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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις συγκεντρώσεις
και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους
(2005/C 56/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.139/2004 του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1) (εφεξής «κανονισµός συγκεντρώσεων») προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 8, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο ότι η απόφαση που κηρύσσει µια συγκέντρωση συµβατή µε την κοινή αγορά «θεωρείται ότι
καλύπτει τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της
συγκέντρωσης».
2. Με την τροποποίηση των κανόνων που διέπουν την αξιολόγηση των περιορισµών που συνδέονται άµεσα µε
τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίησή της (στο εξής αναφερόµενοι επίσης ως «παρεπόµενοι περιορισµοί»), καθιερώνεται µια αρχή αυτοαξιολόγησης των εν λόγω περιορισµών. Αυτό εκφράζει
την πρόθεση του νοµοθέτη να µην υποχρεώνει την Επιτροπή να εκτιµά και να εξετάζει µεµονωµένα τους
παρεπόµενους περιορισµούς. Η αντιµετώπιση των παρεπόµενων περιορισµών βάσει του κανονισµού συγκεντρώσεων επεξηγείται περαιτέρω στο 21ο σηµείο της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού, που αναφέρει
ότι «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». Ενώ η αιτιολογική σκέψη προβλέπει ότι η Επιτροπή θα εξακολουθεί να έχει αρµοδιότητα όσον αφορά ορισµένα ειδικά
καινοφανή ή ανεπίλυτα ζητήµατα που δηµιουργούν πραγµατική αβεβαιότητα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
συνιστά καθήκον των συµµετεχουσών επιχειρήσεων να αξιολογούν µόνες τους κατά πόσον και σε ποιο βαθµό
οι συµφωνίες τους µπορούν να θεωρηθούν ως παρεπόµενες µιας πράξης συγκέντρωσης. Οι διαφορές που
προκύπτουν σχετικά µε το αν οι περιορισµοί συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για
την πραγµατοποίησή της και ως εκ τούτου καλύπτονται από την απόφαση έγκρισής της από την Επιτροπή,
µπορούν να επιλύονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
3. Η αρµοδιότητα που διατηρεί η Επιτροπή διευκρινίζεται στο σηµείο 21 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων, όπου ορίζεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει, εφόσον το ζητήσουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, να αξιολογεί ρητά τον παρεπόµενο χαρακτήρα των περιορισµών, εάν µια υπόθεση παρουσιάζει
«καινοφανή και ανεπίλυτα ζητήµατα που δηµιουργούν πραγµατική αβεβαιότητα». Εν συνεχεία το «καινοφανές ή ανεπίλυτο ζήτηµα που δηµιουργεί πραγµατική αβεβαιότητα» ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη ως
ζήτηµα το οποίο «δεν καλύπτεται από την ισχύουσα ανακοίνωση της Επιτροπής ή από δηµοσιευµένη απόφαση της Επιτροπής.»
4. Για να δηµιουργηθεί ασφάλεια δικαίου για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, στην παρούσα ανακοίνωση δίνονται οδηγίες σχετικά µε την ερµηνεία της έννοιας των παρεπόµενων περιορισµών. Οι οδηγίες που περιέχονται
στα τµήµατα που ακολουθούν αφορούν τα βασικά στοιχεία της πρακτικής που ακολουθεί η Επιτροπή και
καθορίζουν τις αρχές για να αξιολογηθεί κατά πόσον και σε ποιο βαθµό θεωρείται ότι αποτελούν παρεπόµενους περιορισµούς τα συνήθως απαντώµενα είδη συµφωνιών.
5. Ωστόσο, σε υποθέσεις που χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές περιστάσεις που δεν καλύπτονται από την
παρούσα ανακοίνωση µπορεί να δικαιολογηθεί η αποµάκρυνση από τις αρχές αυτές. Τα µέρη µπορούν να
βρουν σε δηµοσιευµένες αποφάσεις της Επιτροπής (2) περαιτέρω στοιχεία που θα τα κατευθύνουν σχετικά µε
το κατά πόσον οι συµφωνίες τους µπορούν να θεωρηθούν ως παρεπόµενοι περιορισµοί ή όχι. Καθόσον έχουν
προηγουµένως αντιµετωπισθεί από την Επιτροπή, σε δηµοσιευµένες αποφάσεις της, υποθέσεις που
χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές περιστάσεις (3), δεν αποτελούν «καινοφανή ή ανεπίλυτα ζητήµατα» κατά την
έννοια του σηµείου 21 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων.
(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) Στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης, µια απόφαση θεωρείται δηµοσιευµένη, εάν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι διαθέσιµη για το κοινό στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.
(3) Βλ. για παράδειγµα απόφαση της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 2000 (COMP/M.1980 — Volvo/Renault, σηµείο 56) —
υψηλός βαθµός πίστης των πελατών· απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1998 (IV/M.1298 — Kodak/Imation,
σηµείο 73) — µεγάλος κύκλος ζωής των προϊόντων· απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1995 (IV/M.550 —
Union Carbide/Enichem, σηµείο 99) — περιορισµένος αριθµός εναλλακτικών παραγωγών· απόφαση της Επιτροπής της
30ής Απριλίου 1992 (IV/M.197 — Solvay-Laporte/Interox, σηµείο 50) — απαιτούµενη µεγαλύτερη προστασία της τεχνογνωσίας.
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6. Ως εκ τούτου, µια υπόθεση παρουσιάζει ένα «καινοφανές και ανεπίλυτο ζήτηµα που δηµιουργεί πραγµατική
αβεβαιότητα», εάν οι σχετικοί περιορισµοί δεν καλύπτονται από την παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν
προηγουµένως εξεταστεί από την Επιτροπή σε δηµοσιευµένες αποφάσεις της. Όπως διευκρινίζεται στο σηµείο
21 της αιτιολογικής σκέψης του κανονισµού συγκεντρώσεων, η Επιτροπή, εφόσον το ζητήσουν τα µέρη, θα
αξιολογεί ρητά τέτοια ζητήµατα στις συγκεκριµένες υποθέσεις. Τηρώντας τις απαιτήσεις εµπιστευτικότητας,
η Επιτροπή θα παρέχει κατάλληλη δηµοσιότητα στις εν λόγω αξιολογήσεις, µε τις οποίες θα αναπτύσσονται
περαιτέρω οι αρχές που διατυπώνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

7. Εφόσον οι περιορισµοί συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίησή
της, το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισµού συγκεντρώσεων προβλέπει ότι εφαρµόζεται µόνον ο κανονισµός αυτός, και όχι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (1), ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 (2) και ο
κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 (3). Αντίθετα, για τους περιορισµούς που δεν µπορούν να θεωρηθούν ως
άµεσα συνδεόµενοι και απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, εξακολουθούν να έχουν
εφαρµογή τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, το γεγονός και µόνο ότι µια συµφωνία ή ρύθµιση
δεν θεωρείται παρεπόµενη µιας συγκέντρωσης, δεν θίγει το νοµικό καθεστώς της τελευταίας. Οι εν λόγω
συµφωνίες ή ρυθµίσεις πρέπει να αξιολογούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ και τις
σχετικές κανονιστικές διατάξεις και ανακοινώσεις (4). Μπορεί επίσης να υπόκεινται στην εφαρµογή τυχόν
εφαρµοστέων εθνικών κανόνων ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, οι συµφωνίες που περιέχουν περιορισµούς του
ανταγωνισµού, αλλά δεν θεωρούνται ότι συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και ότι είναι απαραίτητοι για
την πραγµατοποίησή της σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση, µπορεί να εµπίπτουν παρόλα αυτά στις
διατάξεις αυτές.

8. Η ερµηνεία του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), δεύτερο εδάφιο, του άρθρου 8, παράγραφος 1,
δεύτερο εδάφιο και παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο του κανονισµού συγκεντρώσεων από την Επιτροπή δεν προδικάζει την ερµηνεία που µπορεί να δοθεί από το ∆ικαστήριο ή το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

9. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την προηγούµενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίησή τους (5).

II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

10. Μια συγκέντρωση µπορεί να περιλαµβάνει συµβατικές ρυθµίσεις και συµφωνίες για την απόκτηση ελέγχου
κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 2, του κανονισµού συγκεντρώσεων. Όλες οι συµφωνίες που
αφορούν την εκπλήρωση του κύριου στόχου της συγκέντρωσης (6), όπως οι σχετικές µε την πώληση µεριδίων
ή στοιχείων ενεργητικού µιας επιχείρησης, αποτελούν αναπόσπαστος µέρος της συγκέντρωσης. Εκτός από τις
ρυθµίσεις και συµφωνίες αυτές, τα µέρη που συµµετέχουν σε µια συγκέντρωση µπορεί να συνάπτουν και
άλλες συµφωνίες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συγκέντρωσης, αλλά είναι δυνατόν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης των µερών στην αγορά. Εάν οι συµφωνίες αυτές περιέχουν παρεπόµενους περιορισµούς, αυτοί καλύπτονται αυτοµάτως από την απόφαση µε την οποία κηρύσσεται η συγκέντρωση συµβατή
µε την κοινή αγορά.
(1) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/2004, (ΕΕ L 68 της 6.3.2004, σ. 1).
2
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 1968 περί εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού
στους τοµείς των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών, (EE L 175 της 23.7.1968, σ. 41). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.
(3) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 για τον καθορισµό του τρόπου εφαρµογής
των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης στις θαλάσσιες µεταφορές, (EE L 378 της 31.12.1986, σ. 4). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.
(4) Βλ. π.χ. για τις συµφωνίες παροχής αδειών εκµετάλλευσης τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής της 27ης
Απριλίου 2004 για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών µεταφοράς τεχνολογίας, (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 11)· βλ. π.χ. για τις συµφωνίες αγοράς και εφοδιασµού τον κανονισµό
(EΚ) αριθ. 2790/1999 της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 1999 για την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3 της
συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών, (ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 21).
(5) ΕΕ C 188 της 4.7.2001, σ. 5.
(6) Βλ. π.χ. απόφαση της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 1992 (IV/M.206 — Rhône-Poulenc/SNIA, σηµείο 8.3)· απόφαση της
Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1991 (IV/M.113 — Courtaulds/SNIA, σηµείο 35)· απόφαση της Επιτροπής της 2ας
∆εκεµβρίου 1991 (IV/M.102 — TNT/Canada Post/DBP Postdienst/La Poste/PTT Poste & Sweden Post, σηµείο 46).
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11. Η άµεση σχέση των περιορισµών µε τη συγκέντρωση και η αναγκαιότητά τους εκτιµώνται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια. Οι περιορισµοί δεν συνδέονται άµεσα ούτε είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση µιας
συγκέντρωσης, απλώς και µόνο επειδή θεωρούνται ως τέτοιοι από τα µέρη.

12. Για να θεωρηθεί ότι οι περιορισµοί έχουν άµεση σχέση µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, πρέπει να
συνδέονται στενά µε την ίδια τη συγκέντρωση. ∆εν αρκεί η συµφωνία να έχει συναφθεί στο ίδιο πλαίσιο ή
ταυτόχρονα µε τη συγκέντρωση (1). Οι περιορισµοί που συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση σχετίζονται
από οικονοµική άποψη µε την κύρια πράξη και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της οµαλής µετάβασης στη
νέα εταιρική διάρθρωση µετά τη συγκέντρωση.

13. Οι συµφωνίες πρέπει να είναι «απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης» (2), µε την έννοια ότι
ελλείψει αυτών των συµφωνιών η συγκέντρωση είτε δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί είτε η πραγµατοποίησή της θα γινόταν µόνο σε πολύ πιο αβέβαιες συνθήκες, µε αισθητά υψηλότερο κόστος, σε σηµαντικά
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και µε πολύ περισσότερες δυσχέρειες (3). Οι συµφωνίες που είναι απαραίτητες
για την πραγµατοποίηση µιας συγκέντρωσης κατά κανόνα αποσκοπούν στην προστασία της αξίας των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων (4), στη διατήρηση της συνέχειας του εφοδιασµού µετά τη διάσπαση
της προηγούµενης οικονοµικής οντότητας (5) ή στην εξασφάλιση της εκκίνησης µιας νέας οντότητας (6). Για
να προσδιοριστεί αν ο περιορισµός είναι αναγκαίος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο η φύση του, αλλά
να διασφαλίζεται ότι η διάρκεια, το αντικείµενο και το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του δεν υπερβαίνουν
το εύλογα απαιτούµενο για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Εάν υπάρχουν εξίσου αποτελεσµατικές
εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη του επιδιωκόµενου θεµιτού στόχου, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέγουν
τη λύση εκείνη που είναι αντικειµενικά λιγότερο περιοριστική για τον ανταγωνισµό.

14. Για τις συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνται σταδιακά, οι συµβατικές ρυθµίσεις που αφορούν τα στάδια
πριν από την απόκτηση ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού συγκεντρώσεων, δεν µπορεί κατά κανόνα να θεωρηθούν ότι συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της. Ωστόσο, η συµφωνία να µην επέλθουν αλλαγές στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες της εταιρείας-στόχου µέχρι την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, δεν θεωρείται ως άµεσα
συνδεόµενη µε τη συγκέντρωση και απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της από κοινού προσφοράς εξαγοράς. (7) Το ίδιο ισχύει, στο πλαίσιο από κοινού προσφοράς εξαγοράς, για τη συµφωνία των από κοινού
αγοραστών µιας επιχείρησης να απέχουν από την υποβολή χωριστών ανταγωνιστικών προσφορών για την
ίδια επιχείρηση ή από την απόκτηση του ελέγχου της µε άλλο τρόπο.

15. Οι συµφωνίες που χρησιµεύουν για τη διευκόλυνση της από κοινού απόκτησης ελέγχου πρέπει να θεωρούνται ως άµεσα συνδεόµενες µε τη συγκέντρωση και απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της. Αυτό ισχύει
για τις συµφωνίες µεταξύ των µερών που αφορούν την από κοινού απόκτηση ελέγχου µε σκοπό την πραγµατοποίηση της διανοµής των στοιχείων του ενεργητικού, προκειµένου να διανείµουν µεταξύ τους τις παραγωγικές εγκαταστάσεις ή τα δίκτυα διανοµής, µαζί µε τα από κοινού αποκτηθέντα εµπορικά σήµατα της επιχείρησης.

16. Καθόσον η εν λόγω διανοµή συνεπάγεται διάσπαση της προϋπάρχουσας οικονοµικής οντότητας, οι ρυθµίσεις
που καθιστούν δυνατή αυτή τη διάσπαση υπό εύλογους όρους πρέπει να θεωρηθούν ως άµεσα συνδεόµενες
µε τη συγκέντρωση και απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της βάσει των αρχών που αναπτύσσονται
κατωτέρω.
(1) Επίσης, ο περιορισµός µπορεί, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις, να «συνδέεται άµεσα», ακόµη και αν δεν έχει
συναφθεί ταυτόχρονα µε τη συµφωνία που υλοποιεί τον κύριο στόχο της συγκέντρωσης.
(2) Βλ. ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 42/84 (Remia), Συλλογή1985, σ. 2545, σκέψη 20· Πρωτοδικείο,
υπόθεση T-112/99 (Métropole Télévision — M6), Συλλογή 2001, σ. II-2459, σκέψη 106.
(3) Απόφαση της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2000 (COMP/M.1863 — Vodafone/BT/Airtel JV, σηµείο 20).
(4) Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1998 (IV/M.1245 — VALEO/ITT Industries, σηµείο 59)· απόφαση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1999 (IV/M.1442 — MMP/AFP, σηµείο 17)· απόφαση της Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2001
(COMP/M.2330 — Cargill/Banks, σηµείο 30)· απόφαση της Επιτροπής της 20ής Μαρτίου 2001 (COMP/M.2227 — Goldman Sachs/Messer Griesheim, σηµείο 11).
(5) Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2000 (COMP/M.1841 — Celestica/IBM, σηµείο 21).
(6) Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1999 (IV/JV.15 — BT/ATT, σηµεία 207-214)· απόφαση της Επιτροπής της
22ας ∆εκεµβρίου 2000 (COMP/M.2243 — Stora Enso/Assidoman/JV, σηµεία 49, 56 και 57).
(7) Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1998 (IV/M.1226 — GEC/GPTH, σηµείο 22)· απόφαση της Επιτροπής της 2ας
Οκτωβρίου 1997 (IV/M.984 — Dupont/ICI, σηµείο 55)· απόφαση της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 1997 (IV/M.1057
— Terra Industries/ICI, σηµείο 16)· απόφαση της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1996 (IV/M.861 — Textron/Kautex,
σηµεία 19 και 22)· απόφαση της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 1996 (IV/M.727 - BP/Mobil, σηµείο 50).
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17. Οι περιορισµοί που συµφωνούνται µεταξύ των µερών κατά τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης µπορεί να είναι
προς όφελος είτε του αγοραστή είτε του πωλητή. Κατά κανόνα, η ανάγκη προστασίας είναι πιο επιτακτική
για τον αγοραστή παρά για τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι αυτός που πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα µπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως την εξαγοραζόµενη επιχείρηση. Έτσι, κατά γενικό κανόνα, οι περιορισµοί προς
όφελος του πωλητή είτε δεν είναι καθόλου απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης ούτε
συνδέονται άµεσα µ' αυτήν (1), είτε η έκταση ή/και η διάρκειά τους πρέπει να είναι πιο περιορισµένες από
ό,τι στις ρήτρες υπέρ του αγοραστή (2).
Α. Ρήτρες µη άσκησης ανταγωνισµού
18. Οι υποχρεώσεις µη άσκησης ανταγωνισµού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης ή τµήµατός της µπορεί να είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και να
συνδέονται άµεσα µε αυτήν. Για να περιέλθει η πλήρης αξία των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων
στον αγοραστή, ο τελευταίος χρειάζεται κάποια προστασία από τον ανταγωνισµό του πωλητή, ώστε να εξασφαλίσει την πίστη της πελατείας και να αφοµοιώσει και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία. Οι ρήτρες µη ανταγωνισµού διασφαλίζουν τη µεταβίβαση στον αγοραστή της πλήρους αξίας των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία περιλαµβάνουν γενικά τόσο πάγια όσο και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η
φήµη και πελατεία που απέκτησε ή η τεχνογνωσία (3) που ανέπτυξε ο πωλητής. Τα στοιχεία αυτά όχι µόνο
συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση, αλλά είναι επίσης αναγκαία για την πραγµατοποίησή της, εφόσον,
χωρίς αυτά, θα πρέπει εύλογα να υποτεθεί ότι δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση της επιχείρησης ή τµήµατός της.
19. Ωστόσο, αυτές οι ρήτρες µη ανταγωνισµού δεν δικαιολογούνται από τον θεµιτό στόχο της πραγµατοποίησης
της συγκέντρωσης, παρά µόνο εφόσον η διάρκεια, το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής, το αντικείµενό τους και
τα πρόσωπα που συνδέονται µ' αυτές δεν υπερβαίνουν το εύλογα θεωρούµενο αναγκαίο για την επίτευξη
του στόχου αυτού (4).
20. Οι ρήτρες µη ανταγωνισµού δικαιολογούνται για χρονικά διαστήµατα έως τριών ετών (5), όταν η µεταβίβαση
της επιχείρησης περιλαµβάνει την πελατεία µε τη µορφή υπεραξίας (goodwill), καθώς και της τεχνογνωσίας (6). Εφόσον περιλαµβάνεται µόνον η υπεραξία, δικαιολογούνται για διαστήµατα έως δύο έτη (7).
21. Αντίθετα, οι ρήτρες µη ανταγωνισµού δεν µπορεί γενικά να θεωρηθούν αναγκαίες, όταν η µεταβίβαση
περιορίζεται στην πραγµατικότητα σε πάγια στοιχεία (όπως εδαφικές εκτάσεις, κτίρια ή µηχανολογικό εξοπλισµό) ή σε αποκλειστικά δικαιώµατα βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας (οι δικαιούχοι των οποίων θα
µπορούσαν να ζητήσουν αµέσως έννοµη προστασία σε περίπτωση προσβολής αυτών των δικαιωµάτων από
τον εκχωρητή τους).
22. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής µιας ρήτρας µη ανταγωνισµού θα πρέπει κανονικά να περιορίζεται στην
περιοχή στην οποία ο πωλητής προσέφερε τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες πριν από τη µεταβίβαση, εφόσον
τεκµαίρεται ότι ο αγοραστής δεν έχει ανάγκη προστασίας από τον ανταγωνισµό του πωλητή στις περιοχές
στις οποίες δεν είχε προηγουµένως διεισδύσει ο τελευταίος (8). Το γεωγραφικό πεδίο µπορεί να επεκταθεί σε
περιοχές στις οποίες ο πωλητής σχεδίαζε να δραστηριοποιηθεί κατά τον χρόνο της συναλλαγής, υπό τον όρο
ότι είχε ήδη πραγµατοποιήσει επενδύσεις για να προετοιµάσει την κίνηση αυτή.
(1) Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1998 (IV/M.1226 — GEC/GPTH, σηµείο 24).
(2) Βλ. π.χ. για µια ρήτρα προστασίας ενός µέρους της επιχείρησης που διατηρεί ο πωλητής: απόφαση της Επιτροπής της 30ής
Αυγούστου 1993 (IV/M.319 - BHF/CCF/Charterhouse, σηµείο 16).
(3) Όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/2004.
(4) Βλ. ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υπόθεση 42/84 (Remia), Συλλογή 1985, σ. 2545, σκέψη 20· Πρωτοδικείο,
υπόθεση T-112/99 (Métropole Télévision — M6), Συλλογή 2001, σ. II-2459, σκέψη 106.
(5) Βλ. για εξαιρετικές περιπτώσεις που δικαιολογούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα π.χ. απόφαση της Επιτροπής της
1ης Σεπτεµβρίου 2000 (COMP/M.1980 — Volvo/Renault V.I., σηµείο 56)· απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου
1995 (IV/M.612 — RWE-DEA/Enichem Augusta, σηµείο 37)· απόφαση της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1998 (IV/
M.1298 — Kodak/Imation, σηµείο 74).
(6) Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1998 (IV/M.1127 — Nestlé/Dalgety, σηµείο 33)· απόφαση της Επιτροπής της
1ης Σεπτεµβρίου 2000 (COMP/M.2077 — Clayton Dubilier & Rice/Iteltel, σηµείο 15)· απόφαση της Επιτροπής της 2ας
Μαρτίου 2001 (COMP/M.2305 — Vodafone Group PLC/EIRCELL, σηµεία 21 και 22).
7
( ) Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1999 (IV/M.1482 — KingFisher/Grosslabor, σηµείο 26)· απόφαση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1997 (IV/M.884 — KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, σηµείο 17).
(8) Απόφαση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1997 (IV/M.884 — KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, σηµείο 17), απόφαση
της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1999 (IV/M.1482 — KingFisher/Grosslabor, σηµείο 27)· απόφαση της Επιτροπής της
6ης Απριλίου 2001 (COMP/M.2355 — Dow/Enichem Polyurethane, σηµείο 28·— απόφαση της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2000 (COMP/M.1979 — CDC/Banco Urquijo/JV, σηµείο 18).
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23. Οµοίως, η ισχύς των ρητρών µη ανταγωνισµού πρέπει να περιορίζεται στα προϊόντα (περιλαµβανοµένων των
βελτιώσεων ή εξελίξεών τους και των προϊόντων που τα αντικαθιστούν) και στις υπηρεσίες που αποτελούν το
αντικείµενο της οικονοµικής δραστηριότητας της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης. Μπορεί να περιλαµβάνονται
προϊόντα και υπηρεσίες σε προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης κατά τον χρόνο της συναλλαγής, ή προϊόντα που
έχουν αναπτυχθεί πλήρως, αλλά δεν έχουν ακόµη διατεθεί στο εµπόριο. Η προστασία από τον ανταγωνισµό
του πωλητή για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν αποτελούσαν αντικείµενο δραστηριότητας της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης πριν από τη µεταβίβασή της δεν θεωρείται αναγκαία (1).
24. Ο πωλητής µπορεί να δεσµευθεί για τον εαυτό του, τις θυγατρικές του και τους εµπορικούς του αντιπροσώπους. Αντίθετα, η υποχρέωση επιβολής ανάλογων περιορισµών σε τρίτους δεν θεωρείται αναγκαία για την
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης ούτε άµεσα συνδεόµενη µ' αυτήν. Αυτό ισχύει ιδίως για τις ρήτρες που
περιορίζουν την ελευθερία των µεταπωλητών ή των χρηστών να πραγµατοποιούν εισαγωγές ή εξαγωγές.
25. Οι ρήτρες που περιορίζουν το δικαίωµα του αγοραστή να αγοράζει ή να κατέχει συµµετοχές σε εταιρεία που
ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση θεωρούνται ότι σχετίζονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι
απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται ανωτέρω για τις ρήτρες
µη άσκησης ανταγωνισµού, εκτός εάν απαγορεύουν στον πωλητή να αγοράζει ή να κατέχει, για καθαρά
χρηµατοοικονοµικές επενδύσεις, συµµετοχές που δεν του παρέχουν, άµεσα ή έµµεσα, διοικητικές αρµοδιότητες ή οποιαδήποτε ουσιαστική επιρροή σε εταιρεία που ανταγωνίζεται τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση (2).
26. Οι ρήτρες µη προσέλκυσης προσωπικού του άλλου µέρους και τήρησης της εµπιστευτικότητας έχουν ανάλογες επιπτώσεις και εποµένως θα πρέπει να εκτιµώνται µε παρόµοιο τρόπο όπως οι ρήτρες µη ανταγωνισµού (3).

B. Συµφωνίες παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης
27. Η µεταβίβαση επιχείρησης ή τµήµατός της µπορεί να περιλαµβάνει την εκχώρηση στον αγοραστή δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας που επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση των µεταβιβαζόµενων
στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, ο πωλητής µπορεί να διατηρεί τα δικαιώµατα αυτά και να τα εκµεταλλεύεται
στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων εκτός από εκείνες που µεταβιβάστηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές, το
σύνηθες µέσο για να εξασφαλιστεί ότι ο αγοραστής θα έχει την πλήρη χρήση των µεταβιβαζόµενων στοιχείων
ενεργητικού είναι η σύναψη συµφωνιών παραχώρησης άδειας εκµετάλλευσης. Οµοίως, εάν µαζί µε την επιχείρηση ο πωλητής έχει εκχωρήσει και δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και επιθυµεί να συνεχίσει να
χρησιµοποιεί όλα ή ορισµένα από τα δικαιώµατα αυτά για άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που
µεταβιβάστηκαν, ο αγοραστής θα του παραχωρήσει σχετική άδεια εκµετάλλευσης.
28. Οι άδειες εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (4), παρόµοιων δικαιωµάτων ή τεχνογνωσίας (5) µπορεί να
θεωρηθούν αναγκαίες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Μπορεί επίσης να θεωρηθούν αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο της συγκέντρωσης και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να έχουν περιορισµένη
διάρκεια. Αυτές οι άδειες εκµετάλλευσης µπορούν να είναι απλές ή αποκλειστικές και η ισχύς τους να
περιορίζεται σε ορισµένους τοµείς που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες των µεταβιβαζόµενων επιχειρήσεων.
(1) Απόφαση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 1997 (IV/M.884 — KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, σηµείο 17)· απόφαση
της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 (COMP/M.2305 — Vodafone Group PLC/EIRCELL, σηµείο 22)· απόφαση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2001 (COMP/M.2355 — Dow/Enichem Polyurethane, σηµείο 28)· απόφαση της Επιτροπής της
4ης Αυγούστου 2000 (COMP/M.1979 — CDC/Banco Urquijo/JV, σηµείο 18).
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 1993 (IV/M.301 — Tesco/Catteau, σηµείο 14)· απόφαση της Επιτροπής της
14ης ∆εκεµβρίου 1997 (IV/M.884 — KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, σηµείο 19)· απόφαση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1999 (IV/M.1482 — Kingfisher/Grosslabor, σηµείο 27)· απόφαση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2000 (COMP/
M.1832 — Ahold/ICA Förbundet/Canica, σηµείο 26).
(3) Συνεπώς δεν µπορούν να παραταθούν οι ρήτρες εµπιστευτικότητας για τα στοιχεία των πελατών. Αντίθετα, οι ρήτρες εµπιστευτικότητας σχετικά µε την τεχνογνωσία µπορεί να δικαιολογηθούν για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους, βλ. απόφαση της
Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1998 (IV/M.1167 — ICI/Williams, σηµείο 22)· απόφαση της Επιτροπής της 30ής Απριλίου
1992 (IV/M.197 — Solvay-Laporte/Interox, σηµείο 50).
4
( ) Περιλαµβανοµένων των αιτήσεων για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, των υποδειγµάτων χρησιµότητας, των αιτήσεων καταχώρισης
υποδειγµάτων χρησιµότητας, σχεδίων, τοπογραφιών ηµιαγωγών προϊόντων, των πιστοποιητικών χρησιµότητας, των συµπληρωµατικών πιστοποιητικών προστασίας για φάρµακα ή άλλα προϊόντα για τα οποία µπορούν να χορηγηθούν τέτοια συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας, και των πιστοποιητικών φυτοκαλλιέργειας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/2004.
(5) Όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο θ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 772/2004.
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29. Ωστόσο, οι εδαφικοί περιορισµοί ως προς την παραγωγή που αντιστοιχούν στην περιοχή που καλύπτει η
µεταβιβαζόµενη δραστηριότητα, δεν είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Όσον
αφορά τις άδειες εκµετάλλευσης που παραχωρεί ο πωλητής µιας επιχείρησης στον αγοραστή, µπορούν να
επιβληθούν στον πωλητή εδαφικοί περιορισµοί υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τις ρήτρες µη
ανταγωνισµού στο πλαίσιο της πώλησης επιχειρήσεων.
30. Οι προβλεπόµενοι σε άδειες εκµετάλλευσης περιορισµοί που υπερβαίνουν σε έκταση τα ανωτέρω, όπως εκείνοι που προστατεύουν µάλλον τον δικαιοπάροχο παρά τον δικαιοδόχο, δεν είναι συνήθως απαραίτητοι για
την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (1).
31. Οµοίως, όσον αφορά τις άδειες εκµετάλλευσης εµπορικών σηµάτων, διακριτικών τίτλων, δικαιωµάτων σε
σχέδια και υποδείγµατα, πνευµατικής ιδιοκτησίας ή παρόµοιων δικαιωµάτων, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις που ο πωλητής επιθυµεί να εξακολουθήσει να έχει τα δικαιώµατα αυτά για τις δραστηριότητες που
διατηρεί, ενώ ο αγοραστής επιθυµεί να τα αποκτήσει για να µπορέσει να διαθέσει στην αγορά τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες που παράγονται από τη µεταβιβασθείσα επιχείρηση ή από τµήµα αυτής. Και στις περιπτώσεις
αυτές ισχύουν οι παραπάνω παρατηρήσεις (2).

Γ. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασµού
32. Σε πολλές περιπτώσεις, η µεταβίβαση επιχείρησης ή τµήµατός της µπορεί να συνεπάγεται διάσπαση των
παραδοσιακών σχέσεων αγοράς και εφοδιασµού που υπήρχαν ως αποτέλεσµα της προϋπάρχουσας ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων στο εσωτερικό της οικονοµικής µονάδας του πωλητή. Για να καταστεί δυνατή η
διάσπαση της οικονοµικής µονάδας του πωλητή και η µεταβίβαση µέρους των στοιχείων ενεργητικού στον
αγοραστή µε λογικούς όρους, είναι συχνά αναγκαίο να διατηρηθούν, τουλάχιστον για µια µεταβατική
περίοδο, οι υφιστάµενοι δεσµοί µεταξύ πωλητή και αγοραστή. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως µε την ανάληψη
υποχρεώσεων αγοράς και εφοδιασµού από τον πωλητή ή/και τον αγοραστή της επιχείρησης ή τµήµατός της.
Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που προκύπτει από τη διάσπαση της οικονοµικής µονάδας
του πωλητή, οι υποχρεώσεις αυτές µπορούν να θεωρηθούν αναγκαίες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και άµεσα συνδεόµενες µ' αυτήν. Οι υποχρεώσεις αυτές µπορεί να είναι προς όφελος του πωλητή
καθώς και του αγοραστή, ανάλογα προς τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης.
33. Οι υποχρεώσεις αυτές µπορεί να έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν τη συνέχεια του εφοδιασµού του ενός ή του
άλλου µέρους, µε τα προϊόντα που είναι αναγκαία για την άσκηση των δραστηριοτήτων που διατηρεί ο
πωλητής ή εκείνων που µεταβιβάζονται στον αγοραστή. Ωστόσο, η διάρκεια των υποχρεώσεων αγοράς και
εφοδιασµού πρέπει να περιορίζεται στο χρονικό διάστηµα που είναι αναγκαίο για την αντικατάσταση της
σχέσης εξάρτησης από αυτονοµία στην αγορά. Ως εκ τούτου, οι υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασµού που
αποσκοπούν στην εγγύηση των ποσοτήτων των προηγούµενων προµηθειών, µπορεί να θεωρηθούν δικαιολογηµένες για µεταβατικό χρονικό διάστηµα έως πέντε ετών (3).
34. Οι υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασµού καθορισµένων ποσοτήτων, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε ρήτρα
αναπροσαρµογής, θεωρούνται άµεσα συνδεόµενες µε τη συγκέντρωση και απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της. Αντίθετα, οι υποχρεώσεις που αφορούν απεριόριστες ποσότητες (4), προβλέπουν αποκλειστικότητα ή επιφυλάσσουν προνοµιακή µεταχείριση στον προµηθευτή ή τον αγοραστή δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης (5).
35. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών και διανοµής µπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε τις συµφωνίες
αγοράς και εφοδιασµού· και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι παρατηρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
(1) Καθόσον εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 81, παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΚ, οι εν λόγω συµφωνίες εµπίπτουν και στον
κανονισµό (EΚ) αριθ. 772/2004, ή άλλες κοινοτικές διατάξεις.
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 1ης Σεπτεµβρίου 2000 (COMP/M.1980 — Volvo/Renault V.I., σηµείο 54).
(3) Απόφαση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 1996 (IV/M.651 — ATT/Philips, VII.)· απόφαση της Επιτροπής της 30ής
Μαρτίου 1999 (IV/JV.15 — BT/ATT, σηµείο 209· Βλ. για εξαιρετικές περιπτώσεις απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1995 (IV/M.550 — Union Carbide/Enichem, σηµείο 99)· απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1995 (IV/M.612
— RWE-DEA/Enichem Augusta, σηµείο 45).
(4) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις που αφορούν καθορισµένες ποσότητες µε ρήτρα αναπροσαρµογής είναι, στις περιπτώσεις αυτές λιγότερο περιοριστικές για τον ανταγωνισµό, βλ. π.χ. απόφαση της Επιτροπής της 18ης
Σεπτεµβρίου 1998 (IV/M.1292 — Continental/ITT, σηµείο 19).
(5) Απόφαση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1998 (IV/M.1245 — VALEO/ITT Industries, σηµείο 64)· Βλ. για εξαιρετικές
περιπτώσεις (π.χ. απουσία αγοράς) απόφαση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 1995 (IV/M.550 — Union Carbide/Enichem,
σηµεία 92 έως 96)· απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1995 (IV/M.612 — RWE-DEA/Enichem Augusta, σηµεία
38 επόµ.).
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IV. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Α. Υποχρεώσεις µη άσκησης ανταγωνισµού
36. Η υποχρέωση µη ανταγωνισµού µεταξύ των µητρικών επιχειρήσεων και της κοινής επιχείρησης µπορεί να
θεωρηθεί απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και άµεσα συνδεόµενη µ' αυτήν, εφόσον
αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εδαφικές περιοχές που καλύπτει η ιδρυτική συµφωνία της κοινής
επιχείρησης ή το καταστατικό της. Οι εν λόγω ρήτρες µη ανταγωνισµού προκύπτουν, µεταξύ άλλων, από την
ανάγκη να εξασφαλισθεί καλή πίστη κατά τις διαπραγµατεύσεις· µπορεί επίσης να προκύπτουν από την
ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού της κοινής επιχείρησης ή να της δοθεί η δυνατότητα να αφοµοιώσει την τεχνογνωσία, τη φήµη και την πελατεία που εισέφεραν οι µητρικές επιχειρήσεις, ή
ακόµη από την ανάγκη να προστατευθούν τα συµφέροντα των µητρικών επιχειρήσεων στην κοινή επιχείρηση
έναντι ανταγωνιστικών συµπεριφορών που διευκολύνονται, µεταξύ άλλων, από την προνοµιακή πρόσβαση
των µητρικών επιχειρήσεων στην τεχνογνωσία, στη φήµη και πελατεία που εισέφεραν στην κοινή επιχείρηση ή
που ανέπτυξε η ίδια. Οι εν λόγω υποχρεώσεις µη ανταγωνισµού µεταξύ των µητρικών επιχειρήσεων και της
κοινής επιχείρησης µπορεί να θεωρηθούν ως άµεσα συνδεόµενες µε τη συγκέντρωση και απαραίτητες για την
πραγµατοποίησή της για τη διάρκεια ζωής της κοινής επιχείρησης (1).
37. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής µιας ρήτρας µη ανταγωνισµού πρέπει να περιορίζεται στην περιοχή στην
οποία προσέφεραν τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες οι µητρικές επιχειρήσεις πριν από τη σύσταση της κοινής
επιχείρησης (2). Το γεωγραφικό αυτό πεδίο εφαρµογής µπορεί να επεκταθεί στις περιοχές όπου σχεδίαζαν να
δραστηριοποιηθούν κατά τον χρόνο της πράξης οι µητρικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν ήδη
πραγµατοποιήσει επενδύσεις για τον σκοπό αυτό.
38. Οµοίως, οι ρήτρες µη ανταγωνισµού πρέπει να περιορίζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που συνιστούν
την οικονοµική δραστηριότητα της κοινής επιχείρησης. Μπορεί να περιλαµβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες
που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο ανάπτυξης κατά τον χρόνο της πράξης, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες που είναι πλήρως αναπτυγµένα, αλλά δεν έχουν ακόµη διατεθεί στο εµπόριο.
39. Αν η κοινή επιχείρηση ιδρύεται για να διεισδύσει σε µια καινούργια αγορά, θα γίνεται αναφορά στα
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εδαφικές περιοχές όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί βάσει της ιδρυτικής
της συµφωνίας ή του καταστατικού της. Ωστόσο, θεωρείται ότι δεν χρειάζεται να προστατεύονται τα συµφέροντα µιας από τις µητρικές επιχειρήσεις έναντι του ανταγωνισµού των άλλων µητρικών σε άλλες αγορές
εκτός εκείνων όπου θα δραστηριοποιείται εξ αρχής η κοινή επιχείρηση.
40. Επιπροσθέτως, οι υποχρεώσεις µη ανταγωνισµού µεταξύ της κοινής επιχείρησης και των µη ελεγχουσών
µητρικών της επιχειρήσεων δεν είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και δεν συνδέονται άµεσα µ' αυτήν.
41. Οι ίδιες αρχές ισχύουν για τις ρήτρες µη προσέλκυσης προσωπικού του άλλου µέρους και τήρησης εµπιστευτικότητας.

Β. Συµφωνίες παραχώρησης αδειών εκµετάλλευσης
42. Μια άδεια εκµετάλλευσης που παραχωρείται από τις µητρικές επιχειρήσεις στην κοινή επιχείρηση µπορεί να
θεωρηθεί απαραίτητη για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και άµεσα συνδεόµενη µε αυτήν. Αυτό
ισχύει ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για αποκλειστική άδεια εκµετάλλευσης και εάν η διάρκειά της είναι
ορισµένη ή όχι. Η ισχύς της άδειας εκµετάλλευσης µπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριµένο τοµέα που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης.
(1) Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1998 (IV/M.1042 — Eastman Kodak/Sun Chemical, σηµεία 40 απόφαση
της Επιτροπής της 7ης Αυγούστου 1996 (IV/M.727 — BP/Mobil, σηµείο 51)· απόφαση της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου
1996 (IV/M.751 — Bayer/Hüls, σηµείο 31)· απόφαση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2000 (COMP/M.1832 — Ahold/
ICA Förbundet/Canica, σηµείο 26).
(2) Απόφαση της Επιτροπής της 29ης Αυγούστου 2000 (COMP/M.1913 — Lufthansa/Menzies/LGS/JV· σηµείο 18)· απόφαση
της Επιτροπής της 22ας ∆εκεµβρίου 2000 (COMP/M.2243 — Stora Enso/Assidoman/JV, σηµείο 49, τελευταία φράση).
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43. Οι άδειες εκµετάλλευσης που παραχωρεί η κοινή επιχείρηση σε µία από τις µητρικές της επιχειρήσεις ή οι
αµοιβαίες άδειες εκµετάλλευσης, µπορεί να θεωρηθούν ότι συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και είναι
απαραίτητες για την πραγµατοποίησή της, υπό τους ίδιους όρους όπως και σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης. Οι άδειες εκµετάλλευσης µεταξύ µητρικών επιχειρήσεων δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και άµεσα συνδεόµενες µ' αυτήν.
Γ. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασµού
44. Εάν οι µητρικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται σε αγορά προηγούµενου ή επόµενου σταδίου σε σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση, όλες οι συµφωνίες αγοράς
και εφοδιασµού, περιλαµβανοµένων των συµφωνιών παροχής υπηρεσιών και διανοµής, διέπονται από τις
αρχές που ισχύουν σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης.
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