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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 139/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιανουαρίου 2004
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων
(«Κοινοτικός κανονισµός συγκεντρώσεων»)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να τύχει ευνοϊκής αποδοχής
επειδή συµφωνεί µε τις επιταγές ενός δυναµικού ανταγωνισµού και είναι δυνατόν να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, να βελτιώσει τους όρους ανάπτυξης και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο στην Κοινότητα.

(5)

Πρέπει να εξασφαλισθεί, ωστόσο, ότι η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν θα αποδειχθεί στη διάρκεια του χρόνου επιβλαβής για τον ανταγωνισµό. Το κοινοτικό δίκαιο πρέπει, ως
εκ τούτου, να συµπεριλάβει διατάξεις που να ρυθµίζουν τις
συγκεντρώσεις οι οποίες µπορεί να παρακωλύσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή αγορά, ή
σε µεγάλο τµήµα της.

(6)

Είναι, εποµένως, αναγκαία η θέσπιση µιας ειδικής νοµικής
πράξης που θα εξασφαλίσει τον αποτελεσµατικό έλεγχο
όλων των συγκεντρώσεων ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους
στη διάρθρωση του ανταγωνισµού στην Κοινότητα και η
οποία θα είναι η µόνη που θα ισχύει για τις εν λόγω συγκεντρώσεις. Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 επέτρεψε
την άσκηση κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα αυτόν. Με
βάση την σχετική εµπειρία, ωστόσο, ο εν λόγω κανονισµός
θα πρέπει τώρα να αναδιατυπωθεί σε µία νοµοθετική πράξη
που θα εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις µιας πιο ενοποιηµένης αγοράς και της µελλοντικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τις
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο παρών κανονισµός
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προκειµένου να επιτευχθεί
ο στόχος της εξασφάλισης ανόθευτου ανταγωνισµού στην
κοινή αγορά, σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της
ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό.

(7)

Τα άρθρα 81 και 82, αν και δυνάµει της νοµολογίας του
∆ικαστηρίου έχουν εφαρµογή σε ορισµένες συγκεντρώσεις,
δεν επαρκούν για τον έλεγχο όλων των συγκεντρώσεων που
ενδέχεται να αποδειχθούν ασυµβίβαστες µε το σύστηµα ανόθευτου ανταγωνισµού που επιδιώκει η συνθήκη. Ο παρών
κανονισµός θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασισθεί όχι µόνο
στο άρθρο 83 αλλά, κυρίως, στο άρθρο 308 της συνθήκης,
δυνάµει του οποίου η Κοινότητα µπορεί να αναλάβει πρόσθετες εξουσίες ώστε να προβεί στις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της, και επίσης εξουσίες
δράσης όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στις αγορές των
γεωργικών προϊόντων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι
της συνθήκης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
τα άρθρα 83 και 308,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, της 21ης ∆εκεµβρίου
1989, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (4), έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό. Με την
ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιµη, για λόγους
σαφήνειας η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισµού.

(2)

Για την επίτευξη των στόχων της συνθήκης, το άρθρο 3
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) αναθέτει ως στόχο στην Κοινότητα την εγκαθίδρυση καθεστώτος που να εξασφαλίζει
ανόθευτο ανταγωνισµό εντός της εσωτερικής αγοράς. Το
άρθρο 4 παράγραφος 1 της συνθήκης ορίζει ότι η δράση
των κρατών µελών και της Κοινότητας ασκείται σύµφωνα µε
την αρχή της οικονοµίας της ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο
ανταγωνισµό. Οι αρχές αυτές είναι ουσιώδεις για την
περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

(3)

H ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η οικονοµική και
νοµισµατική ένωση, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η µείωση των διεθνών εµποδίων στο εµπόριο και τις
επενδύσεις θα συνεχίσουν να οδηγούν σε σηµαντικές αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων µέσα στην Κοινότητα, ιδίως
µε τη µορφή συγκεντρώσεων.

(1) ΕΕ C 20 της 28.1.2003, σ. 4.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(4) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωµένη µορφή: ΕΕ L 257 της
21.9.1990, σ. 13· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (ΕΕ L 180 της 9.7.1997, σ. 1)· διορθωτικό: ΕΕ L 40 της 13.2.1998, σ. 17.
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(8)

Οι διατάξεις που θα θεσπισθούν µε τον παρόντα κανονισµό
θα πρέπει να ισχύουν για τις σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές των οποίων τα αποτελέσµατα στην αγορά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα ενός κράτους µέλους. Οι εν λόγω
συγκεντρώσεις θα πρέπει, κατά κανόνα, να εξετάζονται αποκλειστικά, στο επίπεδο της Κοινότητας, κατ' εφαρµογή ενός
συστήµατος ενιαίου ελέγχου και σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας. Οι συγκεντρώσεις που δεν καλύπτονται
από τον παρόντα κανονισµό υπάγονται καταρχήν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών.

(9)

Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να
καθορισθεί σύµφωνα µε τη γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και να περιορισθεί µε όρια ποσοτικού χαρακτήρα ώστε να καλύπτει
µόνον εκείνες τις συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική
διάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση στο
Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή των ισχυόντων κατωτάτων ορίων και κριτηρίων, ούτως ώστε το Συµβούλιο,
ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 202 της συνθήκης, να
είναι σε θέση να επανεξετάζει τακτικά τα όρια αυτά καθώς
και τους κανόνες σχετικά µε την προ της κοινοποίησης
παραποµπή µε βάση την αποκτηθείσα πείρα· Αυτό απαιτεί
την υποβολή στατιστικών στοιχείων από τα κράτη µέλη στην
Επιτροπή για να είναι η τελευταία σε θέση να εκπονεί τις εν
λόγω εκθέσεις και ενδεχόµενες προτάσεις τροποποιήσεων. Οι
εκθέσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής θα πρέπει να βασίζονται σε σχετικά στοιχεία που της παρέχουν τακτικά τα
κράτη µέλη.

(10)

Συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση θα πρέπει να θεωρείται
ότι υπάρχει όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων υπερβαίνει ορισµένα κατώτατα
όρια· αυτό ισχύει ανεξαρτήτως εάν οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν τη συγκέντρωση έχουν την έδρα ή τα κύρια
πεδία δραστηριότητάς τους στην Κοινότητα, υπό τον όρο
ότι αναπτύσσουν εκεί σηµαντικές δραστηριότητες.

(11)

Οι κανόνες που διέπουν την παραποµπή των συγκεντρώσεων
από την Επιτροπή προς τα κράτη µέλη και από τα κράτη
µέλη προς την Επιτροπή θα πρέπει να εφαρµόζονται ως αποτελεσµατικός διορθωτικός µηχανισµός µε βάση την αρχή της
επικουρικότητας. Οι κανόνες αυτοί προστατεύουν δεόντως
τα συµφέροντα των κρατών µελών όσον αφορά τον ανταγωνισµό και λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας του
δικαίου και την αρχή του ενιαίου ελέγχου.

(12)

Οι συγκεντρώσεις µπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις
εξέτασής τους βάσει ορισµένων εθνικών συστηµάτων ελέγχου συγκεντρώσεων, εάν δεν φθάνουν τα αναφερόµενα στον
παρόντα κανονισµό κατώτατα όρια κύκλου εργασιών. Η πολλαπλή κοινοποίηση της ίδιας πράξης συγκέντρωσης αυξάνει
τη νοµική αβεβαιότητα, τις προσπάθειες και τα έξοδα των
επιχειρήσεων και µπορεί να οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόµενες εκτιµήσεις. Θα πρέπει, εποµένως, να αναπτυχθεί
περαιτέρω το σύστηµα παραποµπής συγκεντρώσεων στην
Επιτροπή από τα κράτη µέλη.

(13)

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε στενή και συνεχή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών από τα
οποία συγκεντρώνει παρατηρήσεις και πληροφορίες.
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(14)

Η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα
πρέπει να δηµιουργήσουν από κοινού ένα δίκτυο δηµόσιων
αρχών, όπου θα συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικές ρυθµίσεις όσον αφορά την αµοιβαία ενηµέρωση και τις
σχετικές διαβουλεύσεις, προκειµένου να εξασφαλίζουν την
εξέταση κάθε υπόθεσης από την πλέον κατάλληλη αρχή, µε
βάση την αρχή της επικουρικότητας και για να αποφευχθεί,
όσο είναι δυνατόν, η πολλαπλή υποβολή κοινοποιήσεων
µιας δεδοµένης συγκέντρωσης. Η παραποµπή των συγκεντρώσεων από την Επιτροπή στα κράτη µέλη και από τα
κράτη µέλη στην Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται µε αποτελεσµατικό τρόπο και να αποφεύγονται, στο µέτρο του
δυνατού, καταστάσεις στις οποίες η συγκέντρωση υπόκειται
σε παραποµπή τόσο πριν όσο και µετά την κοινοποίησή της.

(15)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραπέµπει
σε κράτος µέλος κοινοποιηµένες συγκεντρώσεις µε κοινοτική
δράση που απειλούν να επηρεάσουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε αγορά του κράτους µέλους αυτού, εφόσον φέρει
όλα τα χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. Αν η
συγκέντρωση επηρεάζει τον ανταγωνισµό στην εν λόγω
αγορά, η οποία δεν αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής
αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται, εφόσον της
ζητηθεί, να παραπέµψει το σύνολο ή µέρος της υπόθεσης
στο εν λόγω κράτος µέλος. Ένα κράτος µέλος θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να παραπέµπει στην Επιτροπή µια
συγκέντρωση που δεν έχει κοινοτική διάσταση αλλά επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών και απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στο έδαφός του. Άλλα
κράτη µέλη τα οποία επίσης είναι αρµόδια για την εξέταση
της συγκέντρωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
συντάσσονται µε το αίτηµα αυτό. Στην περίπτωση αυτή,
προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα και το
προβλέψιµο του συστήµατος, οι εθνικές προθεσµίες θα
πρέπει να αναστέλλονται έως ότου ληφθεί απόφαση για την
παραποµπή της υπόθεσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την
εξουσία να εξετάζει και να αποφασίζει σχετικά µε µια
συγκέντρωση για λογαριασµό ενός ή περισσότερων αιτούντων κρατών µελών.

(16)

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να ζητούν, πριν από τη κοινοποίηση µιας συγκέντρωσης, την παραποµπή της προς ή από την Επιτροπή,
ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος ελέγχου των συγκεντρώσεων εντός της Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές
ανταγωνισµού θα πρέπει να αποφασίζουν, εντός σύντοµης
και σαφώς καθορισµένης προθεσµίας, εάν µια παραποµπή
προς ή από την Επιτροπή, πρέπει να γίνεται, εξασφαλίζοντας
µε τον τρόπο αυτό την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. Κατόπιν αιτήµατος των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, η
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραπέµπει σε
κράτος µέλος µια συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση η
οποία ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε
αγορά του κράτους µέλους αυτού, εφόσον φέρει όλα τα
χαρακτηριστικά µιας διακριτής αγοράς. ∆εν θα πρέπει,
ωστόσο, να απαιτείται από τις εν λόγω επιχειρήσεις να αποδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης θα είναι
επιζήµιες για τον ανταγωνισµό. Μια συγκέντρωση δεν θα
πρέπει να παραπέµπεται από την Επιτροπή σε κράτος µέλος
το οποίο έχει εκφράσει τη διαφωνία του µε την παραποµπή
αυτή. Πριν από την κοινοποίηση στις εθνικές αρχές, οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την παραποµπή στην Επιτροπή µιας
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συγκέντρωσης χωρίς κοινοτική διάσταση η οποία υπόκειται
σε εξέταση δυνάµει των εθνικών νοµοθεσιών ανταγωνισµού
τουλάχιστον τριών κρατών µελών. Τέτοια αιτήµατα παραποµπής στην Επιτροπή πριν από την κοινοποίηση είναι
ιδιαιτέρως προσήκοντα στις περιπτώσεις όπου η συγκέντρωση επηρεάζει τον ανταγωνισµό και πέραν του εδάφους
ενός κράτους µέλους. Στις περιπτώσεις όπου µια συγκέντρωση που υπόκειται σε εξέταση δυνάµει των νοµοθεσιών
ανταγωνισµού τριών ή περισσότερων κρατών µελών και
κανένα κράτος µέλος αρµόδιο να εξετάσει την υπόθεση δεν
εκφράζει διαφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να αποκτά αποκλειστική αρµοδιότητα για την εξέταση της συγκέντρωσης
και η συγκεκριµένη συγκέντρωση θα πρέπει να θεωρείται ότι
έχει κοινοτική διάσταση. Ωστόσο, αυτές οι παραποµπές από
κράτος µέλος προς την Επιτροπή πριν από την κοινοποίηση
δεν θα πρέπει να γίνονται εάν τουλάχιστον ένα κράτος µέλος
αρµόδιο για την εξέταση της υπόθεσης έχει εκφράσει τη διαφωνία του µε την εν λόγω παραποµπή.

(17)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει αποκλειστική αρµοδιότητα
για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, υπό την επιφύλαξη του ελέγχου του ∆ικαστηρίου.

(18)

Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία τους περί ανταγωνισµού
στις συγκεντρώσεις µε κοινοτική διάσταση, εκτός εάν ο
παρών κανονισµός το προβλέπει. Οι σχετικές εξουσίες των
εθνικών αρχών θα πρέπει να περιορίζονται µόνο στις περιπτώσεις όπου, ελλείψει παρεµβάσεως της Επιτροπής, κινδυνεύει να παρεµποδισθεί σηµαντικά ο αποτελεσµατικός ανταγωνισµός στο έδαφος κράτους µέλους και εφόσον τα συµφέροντα του εν λόγω κράτους µέλους όσον αφορά τον ανταγωνισµό δεν µπορούν να προστατευθούν επαρκώς µε άλλο
τρόπο εκτός από τον παρόντα κανονισµό. Τα ενδιαφερόµενα
κράτη µέλη θα πρέπει να ενεργούν µε ταχύτητα σ' αυτές τις
περιπτώσεις· λόγω των διαφορών µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών, δεν είναι δυνατό να καθορισθεί, στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού, µία και µόνη προθεσµία για την
έκδοση οριστικών αποφάσεων βάσει του εθνικού δικαίου.

(19)

(20)

Η αποκλειστική εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στις
συγκεντρώσεις µε κοινοτική διάσταση γίνεται µε την επιφύλαξη του άρθρου 296 της συνθήκης και δεν εµποδίζει τα
κράτη µέλη να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία άλλων εννόµων συµφερόντων, εκτός των καλυπτοµένων από τον παρόντα κανονισµό, εφόσον τα εν λόγω µέτρα
είναι σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις
του κοινοτικού δικαίου.

Είναι σκόπιµο να ορισθεί η έννοια της συγκέντρωσης κατά
τρόπο ώστε να καλύπτονται οι πράξεις που επιφέρουν
µόνιµη µεταβολή στον έλεγχο των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και, συνεπώς, στη διάρθρωση της αγοράς. Ενδείκνυται,
εποµένως, να υπαχθούν, στο πεδίο του παρόντος κανονισµού, όλες οι κοινές επιχειρήσεις που εκπληρώνουν µόνιµα
όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας.
Ενδείκνυται επιπλέον να αντιµετωπίζονται ως ενιαία συγκέντρωση οι πράξεις οι οποίες είναι στενά συναφείς υπό την
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έννοια ότι συνδέονται υπό όρους ή λαµβάνουν τη µορφή
µιας σειράς πράξεων σε τίτλους, που πραγµατοποιούνται
εντός ευλόγως βραχείας προθεσµίας.

(21)

Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δέχονται περιορισµούς που συνδέονται άµεσα και είναι αναγκαίοι για την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες κηρύσσονται οι συγκεντρώσεις συµβατές µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού, θα πρέπει να καλύπτουν αυτοµάτως τους περιορισµούς αυτούς, χωρίς να υποχρεούται η Επιτροπή να αξιολογεί τους εν λόγω περιορισµούς, κατά περίπτωση. Ωστόσο,
κατόπιν αιτήµατος των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει, σε υποθέσεις που παρουσιάζουν καινοφανή
ή ανεπίλυτα ζητήµατα που προκαλούν πραγµατική αβεβαιότητα, να αξιολογεί ρητά το κατά πόσον δεδοµένος
περιορισµός συνδέεται άµεσα και είναι αναγκαίος για την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Μια υπόθεση παρουσιάζει ένα καινοφανές ή ανεπίλυτο ζήτηµα που προκαλεί πραγµατική αβεβαιότητα, εάν το εν λόγω ζήτηµα δεν καλύπτεται
από την ισχύουσα ανακοίνωση της Επιτροπής ή από δηµοσιευµένη απόφαση της Επιτροπής.

(22)

Στο πλαίσιο του καθεστώτος που θα θεσπισθεί για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων θα πρέπει, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης, να τηρείται η
αρχή περί µη διακρίσεων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Στο δηµόσιο τοµέα, κατά τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών µιας επιχείρησης που συµµετέχει σε
συγκέντρωση, θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λαµβάνονται
υπόψη οι επιχειρήσεις που αποτελούν µία οικονοµική
µονάδα µε αυτόνοµη εξουσία λήψης αποφάσεων ανεξάρτητα
από τον τρόπο κατοχής του κεφαλαίου τους ή τους κανόνες
διοικητικής εποπτείας που ισχύουν γι' αυτές.

(23)

Για να διαπιστωθεί εάν οι συγκεντρώσεις µε κοινοτική
διάσταση είναι συµβατές ή µη µε την κοινή αγορά, θα πρέπει
να λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης
συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην κοινή
αγορά. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρέπει να τοποθετεί
τις εκτιµήσεις της στο γενικό πλαίσιο της επίτευξης των
βασικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
στο άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(24)

Για να εξασφαλισθεί ένα σύστηµα ανόθευτου ανταγωνισµού
στην κοινή αγορά, στα πλαίσια της προώθησης µια πολιτικής
που διεξάγεται σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµίας της
ανοικτής αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, ο παρών κανονισµός πρέπει να επιτρέπει τον αποτελεσµατικό έλεγχο όλων
των συγκεντρώσεων από πλευράς επιπτώσεων στον ανταγωνισµό στην Κοινότητα. Κατόπιν τούτου, ο κανονισµός (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89 καθιερώνει την αρχή βάσει της οποίας θα
πρέπει να κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά κάθε
συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση που δηµιουργεί ή ενισχύει δεσπόζουσα θέση που συνεπάγεται µία σηµαντική
παρακώλυση του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην κοινή
αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα της.
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Λόγω των συνεπειών που µπορεί να έχουν οι συγκεντρώσεις
στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, είναι ακόµη
περισσότερο αναγκαία η διατήρηση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις εν λόγω αγορές. Σε πολλές ολιγοπωλιακές αγορές υπάρχει ορισµένος βαθµός υγιούς ανταγωνισµού. Ωστόσο, υπό ορισµένες συνθήκες, οι συγκεντρώσεις
που συνεπάγονται την εξάλειψη των σηµαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που είχαν ασκηθεί µεταξύ των συµµετεχόντων επιχειρήσεων, καθώς και η µείωση της ανταγωνιστικής
πίεσης επί των λοιπών ανταγωνιστών, µπορεί, ακόµη και εν
απουσία του ενδεχοµένου ενός συντονισµού µεταξύ των
µελών του ολιγοπωλίου, να οδηγήσει σε σηµαντική παρακώλυση του ανταγωνισµού. Τα κοινοτικά δικαστήρια, ωστόσο,
δεν έχουν µέχρι στιγµής ερµηνεύσει ρητά τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 ως απαιτούντα, οι συγκεντρώσεις που
προκαλούν τέτοιας φύσεως µη συντονισµένα αποτελέσµατα
να κηρύσσονται µη συµβατές µε την κοινή αγορά. Ως εκ
τούτου, προς το συµφέρον της ασφάλειας του δικαίου, θα
πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο παρών κανονισµός προνοεί
για τον αποτελεσµατικό έλεγχο τέτοιων συγκεντρώσεων
καθιερώνοντας την αρχή βάσει της οποίας θα πρέπει να
κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά οιαδήποτε
συγκέντρωση που παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Η έννοια της «σηµαντικής παρακώλυσης
του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού» στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3, θα πρέπει να ερµηνευθεί ως εκτεινόµενη, πέρα
από την έννοια της δεσπόζουσας θέσης, µόνο στις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις µιας συγκέντρωσης που προκύπτουν
από τη µη συντονισµένη συµπεριφορά των επιχειρήσεων που
δεν έχουν δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά.

Ένα σηµαντικό εµπόδιο για τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό οφείλεται γενικά στη δηµιουργία ή την ενίσχυση µιας
δεσπόζουσας θέσης. Προκειµένου να διασφαλισθούν οι
κατευθυντήριες γραµµές που µπορεί να προκύπτουν από
προγενέστερες αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και
τις αποφάσεις της Επιτροπής βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η συνέπεια
µε τους κανόνες περί ανταγωνιστικής βλάβης που έχουν
εφαρµοσθεί από την Επιτροπή και τα κοινοτικά δικαστήρια
όσον αφορά το συµβατό µιας συγκέντρωσης µε την κοινή
αγορά, ο παρών κανονισµός θα πρέπει, συνεπώς, να καθιερώσει την αρχή βάσει της οποίας κηρύσσεται ασυµβίβαστη µε
την κοινή αγορά κάθε συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση
που παρακωλύει σηµαντικά την ύπαρξη αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της
ενίσχυσης µιας δεσπόζουσας θέσης, στην κοινή αγορά ή σε
σηµαντικό τµήµα της.

(27)

Eπιπλέον, τα κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφοι 1 και 3
της συνθήκης θα πρέπει να εφαρµόζονται στις κοινές επιχειρήσεις που εκπληρώνουν µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας
αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας, εφόσον η δηµιουργία
τους έχει ως άµεση συνέπεια τον σηµαντικό περιορισµό του
ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων που παραµένουν
ανεξάρτητες.

(28)

Για να διευκρινισθεί και να επεξηγηθεί ο τρόπος µε τον
οποίο η Επιτροπή θα αξιολογεί τις συγκεντρώσεις βάσει του
παρόντος κανονισµού, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές που θα παρέχουν ένα σωστό
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οικονοµικό πλαίσιο για την εκτίµηση των συγκεντρώσεων
προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο µπορούν να κηρυχθούν συµβατές µε την κοινή αγορά.

(29)

Για τον καθορισµό των επιπτώσεων που έχει µια συγκέντρωση επί του ανταγωνισµού στην κοινή αγορά, είναι σκόπιµο να λαµβάνονται υπόψη οι λόγοι αποτελεσµατικότητας
που προβάλλουν βάσιµα οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις.
Είναι δυνατόν, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας που
προκύπτει από τη συγκέντρωση να αντισταθµίζει τις επιπτώσεις στον ανταγωνισµό, και ιδίως τη δυνητική ζηµία των
καταναλωτών που θα είχε άλλως και, εποµένως, η συγκέντρωση να µην παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό
ανταγωνισµό, στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα
αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης µιας δεσπόζουσας θέσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να
διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να
λαµβάνει υπόψη λόγους αποτελεσµατικότητας.

(30)

Εάν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις τροποποιήσουν µία κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ιδίως µε την πρόταση δεσµεύσεων, προκειµένου να καταστεί συµβατή µε την κοινή αγορά,
η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κηρύσσει
την τροποποιηµένη συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή
αγορά. Οι εν λόγω δεσµεύσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες
µε το δηµιουργούµενο πρόβληµα ανταγωνισµού και να το
επιλύουν πλήρως. Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι η
Επιτροπή µπορεί να συνοδεύει την απόφασή της µε όρους
και υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των
συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε τις δεσµεύσεις τους έγκαιρα
και αποτελεσµατικά ώστε να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια και αποτελεσµατική διαβούλευση µε τα κράτη µέλη καθώς και µε τους
ενδιαφερόµενους τρίτους.

(31)

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της κατάλληλα
µέσα για να εξασφαλίζει την τήρηση των εν λόγω δεσµεύσεων και για να αντιµετωπίζει τις περιπτώσεις που δεν
τηρούνται. Σε περιπτώσεις αδυναµίας τήρησης ενός όρου
που υπάρχει σε απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η
συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά, το γεγονός που
θα καθιστούσε τη συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά
δεν εκπληρώνεται και, εποµένως, η συγκέντρωση, όπως
πραγµατοποιείται, δεν µπορεί να λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, εάν πραγµατοποιηθεί η συγκέντρωση, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µη κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση που πραγµατοποιήθηκε χωρίς άδεια. Επί πλέον,
στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει ότι,
λόγω της µη τήρησης ενός όρου, η συγκέντρωση δεν είναι
συµβατή µε την κοινή αγορά, θα πρέπει να έχει την εξουσία
να διατάσσει άµεσα τη διάλυση της συγκέντρωσης προκειµένου να αποκατασταθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν πριν
από την πραγµατοποίησή της. Σε περίπτωση που µια υποχρέωση που συνδέεται µε απόφαση µε την οποία κηρύσσεται
η συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά δεν τηρείται, η
Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί την
απόφασή της. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει χρηµατικά πρόστιµα σε περίπτωση µη
τήρησης των όρων ή των υποχρεώσεων.
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Οι συγκεντρώσεις, οι οποίες λόγω του περιορισµένου µεριδίου αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, δεν µπορούν
να παρακωλύσουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µπορούν να θεωρούνται ότι είναι συµβατές µε την κοινή αγορά.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης,
τέτοια ένδειξη υπάρχει ιδίως στις περιπτώσεις που το µερίδιο
αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το
25 % είτε στην κοινή αγορά είτε σε σηµαντικό τµήµα αυτής.

(36)

Η Κοινότητα σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1). Συνεπώς, ο παρών
κανονισµός πρέπει να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται,
τηρουµένων των εν λόγω δικαιωµάτων και αρχών.

(37)

Στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, πρέπει να παρέχεται το
δικαίωµα ακρόασης εκ µέρους της Επιτροπής, µόλις κινηθεί
η σχετική διαδικασία. Η ευκαιρία ακρόασης πρέπει να παρέχεται επίσης στα µέλη των διοικητικών και εποπτικών οργάνων και στους αναγνωρισµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και σε
ενδιαφερόµενους τρίτους.

(38)

Για την ορθή αξιολόγηση των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή
θα πρέπει να έχει το δικαίωµα να ζητά όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες και να διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες σε
όλη την Κοινότητα. Για το σκοπό αυτό και για την αποτελεσµατική προστασία του ανταγωνισµού, οι εξουσίες έρευνας
που διαθέτει η Επιτροπή πρέπει να επεκταθούν. Η Επιτροπή
θα πρέπει, συγκεκριµένα, να έχει το δικαίωµα εξέτασης
οποιωνδήποτε προσώπων µπορεί να κατέχουν χρήσιµες
πληροφορίες και να καταγράφει τις σχετικές δηλώσεις.

(39)

Κατά τη διάρκεια, έρευνας, οι εντεταλµένοι υπάλληλοι της
Επιτροπής θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να ζητούν
οποιαδήποτε πληροφορία σχετική µε το αντικείµενο και το
σκοπό της έρευνας. Θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωµα
να επιθέτουν σφραγίδες, κατά τη διάρκεια έρευνας, ιδίως σε
περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι µια
συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε χωρίς να έχει κοινοποιηθεί,
ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί στην Επιτροπή είναι
εσφαλµένα, ελλιπή ή παραπλανητικά, ή ότι οι συγκεκριµένες
επιχειρήσεις ή τα συγκεκριµένα πρόσωπα δεν τηρούν
κάποιον όρο ή κάποια υποχρέωση που επιβάλλεται µε την
απόφαση της Επιτροπής. Εν πάση περιπτώσει, οι σφραγίδες
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως
αναγκαίο για τον έλεγχο, το οποίο κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

(40)

Με την επιφύλαξη της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, είναι
επίσης χρήσιµο να διευκρινισθεί το πεδίο του δικαστικού
ελέγχου που µπορούν να ασκήσουν τα εθνικά δικαστήρια,
όταν παρέχουν άδεια, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και ως
προληπτικό µέτρο, συνδροµής στις αρχές επιβολής του
νόµου προκειµένου να αντιµετωπισθεί ενδεχόµενη εναντίωση
εκ µέρους της επιχείρησης στην έρευνα, καθώς και στην
επίθεση σφραγίδων, που έχει διαταχθεί µε απόφαση της Επιτροπής. Από τη νοµολογία προκύπτει ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές µπορούν ιδίως να ζητούν από την Επιτροπή
περαιτέρω πληροφορίες που χρειάζεται για την πραγµατοποίηση του ελέγχου της και ελλείψει των οποίων θα µπορούσε να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας. Η νοµολογία
επίσης επιβεβαιώνει την αρµοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρµογής των εθνικών
κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των µέτρων καταναγκασµού. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα πρέπει να
συνεργάζονται ενεργά κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι αρµόδια για τη λήψη όλων
των απαιτούµενων αποφάσεων µε τις οποίες θα κρίνει αν οι
συγκεντρώσεις, µε κοινοτική διάσταση, µη συµβατές µε την
κοινή αγορά, καθώς και αποφάσεων για την αποκατάσταση
των συνθηκών που επικρατούσαν πριν από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης που κηρύχθηκε ασυµβίβαστη µε
την κοινή αγορά.
Για να εξασφαλισθεί αποτελεσµατικός έλεγχος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποχρεωθούν να κοινοποιούν εκ των
προτέρων τις συγκεντρώσεις µε κοινοτική διάσταση που
προκύπτουν από τη σύναψη συµφωνίας, την ανακοίνωση
δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση ελέγχουσας
συµµετοχής. Κοινοποίηση θα µπορεί επίσης να γίνεται εφόσον οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ενηµερώνουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να συνάψουν συµφωνία για
προτεινόµενη συγκέντρωση και αποδεικνύουν στην Επιτροπή
ότι το σχέδιό τους για την προτεινόµενη συγκέντρωση είναι
επαρκώς σαφές, παραδείγµατος χάριν βάσει µιας συµφωνίας
επί της αρχής, ενός µνηµονίου συνεννόησης ή µιας επιστολής δήλωσης προθέσεων που υπογράφεται από όλα τα
µέρη, ή, σε περίπτωση δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς, εφόσον έχουν ανακοινώσει δηµόσια την πρόθεσή τους για την
πραγµατοποίηση τέτοιας προσφοράς εξαγοράς, υπό τον όρο
ότι η σχεδιαζόµενη συµφωνία ή προσφορά εξαγοράς θα
καταλήξει σε συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση. Η πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων θα πρέπει να αναστέλλεται
µέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης της Επιτροπής.
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από
την αναστολή αυτή κατ' αίτηση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, εφόσον κρίνεται σκόπιµο. Προκειµένου να αποφασίσει αν θα επιτρέψει ή µη την εν λόγω απαλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιµά όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως
η φύση και η σοβαρότητα της ζηµίας των συµµετεχουσών
επιχειρήσεων ή των τρίτων και η απειλή που συνιστά η
συγκέντρωση για τον ανταγωνισµό. Για λόγους ασφάλειας
του δικαίου, θα πρέπει ωστόσο η εγκυρότητα των πράξεων
να προστατεύεται στο βαθµό που είναι αναγκαίος.
Θα πρέπει να προβλεφθεί προθεσµία εντός της οποίας η
Επιτροπή πρέπει να κινήσει διαδικασία έναντι µιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, καθώς και προθεσµία εντός της
οποίας πρέπει να λάβει οριστική απόφαση για τη συµβατότητα ή το ασυµβίβαστο της συγκέντρωσης αυτής µε την
κοινή αγορά. Οι προθεσµίες αυτές θα πρέπει να παρατείνονται στις περιπτώσεις που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
προτείνουν δεσµεύσεις για να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά, προκειµένου να παρέχεται επαρκής
χρόνος για την ανάλυση των εν λόγω προτάσεων και την
εξέταση των επιπτώσεών τους στην αγορά, καθώς και για τις
διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και µε τους ενδιαφερόµενους τρίτους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα για
περιορισµένη παράταση της προθεσµίας εντός της οποίας η
Επιτροπή πρέπει να εκδώσει οριστική απόφαση, προκειµένου
να παρέχεται επαρκής χρόνος για την εξέταση της υπόθεσης
και την εξακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών και των
ισχυρισµών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
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Μία συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν:

Όταν συµµορφώνονται µε αποφάσεις της Επιτροπής, οι επιχειρήσεις και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται δεν θα
πρέπει να υποχρεώνονται να παραδεχθούν ότι έχουν διαπράξει παραβάσεις, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωµένοι
να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές µε πραγµατικά γεγονότα
και να παρέχουν έγγραφα, ακόµη και αν οι πληροφορίες
αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη στοιχειοθέτηση
τέτοιων παραβάσεων εκ µέρους τους ή εκ µέρους άλλων.

2.

Για λόγους διαφάνειας, όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής
που δεν έχουν καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα θα πρέπει να
τυγχάνουν ευρείας δηµοσιότητας. Στο πλαίσιο της διασφάλισης των δικαιωµάτων άµυνας των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, ιδίως το δικαίωµα πρόσβασης στο σχετικό φάκελο,
έχει σηµασία να προστατεύεται το επιχειρηµατικό απόρρητο.
Θα πρέπει επίσης να τηρούνται εµπιστευτικές οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων
χωρών στο πλαίσιο του δικτύου.

εκτός εάν κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος µέλος.

Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού θα
πρέπει να εξασφαλίζεται µε την επιβολή, κατά περίπτωση,
προστίµων και χρηµατικών ποινών. Θα πρέπει να αναγνωρισθεί στο ∆ικαστήριο πλήρης σχετική δικαιοδοσία σύµφωνα
µε το άρθρο 229 της συνθήκης.

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν όλες οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον
κράτη µέλη, υπερβαίνει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ·

Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι συνθήκες υπό τις οποίες
πραγµατοποιούνται σε τρίτες χώρες συγκεντρώσεις στις
οποίες συµµετέχουν επιχειρήσεις που έχουν την έδρα ή τα
κύρια πεδία της δραστηριότητός τους στην Κοινότητα, και
να παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να λαµβάνει από
το Συµβούλιο κατάλληλη εντολή διαπραγµατεύσεων, προκειµένου να αντιµετωπίζει τις εν λόγω επιχειρήσεις χωρίς
διακρίσεις.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει καθ' ουδένα τρόπο τα συλλογικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως αναγνωρίζονται
στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τυχόν
υποχρέωση ενηµέρωσής των αναγνωρισµένων εκπροσώπων
τους ή διαβούλευσης µαζί τους βάσει του κοινοτικού ή του
εθνικού δικαίου.
Η Επιτροπή θα πρέπει να δύναται να καθορίζει λεπτοµερείς
κανόνες όσον αφορά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε τις διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Για
τη θέσπιση των εκτελεστικών διατάξεων, η Επιτροπή θα
πρέπει να επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 23,

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν παγκοσµίως
όλες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ και
β) δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, εντός της Κοινότητας, συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατοµµυρίων ευρώ,

3. Μία συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που
προβλέπονται στην παράγραφο 2 έχει κοινοτική διάσταση, εφόσον:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν παγκοσµίως
όλες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ·

γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη µέλη που λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β), δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κάθε
µία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 25 εκατοµµυρίων ευρώ και
δ) δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, εντός της Κοινότητας συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατοµµυρίων ευρώ,
εκτός εάν κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος µέλος.
4. Βάσει των στατιστικών στοιχείων τα οποία µπορούν να παρέχονται τακτικά από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή υποβάλει στο Συµβούλιο µέχρι την 1η Ιουλίου 2009, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή των κατωτάτων ορίων και των κριτηρίων που θεσπίζονται στις
παραγράφους 2 και 3 και µπορεί να υποβάλει προτάσεις σύµφωνα
µε την παράγραφο 5.
5. Μετά την υποβολή της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και µε πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο µπορεί,
αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, να επανεξετάζει τα κατώτατα
όρια και τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 2
Εκτίµηση των συγκεντρώσεων

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Σύµφωνα µε τους στόχους του παρόντος κανονισµού και τις
ακόλουθες διατάξεις, οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που εµπίπτουν
στον παρόντα κανονισµό αξιολογούνται προκειµένου να διαπιστωθεί
κατά πόσον είναι συµβατές µε την κοινή αγορά.
Κατά την εκτίµηση αυτή, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη:

Πεδίο εφαρµογής
1.
Ο παρών κανονισµός ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις µε
κοινοτική διάσταση, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 5 και του άρθρου 22.

α) την ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού εντός της κοινής αγοράς µε γνώµονα,
µεταξύ άλλων, τη διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών καθώς
και τον πραγµατικό ή δυνητικό ανταγωνισµό από τις επιχειρήσεις που ευρίσκονται εντός ή εκτός της Κοινότητας·
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β) τη θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην αγορά και τη
χρηµατοοικονοµική τους ισχύ, τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής που έχουν οι προµηθευτές και αγοραστές, την πρόσβασή
τους στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των
προϊόντων, την ύπαρξη τυχόν νοµικών ή άλλων εµποδίων κατά
την είσοδο, την εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των
σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των ενδιάµεσων
και τελικών καταναλωτών, καθώς και την εξέλιξη της τεχνικής
και οικονοµικής προόδου, εφόσον η εξέλιξη αυτή είναι προς το
συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον
ανταγωνισµό.
2.
Οι συγκεντρώσεις που δεν ενδέχεται να παρακωλύουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε
σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή
της ενίσχυσης µιας δεσπόζουσας θέσης, κηρύσσονται συµβατές µε
την κοινή αγορά.
3.
Οι συγκεντρώσεις που ενδέχεται να παρακωλύουν σηµαντικά
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην κοινή αγορά ή σε σηµαντικό
τµήµα της, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης
µιας δεσπόζουσας θέσης, κηρύσσονται ασυµβίβαστες µε την κοινή
αγορά.
4.
Στο µέτρο που η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που αποτελεί
συγκέντρωση σύµφωνα µε το άρθρο 3 έχει ως αντικείµενο ή ως
αποτέλεσµα τον συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, ο συντονισµός αυτός αξιολογείται σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφοι 1
και 3 της συνθήκης, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η
πράξη είναι συµβατή µε την κοινή αγορά.
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β) την απόκτηση, από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν
ήδη µία τουλάχιστον επιχείρηση ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε την αγορά τίτλων ή στοιχείων του
ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλο τρόπο, ελέγχου στο σύνολο
ή σε τµήµατα µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.

2. Ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα
τα οποία, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλα, και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών,
παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας επιχείρησης, και ιδίως από:
α) δικαιώµατα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή µέρους των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης·
β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων µιας επιχείρησης.

3.

Ο έλεγχος αποκτάται από πρόσωπα ή επιχειρήσεις τα οποία:

α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις
συµβάσεις αυτές· ή
β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις
συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που
απορρέουν από αυτές.

5.
Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη
ιδίως:

4. Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληροί µόνιµα όλες
τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας αποτελεί
συγκέντρωση κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β).

— εάν δύο ή περισσότερες µητρικές εταιρείες ασκούν σε σηµαντικό
βαθµό δραστηριότητες στην ίδια αγορά µε την κοινή επιχείρηση
ή σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων από αυτήν της
κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά στενά συνδεόµενη
µε την αγορά αυτή,

5.

— εάν ο συντονισµός που απορρέει ευθέως από τη δηµιουργία της
κοινής επιχείρησης παρέχει στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις τη
δυνατότητα να εξαλείψουν τον ανταγωνισµό για µεγάλο µέρος
των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Ορισµός της συγκέντρωσης
1.
Συγκέντρωση θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη
µεταβολή του ελέγχου από:
α) τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουµένως ανεξάρτητων
επιχειρήσεων ή τµηµάτων επιχειρήσεων· ή

∆εν θεωρείται ότι υπάρχει συγκέντρωση:

α) στις περιπτώσεις που πιστωτικοί ή άλλοι χρηµατοοικονοµικοί
οργανισµοί ή ασφαλιστικές εταιρείες, στις συνήθεις δραστηριότητες των οποίων περιλαµβάνεται η εµπορία και η διαπραγµάτευση τίτλων για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό
τρίτων, κατέχουν προσωρινά τίτλους µιας επιχείρησης που
απέκτησαν µε σκοπό την µεταπώλησή τους, εφόσον δεν ασκούν
τα δικαιώµατα ψήφου που παρέχουν οι τίτλοι αυτοί µε σκοπό
να καθορίσουν την ανταγωνιστική συµπεριφορά της επιχείρησης
ή εφόσον ασκούν τα δικαιώµατα ψήφου µε µοναδικό σκοπό να
προετοιµάσουν τη διάθεση του συνόλου ή µέρους της εν λόγω
επιχείρησης ή των περιουσιακών της στοιχείων ή τη διάθεση
αυτών των τίτλων, η δε διάθεση αυτή πραγµατοποιείται εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία απόκτησης των τίτλων· η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται από την Επιτροπή κατόπιν
αιτήσεως, εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί ή εταιρείες αποδεικνύουν ότι δεν ήταν εύλογα δυνατή η διάθεση εντός της ορισθείσας προθεσµίας·
β) όταν τον έλεγχο ασκεί πρόσωπο εντεταλµένο από τη δηµόσια
αρχή δυνάµει της νοµοθεσίας κράτους µέλους σχετικά µε την
εκκαθάριση, την πτώχευση, την παύση πληρωµών, τον πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία·
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γ) όταν οι πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)
πραγµατοποιούνται από εταιρείες χαρτοφυλακίου οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της τετάρτης οδηγίας
78/660/EOK του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της
συνθήκης περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων
µορφών (1), υπό τον όρο ωστόσο ότι τα δικαιώµατα ψήφου που
απορρέουν από τις κατεχόµενες συµµετοχές ασκούνται, ιδίως
όσον αφορά το διορισµό µελών των οργάνων διοίκησης και εποπτείας των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν συµµετοχές, µόνο για
τη διασφάλιση της ακέραιης αξίας των επενδύσεων αυτών και
όχι για τον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Άρθρο 4
Προηγούµενη κοινοποίηση συγκεντρώσεων και προηγούµενη
παραποµπή κατόπιν αιτήσεως των µερών που προβαίνουν στη
κοινοποίηση
1.
Οι κατά τον παρόντα κανονισµό πράξεις συγκέντρωσης µε
κοινοτική διάσταση κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την
πραγµατοποίησή τους και µετά τη σύναψη της συµφωνίας, τη
δηµοσίευση της δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση
ελέγχουσας συµµετοχής.
Η κοινοποίηση µπορεί επίσης να γίνεται στις περιπτώσεις που οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις αποδεικνύουν στην Επιτροπή την
ύπαρξη καλόπιστης προθέσεως για σύναψη συµφωνίας ή, σε περίπτωση δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς, εφόσον έχουν δηµοσιοποιήσει πρόθεση ανάλογης προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η σχεδιαζόµενη συµφωνία ή δηµόσια προσφορά εξαγοράς θα καταλήξει
σε συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση.
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ο όρος «κοινοποιηθείσα συγκέντρωση» καλύπτει επίσης τις σχεδιαζόµενες συγκεντρώσεις που κοινοποιούνται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο. Για τους
σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, ο όρος «συγκέντρωση» καλύπτει
και τις σχεδιαζόµενες συγκεντρώσεις κατά την έννοια του δεύτερου
εδαφίου.
2.
Οι συγκεντρώσεις που συνίστανται σε συγχώνευση κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή σε απόκτηση
από κοινού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1
στοιχείο β), κοινοποιούνται από κοινού από τους συµµετέχοντες
στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις, η κοινοποίηση γίνεται
από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο του
συνόλου ή µέρους µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.
3.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού,
δηµοσιεύει το γεγονός της κοινοποίησης, µνηµονεύοντας τα ονόµατα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, τη χώρα προέλευσής τους,
τη φύση της συγκέντρωσης και τους σχετικούς οικονοµικούς
κλάδους. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη το έννοµο συµφέρον των
επιχειρήσεων προς προστασία του επιχειρηµατικού τους απορρήτου.
4.
Πριν από την κοινοποίηση µιας συγκέντρωσης κατά την
έννοια της παραγράφου 1, τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2, µπορούν να ενηµερώνουν την
Επιτροπή, µε υποβολή αιτιολογηµένης αναφοράς, ότι η συγκέ(1) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).
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ντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε
αγορά κράτους µέλους που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτής
αγοράς, και θα πρέπει, ως εκ τούτου να εξετασθεί, εν όλω ή εν
µέρει, από το εν λόγω κράτος µέλος.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως την αναφορά αυτή σε όλα τα κράτη
µέλη. Το κράτος µέλος, που αναφέρεται στην αιτιολογηµένη αναφορά, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αναφοράς, εκφράζει τη συµφωνία ή τη διαφωνία του όσον αφορά την
αίτηση παραποµπής της υπόθεσης. Εφόσον το κράτος µέλος δεν
λάβει σχετική απόφαση εντός της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι
συµφωνεί.
Αν το κράτος µέλος δεν διαφωνεί, η Επιτροπή, εφόσον θεωρεί ότι
υπάρχει τέτοια διακριτή αγορά και ότι ανταγωνισµός σε αυτήν την
αγορά ενδέχεται να επηρεασθεί σηµαντικά από τη συγκέντρωση,
µπορεί να αποφασίζει την παραποµπή του συνόλου ή µέρους της
υπόθεσης στις αρµόδιες αρχές αυτού του κράτους µέλους προκειµένου να εφαρµοσθεί η εθνική του νοµοθεσία περί ανταγωνισµού.
Η απόφαση παραποµπής ή µη της υπόθεσης, σύµφωνα µε το τρίτο
εδάφιο, λαµβάνεται εντός 25 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αιτιολογηµένης αναφοράς από την Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για την απόφασή της αυτή. Αν η
Επιτροπή δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσµία αυτής, θεωρείται
ότι αποφάσισε την παραποµπή της υπόθεσης, σύµφωνα µε την αναφορά που υπέβαλαν τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
Αν η Επιτροπή αποφασίσει ή θεωρείται ότι έχει αποφασίσει,
σύµφωνα µε το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο την παραποµπή του
συνόλου της υπόθεσης, δεν γίνεται κοινοποίηση σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 και ισχύει η εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Το
άρθρο 9 παράγραφοι 6 έως 9 εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών.
5. Όσον αφορά την περίπτωση συγκέντρωσης, όπως ορίζεται
στο άρθρο 3, η οποία δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά την έννοια
του άρθρου 1, και η οποία υπόκειται σε έλεγχο σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία τριών τουλάχιστον κρατών µελών, τα πρόσωπα ή
οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 µπορούν, πριν
από οποιαδήποτε κοινοποίησή της στις αρµόδιες αρχές, να
ενηµερώνουν την Επιτροπή µε την υποβολή αιτιολογηµένης αναφοράς, ότι η συγκέντρωση θα πρέπει να εξετασθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως την αναφορά αυτή σε όλα τα κράτη
µέλη.
Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αρµόδιο για την εξέταση της
συγκέντρωσης δυνάµει της εθνικής του νοµοθεσίας µπορεί, εντός
15 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αιτιολογηµένης αναφοράς, να εκφράσει τη διαφωνία του όσον αφορά το αίτηµα παραποµπής της υπόθεσης.
Σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα κράτος µέλος έχει εκφράσει τη
διαφωνία του σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο εντός της προθεσµίας
των 15 εργάσιµων ηµερών, η υπόθεση δεν παραπέµπεται. Η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως όλα τα κράτη µέλη καθώς και τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα και επιχειρήσεις για οποιαδήποτε τέτοια διαφωνία.
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Εάν κανένα κράτος µέλος δεν έχει εκφράσει διαφωνία σύµφωνα µε
το τρίτο εδάφιο εντός της προθεσµίας των 15 εργάσιµων ηµερών, η
συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει κοινοτική διάσταση και κοινοποιείται στην Επιτροπή σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2. Στην
περίπτωση αυτή, κανένα κράτος µέλος δεν εφαρµόζει την εθνική
του νοµοθεσία περί ανταγωνισµού στην εν λόγω συγκέντρωση.
6.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5, µέχρι την 1η Ιουλίου 2009. Κατόπιν της υποβολής της έκθεσης αυτής και µετά από πρόταση της
Επιτροπής, το Συµβούλιο µπορεί, µε ειδική πλειοψηφία, να αναθεωρεί τις παραγράφους 4 και 5.

Άρθρο 5
Υπολογισµός του κύκλου εργασιών
1.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την έννοια του παρόντος
κανονισµού περιλαµβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από συµµετέχουσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονοµικού έτους και που
αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν
οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων καθώς και ο φόρος προστιθέµενης
αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών. Ο συνολικός κύκλος εργασιών µιας συµµετέχουσας επιχείρησης δεν περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων ή την παροχή
υπηρεσιών µεταξύ οποιωνδήποτε από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Ο κύκλος εργασιών, στην Κοινότητα ή σε κράτος µέλος, περιλαµβάνει την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές, είτε στην Κοινότητα είτε στο εν λόγω κράτος
µέλος.
2.
Κατά παρέκκλιση από τη παράγραφο 1, εφόσον η συγκέντρωση πραγµατοποιείται µε την απόκτηση τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, ασχέτως αν τα τµήµατα αυτά έχουν ή όχι
νοµική προσωπικότητα, λαµβάνεται υπόψη, όσον αφορά τον
πωλητή ή τους πωλητές, µόνον ο κύκλος εργασιών ο σχετικός µε
τα τµήµατα που αποτελούν αντικείµενο της συγκέντρωσης.
Ωστόσο, δύο ή περισσότερες πράξεις κατά την έννοια του πρώτου
εδαφίου, οι οποίες πραγµατοποιούνται εντός περιόδου δύο ετών
µεταξύ των ιδίων προσώπων ή επιχειρήσεων δεν αντιµετωπίζονται
ως µία και αυτή συγκέντρωση που προκύπτει κατά την ηµεροµηνία
της τελευταίας πράξης.
3.

Αντί του κύκλου εργασιών λαµβάνεται υπόψη:

α) για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους λοιπούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, το συνολικό ποσό των ακόλουθων κατηγοριών εσόδων, όπως ορίζονται από την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του
Συµβουλίου (1), αφού αφαιρεθούν, κατά περίπτωση, ο φόρος
προστιθέµενης αξίας και οι άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα
µε τα εν λόγω προϊόντα:
i) έσοδα από τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα,
ii) έσοδα από τίτλους:
— έσοδα από µετοχές, µερίδια και άλλους τίτλους
µεταβλητής αποδόσεως,
( ) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.
1
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— έσοδα από συµµετοχές,
— έσοδα από µερίδια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις,
iii) προµήθειες,
iv) καθαρά κέρδη από χρηµατοπιστωτικές πράξεις,
v) άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως.
Ο κύκλος εργασιών ενός πιστωτικού ή χρηµατοοικονοµικού
ιδρύµατος στην Κοινότητα ή σε κράτος µέλος περιλαµβάνει τα
στοιχεία των εσόδων, όπως ορίζονται ανωτέρω, τα οποία πραγµατοποιεί υποκατάστηµα ή τµήµα του ιδρύµατος αυτού, εγκατεστηµένο στην Κοινότητα ή στο εν λόγω κράτος µέλος,
ανάλογα µε την περίπτωση·
β) για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η αξία των ακαθάριστων
ασφαλίστρων που περιλαµβάνουν όλα τα εισπραχθέντα και προς
είσπραξη ποσά δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που
έχουν συναφθεί από αυτές ή για λογαριασµό τους, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλίστρων που έχουν εκχωρηθεί στους αντασφαλιστές και µετά την έκπτωση των φόρων και λοιπών τελών
που εισπράττονται βάσει του ποσού των ασφαλίστρων ή του
συνολικού µεγέθους του ποσού αυτού. Όσον αφορά το άρθρο
1 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 στοιχεία β), γ)
και δ) και το τελευταίο τµήµα των δύο αυτών παραγράφων,
λαµβάνονται υπόψη αντίστοιχα τα ακαθάριστα ασφάλιστρα που
καταβάλλουν οι κάτοικοι της Κοινότητας ή οι κάτοικοι ενός
κράτους µέλους.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο συνολικός κύκλος
εργασιών µιας συµµετέχουσας επιχείρησης κατά τον παρόντα κανονισµό, προκύπτει από το άθροισµα των κύκλων εργασιών των ακόλουθων επιχειρήσεων:
α) της συµµετέχουσας επιχείρησης·
β) των επιχειρήσεων στις οποίες οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διαθέτουν άµεσα ή έµµεσα:
i) περισσότερο από το ήµισυ του µετοχικού κεφαλαίου ή της
εταιρικής περιουσίας, ή
ii) περισσότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, ή
iii) την εξουσία να διορίζουν περισσότερα από τα µισά µέλη
του εποπτικού ή διοικητικού συµβουλίου ή των οργάνων
που εκπροσωπούν κατά νόµο τις επιχειρήσεις αυτές, ή
iv) το δικαίωµα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των επιχειρήσεων αυτών·
γ) των επιχειρήσεων που διαθέτουν στη συµµετέχουσα επιχείρηση
τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο στοιχείο
β)·
δ) των επιχειρήσεων στις οποίες µια επιχείρηση αναφερόµενη στο
στοιχείο γ) διαθέτει τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στο στοιχείο β)·
ε) των επιχειρήσεων στις οποίες δύο ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ), διαθέτουν
από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται
στο στοιχείο β).
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5.
Εφόσον επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη συγκέντρωση
διαθέτουν από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που απαριθµούνται στην παράγραφο 4 στοιχείο β), κατά τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού:
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ή
β) οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις παραβαίνουν µία από τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την απόφαση.

α) δεν λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από
την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της κοινής
επιχείρησης και καθεµιάς από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή
κάθε άλλης επιχείρησης που συνδέεται µε µία από αυτές κατά
την έννοια της παραγράφου 4 στοιχεία β) έως ε)·

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3, η Επιτροπή µπορεί να
λαµβάνει απόφαση δυνάµει της παραγράφου 1, χωρίς να δεσµεύεται
από τις προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος
1.

β) λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από την
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών µεταξύ της κοινής επιχείρησης και κάθε τρίτης επιχείρησης. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών επιµερίζεται εξίσου στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις.

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις καθώς και τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών.

Άρθρο 6
Εξέταση της κοινοποίησης και κίνηση της διαδικασίας
1.

Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση µόλις τη λάβει.

α) Εφόσον καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού, εκδίδει σχετική απόφαση.
β) Εφόσον διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, αν και
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, δεν προκαλεί
σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε την κοινή
αγορά, αποφασίζει να µην αντιταχθεί και την κηρύσσει συµβατή
µε την κοινή αγορά.
Η απόφαση που κηρύσσει µία συγκέντρωση συµβατή µε την
κοινή αγορά θεωρείται ότι καλύπτει τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση
της συγκέντρωσης.
γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και προκαλεί σοβαρές
αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε την κοινή αγορά,
αποφασίζει να κινήσει διαδικασία. Με την επιφύλαξη του άρθρου
9, οι εν λόγω διαδικασίες περατώνονται µε την έκδοση απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφοι 1 ως 4, εκτός αν οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις έχουν αποδείξει κατά τρόπο που
ικανοποιεί την Επιτροπή ότι εγκατέλειψαν τη συγκέντρωση.
2.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, κατόπιν τροποποιήσεων
που επέφεραν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µια κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση δεν δηµιουργεί πλέον σοβαρές αµφιβολίες κατά την
έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο γ), κηρύσσει τη συγκέντρωση
συµβατή µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχείο β).
Η απόφαση της Επιτροπής, βάσει του άρθρου 1 στοιχείο β), µπορεί
να συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις για να εξασφαλίζεται ή
συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε τις δεσµεύσεις
που έχουν αναλάβει έναντι της Επιτροπής προκειµένου να καταστεί
η συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά.
3.
Η Επιτροπή µπορεί να ανακαλεί την απόφαση που έλαβε
βάσει της παραγράφου 1 στοιχεία α) ή β), εφόσον:
α) η απόφαση βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία για τα οποία είναι
υπεύθυνη µία από τις επιχειρήσεις ή η έκδοση της απόφασης
προκλήθηκε δολίως·

Άρθρο 7
Αναστολή της συγκέντρωσης
1. Μια συγκέντρωση µε κοινοτική διάσταση, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1, ή που θα εξετασθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παράγραφος 5, δεν πραγµατοποιείται πριν από την κοινοποίησή της ούτε πριν να κηρυχθεί συµβατή µε την κοινή αγορά
κατόπιν απόφασης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β),
ή του άρθρου 8 παράγραφοι 1 ή 2 ή µε βάση το τεκµήριο του
άρθρου 10 παράγραφος 6.
2. Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει την πραγµατοποίηση δηµόσιας προσφοράς εξαγοράς ή µια σειρά συναλλαγών σε τίτλους,
συµπεριλαµβανοµένων των µετατρέψιµων σε άλλους τίτλους εισηγµένους σε αγορά, όπως η χρηµατιστηριακή, µέσω των οποίων
αποκτάται έλεγχος κατά την έννοια του άρθρου 3 από τους διάφορους πωλητές, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) η συγκέντρωση κοινοποιείται αµελλητί στην Επιτροπή σύµφωνα
µε το άρθρο 4 και
β) ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από
τους εν λόγω τίτλους ή τα ασκεί µόνο για να διατηρήσει την
πλήρη αξία της επένδυσής του βάσει παρεκκλίσεως που παρέχει
η Επιτροπή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
3. Η Επιτροπή µπορεί, µετά από αίτηση, να χορηγήσει απαλλαγή
από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι παράγραφοι 1 ή 2. Η
αίτηση για χορήγηση απαλλαγής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Για
την απόφασή της αυτή, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων,
τις επιπτώσεις της αναστολής σε µία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη συγκέντρωση ή σε τρίτους, καθώς
και την απειλή που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον ανταγωνισµό. Η εν λόγω απαλλαγή µπορεί να συνοδεύεται από όρους
και υποχρεώσεις µε σκοπό να εξασφαλίζονται συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Η απαλλαγή είναι δυνατόν να ζητείται ή
να παρέχεται οποτεδήποτε, είτε πριν από την κοινοποίηση, είτε µετά
τη συναλλαγή.
4. Το κύρος κάθε συναλλαγής που πραγµατοποιείται κατά παράβαση της παραγράφου 1 εξαρτάται από απόφαση που λαµβάνεται
κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του
άρθρου 8 παράγραφοι 1, 2 ή 3, ή από την εφαρµογή του τεκµηρίου του άρθρου 10 παράγραφος 6.
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Ωστόσο, το παρόν άρθρο ουδόλως θίγει το κύρος των συναλλαγών
σε τίτλους, περιλαµβανοµένων και τίτλων µετατρέψιµων σε άλλους
τίτλους που είναι εισηγµένοι σε αγορά όπως η χρηµατιστηριακή,
εκτός εάν ο αγοραστής ή ο πωλητής γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι η σχετική συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε κατά παράβαση
της παραγράφου 1.

Άρθρο 8
Εξουσίες της Επιτροπής να λαµβάνει αποφάσεις
1.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, κατόπιν τροποποιήσεων
που επέφεραν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µία κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση πληροί το κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 2 και
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, τα
κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, εκδίδει απόφαση µε την οποία κηρύσσει τη συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή
αγορά.
Η απόφαση που κηρύσσει µία συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή
αγορά θεωρείται ότι καλύπτει τους περιορισµούς που συνδέονται
άµεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.
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η Επιτροπή µπορεί:
— να απαιτεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να λύσουν τη
συγκέντρωση, ιδίως µε τη διάλυση της συγχώνευσης ή τη
διάθεση όλων των µετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού που
έχουν αποκτήσει, ούτως ώστε να επανέλθει η κατάσταση που
επικρατούσε πριν από την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.
Στις περιπτώσεις που η αποκατάσταση αυτή δεν είναι δυνατή
µέσω της λύσης της συγκεντρώσεως, η Επιτροπή µπορεί να
λαµβάνει οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέτρο για την κατά το
δυνατόν επίτευξη αυτής της επανόδου στην προτέρα κατάσταση.
— να διατάσσει τη λήψη άλλου κατάλληλου µέτρου για να εξασφαλίζει τη λύση της συγκέντρωσης από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ή τη λήψη άλλων µέτρων αποκατάστασης, που
απαιτεί η απόφασή της.
Στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, τα µέτρα αυτά µπορούν να επιβάλλονται είτε µε απόφαση
που λαµβάνεται δυνάµει της παραγράφου 3 είτε µε χωριστή απόφαση.
5. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει προσωρινά µέτρα κατάλληλα
για την αποκατάσταση ή τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσµατικού
ανταγωνισµού στην περίπτωση που µια συγκέντρωση:

2.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, κατόπιν τροποποιήσεων
που επέφεραν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, µία κοινοποιηθείσα
συγκέντρωση πληροί το κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 2 και,
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, τα
κριτήρια του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, εκδίδει απόφαση µε την οποία κηρύσσει τη συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή
αγορά.

α) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση του άρθρου 7 και δεν έχει
ακόµα ληφθεί απόφαση ως προς τη συµβατότητα της συγκέντρωσης µε την κοινή αγορά·

Η απόφαση της Επιτροπής µπορεί να συνοδεύεται από όρους και
υποχρεώσεις για να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι
της Επιτροπής προκειµένου να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε
την κοινή αγορά.

γ) έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και έχει κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε την
κοινή αγορά.

Η απόφαση που κηρύσσει µία συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή
αγορά θεωρείται ότι καλύπτει τους περιορισµούς που συνδέονται
άµεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.
3.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µία συγκέντρωση πληροί
το κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 ή, στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4, δεν πληροί τα κριτήρια
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης, εκδίδει απόφαση µε
την οποία κηρύσσει τη συγκέντρωση ασυµβίβαστη µε την κοινή
αγορά.
4.

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µια συγκέντρωση:

α) έχει ήδη πραγµατοποιηθεί και ότι η συγκέντρωση αυτή έχει
κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά· ή
β) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση ενός όρου που συνοδεύει
απόφαση που ελήφθη δυνάµει της παραγράφου 2, µε την οποία
έχει διαπιστωθεί ότι, αν δεν υπήρχε ο όρος αυτός, η συγκέντρωση θα πληρούσε το κριτήριο που καθορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 ή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 4, δεν θα πληρούσε τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης,

β) έχει πραγµατοποιηθεί κατά παράβαση ενός όρου που συνοδεύει
µια απόφαση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

6. Η Επιτροπή µπορεί να ανακαλεί την απόφαση που έλαβε
βάσει της παραγράφου 1 ή 2, εφόσον:
α) η κήρυξη της συµβατότητας βασίσθηκε σε ανακριβή στοιχεία
για τα οποία είναι υπεύθυνη µία από τις επιχειρήσεις, ή εφόσον
προκλήθηκε δολίως· ή
β) οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις παραβαίνουν µία από τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την απόφαση.
7. Η Επιτροπή µπορεί να λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 3, χωρίς να δεσµεύεται από τις προθεσµίες
που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στις περιπτώσεις
όπου:
α) διαπιστώνει ότι µια συγκέντρωση έχει πραγµατοποιηθεί:
i) κατά παράβαση ενός όρου που συνοδεύει απόφαση που
ελήφθη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή
ii) κατά παράβαση ενός όρου που συνοδεύει απόφαση που
ελήφθη βάσει της παραγράφου 2 και σύµφωνα µε το άρθρο
10 παράγραφος 2, µε την οποία έχει διαπιστωθεί ότι, εάν
δεν υπήρχε ο όρος αυτός, η συγκέντρωση θα προκαλούσε
σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε την
κοινή αγορά· ή
β) µια απόφαση έχει ανακληθεί δυνάµει της παραγράφου 6.
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8.
Η Επιτροπή κοινοποιεί αµελλητί την απόφασή της στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις καθώς και τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών.

Άρθρο 9
Παραποµπή στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
1.
Με απόφαση την οποία κοινοποιεί αµέσως στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και στις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µελών,
η Επιτροπή µπορεί να παραπέµπει µια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
στις αρµόδιες αρχές του οικείου κράτους µέλους, ως ακολούθως.
2.
Εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής
αντιγράφου της κοινοποίησης, ένα κράτος µέλος, µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής, µπορεί να
ενηµερώνει την τελευταία, η οποία ενηµερώνει εν συνεχεία τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ότι:
α) µια συγκέντρωση απειλεί να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό σε αγορά του κράτους µέλους αυτού, η οποία φέρει όλα τα
χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς· ή
β) µία συγκέντρωση επηρεάζει τον ανταγωνισµό σε αγορά του
κράτους µέλους αυτού, η οποία φέρει όλα τα χαρακτηριστικά
διακριτής αγοράς και δεν αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής
αγοράς.
3.
Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι, λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω
αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και τη γεωγραφική αγορά αναφοράς
κατά την έννοια της παραγράφου 7, υπάρχει αυτή η διακριτή αγορά
και η προβαλλόµενη απειλή:
α) εξετάζει η ίδια την υπόθεση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό· ή
β) παραπέµπει το σύνολο ή µέρος της υπόθεσης στην αρµόδια
αρχή του οικείου κράτους µέλους προκειµένου να εφαρµοσθεί η
εθνική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού του εν λόγω κράτους.
Αν, αντιθέτως η Επιτροπή κρίνει ότι δεν υφίσταται η διακριτή αυτή
αγορά ή απειλή, λαµβάνει σχετική απόφαση την οποία απευθύνει
προς το οικείο κράτος µέλος και εξετάζει ή ίδια την υπόθεση
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.
Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος πληροφορεί την Επιτροπή
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο β), ότι µια συγκέντρωση
επηρεάζει µια διακριτή αγορά εντός του εδάφους του, η οποία δεν
αποτελεί σηµαντικό τµήµα της κοινής αγοράς, η Επιτροπή παραπέµπει το σύνολο ή µέρος της υπόθεσης που αφορά την εν λόγω διακριτή αγορά, εάν θεωρεί ότι επηρεάζεται η αγορά αυτή.
4.
Οι αποφάσεις για την παραποµπή ή τη µη παραποµπή µιας
υπόθεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3 λαµβάνονται:
α) κατά κανόνα, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο
10 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει
κινήσει διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)· ή
β) εντός ανώτατης προθεσµίας 65 εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής συγκέντρωσης, εφόσον η Επιτροπή έχει
κινήσει διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοι-
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χείο γ), χωρίς να προβεί στις προκαταρκτικές ενέργειες για τη
λήψη των αναγκαίων µέτρων δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφοι
2, 3 ή 4, προκειµένου να διατηρήσει ή να αποκαταστήσει συνθήκες αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη σχετική αγορά.

5. Αν, εντός της προθεσµίας των 65 εργάσιµων ηµερών που
αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β), η Επιτροπή, παρά την
υπόµνηση του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, δεν έχει λάβει απόφαση περί παραποµπής σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ούτε έχει
προβεί στις προκαταρκτικές ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β), θεωρείται ότι έχει αποφασίσει να παραπέµψει
την υπόθεση στο οικείο κράτος µέλος σύµφωνα µε την παράγραφο
3 στοιχείο β).

6. Οι αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους αποφασίζουν για την υπόθεση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εντός 45 εργάσιµων ηµερών µετά την παραποµπή από την Επιτροπή, οι αρµόδιες αρχές του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους
ενηµερώνουν όλες τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις για το αποτέλεσµα µιας πρώτης αξιολόγησής τους σχετικά µε τον ανταγωνισµό
και για τα τυχόν περαιτέρω µέτρα που προτείνει να ληφθούν. Το
συγκεκριµένο κράτος µέλος µπορεί, κατ' εξαίρεση, να αναστέλλει
την προθεσµία αυτή στην περίπτωση που δεν του έχουν παρασχεθεί
από τις επιχειρήσεις οι αναγκαίες πληροφορίες, όπως ορίζονται από
την εθνική νοµοθεσία του περί ανταγωνισµού.

Στην περίπτωση που η εθνική νοµοθεσία επιβάλλει κοινοποίηση, η
προθεσµία των 45 εργάσιµων ηµερών αρχίζει από την εργάσιµη
ηµέρα που ακολουθεί εκείνη της παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης από τις αρµόδιες αρχές του συγκεκριµένου κράτους
µέλους.

7. Η γεωγραφική αγορά αναφοράς είναι µια περιοχή όπου οι
συµµετέχουσες επιχειρήσεις προβαίνουν σε προσφορά και ζήτηση
αγαθών και υπηρεσιών, στην οποία οι συνθήκες ανταγωνισµού είναι
επαρκώς οµοιογενείς και η οποία µπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές περιοχές, ιδίως επειδή οι υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού
στις περιοχές αυτές είναι αισθητά διαφορετικές. Κατά την εκτίµηση
αυτή, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ιδίως η φύση και τα
χαρακτηριστικά των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, η ύπαρξη
εµποδίων εισόδου στην αγορά, οι προτιµήσεις των καταναλωτών, η
ύπαρξη αισθητών διαφορών µεταξύ της εξεταζόµενης περιοχής και
των γειτονικών περιοχών όσον αφορά τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων ή οι σηµαντικές διαφορές στις τιµές.

8. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το οικείο κράτος
µέλος µπορεί να λαµβάνει µόνο τα µέτρα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στη σχετική αγορά.

9. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης, κάθε
κράτος µέλος µπορεί να προσφύγει στο ∆ικαστήριο και να ζητήσει,
ιδίως, την εφαρµογή του άρθρου 243 της συνθήκης, προκειµένου
να επιτύχει την εφαρµογή της εθνικής του νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.
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Άρθρο 10
Προθεσµίες για την κίνηση διαδικασίας και τη λήψη
αποφάσεων
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, οι προβλεπόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται το αργότερο εντός 25 εργάσιµων ηµερών. Η προθεσµία
αυτή αρχίζει την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή της
κοινοποίησης ή, εάν τα στοιχεία που πρέπει να παρασχεθούν κατά
την κοινοποίηση δεν είναι πλήρη, την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από
την παραλαβή των πλήρων στοιχείων.
Η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε 35 εργάσιµες ηµέρες, εφόσον
υποβληθεί αίτηση στην Επιτροπή από κράτος µέλος σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 2 ή εφόσον οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις
προτείνουν την ανάληψη δεσµεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 2, προκειµένου να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή
µε την κοινή αγορά.
2.
Οι κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφοι 1 ή 2 αποφάσεις σχετικά µε τις κοινοποιούµενες συγκεντρώσεις, πρέπει να
λαµβάνονται µόλις διαπιστωθεί ότι έχουν αρθεί οι σοβαρές αµφιβολίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
ιδίως λόγω των τροποποιήσεων που επέφεραν οι συµµετέχουσες
επιχειρήσεις, και το αργότερο εντός της προθεσµίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παράγραφος 7 οι κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 παράγραφοι 1 έως 3, αποφάσεις σχετικά µε τις
κοινοποιούµενες συγκεντρώσεις πρέπει να λαµβάνονται το αργότερο
εντός 90 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της κίνησης της
διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή αυξάνεται σε 105 εργάσιµες ηµέρες
στις περιπτώσεις που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις προτείνουν την
ανάληψη δεσµεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο προκειµένου να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή
µε την κοινή αγορά, εκτός αν οι εν λόγω δεσµεύσεις έχουν προταθεί σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 55 ηµερών από την
κίνηση της διαδικασίας.
Οι προθεσµίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο παρατείνονται
επίσης, εάν υποβάλουν σχετική αίτηση τα κοινοποιούντα µέρη εντός
15 εργάσιµων ηµερών το αργότερο από την κίνηση της διαδικασίας
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Τα κοινοποιούντα µέρη µπορούν να υποβάλουν µόνο µία φορά την εν λόγω
αίτηση. Παροµοίως, καθ' οιονδήποτε χρόνο µετά την κίνηση της
διαδικασίας, οι προθεσµίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν να παρατείνονται από την Επιτροπή µε τη συµφωνία των κοινοποιούντων µερών. Η συνολική διάρκεια των παρατάσεων µε βάση
το παρόν εδάφιο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 20 εργάσιµες
ηµέρες.
4.
Οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 3 αναστέλλονται κατ'
εξαίρεση στις περιπτώσεις που η Επιτροπή, λόγω περιστάσεων για
τις οποίες ευθύνεται µια από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση
επιχειρήσεις, υποχρεώθηκε να ζητήσει πληροφορίες µε έκδοση απόφασης κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 ή να διατάξει τη διενέργεια
ελέγχου µε απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 13.
Το πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης για την προθεσµία του άρθρου 9
παράγραφος 4 στοιχείο β).
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5. Όταν το ∆ικαστήριο εκδίδει απόφαση µε την οποία ακυρώνει,
εν όλω ή εν µέρει, απόφαση της Επιτροπής που υπόκειται στις προθεσµίες του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή επανεξετάζει τη συγκέντρωση, προκειµένου να εκδώσει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 6
παράγραφος 1.
Η συγκέντρωση επανεξετάζεται υπό το πρίσµα των συνθηκών που
επικρατούν στην αγορά.
Τα κοινοποιούντα µέρη υποβάλλουν αµέσως νέα κοινοποίηση ή
συµπληρωµατική της αρχικής, εφόσον η τελευταία έχει καταστεί
ελλιπής λόγω αλλαγών που µεσολάβησαν στις συνθήκες της
αγοράς ή στα στοιχεία που είχαν δοθεί. Εφόσον δεν υπάρχουν
τέτοιου είδους αλλαγές, τα µέρη επιβεβαιώνουν αµέσως το γεγονός
αυτό.
Οι προθεσµίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 αρχίζουν την
εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την παραλαβή πλήρων στοιχείων µε
νέα κοινοποίηση, συµπληρωµατική κοινοποίηση ή επιβεβαίωση κατά
την έννοια του τρίτου εδαφίου.
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ισχύουν
επίσης για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 και στο άρθρο 8 παράγραφος 7.
6. Εάν η Επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση δυνάµει του άρθρου
6 παράγραφος 1 στοιχεία β) ή γ) ή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 ή
3 εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι παράγραφοι 1 και 3 του
παρόντος άρθρου αντίστοιχα, θεωρείται ότι η συγκέντρωση έχει
κηρυχθεί συµβατή µε την κοινή αγορά, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 9.

Άρθρο 11
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εξουσία λήψης δηλώσεων
1. Προς εκπλήρωση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος
κανονισµού, η Επιτροπή µπορεί, µε απλή αίτηση ή απόφαση, να
ζητήσει την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β),
καθώς και από τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.
2. Όταν απευθύνει απλή αίτηση παροχής πληροφοριών σε ένα
πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, η Επιτροπή αναφέρει
τη νοµική βάση και το σκοπό της αίτησης, τις συγκεκριµένες
πληροφορίες που ζητά και ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να παρασχεθούν καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπει το
άρθρο 14 για την υποβολή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
3. Όταν η Επιτροπή ζητά µε απόφαση την υποβολή πληροφοριών από πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, αναφέρει τη
νοµική βάση και το σκοπό του αιτήµατός της, τις συγκεκριµένες
πληροφορίες που ζητά και ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας
πρέπει να παρασχεθούν. Επίσης, µνηµονεύονται οι κυρώσεις που
προβλέπει το άρθρο 14 και µνηµονεύονται ή επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 15. Αναφέρεται επίσης το δικαίωµα
προσβολής της απόφασης ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
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4.
Η υποβολή των αιτούµενων πληροφοριών εκ µέρους των συµµετεχουσών επιχειρήσεων γίνεται από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή τους αντιπροσώπους τους και, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, εταιρειών ή ενώσεων χωρίς νοµική προσωπικότητα, από τα
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για την εκπροσώπησή τους από το
νόµο ή το καταστατικό τους. Οι πληροφορίες µπορούν να υποβάλλονται και από δεόντως εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα εξ ονόµατος
των εντολέων τους, οι οποίοι εξακολουθούν να φέρουν πλήρη
ευθύνη σε περίπτωση υποβολής ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών.
5.
Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως αντίγραφο κάθε απόφασης
που λαµβάνει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κατοικία
του προσώπου ή η έδρα της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων
καθώς και στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους το έδαφος του
οποίου επηρεάζεται από τη συγκέντρωση. Κατόπιν ειδικού αιτήµατος της αρµόδιας αρχής ενός κράτους µέλους, η Επιτροπή διαβιβάζει και σε αυτή την αρχή αντίγραφα απλών αιτηµάτων παροχής
πληροφοριών σχετικά µε κοινοποιηµένη συγκέντρωση.
6.
Κατ' αίτηση της Επιτροπής, οι κυβερνήσεις και οι αρµόδιες
αρχές των κρατών µελών της παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται
βάσει του παρόντος κανονισµού.
7.
Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συναινεί προς τούτο,
για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικών µε το αντικείµενο της
έρευνας. Στην αρχή της συνέντευξης, που µπορεί να διεξάγεται
τηλεφωνικά ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα, η Επιτροπή αναφέρει τη
νοµική βάση και το σκοπό της συνέντευξης.
Εφόσον η συνέντευξη δεν διεξάγεται στους χώρους της Επιτροπής ή
τηλεφωνικά ή µε άλλο ηλεκτρονικό µέσο, η Επιτροπή ενηµερώνει εκ
των προτέρων την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο έδαφος
του οποίου λαµβάνει χώρα η συνέντευξη. Εάν ζητηθεί από την
αρµόδια αρχή του εν λόγω κράτους µέλους, οι υπάλληλοι της
αρχής αυτής µπορούν να συνδράµουν τους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα άλλα πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από αυτήν για
τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Άρθρο 12
∆ιεξαγωγή ελέγχων από τις αρχές των κρατών µελών
1.
Μετά από αίτηση της Επιτροπής, οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών διεξάγουν τους ελέγχους που η Επιτροπή κρίνει
αναγκαίους σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 ή που έχει
διατάξει µε απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος
4. Οι υπάλληλοι των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών στους
οποίους έχει ανατεθεί η διεξαγωγή των ελέγχων, καθώς και τα εντεταλµένα ή διορισµένα από τις αρχές αυτές πρόσωπα, ασκούν τις
εξουσίες τους σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.
2.
Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή πρόσωπα µπορούν, εφόσον τους
ζητηθεί από την τελευταία ή από την αρχή ανταγωνισµού του
κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος, να συνδράµουν τους υπαλλήλους της οικείας
αρχής.
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Άρθρο 13

Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής
1. Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει
του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή δύναται να διενεργεί κάθε
αναγκαίο έλεγχο σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.
2. Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχου, έχουν
την εξουσία:
α) να εισέρχονται σε κάθε χώρο, γήπεδο και µεταφορικό µέσο των
επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων·
β) να ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επιχειρηµατικά έγγραφα, ανεξαρτήτως της µορφής αποθήκευσής τους·
γ) να πραγµατοποιούν ή να αποκτούν υπό οποιαδήποτε µορφή
αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εν λόγω βιβλίων και εγγράφων·
δ) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο και βιβλία ή
έγγραφα κατά το χρονικό διάστηµα και στο βαθµό που απαιτούνται για το έλεγχο·
ε) να ζητούν από κάθε εκπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού της
επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων επεξηγήσεις για πραγµατικά
στοιχεία ή έγγραφα που σχετίζονται µε το αντικείµενο και το
σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις απαντήσεις τους.
3. Οι υπάλληλοι και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί από την Επιτροπή για τη διενέργεια ελέγχου ασκούν
τις εξουσίες τους αφού προηγουµένως επιδείξουν γραπτό ένταλµα,
στο οποίο προσδιορίζονται το αντικείµενο και ο σκοπός του ελέγχου, καθώς και οι κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν βάσει του
άρθρου 14 σε περίπτωση που η επίδειξη των ζητούµενων βιβλίων ή
λοιπών επιχειρηµατικών εγγράφων είναι ελλιπής και σε περίπτωση
που αποδεικνύονται ανακριβείς ή παραπλανητικές οι απαντήσεις σε
ερωτήσεις υποβαλλόµενες κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου. Ικανό χρονικό διάστηµα πριν από τη διενέργεια
του ελέγχου η Επιτροπή ειδοποιεί την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ο
έλεγχος.
4. Οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις επιχειρήσεων δέχονται τους
ελέγχους που διατάσσει µε απόφασή της η Επιτροπή. Στην απόφαση
αυτή προσδιορίζονται το αντικείµενο και ο σκοπός του επιτόπιου
ελέγχου, καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξής του και µνηµονεύονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15, καθώς και το
δικαίωµα προσβολής της απόφασης ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Η
Επιτροπή λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις αφού προηγουµένως
ακούσει τις απόψεις της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους στο
έδαφος του οποίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος.
5. Οι υπάλληλοι της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους στο
έδαφος του οποίου πρόκειται να διενεργηθεί ο έλεγχος, καθώς και
τα εντεταλµένα ή διορισθέντα από αυτήν πρόσωπα, εφόσον το
ζητήσει η εν λόγω αρχή ή η Επιτροπή, παρέχουν ενεργό συνδροµή
στους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα λοιπά συνοδεύοντα άτοµα
που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν κατά την εκπλήρωση του
έργου τους. Για το σκοπό αυτό, διαθέτουν τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
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6.
Σε περίπτωση που οι υπάλληλοι και άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα που είναι εντεταλµένα από την Επιτροπή διαπιστώσουν ότι
µία επιχείρηση αντιτίθεται στη διενέργεια ελέγχου που έχει διαταχθεί δυνάµει του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένου του
σφραγίσµατος χώρων, βιβλίων ή αρχείων της επιχείρησης το οικείο
κράτος µέλος τους παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή, ζητώντας,
κατά περίπτωση, τη συνδροµή της αστυνοµίας ή ισότιµης αρχής
επιβολής του νόµου, προκειµένου να καθίσταται δυνατή η άσκηση
του ελέγχου τους.
7.
Αν για τη συνδροµή που προβλέπεται στην παράγραφο 6
απαιτείται, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, άδεια δικαστικής
αρχής, ζητείται η άδεια αυτή. Η άδεια αυτή µπορεί επίσης να ζητείται ως προληπτικό µέτρο.
8.
Όταν ζητείται η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 7, η
εθνική δικαστική αρχή ελέγχει τη γνησιότητα της απόφασης της
Επιτροπής, καθώς και κατά πόσον τα σχεδιαζόµενα µέτρα καταναγκασµού δεν είναι ούτε αυθαίρετα ούτε υπερβολικά σε σχέση µε το
αντικείµενο του ελέγχου. Κατά τον έλεγχο της αναλογικότητας των
µέτρων αυτών, η εθνική δικαστική αρχή µπορεί να ζητήσει από την
Επιτροπή, απευθείας ή µέσω της αρµόδιας αρχής του κράτους
µέλους, λεπτοµερείς εξηγήσεις σχετικά µε το αντικείµενο του ελέγχου. Ωστόσο, η εθνική δικαστική αρχή δεν µπορεί να αµφισβητήσει
την αναγκαιότητα του ελέγχου ούτε να ζητήσει την προσκόµιση
των στοιχείων του φακέλου της Επιτροπής. Η νοµιµότητα της απόφασης της Επιτροπής υπόκειται αποκλειστικά στον έλεγχο του
∆ικαστηρίου.

Άρθρο 14
Πρόστιµα
1.
Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων πρόστιµα που µπορούν να
φθάνουν το 1 % του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 5, που πραγµατοποίησαν κατά την προηγούµενη χρήση οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων,
εφόσον, εκ προθέσεως ή εξ αµελείας:
α) παρέχουν ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την υποβολή αναφοράς, πιστοποίησης κοινοποίησης ή συµπληρωµατικής κοινοποίησης κατ' εφαρµογή των άρθρων 4, 10 παράγραφος 5, ή 22 παράγραφος 3·
β) παρέχουν ανακριβή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την
απάντησή τους σε αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 2·
γ) απαντώντας σε αίτηση που τους υποβλήθηκε µε απόφαση βάσει
του άρθρου 11 παράγραφος 3, παρέχουν ανακριβείς, ελλιπείς
ή παραπλανητικές πληροφορίες ή δεν παρέχουν πληροφορίες
εντός της ταχθείσας προθεσµίας·
δ) επιδεικνύουν κατά τρόπο ελλιπή τα βιβλία ή άλλα επιχειρηµατικά έγγραφα που τους ζητούνται κατά τη διάρκεια ελέγχων
που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13 ή δεν δέχονται να
υποβληθούν σε έλεγχο ο οποίος έχει διαταχθεί µε απόφαση
εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 4·
ε) απαντώντας σε ερώτηση που τους υποβλήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε),
— δίνουν ελλιπή ή παραπλανητική απάντηση, ή
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— δεν διορθώνουν εντός της προθεσµίας που έθεσε η Επιτροπή, ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές απαντήσεις
που δόθηκαν από µέλη του προσωπικού, ή
— παραλείπουν ή αρνούνται να δώσουν πλήρη απάντηση για
ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου και του σκοπού
του ελέγχου που διατάχθηκε µε απόφαση εκδοθείσα κατ'
εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 4,
στ) έχουν διαρρήξει σφραγίδες οι οποίες ετέθησαν από υπαλλήλους
ή άλλα συνοδεύοντα πρόσωπα που είναι εντεταλµένοι από την
Επιτροπή κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ).
2. Η Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να επιβάλει στα πρόσωπα
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, στοιχείο β) ή στις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις πρόστιµα ύψους µέχρι 10 % του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 5, αν εκ προθέσεως ή εξ αµελείας:
α) δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση συγκέντρωσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 4, ή 22 παράγραφος 3 προ της πραγµατοποίησής της,
εκτός εάν αυτό τους επιτρέπεται ρητά βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 2 ή µε απόφαση ληφθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 7
παράγραφος 3·
β) πραγµατοποιούν συγκέντρωση κατά παράβαση του άρθρου 7·
γ) πραγµατοποιούν συγκέντρωση που έχει κηρυχθεί ασυµβίβαστη
µε την κοινή αγορά µε απόφαση ληφθείσα κατ' εφαρµογή του
άρθρου 8 παράγραφος 3 ή δεν συµµορφώνονται µε µέτρα που
διατάχθηκαν µε απόφαση ληφθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου
8, παράγραφοι 4 ή 5·
δ) δεν συµµορφώνονται µε όρο ή υποχρέωση που επιβλήθηκαν µε
απόφαση ληφθείσα δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 7 παράγραφος 3 ή του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
3. Κατά τον καθορισµό του ύψους του προστίµου, λαµβάνεται
υπόψη η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.
4. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει των παραγράφων 1, 2
και 3 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.

Άρθρο 15
Χρηµατικές ποινές
1. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να επιβάλει κατά προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων χρηµατικές ποινές που µπορούν
να φθάνουν το 5 % του µέσου ηµερήσιου κύκλου εργασιών της
συµµετέχουσας επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 5, για κάθε εργάσιµη ηµέρα υπερηµερίας, υπολογιζόµενη από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην απόφαση, προκειµένου
να τις εξαναγκάζει:
α) να υποβάλουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που τους έχει
ζητήσει µε απόφαση εκδοθείσα δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 3·
β) να υποβάλλονται σε έλεγχο που έχει διατάξει µε απόφαση εκδοθείσα κατ' εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 4·
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γ) να συµµορφωθούν µε υποχρέωση που επιβλήθηκε µε απόφαση
κατ' εφαρµογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), του
άρθρου 7 παράγραφος 3 ή του άρθρου 8 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο· ή
δ) να συµµορφώνονται µε µέτρα που διατάχθηκαν µε απόφαση κατ'
εφαρµογή του άρθρου 8, παράγραφοι 4 ή 5.
2.
Εφόσον τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων συµµορφωθούν µε την υποχρέωση για την εκπλήρωση της οποίας
επιβλήθηκε η χρηµατική ποινή, η Επιτροπή δύναται να µειώνει το
οριστικό ύψος της σε επίπεδο κατώτερο εκείνου που είχε καθορισθεί µε την αρχική απόφαση.

Άρθρο 16
Έλεγχος του ∆ικαστηρίου
Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται κατά πλήρη δικαιοδοσία βάσει του
άρθρου 229 της συνθήκης επί των προσφυγών που ασκούνται κατά
των αποφάσεων της Επιτροπής µε τις οποίες καθορίζεται πρόστιµο
ή χρηµατική ποινή· δύναται δε να άρει, να µειώσει ή να αυξήσει το
πρόστιµο ή τη χρηµατική ποινή που έχει επιβληθεί.

Άρθρο 17
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χειρήσεων την ευκαιρία να εκφράσουν, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έως τη γνωµοδότηση της συµβουλευτικής επιτροπής, την
άποψή τους επί των κατ' αυτών αιτιάσεων.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αποφάσεις σύµφωνα
µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 5 µπορούν να λαµβάνονται προσωρινά χωρίς να δίδεται προηγουµένως
στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, η
ευκαιρία να γνωστοποιήσουν την άποψή τους, υπό την προϋπόθεση
ότι η Επιτροπή τους παρέχει την ευκαιρία αυτή, το συντοµότερο
δυνατό, µετά τη λήψη της απόφασής της.

3. Η Επιτροπή βασίζει τις αποφάσεις της µόνο στις αιτιάσεις επί
των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπόρεσαν να διατυπώσουν τις
παρατηρήσεις τους. Τα δικαιώµατα αµύνης των ενδιαφεροµένων
διασφαλίζονται πλήρως κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Η πρόσβαση στο φάκελο είναι ελεύθερη τουλάχιστον για τα αµέσως
ενδιαφερόµενα µέρη, χωρίς να αγνοείται το έννοµο συµφέρον των
επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελµατικού τους απορρήτου.

4. Εφόσον η Επιτροπή ή οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών
το κρίνουν αναγκαίο, µπορούν επίσης να παρέχουν ακρόαση και σε
άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
αποδεικνύουν την ύπαρξη ευλόγου συµφέροντος, και ιδίως τα µέλη
των οργάνων διοίκησης ή διεύθυνσης των συµµετεχουσών επιχειρήσεων ή οι αναγνωρισµένοι εκπρόσωποι των εργαζοµένων των επιχειρήσεων αυτών, γίνονται δεκτοί σε ακρόαση, κατόπιν αιτήσεώς
τους.

Επαγγελµατικό απόρρητο
1.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς της σχετικής αίτησης παροχής πληροφοριών, έρευνας ή ακρόασης.
2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 και των
άρθρων 18 και 20, η Επιτροπή και οι αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, καθώς και οι υπάλληλοί τους και το λοιπό προσωπικό και
άλλα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία αυτών των αρχών,
καθώς και οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό άλλων αρχών των
κρατών µελών, δεν κοινολογούν πληροφορίες από τη φύση τους
καλυπτόµενες από επαγγελµατικό απόρρητο, τις οποίες έχουν
συγκεντρώσει κατ' εφαρµογή του παρόντος κανονισµού.
3.
Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αποκλείουν τη δηµοσίευση
γενικών πληροφοριών ή µελετών, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνουν
ατοµικά στοιχεία για συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

Άρθρο 18
Ακρόαση των µερών και των τρίτων
1.
Πριν λάβει τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3, στο άρθρο 7 παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 6, στο άρθρο 14 και στο άρθρο 15, η Επιτροπή
παρέχει στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, επιχειρήσεις και ενώσεις επι-

Άρθρο 19

Σχέσεις µε τις αρχές των κρατών µελών

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών, εντός προθεσµίας τριών εργασίµων ηµερών, αντίγραφο των
κοινοποιήσεων καθώς και, το συντοµότερο δυνατόν, τα σπουδαιότερα έγγραφα τα οποία της διαβιβάζονται ή εκδίδει η ίδια βάσει
του παρόντος κανονισµού. Στα έγγραφα αυτά περιλαµβάνονται οι
δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις έναντι της
Επιτροπής προκειµένου να καταστεί η συγκέντρωση συµβατή µε την
κοινή αγορά σύµφωνα µε τα άρθρα 6 παράγραφος 2 ή το άρθρο 8
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

2. Η Επιτροπή διεξάγει τις διαδικασίες που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισµό διατηρώντας στενή και µόνιµη επαφή µε τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, οι οποίες µπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί των εν λόγω διαδικασιών. Για τους σκοπούς
του άρθρου 9, ενηµερώνεται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου
και τους δίνει την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν την άποψή τους σε
όλα τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση αποφάσεως δυνάµει της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, επιτρέποντάς τους,
προς το σκοπό αυτό, την πρόσβαση στο φάκελο.
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3.
Πριν από τη λήψη απόφασης βάσει του άρθρου 8 παράγραφοι 1 έως 6 και των άρθρων 14 ή 15 εξαιρουµένων των προσωρινών αποφάσεων που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 18
παράγραφος 2, ζητείται η γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής
συγκεντρώσεων.

4.
Η συµβουλευτική επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους
των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών. Κάθε κράτος µέλος ορίζει
έναν ή δύο αντιπροσώπους, οι οποίοι σε περίπτωση κωλύµατος
µπορούν να αντικαθίστανται από άλλον αντιπρόσωπο. Ο ένας
τουλάχιστον από τους αντιπροσώπους αυτούς πρέπει να είναι αρµόδιος για θέµατα συµπράξεων και δεσποζουσών θέσεων.

5.
Η διαβούλευση µε τη συµβουλευτική επιτροπή γίνεται σε
κοινή συνεδρίαση που συγκαλείται από την Επιτροπή, η οποία και
προεδρεύει. Μαζί µε τη σχετική πρόσκληση, αποστέλλεται και
σύνοψη της υπόθεσης µε αναφορά των σηµαντικότερων εγγράφων
και ένα προσχέδιο απόφασης για κάθε υπό εξέταση υπόθεση. Η
συνεδρίαση πραγµατοποιείται τουλάχιστον 10 εργάσιµες ηµέρες
µετά την αποστολή της πρόσκλησης. Η Επιτροπή µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να συντοµεύσει καταλλήλως την προθεσµία αυτή
προκειµένου να αποφευχθεί σοβαρή ζηµία σε µία ή περισσότερες
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις.

6.
Η συµβουλευτική επιτροπή εκφέρει γνώµη επί του σχεδίου
απόφασης της Επιτροπής, ενδεχοµένως µετά από ψηφοφορία. Η
συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να εκφέρει γνώµη ακόµη και αν τα
απουσιάζοντα µέλη της δεν εκπροσωπούνται. Η γνώµη αυτή καταχωρείται εγγράφως και επισυνάπτεται στο σχέδιο απόφασης. Η Επιτροπή λαµβάνει όσο είναι δυνατόν υπόψη της τη γνώµη της επιτροπής και την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε
υπόψη τη γνώµη αυτή.

7.
Η Επιτροπή ανακοινώνει τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής, µαζί µε την απόφαση, στους αποδέκτες της απόφασης.
∆ηµοσιοποιεί τη γνώµη καθώς και την απόφαση, λαµβάνοντας
υπόψη το έννοµο συµφέρον των επιχειρήσεων για προστασία του
επιχειρηµατικού τους απορρήτου.

Άρθρο 20
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Άρθρο 21

Εφαρµογή του κανονισµού και δικαιοδοσία

1. Ο παρών κανονισµός είναι ο µόνος που εφαρµόζεται στις
συγκεντρώσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, και οι κανονισµοί
(ΕΚ) αριθ. 1/2003 (1), (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 4056/
86 (3) και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συµβουλίου (4), δεν τυγχάνουν
εφαρµογής, εκτός αν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις που δεν
έχουν κοινοτική διάσταση και έχουν ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες.

2. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρµόδια για τη λήψη των
αποφάσεων που προβλέπει ο παρών κανονισµός, µε την επιφύλαξη
του ελέγχου τους εκ µέρους του ∆ικαστηρίου.

3. Τα κράτη µέλη δεν εφαρµόζουν την εθνική τους νοµοθεσία
περί ανταγωνισµού στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων µε κοινοτική
διάσταση.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών να προβαίνουν στις αναγκαίες έρευνες για την εφαρµογή του άρθρου 4
παράγραφος 4 του άρθρου 9 παράγραφος 2 ή να λαµβάνουν, µετά
από παραποµπή, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο
εδάφιο στοιχείο β) ή παράγραφος 5, τα µέτρα που είναι απολύτως
αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου 9 παράγραφος 8.

4. Παρά τις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη µέλη µπορούν να
λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία έννοµων συµφερόντων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό, εφόσον
τα συµφέροντα αυτά συµβιβάζονται µε τις γενικές αρχές και τις
λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Ως έννοµα συµφέροντα κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, θεωρούνται η δηµόσια ασφάλεια, η πολυφωνία των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και οι κανόνες χρηστής διαχείρισης.

∆ηµοσίευση των αποφάσεων

1.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις που λαµβάνει κατ' εφαρµογή του
άρθρου 8 παράγραφοι 1 έως 6 και των άρθρων 14 και 15 εξαιρουµένων των προσωρινών αποφάσεων που λαµβάνονται σύµφωνα
µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, µαζί µε τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής.

2.
Στην απόφαση αναφέρονται τα ονόµατα των µερών και το
κύριο περιεχόµενο της απόφασης, λαµβάνοντας υπόψη το έννοµο
συµφέρον των επιχειρήσεων προς προστασία του επιχειρηµατικού
τους απορρήτου.

Κάθε άλλο δηµόσιο συµφέρον πρέπει να ανακοινώνεται από το
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος στην Επιτροπή και να αναγνωρίζεται
από αυτήν, αφού εξετάσει κατά πόσο συµβιβάζεται µε τις γενικές
αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, πριν να
ληφθούν τα προαναφερθέντα µέτρα. Η Επιτροπή ενηµερώνει για την
απόφασή της το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, εντός 25 εργάσιµων
ηµερών από την εν λόγω ανακοίνωση.
(1) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 175 της 23.7.1968, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.
(3) ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.
(4) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.
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Άρθρο 22
Παραποµπή στην Επιτροπή
1.
Ένα ή περισσότερα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από την
Επιτροπή να εξετάσει µια συγκέντρωση, όπως ορίζεται στο άρθρο
3, που δεν έχει κοινοτική διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 1,
αλλά επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών και απειλεί
να επηρεάσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στο έδαφος του κράτους
µέλους ή των κρατών µελών που υποβάλλουν την σχετική αίτηση.
Η εν λόγω αίτηση µπορεί να υποβάλλεται το αργότερο εντός 15
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία κοινοποιήθηκε η συγκέντρωση ή, εάν δεν απαιτείται η κοινοποίηση, έγινε
κατ' άλλο τρόπο γνωστή στο οικείο κράτος µέλος.
2.
Η Επιτροπή ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών και τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις για κάθε αίτηση
που έλαβε σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Την αρχική αίτηση µπορεί να συνυποβάλλει οποιοδήποτε άλλο
κράτος µέλος εντός διαστήµατος 15 εργάσιµων ηµερών από την
ενηµέρωσή του από την Επιτροπή για την υποβολή της αρχικής
αίτησης.
Όλες οι εθνικές προθεσµίες σχετικά µε τη συγκέντρωση αναστέλλονται έως ότου αποφασισθεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
καθορίζεται στο παρόν άρθρο, πού θα εξετασθεί η συγκέντρωση.
Αµέσως µόλις ένα κράτος µέλος ειδοποιήσει την Επιτροπή και τις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις ότι δεν επιθυµεί να συνυποβάλλει την
αίτηση, η αναστολή των εθνικών προθεσµιών του τερµατίζεται.
3.
Η Επιτροπή µπορεί, το αργότερο δέκα εργάσιµες ηµέρες µετά
τη λήξη της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, να
αποφασίζει να εξετάσει, τη συγκέντρωση εκεί όπου θεωρεί ότι επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών και απειλεί να επηρεάσει
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στο έδαφος του κράτους µέλους ή των
κρατών µελών που υποβάλλουν την αίτηση. Εάν η Επιτροπή δεν
λάβει απόφαση εντός της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι αποφάσισε να εξετάσει τη συγκέντρωση σύµφωνα µε την αίτηση.
Η Επιτροπή ενηµερώνει όλα τα κράτη µέλη και τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις για την απόφασή της αυτή. Μπορεί δε να ζητάει την
υποβολή κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 4.
Το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη που υπέβαλαν την εν λόγω
αίτηση, δεν εφαρµόζουν πλέον την εθνική τους νοµοθεσία περί
ανταγωνισµού στη συγκέντρωση.
4.
Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή εξετάζει µια συγκέντρωση
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 3 τα άρθρα 5, 6
και τα άρθρα 8 έως 21. Το άρθρο 7 εφαρµόζεται, εφόσον η
συγκέντρωση δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία κατά
την οποία η Επιτροπή ενηµερώνει τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις
για την υποβολή της αίτησης.
Εφόσον δεν απαιτείται κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 4, η προθεσµία του άρθρου 10 παράγραφος 1, εντός της οποίας πρέπει να
κινείται διαδικασία, αρχίζει την εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί
εκείνη κατά την οποία η Επιτροπή ενηµέρωσε τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις ότι αποφάσισε να εξετάσει τη συγκέντρωση σύµφωνα
µε την παράγραφο 3.
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5. Η Επιτροπή µπορεί να ενηµερώνει ένα ή περισσότερα κράτη
µέλη ότι θεωρεί ότι µια συγκέντρωση πληροί τα κριτήρια της
παραγράφου 1. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να καλεί
το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη αυτά να υποβάλλουν αίτηση
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

Άρθρο 23
Εκτελεστικές διατάξεις
1. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να θεσπίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2:
α) εκτελεστικές διατάξεις σχετικά µε την µορφή, το περιεχόµενο και
τις λοιπές λεπτοµέρειες των κοινοποιήσεων και της υποβολής
αναφορών σύµφωνα µε το άρθρο 4·
β) εκτελεστικές διατάξεις σχετικά µε τα χρονικά όρια µε βάση το
άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 τα άρθρα 7, 9, 10 και το άρθρο
22·
γ) τη διαδικασία και τις προθεσµίες για την υποβολή και την εφαρµογή δεσµεύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 και
το άρθρο 8 παράγραφος 2·
δ) εκτελεστικές διατάξεις σχετικά µε τις ακροάσεις βάσει του
άρθρου 18.
2. Η Επιτροπή επικουρείται από συµβουλευτική επιτροπή, αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών.
α) Πριν από τη δηµοσίευση του σχεδίου εκτελεστικών διατάξεων
και πριν από τη θέσπιση τέτοιων διατάξεων, η Επιτροπή ζητά τη
γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής.
β) Η διαβούλευση πραγµατοποιείται σε συνεδρίαση που συγκαλείται έπειτα από πρόσκληση και υπό την προεδρία της Επιτροπής.
Μαζί µε την πρόσκληση, αποστέλλεται και σχέδιο των εκτελεστικών διατάξεων που πρέπει να εγκριθούν. Η συνεδρίαση πραγµατοποιείται τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες µετά την αποστολή της πρόσκλησης.
γ) Η συµβουλευτική επιτροπή εκφέρει τη γνώµη της για το σχέδιο
εκτελεστικών διατάξεων, εν ανάγκη προβαίνοντας σε ψηφοφορία.
Η Επιτροπή λαµβάνει στο µέγιστο δυνατό βαθµό υπόψη τη
γνώµη που διατυπώνει η συµβουλευτική επιτροπή.

Άρθρο 24
Σχέσεις µε τρίτες χώρες
1. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις δυσκολίες γενικής φύσεως που συναντούν οι επιχειρήσεις τους, όταν
προβαίνουν στις, κατά το άρθρο 3 συγκεντρώσεις, σε τρίτη χώρα.
2. Το αργότερο ένα έτος µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισµού και, εν συνεχεία περιοδικά, η Επιτροπή καταρτίζει για
πρώτη φορά έκθεση σχετικά µε τη µεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι επιχειρήσεις που έχουν την έδρα ή τα κύρια πεδία της
δραστηριότητάς τους στην Κοινότητα, υπό τους όρους των
παραγράφων 3 και 4, κατά την πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων σε
τρίτες χώρες. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω εκθέσεις στο Συµβούλιο, συνοδευόµενες ενδεχοµένως από συστάσεις.
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3.
Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει, είτε βάσει των αναφεροµένων
στην παράγραφο 2 εκθέσεων είτε βάσει άλλων πληροφοριών, ότι η
µεταχείριση που επιφυλάσσει µια τρίτη χώρα στις επιχειρήσεις που
έχουν την έδρα ή τα κύρια πεδία της δραστηριότητάς τους στην
Κοινότητα, δεν είναι ανάλογη µε τη µεταχείριση της οποίας τυγχάνουν οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής από την Κοινότητα, µπορεί
να υποβάλει στο Συµβούλιο προτάσεις για να της δοθεί η
κατάλληλη εντολή διεξαγωγής διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την
παροχή ανάλογης µεταχείρισης στις επιχειρήσεις που έχουν την
έδρα ή τα κύρια πεδία της δραστηριότητάς τους στην Κοινότητα.
4.
Τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου
πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που υπέχουν η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη του άρθρου 307 της
συνθήκης, βάσει διµερών ή πολυµερών διεθνών συµφωνιών.
Άρθρο 25
Κατάργηση
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 παράγραφος 2, οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 και (ΕΚ) αριθ. 1310/97, καταργούνται
από την 1η Μαΐου 2004.
2.
Οι παραποµπές στους καταργούµενους κανονισµούς θεωρούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται
σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτηµα.

L 24/19
Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος και µεταβατικές διατάξεις
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα
µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.
2. Ο κανονισµός ΕΟΚ αριθ. 4064/89 εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε συγκεντρώσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο συµφωνίας ή
αναγγελίας ή απόκτησης ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού, πριν από την ηµεροµηνία
εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, υπό την επιφύλαξη, ιδίως,
των διατάξεων περί εφαρµογής που περιέχονται στο άρθρο 25
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 και στο
άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1310/97.
3. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις στις οποίες εφαρµόζεται ο
παρών κανονισµός δυνάµει προσχώρησης, η ηµεροµηνία προσχώρησης αντικαθιστά την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
C. McCREEVY
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 1 παράγραφοι 1, 2 και 3

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

—

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 3

—

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

—

—

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3

—

Άρθρο 4 παράγραφοι 4 έως 6

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 5παράγραφος 1 έως 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) εισαγωγική φράση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) στοιχείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) στοιχείο ii)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) τρίτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) στοιχείο iii)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β) στοιχείο iv)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία γ), δ) και ε)

Άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία γ), δ) και ε)

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρώτη πρόταση

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερη πρόταση

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89

Παρών κανονισµός

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 4

—

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 8 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 6

Άρθρο 8 παράγραφος 7

—

Άρθρο 8 παράγραφος 8

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 9

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 9

Άρθρο 9 παράγραφος 10

—

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση

—

Άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση

—

Άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 5 πρώτο και τέταρτο εδάφιο

—

Άρθρο 10 παράγραφος 5 δεύτερο τρίτο και πέµπτο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

—

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 4 πρώτη πρόταση

—

Άρθρο 11 παράγραφος 4 δεύτερη και τρίτη πρόταση

Άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτη πρόταση

—

Άρθρο 11 παράγραφος 5 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 6

Άρθρο 11 παράγραφος 5

—

Άρθρο 11 παράγραφος 6 και 7

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α)

—

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4 πρώτη και δεύτερη πρόταση

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 4 τρίτη πρόταση

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 5 πρώτη πρόταση

—

Άρθρο 13 παράγραφος 5 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 13 παράγραφος 6 πρώτη πρόταση

Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 13 παράγραφος 6 δεύτερη πρόταση

—

—

Άρθρο 13 παράγραφοι 7 και 8

Άρθρο 14 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Παρών κανονισµός

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

—

Άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 15 παράγραφος 2 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρα 16 έως 20

Άρθρα 16 έως 20

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 3

Άρθρο 21 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 1

Άρθρο 21 παράγραφος 1

Άρθρο 22 παράγραφος 3

—

—

Άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 4

Άρθρο 22 παράγραφος 5

—

—

Άρθρο 22 παράγραφος 5

Άρθρο 23

Άρθρο 23 παράγραφος 1

—

Άρθρο 23 παράγραφος 2

Άρθρο 24

Άρθρο 24

—

Άρθρο 25

Άρθρο 25 παράγραφος 1

Άρθρο 26 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

—

Άρθρο 26 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 25 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 3

—

Παράρτηµα

29.1.2004

