηµείο 119 και απόφαση της Επιτροπής 1999/641/ΕΚ στην υπόθεση
COMP/M.1225 — Enso/Stora, EE L 254 της 29.9.1999, σ. 9, σηµείο 97).
(84) Υπόθεση JV 55 — Hutchison/RCPM/ECT, σηµεία 129-130.
(85) Απόφαση 2002/156/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue, EE L 57 της 27.2.2002, σ. 1, σηµείο 88. Η διάκριση
µεταξύ διαφόρων κατηγοριών πελατών µε βάση τις τιµές µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι κρίσιµη στο πλαίσιο του ορισµού της αγοράς (βλ.
προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισµό της σχετικής αγοράς που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 43).
(86) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή µπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον οι διάφοροι αγοραστές θα έχουν αντισταθµιστική ισχύ, βλ. π.χ. απόφαση της Επιτροπής
1999/641/ΕΚ στην υπόθεση COMP/M.1225 — Enso/Stora, ΕΕ L 254 της 29.9.1999, σ. 9, σηµεία 84-97.
(87) Απόφαση 97/610/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.774 — Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, ΕΕ L 247 της 10.9.1997, σ. 1, σηµείο 184.
(88) Υπόθεση IV/M.1430 — Vodafone/Airtouch, σηµείο 27· υπόθεση IV/M.2016 — France Télécom/Orange, σηµείο 33.
(89) Απόφαση 2002/174/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1693 — Alcoa/Reynolds, ΕΕ L 58 της 28.2.2002, σηµείο 87.
(90) Απόφαση 95/335/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.754 — Anglo American Corp./Lonrho, EE L 149 της 20.5.1998, σ. 21, σηµεία 118-119.
(91) Απόφαση 97/610/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.774 — Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, ΕΕ L 247 της 10.9.1997, σ. 1, σηµεία 184-187.
(92) Απόφαση 94/811/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.269 — Shell/Montecatini, ΕΕ L 332 της 22.12.1994, σ. 48, σηµείο 32.
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(93) Απόφαση 98/327/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.883 — The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S, ΕΕ L 145 της 15.5.1998, σ. 41, σηµείο 74.
(94) Απόφαση 98/327/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.883 — The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S, ΕΕ L 145 της 15.5.1998, σ. 41, σηµεία 72-73.
(95) Απόφαση 98/327/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.2097 — SCA/Metsä Tissue, ΕΕ L 57 της 27.2.2002, σ. 1, σηµεία 83-84.
(96) Απόφαση 2001/432/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1813 — Industri Kapital Nordkem/Dyno, ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 41, σηµείο 100.
(97) Απόφαση 98/475/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.986 — Agfa-Gevaert/Dupont, ΕΕ L 211 της 29.7.1998, σ. 22, σηµεία 84-85.
(98) Υπόθεση T-102/96, Gencor κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, ΙΙ-753, σηµείο 237.
(99) Βλ. απόφαση 2000/718/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.1578 – Sanitec/Sphinx, ΕΕ L 294 της 22.11.2000, σ. 1, σηµείο 114.
(100) Βλ. π.χ. απόφαση 2002/174/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1693, Alcoa/Reynolds, EE L 58 της 28.2.2002, σ. 25, σηµεία 31-32, 38.
(101) Απόφαση 91/535/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση IV/M.68 — Tetra Pak/Alfa Laval, ΕΕ L 290 της 22.10.1991, σ. 35, σηµείο 3.4.
(102) Βλ. σηµείο 4 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(103) Βλ. σηµείο 29 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(104) Πρβλ. άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(105) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), η έννοια των «καταναλωτών» περιλαµβάνει τους ενδιάµεσους και τους τελικούς καταναλωτές, δηλαδή
τους χρήστες των προϊόντων που καλύπτει η συγκέντρωση. Αυτό σηµαίνει ότι οι καταναλωτές, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, περιλαµβάνουν τους
πελάτες, δυνητικούς ή/και πραγµατικούς, των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση.
(106) Μεταβλητό κόστος θα πρέπει να θεωρείται εκείνο που ποικίλει ανάλογα µε το επίπεδο της παραγωγής ή των πωλήσεων κατά το χρονικό διάστηµα
αναφοράς. Οριακό κόστος είναι το κόστος που συνδέεται µε την οριακή αύξηση της παραγωγής ή των πωλήσεων.
(107) Κατά κανόνα, δεν δίνεται τόση βαρύτητα στην εξοικονόµηση σταθερού κόστους, δεδοµένου ότι η σχέση µεταξύ σταθερού κόστους και τιµών καταναλωτή
είναι συνήθως λιγότερη άµεση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.
(108) Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που διατυπώνονται στην παράγραφο 9 της παρούσας ανακοίνωσης.
(109) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Kali & Salz, σηµείο 110.
(110) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Kali & Salz, σκέψη 114. Βλ. επίσης απόφαση 2002/365/ΕΚ της Επιτροπής στην υπόθεση
COMP/M.2314 — BASF/Pantochim/Eurodiol, EE L 132 της 17.5.2002, σ. 45, σηµεία 157-160. Η προϋπόθεση αυτή συνδέεται µε τη γενική αρχή
που διατυπώνεται στην παράγραφο 9 της παρούσας ανακοίνωσης.
(111) Η διαπίστωση ότι το µερίδιο αγοράς της προβληµατικής επιχείρησης θα απορροφηθεί εν πάση περιπτώσει από το άλλο µέρος που µετέχει στη
συγκέντρωση µπορεί να προκύπτει από το αναπόφευκτο της εξαφάνισης της προβληµατικής επιχείρησης από τη σχετική αγορά, ιδίως εφόσον η
συγκέντρωση οδηγεί σε µονοπώλιο. Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, Kali & Salz, σκέψεις 115-116.

