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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 227/1

I
(Ανακοινώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ισοτιµίες του ευρώ (1)
20 Σεπτεµβρίου 2006
(2006/C 227/01)
1 ευρώ =
Νοµισµατική µονάδα

Ισοτιµία

Νοµισµατική µονάδα

USD

δολάριο ΗΠΑ

JPY

ιαπωνικό γιεν

DKK

δανική κορόνα

7,4605

GBP

λίρα στερλίνα

0,67310

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6844

SEK

σουηδική κορόνα

9,2168

CAD

καναδικό δολάριο

1,4299

1,5875

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8691

1,2676
148,70

CHF

ελβετικό φράγκο

ISK

ισλανδική κορόνα

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2790

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5767

CZK

τσεχική κορόνα

EEK

εσθονική κορόνα

HUF

ουγγρικό φιορίνι

89,17

28,437
15,6466
273,47

SIT

σλοβενικό τόλαρ

SKK

σλοβακική κορόνα

TRY

τουρκική λίρα

Ισοτιµία

239,59
37,465
1,8686

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,9273

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0104

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

CNY

κινεζικό γιουάν

HRK

κροατικό κούνα
ινδονησιακή ρουπία

1 205,30
9,3749
10,0476
7,4350

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

IDR

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MYR

µαλαισιανό ρίγκιτ

4,665

MTL

µαλτέζικη λίρα

0,4293

PHP

πέσο Φιλιππινών

63,570

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9483

RUB

ρωσικό ρούβλι

33,9600

RON

ρουµανικό λέι

3,5317

THB

ταϊλανδικό µπατ

47,824

(1) Πηγή: Ισοτιµίες αναφοράς που δηµοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

11 620,72
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21.9.2006

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις για την απασχόληση
(2006/C 227/02)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθ. ενίσχυσης

XE 19/05

Κράτος µέλος

Βέλγιο

Περιφέρεια

Φλάνδρα

Τίτλος
του
ενίσχυσης

καθεστώτος

Αναγνώριση και χρηµατοδότηση επιχειρήσεων ένταξης

Νοµική βάση

Besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven

Ετήσιες δαπάνες προγραµµατιζόµενες βάσει του καθεστώτος

Ετήσιο συνολικό ποσό

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και
τα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού

Ηµεροµηνία εφαρµογής

1.7.2005

∆ιάρκεια του καθεστώτος

Έως 30.6.2007

Στόχος της ενίσχυσης

Άρθρο 4 — ∆ηµιουργία απασχόλησης

Ναι

Άρθρο 5 — Πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες

Ναι

— ηλικίας κάτω των 50 ετών και 6 µήνες χωρίς
εργασία (κατ' ανώτατο όριο απολυτήριο
ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)

Άρθρο 2στ) viii

— ηλικίας άνω των 50 ετών και 12 µήνες χωρίς
εργασία (κατ' ανώτατο όριο απολυτήριο
ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)

Άρθρο 2στ) vii

— επιλέξιµοι για εξαµηνιαία στήριξη εισοδήµατος
(κατ' ανώτατο όριο απολυτήριο ανώτερης
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης)

Άρθρο 2στ) ii-iii-v-vi-ix-x

— µε ειδικές ανάγκες και 6 µήνες χωρίς εργασία

Άρθρο 2ζ) i

— νέοι 16 — 18 ετών που αναζητούν εργασία
και ακολουθούν µαθήµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης µερικού χρόνου

Άρθρο 2στ) i

Άρθρο 6 — Απασχόληση εργαζοµένων µε ειδικές
ανάγκες

Όχι

— Όλοι οι κοινοτικοί τοµείς (1) που είναι
επιλέξιµοι για ενισχύσεις απασχόλησης

Ναι

— Όλοι οι µεταποιητικοί τοµείς (1)

Ναι

— Όλες οι υπηρεσίες (1)

Ναι

Τοµείς της οικονοµίας

Εγγυηµένα δάνεια

— Άλλοι
Ονοµασία και διεύθυνση της
χορηγούσας αρχής

4,8 εκατ. EUR

Όνοµα:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement EWBL
Administratie Werkgelegenheid
Afdeling Tewerkstelling
∆ιεύθυνση:
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel

Ναι
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Άλλες πληροφορίες

Αν το καθεστώς συγχρηµατοδοτείται από την Κοινότητα, προσθέστε την ακόλουθη πρόταση:
Το καθεστώς συγχρηµατοδοτείται βάσει (αναφορά)
∆εν εφαρµόζεται

Απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της ενίσχυσης στην
Επιτροπή

Το µέτρο αποκλείει τη χορήγηση ενίσχυσης ή
πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του κανονισµού

Όχι

(1) Με εξαίρεση τον τοµέα της ναυπηγίας και άλλους τοµείς που υπάγονται σε ειδικούς κανόνες κανονισµών και οδηγιών που διέπουν όλες τις
κρατικές ενισχύσεις των τοµέων αυτών.

Αριθ. ενίσχυσης

XE 5/06

Κράτος µέλος

Πολωνία

Περιφέρεια

Miasto Gniezno

Τίτλος
του
ενίσχυσης

καθεστώτος

Καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση δηµιουργίας θέσεων εργασίας για εταιρίες
που απασχολούν πάνω από δέκα εργαζόµενους — Gniezno

Νοµική βάση

Uchwała nr XL/404/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 2 września 2005 r.

Ετήσιες δαπάνες προγραµµατιζόµενες βάσει του καθεστώτος

Ετήσιο συνολικό ποσό

0,25 εκατ. EUR

Εγγυηµένα δάνεια
Ανώτατη ένταση ενίσχυσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 5 και
τα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού

Ηµεροµηνία εφαρµογής

18.10.2005

∆ιάρκεια του καθεστώτος

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Άρθρο 4 — ∆ηµιουργία απασχόλησης

Ναι

Ναι

Άρθρο 5 — Πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες
Άρθρο 6 — Απασχόληση εργαζοµένων µε ειδικές
ανάγκες
Τοµείς της οικονοµίας

Ονοµασία και διεύθυνση της
χορηγούσας αρχής

— Όλοι οι κοινοτικοί τοµείς (1) που είναι
επιλέξιµοι για ενισχύσεις απασχόλησης

Όχι

— Όλοι οι µεταποιητικοί τοµείς (1)

Ναι

— Όλες οι υπηρεσίες (1)

Όχι

— Άλλοι

Ναι

Όνοµα:
Αρµόδια αρχή είναι το δηµοτικό συµβούλιο της Gniezno και ο δήµαρχος της πόλης εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή
∆ιεύθυνση:
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6
PL-62-200 Gniezno

Απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της ενίσχυσης στην
Επιτροπή

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού

Ναι

(1) Με εξαίρεση τον ναυπηγικό τοµέα και άλλους τοµείς που υπάγονται σε ειδικούς κανόνες κανονισµών και οδηγιών που διέπουν όλες τις
κρατικές ενισχύσεις των τοµέων αυτών.
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Αριθ. ενίσχυσης

XE 9/06

Κράτος µέλος

Κύπρος

Περιφέρεια

Ολόκληρη η ελεύθερη Κύπρος

Τίτλος
του
ενίσχυσης

καθεστώτος

21.9.2006

Σχέδιο καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργοδοτούµενα
άτοµα µε αναπηρία

Νοµική βάση

Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ 62.534 και ηµεροµηνία 25.8.2003.

Ετήσιες δαπάνες προγραµµατιζόµενες βάσει του καθεστώτος

Ετήσιο συνολικό ποσό

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 2
έως 5 και τα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού

Ηµεροµηνία εφαρµογής

16.12.2005

∆ιάρκεια του καθεστώτος

31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Άρθρο 4 — ∆ηµιουργία απασχόλησης

0,55 εκατ. EUR

Εγγυηµένα δάνεια
Ναι:
20 %
του
ετήσιου
µισθού του εργοδοτούµενου

Άρθρο 5 — Πρόσληψη εργαζοµένων σε
µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε
ειδικές ανάγκες

Ναι

Άρθρο 6 — Απασχόληση εργαζοµένων
µε ειδικές ανάγκες

Ναι

Τοµείς της οικονοµίας

— Όλοι οι κοινοτικοί τοµείς (1) που
είναι επιλέξιµοι για ενισχύσεις απασχόλησης

Ναι

Ονοµασία και διεύθυνση της
χορηγούσας αρχής

Όνοµα:
Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
∆ιεύθυνση:
CY-Λευκωσία, 1480

Άλλες πληροφορίες

Το καθεστώς συγχρηµατοδοτείται κατά 50 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της ενίσχυσης στην
Επιτροπή

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού

Όχι
(∆εν αναµένεται να
υπάρξει οποιαδήποτε
περίπτωση που να
απαιτεί κοινοποίηση)

(1) Με εξαίρεση τον τοµέα της ναυπηγίας και άλλους τοµείς που υπάγονται σε ειδικούς κανόνες κανονισµών και οδηγιών που διέπουν όλες τις
κρατικές ενισχύσεις των τοµέων αυτών.

Αριθ. ενίσχυσης

XE 10/06

Κράτος µέλος

Κύπρος

Περιφέρεια

Ολόκληρη η Ελεύθερη Κύπρος

Τίτλος
του
ενίσχυσης

καθεστώτος

Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ατόµων µε σοβαρή αναπηρία στον ιδιωτικό τοµέα

Νοµική βάση

Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 62.534 και ηµεροµηνία 25.8.2005.

Ετήσιες δαπάνες προγραµµατιζόµενες βάσει του καθεστώτος

Ετήσιο συνολικό ποσό

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφοι 2
έως 5 και τα άρθρα 5 και 6 του κανονισµού

0,21 εκατ. EUR

Εγγυηµένα δάνεια
Ναι:
50 %
του
ετήσιου
µισθού του εργοδοτούµενου

21.9.2006
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Ηµεροµηνία εφαρµογής

16.12.2005

∆ιάρκεια του καθεστώτος

31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Άρθρο 4 — ∆ηµιουργία απασχόλησης
Άρθρο 5 — Πρόσληψη εργαζοµένων σε
µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε
ειδικές ανάγκες

Ναι

Άρθρο 6 — Απασχόληση εργαζοµένων
µε ειδικές ανάγκες

Ναι

Τοµείς της οικονοµίας

— Όλοι οι κοινοτικοί τοµείς (1) που
είναι επιλέξιµοι για ενισχύσεις απασχόλησης

Ναι

Ονοµασία και διεύθυνση της
χορηγούσας αρχής

Όνοµα:
Τµήµα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

C 227/5

∆ιεύθυνση:
CY-Λευκωσία, 1480
Άλλες πληροφορίες

Το καθεστώς συγχρηµατοδοτείται κατά 50 % από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απαιτείται προηγούµενη κοινοποίηση της ενίσχυσης στην
Επιτροπή

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού

Όχι
(∆εν αναµένεται να
υπάρξει οποιαδήποτε
περίπτωση που να
απαιτεί κοινοποίηση)

(1) Με εξαίρεση τον τοµέα της ναυπηγίας και άλλους τοµείς που υπάγονται σε ειδικούς κανόνες κανονισµών και οδηγιών που διέπουν όλες τις
κρατικές ενισχύσεις των τοµέων αυτών.

C 227/6
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

∆ηµοσίευση καταλόγου µέτρων που κρίνονται από την Επιτροπή ως υφιστάµενες ενισχύσεις, κατά την
έννοια του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, µετά την προσχώρηση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της
Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2006/C 227/03)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1) Το 2003 και το 2004, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο παράρτηµα IV, κεφάλαιο 3, παράγραφος 1 στοιχείο γ) (βάσει του άρθρου 22) της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της
Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση («συνθήκη προσχώρησης»), τα νέα κράτη µέλη υπέβαλαν
στην Επιτροπή τα µέτρα που επιθυµούσαν να θεωρηθούν υφιστάµενες ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου
88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, αλλά δεν προβλέπονταν ρητά στη συνθήκη προσχώρησης.
(2) Η διαδικασία αυτή περιλάµβανε µέτρα κρατικής ενίσχυσης σε όλους τους τοµείς µε εξαίρεση τους τοµείς των
µεταφορών και των γεωργικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την παραγωγή, τη µεταποίηση ή την
εµπορία προϊόντων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I της συνθήκης ΕΚ, για τους οποίους εφαρµόστηκαν
χωριστές διατάξεις.
(3) Η Επιτροπή έχει πλέον δηµοσιεύσει τον πλήρη κατάλογο των µέτρων που έκανε δεκτά ως υφιστάµενες
ενισχύσεις κατά την εννοια του άρθρου 88 παράγραφος 1 και βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στην
παράγραφο (1) ανωτέρω, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/
state_aid/register/.
Μέτρα στον τοµέα της αλιείας δηµοσιεύονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/
fisheries/legislation/state_aid_en.htm.
(4) Η δηµοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καλύπτει αποκλειστικά τα µέτρα που θεωρήθηκαν υφιστάµενες ενισχύσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας µεταβατικών µέτρων για τις υφιστάµενες ενισχύσεις (1).
Ορισµένα µέτρα έγιναν δεκτά από την Επιτροπή ως υφιστάµενες ενισχύσεις και έχουν ήδη δηµοσιευτεί στη
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται επίσης στην παρούσα δηµοσίευση.
(5) Τα ενδιαφερόµενα νέα κράτη µέλη ενηµερώθηκαν για τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής µέσω επιστολών
που τους απέστειλαν οι αρµόδιοι Επίτροποι.

(1) Αποκλείονται τα ακόλουθα µέτρα: τα µέτρα για τα οποία η Επιτροπή έχει κινήσει επίσηµη διαδικασία έρευνας, τα µέτρα που
κρίνονται µη εφαρµοστέα µετά την προσχώρηση ή εκτιµάται ότι δεν τέθηκαν σε ισχύ πριν την προσχώρηση, τα µέτρα που δεν
θεωρήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, και τέλος τα µέτρα που η Επιτροπή έκρινε εν µέρει µόνο υφιστάµενες ενισχύσεις και εν
µέρει µη εφαρµοστέα µετά την προσχώρηση.
(2) ΕΕ C 88 της 8ης Απριλίου 2004, σ. 2· ΕΕ C 87 της 11ης Απριλίου 2006, σ. 2 (CZ45/2004).
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Απόδειξη παραλαβής της καταγγελίας αριθ. 2006/4524 — SG(06)A/4107
(2006/C 227/04)

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταχώρησε καταγγελία σχετικά µε τη διαδικασία σύστασης δηµόσιας-ιδιωτικής
επιχείρησης στο ∆ήµο Βαλένθια, Ισπανία· η καταγγελία αυτή έχει καταχωρηθεί µε τον αριθµό 2006/4524
SG(06)A/4107 στο µητρώο των καταγγελιών.
2. Η Επιτροπή έχει λάβει πολλές εκατοντάδες αντίγραφα αυτής της καταγγελίας. Κατά συνέπεια, για να εξασφαλιστεί ότι θα δοθούν ταχείες απαντήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφεροµένους, µε ταυτόχρονη µέριµνα για
την κατά το δυνατόν οικονοµικότερη χρησιµοποίηση των διοικητικών της πόρων, δηµοσιεύει αυτή την
απόδειξη παραλαβής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ∆ιαδίκτυο, στην ιστοθέση:
http://ec.europa.eu/community_law/complaints/receipt/index_en.htm
3. Η ως άνω καταγγελία θα εξεταστεί από την Επιτροπή υπό το πρίσµα της εφαρµοστέας κοινοτικής νοµοθεσίας.
Οι καταγγέλλοντες θα τηρούνται ενήµεροι, µε κάθε µέσο, συµπεριλαµβανοµένων της µεταγενέστερης δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στο ∆ιαδίκτυο, των πορισµάτων αυτής της
εξέτασης, και κάθε επακόλουθου µέτρου το οποίο η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να λάβει.
4. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να λάβει απόφαση επί της ουσίας αυτής της υπόθεσης (κίνηση
διαδικασιών παράβασης ή αρχειοθέτηση της υπόθεσης) εντός 12µήνου µετά από την ηµεροµηνία της
καταχώρησης της καταγγελίας εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας.
5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή χρειαστεί να έλθει σε επαφή µε τις ισπανικές αρχές, δεν θα αποκαλύψει τα
στοιχεία ταυτότητας των καταγγελλόντων, έτσι ώστε να προστατεύσει τα δικαιώµατά τους. Οι καταγγέλλοντες
έχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αποκαλύψει την ταυτότητά τους κατά τις
επαφές της µε τις ισπανικές αρχές.
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Κατάργηση από τη Γαλλία των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που είχε επιβάλει για τις
τακτικές πτήσεις στις γραµµές Aubagne — Marseille, Carcassonne — Paris, La Rochelle — Paris,
Montbéliard — Paris, Montpellier — Nantes, Pau — Madrid, Pau — Nantes, Reims — ClermontFerrand, Rennes — Lille και Toulon — Lyon
(2006/C 227/05)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η Γαλλία αποφάσισε να καταργήσει τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που είχε επιβάλει για τις
τακτικές πτήσεις στις γραµµές:
1. Aubagne και Marseille, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C 350 της 30ής ∆εκεµβρίου 1995.
2. Carcassonne και Paris, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C 227 της 1ης Σεπτεµβρίου 1995, οι οποίες είχαν τροποποιηθεί στις 29 ∆εκεµβρίου 2005 (Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 349), στις 14 Ιουνίου 1997 (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 180) και στις 20 Νοεµβρίου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 279).
3. La Rochelle και Paris, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C 18 της 22ας Ιανουαρίου 2002.
4. Montbéliard και Paris, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C 350 της 30ής ∆εκεµβρίου 1995.
5. Montpellier και Nantes, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
C 123 της 26ης Απριλίου 1996.
6. Pau και Madrid, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 240
της 15ης Σεπτεµβρίου 1995.
7. Pau και Nantes, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 188
της 28ης Ιουνίου 1996.
8. Reims και Clermont-Ferrand, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων C 72 της 6ης Μαρτίου 2001.
9. Rennes και Lille, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 151
της 25ης Μαΐου 1996.
10. Toulon και Lyon, οι οποίες είχαν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 22
της 27ης Ιανουαρίου 2004.
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Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά µε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
(Υπόθεση COMP/M.4333 — NIBC/NPM/DELI UNIVERSAL)
(2006/C 227/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 30 Αυγούστου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε να µη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συµβατή µε την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου. Το πλήρες κείµενο της απόφασης
διατίθεται µόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δηµοσιευθεί µετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηµατικών απορρήτων
που περιέχει. Θα διατίθεται:
— από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισµό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/
cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισµό των µεµονωµένων υποθέσεων
συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια µε τις εταιρείες, τους αριθµούς υποθέσεων, τις ηµεροµηνίες και τους διάφορους κλάδους,
— σε ηλεκτρονική µορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex µε τον αριθµό εγγράφου 32006M4333. Το EURLex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νοµοθεσία (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ
Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά µε τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου
ΕΖΕΣ των αρχών ανταγωνισµού
(2006/C 227/07)
Α. Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται βάσει των κανόνων της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο
(εφεξής «συµφωνία ΕΟΧ») καθώς και της συµφωνίας µεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας
Αρχής και ∆ικαστηρίου (εφεξής «συµφωνία Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου»).
B. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής: «Επιτροπή») εξέδωσε ανακοίνωση περί συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου
των Αρχών Ανταγωνισµού (1). Αυτή η µη δεσµευτική συµφωνία περιέχει αρχές και κανόνες που ακολουθεί η
Επιτροπή στον τοµέα του ανταγωνισµού. Εξηγεί επίσης τους τρόπους µε τους οποίους πρόκειται να υλοποιηθεί η
συνεργασία εντός του δικτύου των Αρχών Ανταγωνισµού στην ΕΕ.
Γ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εκτιµά ότι η προαναφερόµενη πράξη παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.
Στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού και ενιαία εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού του ΕΟΧ σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό οικονοµικό χώρο, (ΕΟΧ), η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εγκρίνει
την παρούσα ανακοίνωση, ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο
β) της συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου. Η Εποπτεύουσα Αρχή προτίθεται να τηρήσει τις αρχές
και τους κανόνες που περιλαµβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση όταν θα εφαρµόζει τους σχετικούς κανόνες
ΕΟΧ σε δεδοµένη περίπτωση (2).
∆. Συγκεκριµένα, στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να περιγράψει τους τρόπους µε τους οποίους η
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ προτίθεται να συνεργαστεί µε τις αρχές ανταγωνισµού των χωρών ΕΖΕΣ (3) για την
εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ σε µεµονωµένες περιπτώσεις και πώς πρόκειται να
υλοποιηθεί η συνεργασία στο δίκτυο των αρχών ανταγωνισµού των κρατών ΕΖΕΣ.
E. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για τη συνεργασία
µεταξύ εθνικών αρχών ανταγωνισµού και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ στο χειρισµό περιπτώσεων που
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ (4).
ΣΤ. Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες η Εποπτεύουσα Αρχή είναι η αρµόδια
εποπτεύουσα αρχή βάσει του άρθρου 56 της συµφωνίας ΕΟΧ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Με το κεφάλαιο II του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου σχετικά µε
γενικούς διαδικαστικούς κανόνες εφαρµογής των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ (εφεξής «κεφάλαιο
II») (5) καθιερώθηκε ένα σύστηµα βάσει του οποίου η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ και οι Αρχές Ανταγωνισµού

(1) ΕΕ C 101 της 27.4.2004, σ. 43.
(2) Την αρµοδιότητα της εξέτασης µεµονωµένων υποθέσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας
ΕΟΧ µοιράζονται µεταξύ τους η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και η Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 56 της
συµφωνίας ΕΟΧ. Μία µόνον από τις εποπτεύουσες αρχές είναι αρµόδια για το χειρισµό οιασδήποτε υπόθεσης.
3
( ) Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 41 του κεφαλαίου II του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και
∆ικαστηρίου, το Λιχτενστάιν δεν υποχρεούται να ορίσει αρχή ανταγωνισµού. Έως ότου το Λιχτενστάιν λάβει την απόφαση να
εξουσιοδοτήσει µια εθνική αρχή να εφαρµόσει τα άρθρα 53 και 54 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, η Υπηρεσία Εθνικής Οικονοµίας του Λιχτενστάιν θα συµµετέχει στο δίκτυο ανταγωνισµού ΕΖΕΣ. Η εν λόγω υπηρεσία δεν είναι εξουσιοδοτηµένη να
εφαρµόσει τα άρθρα 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ και δεν µπορεί να συµµετέχει σε άλλη ΕΑΑ της ΕΖΕΣ µε στόχο τη
συλλογή πληροφοριών εκ µέρους της ή να εφαρµόσει µέτρα συγκέντρωσης δεδοµένων για άλλη ΕΑΑ της ΕΖΕΣ.
(4) ΕΕ C 307 της 26.10.2000, σ. 6 και Συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ στην ΕΕ αριθ. 61 της 21.12.2000, σ. 5.
(5) Μετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας των κρατών ΕΖΕΣ για τη
σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2004, το κεφάλαιο II του πρωτοκόλλου 4 της
συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου θα αντιπροσωπευθεί σε µεγάλο βαθµό στον πυλώνα της ΕΖΕΣ στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου που αφορά την ΕΖΕΣ (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).
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των κρατών ΕΖΕΣ (εφεξής οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισµού ΕΑΑ) (6) δύνανται να εφαρµόζουν τα άρθρα 53
και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Από κοινού, οι ΕΑΑ και η Εποπτεύουσα Αρχή αποτελούν ένα δίκτυο δηµόσιων
αρχών: ενεργούν προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος και συνεργάζονται στενά µε στόχο την προάσπιση
του ανταγωνισµού. Το δίκτυο αυτό αποτελεί έναν µηχανισµό για διαβουλεύσεις και συνεργασία στο πλαίσιο
της εφαρµογής και επιβολής της πολιτικής ανταγωνισµού του ΕΟΧ. Το δίκτυο παρέχει ένα πλαίσιο για τη
συνεργασία των αρχών ανταγωνισµού της ΕΖΕΣ σε περιπτώσεις εφαρµογής των άρθρων 53 και 54 της
συµφωνίας ΕΟΧ και συνιστά τη βάση για τη διαµόρφωση και διατήρηση µιας κοινής αντίληψης περί ανταγωνισµού στα κράτη ΕΖΕΣ. Το δίκτυο καλείται «δίκτυο ανταγωνισµού ΕΖΕΣ».
2.

Η δοµή των ΕΑΑ ποικίλλει από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Σε ένα κράτος ΕΖΕΣ, υπάρχει ένας ενιαίος
φορέας ο οποίος διερευνά τις υποθέσεις και λαµβάνει αποφάσεις. Σε ένα άλλο κράτος ΕΖΕΣ, οι σχετικές
αρµοδιότητες κατανέµονται µεταξύ δύο φορέων, εκ των οποίων ο ένας φέρει την ευθύνη για τη διερεύνηση
των υποθέσεων, ενώ ο άλλος, που συχνά είναι συλλογικό όργανο, είναι επιφορτισµένος µε την έκδοση
απόφασης για την εκάστοτε υπόθεση. Επιπλέον, σε ένα εθνικό σύστηµα, ορισµένα είδη κυρώσεων είναι
δυνατόν να επιβληθούν µόνον από δικαστήριο. Με την επιφύλαξη της γενικής αρχής της αποτελεσµατικότητας, το άρθρο 40 του κεφαλαίου ΙΙ παρέχει στα κράτη µέλη την ευχέρεια να επιλέξουν τον φορέα ή τους
φορείς που θα αναγορευθούν σε εθνικές αρχές ανταγωνισµού και να κατανείµουν τις σχετικές αρµοδιότητες
µεταξύ τους. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της νοµοθεσίας ΕΟΧ, ιδίως σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
συµφωνίας ΕΟΧ, τα κράτη ΕΖΕΣ είναι υποχρεωµένα να συγκροτήσουν ένα σύστηµα επιβολής κυρώσεων που
να προβλέπει την επιβολή αποτελεσµατικών, µη αναλογικών και αποτρεπτικών όσον αφορά παραβιάσεις της
νοµοθεσίας ΕΟΧ κυρώσεων (7) (8). Τα συστήµατα επιβολής κυρώσεων ποικίλλουν από το ένα κράτος ΕΖΕΣ
στο άλλο, αλλά οι ΕΑΑ της ΕΖΕΣ, υπογράφοντας δήλωση υπό τη µορφή παραρτήµατος στην παρούσα
ανακοίνωση, αναγνωρίζουν, ως βάση συνεργασίας, τους κανόνες των συστηµάτων εκάστου κράτους ΕΖΕΣ.

3.

Το δίκτυο που συγκροτούν οι αρχές ανταγωνισµού καλείται να µεριµνήσει τόσο για τον αποτελεσµατικό
καταµερισµό εργασίας όσο και για την ουσιαστική και συνεπή εφαρµογή της νοµοθεσίας ανταγωνισµού του
ΕΟΧ. Το κεφάλαιο II περιέχει τις βασικές αρχές λειτουργίας του δικτύου. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά του συστήµατος.

4.

Οι διαβουλεύσεις και ανταλλαγές στο πλαίσιο του ∆ικτύου πραγµατοποιούνται αυστηρά µεταξύ των
κρατικών αρχών επιβολής του νόµου και δεν αλλοιώνουν τα τυχόν δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο ΕΟΧ ή από το εθνικό δίκαιο για τις εταιρείες. Κάθε αρχή ανταγωνισµού διατηρεί
ακέραια την ευθύνη για τη διασφάλιση της προσήκουσας διεκπεραίωσης των υποθέσεων µε τις οποίες ασχολείται.

2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ ΕΖΕΣ

2.1. Αρχές που διέπουν την κατανοµή
5.

Το κεφάλαιο ΙΙ βασίζεται σε ένα σύστηµα στο πλαίσιο του οποίου όλες οι αρχές ανταγωνισµού έχουν την
εξουσία να εφαρµόζουν τα άρθρα 53 ή 54 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ και φέρουν την ευθύνη για έναν
αποτελεσµατικό καταµερισµό εργασίας εντός του πυλώνα ΕΖΕΣ όσον αφορά τις υποθέσεις εκείνες για τις
οποίες κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας. Συγχρόνως, κάθε µέλος του ∆ικτύου διατηρεί πλήρη ελευθερία να αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια κατά πόσον θα διεξαγάγει ή όχι έρευνα για την
εκάστοτε υπόθεση. Βάσει αυτού του συστήµατος, οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται:
— από µια µόνο ΕΑΑ, ενδεχοµένως µε τη συνδροµή άλλης ΕΑΑ της ΕΖΕΣ· ή
— από περισσότερες ΕΑΑ ΕΖΕΣ οι οποίες δρουν εκ παραλλήλου· ή
— από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ.

6.

Στις πλείστες περιπτώσεις, η αρχή που λαµβάνει µία καταγγελία ή κινεί αυτεπαγγέλτως διαδικασία (9)
παραµένει αρµόδια για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Η παραποµπή µιας υπόθεσης σε άλλη αρχή είναι

(6) Στην ανακοίνωση αυτή, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και οι ΕΑΑ αναφέρονται συλλογικά ως «οι αρχές ανταγωνισµού».
(7) Πρβλ. ∆ΕΚ υπόθεση 68/88 — Επιτροπή κατά Ελλάδας [1989] Συλλογή 2965 (αιτιολογικές σκέψεις 23 έως 25). Το άρθρο
6 της συµφωνίας ΕΟΧ προβλέπει ότι, µε την επιφύλαξη µελλοντικών προσαρµογών της νοµολογίας, οι διατάξεις της
συµφωνίας ΕΟΧ, στο βαθµό που είναι ουσιαστικά ταυτόσηµες µε αντίστοιχους κανόνες της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και µε πράξεις
που έχουν εγκριθεί βάσει αυτών των δύο συνθηκών, ερµηνεύονται, κατά την εφαρµογή τους, σύµφωνα µε τις συναφείς
αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχουν ληφθεί πριν από την ηµεροµηνία υπογραφής της
συµφωνίας ΕΟΧ. Όσον αφορά συναφείς αποφάσεις του ∆ικαστηρίου που έχουν ληφθεί µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της
συµφωνίας ΕΟΧ, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 της συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου η Εποπτεύουσα
Αρχή της ΕΖΕΣ και το ∆ικαστήριο ΕΖΕΣ λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές που προβλέπονται στις εν λόγω αποφάσεις.
(8) Όπως αναφέρεται στην υποσηµείωση 3, το Λιχτενστάιν δεν υποχρεούται να ορίσει αρχή ανταγωνισµού.
(9) Στην παρούσα ανακοίνωση, ο όρος «διαδικασία» καλύπτει τις έρευνες ή/και τις επίσηµες διαδικασίες που διεξάγει µια ΕΑΑ ή
η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, ανάλογα µε την περίπτωση, ενόψει της έκδοσης απόφασης δυνάµει του κανονισµού του
κεφαλαίου ΙΙ.
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δυνατή µόνον στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας (βλ. την παράγραφο 18 κατωτέρω) όταν είτε η πρώτη αρχή
θεωρεί ότι είναι ακατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης είτε κάποια άλλη αρχή θεωρεί ότι η είναι
κατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης (βλ. τις παραγράφους 8 έως 14 κατωτέρω).
7.

Οσάκις διαπιστώνεται ότι είναι αναγκαία η παραποµπή µιας υπόθεσης σε άλλη αρχή προς χάριν της ουσιαστικής προστασίας του ανταγωνισµού και του συµφέροντος του ΕΟΧ, τα µέλη του δικτύου καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε οι υποθέσεις να παραπέµπονται σε µία και µόνον κατάλληλη αρχή ανταγωνισµού όσο το δυνατόν συχνότερα (10). Σε κάθε περίπτωση, η παραποµπή πρέπει να αποτελεί µία σύντοµη
και αποτελεσµατική διαδικασία και να µη θέτει προσκόµµατα σε έρευνες που ενδεχοµένως βρίσκονται σε
εξέλιξη.

8.

Μία αρχή µπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για να επιληφθεί δεδοµένης υπόθεσης εάν πληρούνται σωρευτικά οι
ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:
(1) η συµφωνία ή πρακτική έχει σηµαντικές άµεσες, πραγµατικές ή προβλέψιµες, συνέπειες για τον ανταγωνισµό εντός των ορίων της επικράτειας της αρχής, εφαρµόζεται στο εσωτερικό της επικράτειας ή προέρχεται από αυτήν·
(2) η αρχή είναι ικανή να θέσει τέλος µε αποτελεσµατικό τρόπο στην όλη παράβαση, δηλαδή, αφενός, µπορεί
να εκδώσει διαταγή παύσης και παράλειψης το αποτέλεσµα της οποίας να αρκεί για τον τερµατισµό της
παράβασης και, αφετέρου, έχει τη δυνατότητα, οσάκις ενδείκνυται, να επιβάλει την κατάλληλη κύρωση
εξαιτίας της παράβασης·
(3) η αρχή είναι σε θέση να συγκεντρώσει, ενδεχοµένως µε τη συνδροµή άλλων αρχών, τα αποδεικτικά
στοιχεία που χρειάζονται προκειµένου να αποδειχθεί η παράβαση.

9.

Από τις ανωτέρω προϋποθέσεις συνάγεται ότι πρέπει να υπάρχει ουσιώδης συνάφεια µεταξύ της παράβασης
και του εδάφους ενός κράτους ΕΖΕΣ για να είναι δυνατόν να θεωρηθεί κατάλληλη να επιληφθεί η αρχή ανταγωνισµού του εν λόγω κράτους ΕΖΕΣ. Αναµένεται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αρχές εκείνων των
κρατών ΕΖΕΣ όπου ο ανταγωνισµός επηρεάζεται σηµαντικά από µία παράβαση είναι κατάλληλες να
επιληφθούν αυτής, υπό τον όρο ότι είναι πράγµατι ικανές να θέσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τέλος στην
παράβαση, ενεργώντας είτε µόνες είτε εκ παραλλήλου µε άλλες αρχές, εκτός αν η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ
είναι περισσότερο ενδεδειγµένη για την ανάληψη δράσης (βλ. την παράγραφο 15 κατωτέρω).

10. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι µία µόνο ΕΑΑ είναι κατάλληλη για να ασχοληθεί µε συµφωνίες ή πρακτικές
που έχουν σηµαντικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό, όταν οι συνέπειες αυτές εκδηλώνονται κυρίως εντός
των ορίων της επικράτειάς της.
Παράδειγµα 1: Επιχειρήσεις που εδρεύουν στο κράτος ΕΖΕΣ A εµπλέκονται σε καρτέλ µε σκοπό τον
καθορισµό των τιµών ορισµένων προϊόντων που πωλούνται κυρίως στο κράτος ΕΖΕΣ A.
Κατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης είναι η ΕΑΑ του κράτους µέλους Α.
11. Εξάλλου, η ανάληψη ενιαίας δράσης από µία ΕΑΑ είναι επίσης πιθανό να ενδείκνυται όταν, καίτοι περισσότερες ΕΑΑ µπορούν να θεωρηθούν ως κατάλληλες, η ανάληψη δράσης από µία και µόνο ΕΑΑ αρκεί για τον
τερµατισµό της παράβασης στο σύνολό της.
Παράδειγµα 2: ∆ύο επιχειρήσεις έχουν συστήσει κοινή επιχείρηση στο κράτος ΕΖΕΣ Α. Η κοινή
επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες στα κράτη ΕΖΕΣ Α και Β και προκαλεί πρόβληµα ανταγωνισµού. Κρίνεται
ότι µία διαταγή παύσης και παράλειψης είναι αρκετή για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της
κατάστασης, διότι είναι ικανή να θέσει τέλος στην παράβαση συνολικά. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
βρίσκονται κατά κύριο λόγο στα γραφεία της κοινής επιχείρησης στο κράτος ΕΖΕΣ A.
Οι ΕΑΑ στα κράτη µέλη Α και Β είναι αµφότερες κατάλληλες να επιληφθούν της υπόθεσης, πλην όµως
η ανάληψη ενιαίας δράσης από την ΕΑΑ του κράτους µέλους Α θα ήταν αρκετή και πιο αποτελεσµατική
από την ανάληψη ενιαίας δράσης από την ΕΑΑ του κράτους µέλους Β, ή από την ανάληψη εκ
παραλλήλου δράσης από τις ΕΑΑ αµφοτέρων των κρατών µελών.
(10) Η αιτιολογική σκέψη 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 αναφέρει ότι «για να διασφαλισθεί µε τον καλύτερο τρόπο η
κατανοµή των υποθέσεων µεταξύ των µελών του δικτύου, ενδείκνυται να θεσπισθεί διάταξη γενικού χαρακτήρα βάσει της
οποίας µια αρχή ανταγωνισµού θα µπορεί να αναστέλλει ή να περατώνει την εξέταση δεδοµένης υπόθεσης µε το σκεπτικό
ότι η ίδια υπόθεση εξετάζεται ή έχει εξετασθεί από κάποια άλλη αρχή. Ο στόχος είναι κάθε υπόθεση να εξετάζεται µόνο από
µία αρχή. Η διάταξη αυτή, η οποία έχει γίνει δεκτή από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δεν
πρέπει να θίγει τη δυνατότητα της Επιτροπής να απορρίπτει µια καταγγελία λόγω ελλείψεως κοινοτικού συµφέροντος,
ακόµη και εάν καµιά άλλη αρχή ανταγωνισµού δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή της να επιληφθεί της υπόθεσης». Όπως και ο
κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2003, το κεφάλαιο II προβλέπει την δυνατότητα για µια αρχή ανταγωνισµού να αναστέλλει ή να
κλείνει µια υπόθεση µε βάση το δικαιολογητικό ότι τη διεκπεραιώνει ή την έχει ήδη διεκπεραιώσει µια άλλη αρχή. Σύµφωνα
µε την αιτιολογική σκέψη 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 όπως προαναφέρεται, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
εκτιµά ότι µπορεί να απορρίψει µια καταγγελία λόγω ελλείψεως επαρκούς συµφέροντος βάσει της συµφωνίας ΕΟΧ και ότι
αυτό είναι δυνατό ακόµη και αν καµιά άλλη αρχή ανταγωνισµού δεν έχει δηλώσει την πρόθεσή της να επιληφθεί της
υπόθεσης.
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12. Η εκ παραλλήλου ανάληψη δράσης από πολλές ΕΑΑ ενδείκνυται ενδεχοµένως όταν µία συµφωνία ή πρακτική
έχει σηµαντικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως στην επικράτεια εκάστης ΕΑΑ,
ενώ η ανάληψη δράσης από µια και µόνο ΕΑΑ δεν θα αρκούσε προκειµένου να τεθεί τέλος στην παράβαση
συνολικά ή/και για να επιβληθεί η δέουσα κύρωση.
Παράδειγµα 3: ∆ύο επιχειρήσεις συνάπτουν συµφωνία επιµερισµού της αγοράς η οποία προβλέπει ότι
η δραστηριότητα της εταιρείας που εδρεύει στο κράτος ΕΖΕΣ A περιορίζεται υποχρεωτικά στο εν λόγω
κράτος και ότι η δραστηριότητα της εταιρείας που εδρεύει στο κράτος ΕΖΕΣ Β περιορίζεται υποχρεωτικά στο εν λόγω κράτος.
Οι ΕΑΑ των κρατών µελών Α και Β είναι κατάλληλες για να επιληφθούν εκ παραλλήλου της υπόθεσης,
έκαστη ενεργούσα για τη δική της επικράτεια.
13. Οι αρχές οι οποίες αναλαµβάνουν εκ παραλλήλου δράση για δεδοµένη υπόθεση καταβάλλουν προσπάθεια
για το συντονισµό των ενεργειών τους στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Για τον σκοπό αυτό, µπορεί να
κρίνουν χρήσιµο να ορίσουν µια από αυτές τις αρχές που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο για την υπόθεση και να
εκχωρήσουν στην αρχή αυτή ορισµένα καθήκοντα, όπως είναι, επί παραδείγµατι, ο συντονισµός των µέτρων
έρευνας, ενώ έκαστη αρχή παραµένει αρµόδια για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που έχει η ίδια κινήσει.
14. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ενδείκνυται όλως ιδιαιτέρως όταν µία ή περισσότερες συµφωνίες ή πρακτικές,
περιλαµβανοµένων των δικτύων παρόµοιων συµφωνιών ή πρακτικών, έχουν συνέπειες για τον ανταγωνισµό σε
περισσότερα από δυο κράτη ΕΖΕΣ (διασυνοριακές αγορές οι οποίες εκτείνονται σε περισσότερα από δύο
κράτη ΕΖΕΣ ή πολλές εθνικές αγορές).
15. Εξάλλου, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη να επιληφθεί δεδοµένης υπόθεσης
οσάκις η υπόθεση αυτή συνδέεται στενά µε άλλες διατάξεις του ΕΟΧ οι οποίες θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν κατ' αποκλειστικότητα ή µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα από την Εποπτεύουσα Αρχή, εφόσον
το συµφέρον του ΕΟΧ επιβάλλει την έκδοση απόφασης της Αρχής µε στόχο την ανάπτυξη της πολιτικής
ανταγωνισµού του ΕΟΧ, οσάκις ανακύπτει ένα νέο ζήτηµα ανταγωνισµού, ή τη διασφάλιση της ουσιαστικής
επιβολής της νοµοθεσίας.

2.2. Μηχανισµοί συνεργασίας µε σκοπό την κατανοµή των υποθέσεων και την παροχή συνδροµής
2.2.1. Ενηµέρωση στην αρχή της διαδικασίας (Άρθρο 11 του κεφαλαίου ΙΙ)
16. Για τον εντοπισµό των πολλαπλών διαδικασιών και της διασφάλιση ότι οι υποθέσεις θα εξετάζονται από µία
κατάλληλη προς τούτο αρχή ανταγωνισµού, τα µέλη του ∆ικτύου πρέπει να ενηµερώνονται σε πρώιµο στάδιο
σχετικά µε τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των διαφόρων αρχών ανταγωνισµού (11). Εάν µία υπόθεση
πρόκειται να παραπεµφθεί από µία αρχή σε άλλη, τα συµφέροντα τόσο του δικτύου όσο και των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων εξυπηρετούνται όντως καλύτερα µε την ταχεία πραγµατοποίηση της παραποµπής.
17. Το κεφάλαιο ΙΙ προβλέπει τη θέσπιση µηχανισµού για την αλληλοενηµέρωση των αρχών ανταγωνισµού, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ταχεία ανακατανοµή των υποθέσεων. Στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ προβλέπεται υποχρέωση ενηµέρωσης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ από τις
ΕΑΑ, κάθε φορά που ενεργούν δυνάµει των άρθρων 53 ή 54 της συµφωνίας ΕΟΧ, πριν ή άνευ χρονοτριβής
µετά την έναρξη του πρώτου τυπικού µέτρου έρευνας (12). Ορίζει επίσης ότι η ενηµέρωση µπορεί να παρασχεθεί και σε άλλες ΕΑΑ. Οι ΕΑΑ προτίθενται επίσης να καταστήσουν διαθέσιµη και ευπρόσιτη για όλα τα
µέλη του δικτύου κάθε πληροφορία που ανταλλάσσεται βάσει του άρθρου 11. Το σκεπτικό του άρθρου 11
παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ είναι να µπορεί το δίκτυο να ανιχνεύει τις πολλαπλές διαδικασίες και να
διευθετεί το ζήτηµα της τυχόν παραποµπής των υποθέσεων από τη µία αρχή στην άλλη αφ' ης στιγµής µία
αρχή αρχίζει να διερευνά µια υπόθεση. Εποµένως, είναι σκόπιµη η παροχή πληροφοριών στις ΕΑΑ και στην
Εποπτεύουσα Αρχή πριν ή αµέσως µετά την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας παρόµοιας µε τα µέτρα
έρευνας που νοµιµοποιείται να λαµβάνει η Επιτροπή βάσει των άρθρων 18 έως 21 του κεφαλαίου II. Η
Εποπτεύουσα Αρχή έχει ισοδύναµη υποχρέωση δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κεφαλαίου II. Τα
µέλη του δικτύου αλληλοενηµερώνονται για τις εκκρεµούσες υποθέσεις µε τη χρήση οµοιόµορφου εντύπου,
που περιλαµβάνει συγκεκριµένες λεπτοµέρειες για την εκάστοτε υπόθεση, όπως είναι η αρχή που ασχολείται
µε αυτήν, το προϊόν, τα εδάφη και τα µέρη που εµπλέκονται στην υπόθεση, η εικαζόµενη παράβαση, η εικαζόµενη διάρκεια της παράβασης και η προέλευση της υπόθεσης. Ακόµη, ανταλλάσσουν µεταξύ τους επικαιροποιηµένα στοιχεία οσάκις επέρχεται κρίσιµη µεταβολή της κατάστασης.
(11) Για την περίπτωση της κίνησης διαδικασίας έπειτα από την υποβολή αίτησης για επιεική µεταχείριση, βλέπε τις παραγράφους
37 και επόµ.
(12) Πληροφορίες που έχουν υποβληθεί βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κεφαλαίου II θα προωθούνται και στην
Επιτροπή σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Αρχής βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 23 της συµφωνίας
ΕΟΧ.
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18. Όταν ανακύπτει ζήτηµα παραποµπής µιας υπόθεσης από τη µία αρχή στην άλλη, το ζήτηµα πρέπει να διευθετείται χωρίς καθυστέρηση, κατά κανόνα εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της πρώτης αποστολής πληροφοριών στο ∆ίκτυο δυνάµει του άρθρου 11 του κεφαλαίου II. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα, οι αρχές
ανταγωνισµού καταβάλλουν προσπάθεια για την επίτευξη συµφωνίας σχετικά µε την τυχόν παραποµπή, καθώς
επίσης, ανάλογα µε την περίπτωση, σχετικά µε τις ρυθµίσεις που θα διέπουν την εκ παραλλήλου ανάληψη
δράσης.
19. Κατά κανόνα, η αρχή ή οι αρχές ανταγωνισµού που ασχολούνται µε µία υπόθεση κατά το πέρας της προθεσµίας παραποµπής πρέπει να εξακολουθήσουν να ασχολούνται µε αυτήν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παραποµπή µιας υπόθεσης µετά την αρχική δίµηνη προθεσµία ανάθεσης πρέπει κανονικά να γίνεται
µόνον εφόσον έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ουσιώδης µεταβολή των πραγµατικών περιστατικών που είναι γνωστά για την υπόθεση.
2.2.2. Αναστολή ή περάτωση της διαδικασίας (Άρθρο 13 του κεφαλαίου II)
20. Όταν η ίδια συµφωνία ή πρακτική υποβάλλεται σε περισσότερες αρχές ανταγωνισµού, είτε επειδή αυτές
έλαβαν καταγγελία είτε επειδή κίνησαν διαδικασία αυτεπαγγέλτως, το άρθρο 13 του κεφαλαίου ΙΙ προβλέπει
τη νοµική βάση για την αναστολή της διαδικασίας ή την απόρριψη της καταγγελίας µε το σκεπτικό ότι µε
την υπόθεση ασχολείται ήδη ή έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν κάποια άλλη αρχή. Η φράση «ασχολείται µε
την υπόθεση», η οποία περιλαµβάνεται στη διατύπωση του άρθρου 13 του κεφαλαίου ΙΙ, δεν σηµαίνει απλώς
ότι έχει υποβληθεί καταγγελία σε κάποια άλλη αρχή. Σηµαίνει ότι η άλλη αρχή διεξάγει ήδη ή έχει διεξαγάγει
κατά το παρελθόν έρευνα σχετικά µε την υπόθεση για ίδιον λογαριασµό.
21. Το άρθρο 13 του κεφαλαίου ΙΙ είναι εφαρµοστέο όταν κάποια άλλη αρχή έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν ή
ασχολείται στο παρόν µε το ζήτηµα ανταγωνισµού το οποίο έχει εγείρει ο καταγγέλλων, έστω και αν η εν
λόγω αρχή έχει ενεργήσει ή ενεργεί επί τη βάσει καταγγελίας που έχει υποβληθεί από διαφορετικό καταγγέλλοντα ή συνεπεία αυτεπάγγελτης διαδικασίας. Τούτο σηµαίνει ότι είναι δυνατή η επίκληση του άρθρου 13
του κεφαλαίου ΙΙ όταν η επίµαχη συµφωνία ή πρακτική αφορά την ίδια παράβαση ή τις ίδιες παραβάσεις στις
ίδιες γεωγραφικές αγορές αναφοράς και αγορές προϊόντος.
22. Μια ΕΑΑ δύναται να αναστείλει ή να περατώσει διαδικασία η οποία εκκρεµεί ενώπιόν της, αλλά δεν είναι
υποχρεωµένη να το πράξει. Το άρθρο 13 του κεφαλαίου II αφήνει ορισµένα περιθώρια για την εκτίµηση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ατοµικής περίπτωσης. Η ευελιξία αυτή έχει µεγάλη σηµασία: εάν δεδοµένη
καταγγελία απερρίφθη από µια αρχή έπειτα από διερεύνηση της ουσίας της υπόθεσης, τότε µια άλλη αρχή
είναι πιθανό να µην επιθυµεί να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, εάν µια καταγγελία
έχει απορριφθεί γι' άλλους λόγους (π.χ. η αρχή δεν µπόρεσε να συλλέξει τα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν
αναγκαία για να αποδειχθεί η παράβαση), ενδέχεται κάποια άλλη αρχή να επιθυµεί να διεξαγάγει η ίδια έρευνα
και να επιληφθεί της υπόθεσης. Η ευελιξία αυτή αντανακλάται επίσης, προκειµένου για τις εκκρεµούσες
υποθέσεις, στην ευχέρεια κάθε ΕΑΑ να επιλέξει µεταξύ της περάτωσης και της αναστολής της ενώπιόν της
διαδικασίας. Μία αρχή ενδέχεται να είναι απρόθυµη να προβεί στην περάτωση δεδοµένης υπόθεσης προτού
καταστεί σαφής η έκβαση διαδικασίας που διεξάγεται από άλλη αρχή. Η δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας επιτρέπει σε µια αρχή να διατηρήσει τη δυνατότητα λήψης απόφασης σε µεταγενέστερο στάδιο
σχετικά µε το κατά πόσον θα προβεί ή όχι στην περάτωση της διαδικασίας. Η ευελιξία αυτή διευκολύνει
επιπλέον τη συνεπή εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.
23. Όταν µια αρχή περατώνει ή αναστέλλει µια διαδικασία επειδή κάποια άλλη αρχή ασχολείται µε την ίδια
υπόθεση, δύναται να διαβιβάσει, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ, τα στοιχεία που έχει προσκοµίσει ο καταγγέλλων στην αρχή η οποία πρόκειται να επιληφθεί της υπόθεσης.
24. Το άρθρο 13 του κεφαλαίου ΙΙ είναι επίσης δυνατόν να εφαρµοσθεί σε ένα σκέλος δεδοµένης καταγγελίας ή
σε ένα µέρος της εκάστοτε διαδικασίας. Ειδικότερα, ενίοτε µόνο ένα σκέλος µίας καταγγελίας ή µέρος
αυτεπάγγελτης διαδικασίας παρουσιάζει αλληλοεπικάλυψη σε σχέση µε υπόθεση που έχει εξετασθεί κατά το
παρελθόν ή εξετάζεται ήδη από κάποια άλλη αρχή ανταγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή ανταγωνισµού στην οποία υποβάλλεται η καταγγελία δικαιούται να απορρίψει ένα σκέλος της κατ' εφαρµογή του
άρθρου 13 του κεφαλαίου ΙΙ και να εξετάσει τα υπόλοιπα σκέλη της καταγγελίας µε τον τρόπο που αρµόζει.
Η ίδια αρχή ισχύει και για την περάτωση της διαδικασίας.
25. Το άρθρο 13 του κεφαλαίου ΙΙ δεν αποτελεί τη µοναδική νοµική βάση για την αναστολή ή την περάτωση
αυτεπάγγελτης διαδικασίας ή για την απόρριψη καταγγελιών. Κάθε ΕΑΑ µπορεί επίσης να προβεί στις εν
λόγω ενέργειες µε βάση τις διατάξεις της εθνικής της δικονοµίας. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δύναται
και αυτή να απορρίψει µια καταγγελία λόγω ελλείψεως επαρκούς συµφέροντος βάσει της συµφωνίας ΕΟΧ ή
για άλλους λόγους που σχετίζονται µε τη φύση της καταγγελίας (13).
2.2.3. Ανταλλαγή και χρήση πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ)
26. Ένα καίριο στοιχείο της λειτουργίας του δικτύου είναι η εξουσία όλων των αρχών ανταγωνισµού να
ανταλλάσσουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες (περιλαµβανοµένων των εγγράφων, των δηλώσεων και των
ψηφιακών πληροφοριών) οι οποίες έχουν συλλεγεί από τις ίδιες ενόψει της εφαρµογής του άρθρου 53 ή του
άρθρου 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Η εξουσία αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσµατική και
αποδοτική κατανοµή και διεκπεραίωση των υποθέσεων.
(13) Βλέπε την ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής ΕΖΕΣ σχετικά µε τις καταγγελίες, µη δηµοσιευθείσα ακόµη.
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27. Το άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ ορίζει ότι, προκειµένου για την εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της
συµφωνία ΕΟΧ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών της ΕΖΕΣ έχουν την
εξουσία να ανταλλάσσουν µεταξύ τους και να χρησιµοποιούν ως αποδεικτικό µέσο οποιοδήποτε πραγµατικό
ή νοµικό στοιχείο, περιλαµβανοµένων των πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα. Τούτο σηµαίνει ότι η
ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι δυνατή µόνο µεταξύ µιας ΕΑΑ και της Εποπτεύουσας Αρχής, αλλά και
µεταξύ των διαφόρων ΕΑΑ. Το άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ κατισχύει των τυχόν αντίθετων νοµοθετικών
διατάξεων των κρατών ΕΖΕΣ. Το ερώτηµα κατά πόσον ορισµένα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µε νόµιµο τρόπο
από τη διαβιβάζουσα αρχή διέπεται από τη νοµοθεσία στην οποία υπόκειται η εκάστοτε αρχή. Κατά τη διαβίβαση στοιχείων, η διαβιβάζουσα αρχή δύναται να ενηµερώνει την παραλαµβάνουσα αρχή για το κατά πόσον
η συγκέντρωση των στοιχείων έχει αποτελέσει ή ενδέχεται να αποτελέσει µελλοντικά αντικείµενο αντιρρήσεων.
28. Η ανταλλαγή και η χρήση πληροφοριών περιέχει, ιδίως, τις ακόλουθες ασφαλιστικές δικλίδες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες:
α) Πρώτον, το άρθρο 28 του κεφαλαίου ΙΙ ορίζει ότι «η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ και οι αρχές ανταγωνισµού
των κρατών ΕΖΕΣ, οι υπάλληλοί τους και το λοιπό προσωπικό τους […] οφείλουν να µην δηµοσιοποιούν
τα στοιχεία που συγκεντρώνουν ή ανταλλάσσουν κατ' εφαρµογή του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας
Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου ή το άρθρο 58 της συµφωνίας ΕΟΧ και το πρωτόκολλο 23 τα
οποία, “ως εκ της φύσεώς τους”, καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελµατικού απόρρητου».
Παρόλα αυτά, το νόµιµο συµφέρον των επιχειρήσεων όσον αφορά την προστασία των επιχειρηµατικών
τους απορρήτων δεν επιτρέπεται να θίγει την κοινολόγηση πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για
την απόδειξη παραβιάσεων των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Ο όρος «επαγγελµατικό
απόρρητο», που χρησιµοποιείται στο άρθρο 28 του κεφαλαίου ΙΙ, είναι έννοια της νοµοθεσίας ΕΟΧ και σε
αυτόν εµπίπτουν, ιδίως, τα επιχειρηµατικά απόρρητα και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εµπιστευτικού
χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό θα θεσπισθεί ένα κοινό ελάχιστο επίπεδο προστασίας σε ολόκληρο τον
ΕΟΧ (14).
β) Η δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα που παρέχεται στις επιχειρήσεις σχετίζεται µε τη χρήση πληροφοριών οι
οποίες έχουν ανταλλαγεί στο εσωτερικό του δικτύου. Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙ, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατ' αυτόν τον τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
αποδεικτικά µέσα µόνο προκειµένου για την εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ και
για το αντικείµενο για το οποίο συνελέγησαν (15). Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙ, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την
εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού εκ παραλλήλου στην ίδια υπόθεση. Τούτο είναι, ωστόσο,
δυνατό µόνον εφόσον η εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας δεν οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσµα όσον
αφορά τη διαπίστωση παράβασης σε σχέση µε αυτό που προκύπτει σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 54 της
συµφωνίας ΕΟΧ.
γ) Η τρίτη ασφαλιστική δικλίδα που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ σχετίζεται µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται επί ιδιωτών βάσει πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 1. Το
κεφάλαιο II προβλέπει µόνο κυρώσεις κατά επιχειρήσεων για παραβιάσεις των άρθρων 53 και 54 της
συµφωνίας ΕΟΧ. Ορισµένες εθνικές νοµοθεσίες προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων επί ιδιωτών για
παραβιάσεις των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Κατά κανόνα, τα δικαιώµατα υπεράσπισης των
ατόµων παρέχουν πιο εκτεταµένη προστασία [π.χ. ένα άτοµο έχει το δικαίωµα να παραµείνει σιωπηλό, ενώ
στις επιχειρήσεις µπορεί να αναγνωρίζεται απλώς το δικαίωµα να αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις
που θα ισοδυναµούσαν µε την παραδοχή της διάπραξης παραβίασης (16)]. Με το άρθρο 12 παράγραφος 3
του κεφαλαίου ΙΙ διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από επιχειρήσεις δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο που να καταστρατηγεί την υψηλότερη προστασία η οποία προβλέπεται για
τα άτοµα. Η συγκεκριµένη διάταξη ορίζει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάµει του κεφαλαίου
ΙΙ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδείξεις για την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα εφόσον
η διαβιβάζουσα και η παραλαµβάνουσα αρχή δεν έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις αναλόγου
είδους σε φυσικά πρόσωπα, εκτός αν τα δικαιώµατα του εκάστοτε προσώπου έχουν γίνει σεβαστά από τη
διαβιβάζουσα αρχή σε βαθµό ίδιο µε τον βαθµό κατοχύρωσής τους από την παραλαµβάνουσα αρχή όσον
αφορά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Ο χαρακτηρισµός των κυρώσεων από την εθνική νοµοθεσία
(κύρωση µε «διοικητικό» ή «ποινικό» χαρακτήρα), δεν έχει σηµασία στο πλαίσιο της εφαρµογής του
άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού του κεφαλαίου II. Με το κεφάλαιο ΙΙ επιχειρείται να γίνει
διάκριση µεταξύ των κυρώσεων που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας και των άλλων µορφών
κυρώσεων, όπως είναι τα πρόστιµα που επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα και οι λοιπές προσωποπαγείς
κυρώσεις. Εάν η έννοµη τάξη τόσο της διαβιβάζουσας αρχής όσο και της παραλαµβάνουσας αρχής
προβλέπουν κυρώσεις του ίδιου είδους (π.χ. και στα δύο κράτη ΕΖΕΣ είναι δυνατό να επιβληθεί πρόστιµο
σε µέλος του προσωπικού επιχείρησης που ενέχεται σε παραβίαση του άρθρου 53 ή του άρθρου 54 της
συνθήκης), τα στοιχεία που ανταλλάσσονται δυνάµει του άρθρου 12 του κεφαλαίου ΙΙ είναι δυνατό να
(14) Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 23 της συµφωνίας ΕΟΧ εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δυνάµει του εν λόγω πρωτοκόλλου καλύπτονται επίσης από την υποχρέωση περί επαγγελµατικού απορρήτου.
(15) Βλέπε υπόθεση 85/87 — Dow Benelux, [1989] Συλλογή 3137 (αιτιολογικές σκέψεις 17-20).
(16) Βλέπε υπόθεση 374/87 – Orkem, [1989] Συλλογή 3283, και υπόθεση T-112/98 — Mannesmannrφhren-Werke AG,
[2001] Συλλογή II-729.
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χρησιµοποιηθούν από την παραλαµβάνουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, οι δικονοµικές εγγυήσεις των
δύο εννόµων τάξεων θεωρούνται ισοδύναµες. Εάν, αντιθέτως, οι κυρώσεις τις οποίες προβλέπουν οι δύο
έννοµες τάξεις διαφέρουν ως προς το είδος τους, τότε η χρήση των στοιχείων αυτών επιτρέπεται µόνον
εφόσον έχει τηρηθεί ο ίδιος βαθµός προστασίας των δικαιωµάτων των ατόµων στην εν λόγω υπόθεση (βλ.
το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, η επιβολή στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων είναι δυνατή µόνον εφόσον τόσο η διαβιβάζουσα όσο και η παραλαµβάνουσα αρχή έχουν την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις αυτής της µορφής.
2.2.4. Έρευνες (Άρθρο 22 του κεφαλαίου II)
29. Στο κεφάλαιο ΙΙ προβλέπεται η ευχέρεια κάθε ΕΑΑ να ζητά τη συνδροµή κάποιας άλλης ΕΑΑ, προκειµένου
να συγκεντρωθούν ορισµένα στοιχεία για λογαριασµό της. Μία ΕΑΑ µπορεί να ζητήσει από κάποια άλλη
ΕΑΑ να προβεί για λογαριασµό της στη λήψη µέτρων µε σκοπό την εξακρίβωση πραγµατικών περιστατικών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ, η συνδράµουσα ΕΑΑ έχει το δικαίωµα να διαβιβάσει τα στοιχεία
που έχει συγκεντρώσει στην ΕΑΑ που τα έχει ζητήσει. Οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
ΕΑΑ και η χρήση τους ως αποδεικτικών µέσων από την ΕΑΑ που τις έχει ζητήσει πρέπει υποχρεωτικά να
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του κεφαλαίου ΙΙ. Όταν µία ΕΑΑ ενεργεί για λογαριασµό
κάποιας άλλης ΕΑΑ, εφαρµόζει τους δικούς της διαδικαστικούς κανόνες και κάνει χρήση των εξουσιών
έρευνας που αναγνωρίζονται σε αυτήν την ίδια.
30. Βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙ, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ µπορεί να ζητά από
τις ΕΑΑ να διενεργήσουν ελέγχους για λογαριασµό της. Η Εποπτεύουσα Αρχή έχει την ευχέρεια είτε να
εκδώσει απόφαση κατ' εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 4 του κεφαλαίου ΙΙ είτε απλώς να απευθύνει
αίτηση στην οικεία ΕΑΑ. Οι υπάλληλοι της οικείας ΕΑΑ ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε την
εθνική τους νοµοθεσία. Το προσωπικό της Εποπτεύουσας Αρχής δύναται να συνδράµει την ΕΑΑ κατά τη
διενέργεια του ελέγχου.
2.3. Θέση των επιχειρήσεων
2.3.1. Γενικές παρατηρήσεις
31. Όλα τα µέλη του δικτύου καταβάλλουν προσπάθεια έτσι ώστε η διαδικασία ανάθεσης των υποθέσεων να είναι
ταχεία και αποτελεσµατική. Επειδή το κεφάλαιο ΙΙ έχει δηµιουργήσει ένα σύστηµα βάσει του οποίου τόσο η
Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ όσο και οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών ΕΖΕΣ έχουν την αρµοδιότητα εφαρµογής των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ, η κατανοµή των υποθέσεων µεταξύ των µελών του
δικτύου συνιστά απλό καταµερισµό εργασίας βάσει του οποίου ορισµένες αρχές απέχουν από την ανάληψη
δράσης. Εποµένως, η κατανοµή των υποθέσεων δεν συνεπάγεται τη σύσταση ατοµικών δικαιωµάτων για τις
επιχειρήσεις που εµπλέκονται σε µια παράβαση ή επηρεάζονται από αυτήν, οι οποίες δεν µπορούν συνεπώς
να αξιώσουν την εξέταση της εκάστοτε υπόθεσης από µία συγκεκριµένη αρχή.
32. Εάν µία υπόθεση παραπεµφθεί από µία αρχή ανταγωνισµού σε άλλη, τούτο συµβαίνει επειδή η εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης που περιγράφονται ανωτέρω οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η δεύτερη αρχή είναι
κατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης, είτε µόνη της είτε εκ παραλλήλου µε άλλη αρχή. Η αρχή ανταγωνισµού προς την οποία παραπέµπεται δεδοµένη υπόθεση θα ήταν σε θέση, ούτως ή άλλως, να κινήσει
αυτεπάγγελτη διαδικασία σε σχέση µε την υποτιθέµενη παράβαση.
33. Εξάλλου, όλες οι αρχές ανταγωνισµού εφαρµόζουν τη νοµοθεσία ανταγωνισµού του ΕΟΧ, ενώ το κεφάλαιο ΙΙ
προβλέπει µηχανισµούς για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής των σχετικών κανόνων.
34. Οσάκις µία υπόθεση παραπέµπεται από µία αρχή σε άλλη στο εσωτερικό του δικτύου, οι ενδιαφερόµενες
επιχειρήσεις και ο καταγγέλλων ή οι καταγγέλλοντες ενηµερώνονται σχετικά το συντοµότερο δυνατό από τις
οικείες αρχές ανταγωνισµού.
2.3.2. Θέση των καταγγελλόντων
35. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας
Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου, σε περίπτωση που υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ
καταγγελία δυνάµει του άρθρου 7 του κεφαλαίου ΙΙ και η Εποπτεύουσα Αρχή δεν διεξαγάγει έρευνα για την
καταγγελία ή δεν απαγορεύσει την καταγγελλόµενη συµφωνία ή πρακτική, ο καταγγέλλων έχει το δικαίωµα
να ζητήσει την έκδοση απόφασης µε την οποία να απορρίπτεται η καταγγελία του (17). Τα δικαιώµατα των
καταγγελλόντων που υποβάλλουν καταγγελία σε συγκεκριµένη ΕΑΑ διέπονται από την εφαρµοστέα εθνική
νοµοθεσία.
(17) Μετά τη θέση σε ισχύ της συµφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας των κρατών ΕΖΕΣ για τη
σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου της 3ης ∆εκεµβρίου 2004, την 1η Ιουλίου 2005, το κεφάλαιο IIΙ του
πρωτοκόλλου 4 της συµφωνίας Εποπτεύουσας Αρχής και ∆ικαστηρίου αντικατοπτρίζει τον κανονισµό (ΕΚ) 773/2004 της
7ης Απριλίου 2004, ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 18-24.
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36. Επιπλέον, το άρθρο 13 του κεφαλαίου ΙΙ προβλέπει ότι όλες οι ΕΑΑ έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν
την εξέταση µιας καταγγελίας ή να την απορρίψουν µε το σκεπτικό ότι µε την ίδια υπόθεση ασχολείται ήδη
ή έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν κάποια άλλη αρχή ανταγωνισµού. Η ίδια διάταξη παρέχει επίσης στην
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ το δικαίωµα να απορρίπτει µία καταγγελία για τον λόγο ότι η αρχή ανταγωνισµού ενός κράτους ΕΖΕΣ ασχολείται ήδη ή έχει ασχοληθεί κατά το παρελθόν µε την ίδια υπόθεση.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του κεφαλαίου ΙΙ, επιτρέπεται η διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ αρχών ανταγωνισµού στο πλαίσιο του δικτύου, υπό τον όρο της τήρησης των εγγυήσεων που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο
(βλ. παράγραφο 27 ανωτέρω).
2.3.3. Θέση των αιτούντων που επικαλούνται το ευεργέτηµα καθεστώτος επιείκειας
37. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ (18)θεωρεί ότι το συµφέρον του ΕΟΧ εξυπηρετείται µε την παροχή ευνοϊκής
µεταχείρισης σε επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται µαζί της κατά τις έρευνες για τις αθέµιτες συµπράξεις.
∆ύο από τα κράτη ΕΖΕΣ έχουν οµοίως θεσπίσει καθεστώτα επιείκειας (19) τα οποία αφορούν τέτοιου είδους
έρευνες. Σκοπός των εν λόγω καθεστώτων επιεικείας είναι η διευκόλυνση της ανίχνευσης από τις αρχές ανταγωνισµού δραστηριοτήτων παραβίασης της νοµοθεσίας για τις αθέµιτες συµπράξεις, πράγµα που λειτουργεί
επιπλέον ως παράγοντας αποτροπής της συµµετοχής σε αθέµιτες συµπράξεις (καρτέλ).
38. Στον βαθµό που δεν υπάρχει κάποιο πλέγµα πλήρως εναρµονισµένων καθεστώτων επιείκειας που να καλύπτει
το σύνολο των χωρών ΕΖΕΣ, µία αίτηση για επιείκεια η οποία έχει υποβληθεί σε συγκεκριµένη αρχή δεν είναι
δυνατό να θεωρηθεί ως αίτηση για επιείκεια µε αποδέκτη οποιαδήποτε άλλη αρχή. Για τον λόγο αυτό, ο
αιτών έχει συµφέρον να υποβάλει αίτηση επιείκειας σε όλες τις αρχές ανταγωνισµού που είναι αρµόδιες να
εφαρµόζουν το άρθρο 53 της συµφωνίας ΕΟΧ στο έδαφος όπου εκδηλώνονται οι επιπτώσεις της εκάστοτε
παράβασης και οι οποίες είναι πιθανό να θεωρηθούν κατάλληλες να αναλάβουν δράση εναντίον της (20). Λόγω
της σπουδαιότητας των χρονικών παραµέτρων στο πλαίσιο των περισσότερων υφιστάµενων καθεστώτων επιείκειας, όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στα καθεστώτα αυτά πρέπει επίσης να εξετάζουν κατά πόσον θα ήταν
σκόπιµη η ταυτόχρονη υποβολή πολλαπλών αιτήσεων επιείκειας στις αρµόδιες αρχές. Εναπόκειται στον
αιτούντα να προβεί στις ενέργειες που θεωρεί απαραίτητες για τη διασφάλιση της θέσης του έναντι των διαδικασιών που θα µπορούσαν να κινήσουν οι εν λόγω αρχές.
39. Η χρήση και διαβίβαση πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί συνεπεία καθεστώτος επιεικείας ρυθµίζεται
βάσει του άρθρου 11 B του κεφαλαίου II. Τα µέλη του δικτύου παροτρύνουν τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση επιείκειας να παρέχουν τέτοια έγκριση, για τη διαβίβαση σε άλλη αρχή πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί οικειοθελώς από επιχείρηση η οποία έχει ζητήσει την υπαγωγή της σε καθεστώς επιεικείας και
άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 11 B παράγραφος 2 του κεφαλαίου II, ιδίως σε σχέση µε
την κοινολόγηση σε αρχές από τις οποίες οι αιτούντες θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν επιεική µεταχείριση.
3. ΣΥΝΕΠΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΟΧ (21)

3.1. Μηχανισµός συνεργασίας (άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5 του κεφαλαίου ΙΙ)
40. Με το κεφάλαιο ΙΙ επιδιώκεται η συνεπής εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ στο σύνολο
του ΕΟΧ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΕΑΑ οφείλουν να σέβονται τον κανόνα περί σύγκλισης που περιέχεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙ. Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, οι ΕΑΑ
δεν δύνανται, κατά την έκδοση αποφάσεων κατ' εφαρµογή του άρθρου 53 ή του άρθρου 54 της συµφωνίας
ΕΟΧ σχετικά µε συµφωνίες, αποφάσεις και πρακτικές που αποτελούν ήδη αντικείµενο απόφασης της
Εποπτεύουσας Αρχής, να εκδίδουν αποφάσεις αντιφάσκουσες προς τις αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής.
Η Εποπτεύουσα Αρχή, είναι σε τελική ανάλυση (22), αλλά όχι αποκλειστικά, υπεύθυνη για την χάραξη πολιτικής και για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού του ΕΟΧ.
(18) ΕΕ C 10 της 16.1.2003, σ. 13 και συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ στην ΕΕ αριθ. 3 της 16.1.2003, σ. 1 (Ανακοίνωση σχετικά
µε τη µη επιβολή και τη µείωση των προστίµων σε περιπτώσεις συµπράξεων)
(19) Στην παρούσα ανακοίνωση, µε τον όρο «καθεστώς επιείκειας» νοείται κάθε καθεστώς (περιλαµβανοµένου του καθεστώτος
της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ) το οποίο προβλέπει είτε πλήρη ασυλία είτε σηµαντική µείωση της ποινής που θα
επιβαλλόταν σε διαφορετική περίπτωση σε µία επιχείρηση λόγω της συµµετοχής της σε αθέµιτη σύµπραξη, µε αντάλλαγµα
την εξ ελεύθερης βουλήσεως παροχή πληροφοριακών στοιχείων από την επιχείρηση αυτή σχετικά µε τη αθέµιτη σύµπραξη·
τα πληροφοριακά στοιχεία πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και να παρέχονται προ ή κατά τη διάρκεια του
σταδίου διερεύνησης της υπόθεσης. Ο όρος δεν καλύπτει µειώσεις της ποινής που γίνονται δεκτές γι' άλλους λόγους. Η
Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ θα δηµοσιεύσει στον δικτυακό της τόπο κατάλογο των αρχών που εφαρµόζουν καθεστώς
επιείκειας.
(20) Βλέπε τις ανωτέρω παραγράφους 8 έως 15.
(21) Το άρθρο 15 του κεφαλαίου ΙΙ εξουσιοδοτεί τόσο την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ όσο και τις αρχές ανταγωνισµού των
κρατών ΕΖΕΣ να υποβάλλουν γραπτές, καθώς επίσης, µε την άδεια του ∆ικαστηρίου, προφορικές παρατηρήσεις στο πλαίσιο
δικαστικών διαδικασιών για την εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Πρόκειται για ένα σηµαντικότατο
εργαλείο που διασφαλίζει τη συνεπή εφαρµογή της νοµοθεσίας ΕΟΧ. Κατά την άσκηση αυτών των αρµοδιοτήτων, οι ΕΑΑ
και η Εποπτεύουσα Αρχή αναπτύσσουν στενή συνεργασία.
(22) Η τελική ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής και για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού
του ΕΟΧ ανήκει από κοινού στην Επιτροπή και στην Εποπτεύουσα Αρχή σύµφωνα µε τους κανόνες περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων που περιέχονται στο άρθρο 56 της συµφωνίας ΕΟΧ.
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41. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κεφαλαίου ΙΙ, το αργότερο 30 ηµέρες πριν από την έκδοση
απόφασης για την εφαρµογή των άρθρων 53 ή 54 της συµφωνίας ΕΟΧ µε την οποία διατάσσεται η παύση
µιας παράβασης, γίνονται δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων ή ανακαλείται το ευεργέτηµα ενός κανονισµού περί
απαλλαγής κατά κατηγορία, οι ΕΑΑ ενηµερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ σχετικά. Πρέπει δε να
της αποστείλουν, το αργότερο 30 ηµέρες πριν από την έκδοση απόφασης, περίληψη της υποθέσεως, την
προβλεπόµενη απόφαση ή, εάν δεν πρόκειται να ληφθεί απόφαση, κάθε άλλο έγγραφο που επισηµαίνει τον
προτεινόµενο τρόπο δράσης.
42. Όπως και στην περίπτωση του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ, η υποχρέωση αφορά µεν την
ενηµέρωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, αλλά οι πληροφορίες µπορεί να κοινοποιούνται, από την
ΕΑΑ η οποία ενηµερώνει την Εποπτεύουσα Αρχή, και στα άλλα µέλη του ∆ικτύου.
43. Όταν µία ΕΑΑ έχει ενηµερώσει την Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4
του κεφαλαίου ΙΙ κι έχει εκπνεύσει η προθεσµία των 30 ηµερών, επιτρέπεται η έκδοση απόφασης, εφόσον
όµως δεν έχει κινηθεί διαδικασία από την Επιτροπή. Η Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να υποβάλει γραπτές
παρατηρήσεις επί της υπόθεσης πριν από την έκδοση απόφασης από την ΕΑΑ. Η ΕΑΑ και η Εποπτεύουσα
Αρχή καταβάλλουν κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρµογής της κοινοτικής
νοµοθεσίας (βλ. την παράγραφο 3 ανωτέρω).
44. Εάν εξαιτίας ειδικών περιστάσεων επιβάλλεται η έκδοση απόφασης σε επίπεδο κράτους µέλους σε λιγότερες
από 30 ηµέρες από τη διαβίβαση των πληροφοριών κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 4 του κεφαλαίου ΙΙ, η οικεία ΕΑΑ µπορεί να ζητήσει από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ να ενεργήσει σε συντοµότερο
χρονικό διάστηµα. Η Εποπτεύουσα Αρχή καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες το ταχύτερο δυνατό.
45. Ορισµένα άλλα είδη αποφάσεων, όπως είναι οι αποφάσεις για την απόρριψη καταγγελιών, οι αποφάσεις για
την περάτωση αυτεπάγγελτων διαδικασιών και οι αποφάσεις µε τις οποίες διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα,
είναι επίσης πιθανό να είναι σηµαντικά από την άποψη της πολιτικής ανταγωνισµού, καθώς επίσης τα µέλη
του δικτύου ενδέχεται να έχουν λόγους να επιθυµούν να ενηµερώνονται αµοιβαία για αυτές τις αποφάσεις
και ενδεχοµένως να τις συζητούν. Συνεπώς, οι ΕΑΑ µπορούν, µε βάση το άρθρο 11 παράγραφος 5 του κεφαλαίου ΙΙ, να ενηµερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και, κατ' επέκταση, το δίκτυο, σχετικά µε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφαρµογής της νοµοθεσίας ανταγωνισµού του ΕΟΧ.
46. Όλα τα µέλη του ∆ικτύου είναι σκόπιµο να αλληλοενηµερώνονται σχετικά µε την περάτωση διαδικασιών που
έχουν διεξαχθεί ενώπιόν τους και έχουν κοινοποιηθεί στο δίκτυο κατ' εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφοι
2 και 3 του κεφαλαίου ΙΙ.

3.2. Κίνηση διαδικασίας από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δυνάµει του άρθρου 11 παράγραφος 6
του κεφαλαίου ΙΙ
47. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ είναι επιφορτισµένη, βάσει του άρθρου 55 (1) της συµφωνίας ΕΟΧ µε τη
διασφάλιση της τήρησης των αρχών που προβλέπονται στα άρθρα 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ και είναι
υπεύθυνη για την χάραξη και την υλοποίηση των προσανατολισµών της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισµού (23) (24). Βάσει του άρθρου 56 της συµφωνίας ΕΟΧ, δύναται να εκδίδει ανά πάσα στιγµή ατοµικές
αποφάσεις δυνάµει των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ.
48. Το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ προνοεί ότι η κίνηση διαδικασίας από την Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ µε σκοπό την έκδοση απόφασης κατ' εφαρµογή του κεφαλαίου ΙΙ συνεπάγεται την απώλεια από τις
όλες τις ΕΑΑ της αρµοδιότητάς τους να εφαρµόζουν τα άρθρα 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ. Τούτο
σηµαίνει ότι, αφ' ης στιγµής η Εποπτεύουσα Αρχή έχει κινήσει διαδικασία, οι ΕΑΑ δεν πρέπει να ενεργήσουν
στηριζόµενες στην ίδια νοµική βάση κατά της ίδιας συµφωνίας (ή των ίδιων συµφωνιών) ή πρακτικής (ή πρακτικών) από µέρους της ίδιας επιχείρησης ή των ίδιων επιχειρήσεων και στην ίδια σχετική γεωγραφική αγορά
και αγορά προϊόντος.
49. Η κίνηση διαδικασίας από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ είναι τυπική πράξη (25) µε την οποία η
Εποπτεύουσα Αρχή εκδηλώνει την πρόθεσή της να εκδώσει απόφαση δυνάµει του τµήµατος ΙΙΙ του κεφαλαίου
ΙΙ. Είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας που διεξάγει η Εποπτεύουσα Αρχή
ΕΖΕΣ για την υπόθεση. Το γεγονός και µόνο ότι η Εποπτεύουσα Αρχή έχει λάβει καταγγελία δεν αρκεί καθ'
εαυτό για να θεωρηθεί ότι οι οικείες ΕΑΑ έχουν παύσει να είναι αρµόδιες για την υπόθεση.
(23) Εξίσου αρµόδια είναι η Επιτροπή σύµφωνα µε τους κανόνες περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων που περιέχονται στο άρθρο 56
της συµφωνίας ΕΟΧ.
(24) Βλέπε υπόθεση C-344/98 — Masterfoods Ltd, [2000] Συλλογή I-11369.
(25) Το ∆ΕΚ έχει αποσαφηνίσει την εν λόγω έννοια στην απόφασή του επί της υπόθεσης, 48/72 — SA Brasserie de Haecht,
[1973] ECR 77: «η κίνηση διαδικασίας κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισµού αριθ. 17 ισοδυναµεί µε πράξη
άσκησης εξουσίας από µέρους της Επιτροπής, η οποία πιστοποιεί την πρόθεσή της να προβεί στην έκδοση απόφασης».
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50. Είναι πιθανές δύο περιπτώσεις. Πρώτον, εάν η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ είναι η πρώτη αρχή ανταγωνισµού
που κινεί διαδικασία σε µία υπόθεση η οποία αφορά την έκδοση απόφασης βάσει του κεφαλαίου ΙΙ, οι εθνικές
αρχές ανταγωνισµού δεν έχουν πλέον την εξουσία να επιληφθούν της υπόθεσης. Το άρθρο 11 παράγραφος 6
του κεφαλαίου ΙΙ προνοεί ότι, αφ' ης στιγµής έχει κινηθεί διαδικασία από την Επιτροπή, οι ΕΑΑ δεν δύνανται
πλέον να κινήσουν αυτοτελή διαδικασία µε σκοπό την εφαρµογή των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ
ως προς την ίδια συµφωνία (ή συµφωνίες) ή πρακτική (ή πρακτικές) από µέρους της ίδιας επιχείρησης ή των
ίδιων επιχειρήσεων και στην ίδια σχετική γεωγραφική αγορά και αγορά προϊόντος.
51. Η δεύτερη περίπτωση ανακύπτει όταν µία η περισσότερες ΕΑΑ έχουν ενηµερώσει το ∆ίκτυο κατ' εφαρµογή
του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ ότι έχουν ήδη επιληφθεί συγκεκριµένης υπόθεσης. Κατά τη
διάρκεια της αρχικής περιόδου ανάθεσης (ενδεικτική δίµηνη προθεσµία — βλ. την ανωτέρω παράγραφο 18),
η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δύναται να κινήσει διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 6 του
κεφαλαίου ΙΙ αφού διεξαγάγει πρώτα διαβουλεύσεις µε τις οικείες αρχές. Μετά τη φάση της ανάθεσης, η
Εποπτεύουσα Αρχή εφαρµόζει καταρχήν το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ µόνον εφόσον
συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Τα µέλη του ∆ικτύου σκοπεύουν να εκδώσουν αντικρουόµενες αποφάσεις για την ίδια υπόθεση.
β) Τα µέλη του ∆ικτύου σκοπεύουν να εκδώσουν απόφαση η οποία έρχεται σε πρόδηλη αντίθεση µε πάγια
νοµολογία· στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµο να χρησιµοποιούνται ως γνώµονας οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται σε αποφάσεις των κοινοτικών δικαστηρίων και του ∆ικαστηρίου ΕΖΕΣ, σε παλαιότερες
αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (26) και σε κανονισµούς της Επιτροπής όπως έχουν ενσωµατωθεί στη συµφωνία ΕΟΧ· σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των πραγµατικών περιστατικών (π.χ. καθορισµός
της εξεταστέας αγοράς), η Εποπτεύουσα Αρχή παρεµβαίνει µόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί σηµαντική
απόκλιση.
γ) Ένα ή περισσότερα µέλη του ∆ικτύου παρελκύουν αδικαιολόγητα τη διαδικασία στη συγκεκριµένη
υπόθεση.
δ) Είναι απαραίτητη η έκδοση απόφασης από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ για τον καθορισµό των
αρχών της νοµοθεσίας ανταγωνισµού ΕΟΧ, ιδίως αν έχει ανακύψει σε περισσότερα κράτη µέλη ΕΖΕΣ
παρόµοιο ζήτηµα ανταγωνισµού ή για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική επιβολή της σχετικής νοµοθεσίας·
ε) Η οικεία ΕΑΑ ή οι οικείες ΕΑΑ δεν προβάλλουν αντίρρηση.
52. Εάν µία ΕΑΑ προβαίνει ήδη σε ενέργειες για δεδοµένη υπόθεση, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ εξηγεί
γραπτώς τους λόγους που υπαγορεύουν την εφαρµογή του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ στην
οικεία ΕΑΑ και στα υπόλοιπα µέλη του ∆ικτύου.
53. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αναγγέλλει εγκαίρως στο δίκτυο την πρόθεσή της να εφαρµόσει το άρθρο
11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ, ούτως ώστε τα µέλη του ∆ικτύου να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν
τη σύγκληση της συµβουλευτικής επιτροπής σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα προτού κινηθεί η διαδικασία
από την πλευρά της Εποπτεύουσας Αρχής.
54. Υπό κανονικές συνθήκες και στον βαθµό που δεν διακυβεύεται το συµφέρον του ΕΟΧ, η Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ δεν εκδίδει απόφαση αντιβαίνουσα σε απόφαση µιας ΕΑΑ εφόσον έχουν τηρηθεί δεόντως οι περί
ενηµέρωσης διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 3 και 4 του κεφαλαίου ΙΙ και η Εποπτεύουσα Αρχή δεν
έχει κάνει χρήση του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ.
4. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

55. Η συµβουλευτική επιτροπή είναι το όργανο στο οποίο εµπειρογνώµονες από τις διάφορες αρχές ανταγωνισµού συζητούν επιµέρους υποθέσεις και γενικά ζητήµατα που αφορούν τη νοµοθεσία ανταγωνισµού
ΕΟΧ (27).
4.1. Αντικείµενο των διαβουλεύσεων
4.1.1. Αποφάσεις της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ
56. ∆ιαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή πραγµατοποιούνται πριν από την έκδοση οιασδήποτε
απόφασης από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατ' εφαρµογή των άρθρων 7, 8, 9, 10, 23, 24(2) ή 29(1)
του κεφαλαίου ΙΙ. Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ οφείλει να λαµβάνει υπόψη στον µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό τη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής και να την ενηµερώνει για τον τρόπο µε τον οποίο ελήφθη
υπόψη η γνώµη της.
(26) Οι προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη από τις αρχές ανταγωνισµού.
(27) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κεφαλαίου ΙΙ, όταν συζητούνται οριζόντια ζητήµατα (π.χ. κατευθυντήριες
γραµµές και συστάσεις), τα κράτη της ΕΖΕΣ δύνανται να διορίζουν επιπλέον αντιπρόσωπο αρµόδιο σε θέµατα ανταγωνισµού,
ο οποίος δεν πρέπει κατ' ανάγκη να ανήκει στην οικεία αρχή ανταγωνισµού.
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57. Για τις αποφάσεις που αφορούν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, οι διαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική
επιτροπή διεξάγονται σύµφωνα µε ταχύτερη και λιγότερο επαχθή διαδικασία, βάσει σύντοµου επεξηγηµατικού
υποµνήµατος και του διατακτικού της απόφασης.
4.1.2. Αποφάσεις των ΕΑΑ
58. Είναι προς το συµφέρον του δικτύου να µπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής
οι βαρύνουσας σηµασίας υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τις ΕΑΑ βάσει των άρθρων 53 και 54 της
συµφωνίας ΕΟΧ. Το κεφάλαιο ΙΙ παρέχει στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ τη δυνατότητα να εγγράφει στην
ηµερήσια διάταξη της συµβουλευτικής επιτροπής µία συγκεκριµένη υπόθεση µε την οποία ασχολείται κάποια
ΕΑΑ. Την πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων µπορεί να ζητήσει η Εποπτεύουσα Αρχή ή οποιοδήποτε κράτος
ΕΖΕΣ. Και στις δύο περιπτώσεις, η Εποπτεύουσα Αρχή εγγράφει την υπόθεση στην ηµερήσια διάταξη αφού
πρώτα ενηµερώσει την οικεία ή τις οικείες ΕΑΑ. Η συζήτηση αυτή στο πλαίσιο της συµβουλευτικής επιτροπής δεν οδηγεί στην έκδοση επίσηµης γνωµοδότησης.
59. Για τις σηµαντικές υποθέσεις, η συµβουλευτική επιτροπή µπορεί επίσης να χρησιµεύσει ως πλαίσιο για τη
συζήτηση του θέµατος της ανάθεσης της εκάστοτε υπόθεσης. Ειδικότερα, εάν η Εποπτεύουσα Αρχή προτίθεται να εφαρµόσει το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κεφαλαίου ΙΙ µετά την αρχική περίοδο ανάθεσης, η
υπόθεση µπορεί να συζητηθεί στη συµβουλευτική επιτροπή προτού η Εποπτεύουσα Αρχή κινήσει τη διαδικασία. Η συµβουλευτική επιτροπή δύναται να εκδώσει ανεπίσηµη δήλωση επί του θέµατος.
4.1.3. Μέτρα εφαρµογής, συστάσεις, κατευθυντήριες γραµµές και λοιπές ανακοινώσεις (Άρθρο 33 του κεφαλαίου II)
60. ∆ιαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή πραγµατοποιούνται επίσης για το σχέδιο συστάσεων της
Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ όσον αφορά τη µη εφαρµογή νοµικών πράξεων για την εφαρµογή του
άρθρου 53(3) της συµφωνίας ΕΟΧ, όπως προβλέπεται στο παράρτηµα XIV της συµφωνίας ΕΟΧ (28).
61. Πέραν των συστάσεων, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ µπορεί ακόµη να εκδίδει ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές. Πρόκειται για πιο ευέλικτα εργαλεία, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλη χρησιµότητα για
την επεξήγηση και αναγγελία της πολιτικής της Εποπτεύουσας Αρχής, καθώς και για την επεξήγηση του
τρόπου ερµηνείας της νοµοθεσίας ανταγωνισµού από την Εποπτεύουσα Αρχή. ∆ιαβουλεύσεις µε τη συµβουλευτική επιτροπή πραγµατοποιούνται επίσης για τις εν λόγω ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραµµές.
4.2. ∆ιαδικασία
4.2.1. Τακτική διαδικασία
62. Όταν οι διαβουλεύσεις αφορούν σχέδιο αποφάσεων της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, η συνεδρίαση της
συµβουλευτικής επιτροπής πραγµατοποιείται το νωρίτερο 14 ηµέρες µετά την αποστολή των προσκλήσεων
συµµετοχής από την Εποπτεύουσα Αρχή. Η Εποπτεύουσα Αρχή επισυνάπτει στην πρόσκληση περίληψη της
υπόθεσης, κατάλογο των σηµαντικότερων συναφών εγγράφων (πρόκειται για τα έγγραφα που χρειάζονται για
την αξιολόγηση της υπόθεσης) και σχέδιο της απόφασης. Η συµβουλευτική επιτροπή γνωµοδοτεί επί του
σχεδίου απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής. Κατόπιν αιτήσεως ενός ή περισσοτέρων µελών, η γνωµοδότηση
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη.
63. Το κεφάλαιο ΙΙ καθιερώνει τη δυνατότητα των κρατών µελών ΕΖΕΣ να συµφωνούν βραχύτερο χρονικό
διάστηµα µεταξύ της αποστολής της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.
4.2.2. Έγγραφη διαδικασία
64. Το κεφάλαιο II καθιερώνει τη δυνατότητα διεξαγωγής έγγραφης διαδικασίας διαβουλεύσεων. Εάν κανένα
κράτος µέλος ΕΖΕΣ δεν έχει αντίρρηση, η Εποπτεύουσα Αρχή µπορεί να συµβουλευθεί τα κράτη µέλη ΕΖΕΣ
µε την αποστολή σε αυτά των συναφών εγγράφων και µε τον προσδιορισµό προθεσµίας εντός της οποίας τα
κράτη µέλη µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου. Η προθεσµία αυτή, υπό κανονικές συνθήκες, δεν µπορεί να είναι συντοµότερη από 14 ηµέρες, µε εξαίρεση τις αποφάσεις περί ασφαλιστικών µέτρων κατ' εφαρµογή του άρθρου 8 του κεφαλαίου II. Εάν ένα κράτος µέλος ΕΖΕΣ ζητήσει την
πραγµατοποίηση συνεδρίασης, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ οφείλει να φροντίσει για την πραγµατοποίησή
της.
4.3. ∆ηµοσίευση της γνώµης της συµβουλευτικής επιτροπής
65. Η συµβουλευτική επιτροπή µπορεί να εισηγηθεί τη δηµοσίευση της γνώµης της. Στην περίπτωση αυτή, η
Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ πραγµατοποιεί αυτή τη δηµοσίευση ταυτόχρονα µε την έκδοση της απόφασης,
λαµβάνοντας υπόψη το νόµιµο συµφέρον των επιχειρήσεων όσον αφορά την ανάγκη προστασίας των επιχειρηµατικών απορρήτων τους.
(28) Βλέπε π.χ. τα σηµεία 2 και 4β του παραρτήµατος XIV της συµφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της
Μικτής Επιτροπής ΕΟΧ 29/2004, ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 137, µε το συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ αριθ. 22,
29.4.2004, σ. 16. (Που τροποποιεί το παράρτηµα XIV (Ανταγωνισµός) της συµφωνίας ΕΟΧ — Συµπλήρωµα στις προσαρµογές στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2790/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής).
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5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

66. Η παρούσα ανακοίνωση δεν θίγει την τυχόν ερµηνεία των εφαρµοστέων διατάξεων της συµφωνίας ΕΟΧ και
των κανονιστικών διατάξεων των κοινοτικών δικαστηρίων και του ∆ικαστηρίου ΕΖΕΣ.
67. Η παρούσα ανακοίνωση υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, η οποία πραγµατοποιείται από κοινού από τις
ΕΑΑ και από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Με βάση την κτηθείσα πείρα, θα αναθεωρηθεί το αργότερο
στα τέλη του τρίτου έτους από την υιοθέτηση της.
68. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για τη συνεργασία
µεταξύ εθνικών αρχών ανταγωνισµού και της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για το χειρισµό περιπτώσεων
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 53 και 54 της συµφωνίας ΕΟΧ που εκδόθηκε το
2000 (29).
6. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ

69. Όλες οι αρχές ανταγωνισµού των κρατών µελών της ΕΖΕΣ που µετέχουν στη λειτουργία του δικτύου
υπέγραψαν δήλωση υπό µορφή παραρτήµατος της παρούσας ανακοίνωσης. Στη δήλωση αυτή αναγνωρίζουν
τις αρχές της παρούσας ανακοίνωσης και δηλώνουν ότι θα τις τηρούν. Κατάλογος των εν λόγω αρχών δηµοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται
οσάκις κρίνεται αναγκαίο.

(29) ΕΕ C 307 της 26.10.2000, σ. 6 και συµπλήρωµα για τον ΕΟΧ στην ΕΕ αριθ. 61 της 21.12.2000, σ. 5.

C 227/21

C 227/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21.9.2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με σκοπό τη στενή συνεργασία ενόψει της προάσπισης του ανταγωνισµού στο εσωτερικό του ΕΟΧ προς το συµφέρον των καταναλωτών, η κάτωθι υπογεγραµµένη αρχή ανταγωνισµού:
(1) ∆ηλώνει ότι αποδέχεται τις αρχές που διατυπώνονται στην «Ανακοίνωση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ σχετικά µε
τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισµού»· και
(2) ∆ηλώνει ότι θα τηρεί τις εν λόγω αρχές σε κάθε περίπτωση για την οποία ενεργεί ή ενδέχεται να ενεργήσει και στην
οποία είναι εφαρµοστέες οι εν λόγω αρχές.

(τόπος),

(ηµεροµηνία)

