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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΟΔΗΓΙΑ 94/68/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 1994

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/318/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και
εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 7Θ/156/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινη
τήρα και των ρυμουλκουμένων τους (]), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 93/81/EOK της Επιτρο
πής (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,
την οδηγία 78/318/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμ
βρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευ
τήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα, όπως τροποποιή
θηκε από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ (3), και ιδίως το
άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

οτι η οδηγία 78/318/EOK είναι μία από τις επί μέρους
οδηγίες της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ τύπου που θεσπί
στηκε με την οδηγία 7Θ/156/EOK· ότι, συνεπώς, οι διατά
ξεις της οδηγίας 7Θ/156/EOK που αφορούν τα συστήματα,
τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές
μονάδες των οχημάτων, ισχύουν και για την παρούσα
οδηγίαότι, ειδικότερα, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του
άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 7Θ/156/EOK, κάθε
επιμέρους οδηγία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο
πληροφοριών, το οποίο να περιέχει τα σχετικά σημεία του
παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας, καθώς και από
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βασισμένο στο παράρτημα
VI, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μηχανογράφηση
της εν λόγω έγκρισης τύπουότι η οδηγία 77/649/EOK του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμ
βρίου 1977 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των
οχημάτων με κινητήρα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
0 ) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 264 της 23. 10. 1993, σ. 49.
(3) ΕΕ αριθ. L 81 της 28. 3. 1978, σ. 49.
Π ΕΕ αριθ . L 267 me 19. 10. 1997. σ. 1 .

απο την οδηγία 90/630/EOK της Επιτροπής (5), η οποία
θεσπίζει διαδικασία καθορισμού των διαφόρων χαρακτη

ριστικών των οχημάτων, πρέπει να διατηρηθεί*
ότι, υπό το φως της τεχνικής προόδου, είναι δυνατή η
προσαρμογή της οδηγίας 78/318/EOK ώστε οι προδιαγρα
φές και οι διαδικασίες δοκιμών να προσεγγίσουν περισσό
τερο τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των συστημάτων
αυτών

οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι σύμφωνες με τη
γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική

πρόοδο που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 7Θ/156/EOK,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

H οδηγία 78/318/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 1 , οι όροι «όπως ορίζεται στο παράρτημα I
της οδηγίας 7Θ/156/EOK», αντικαθίσταται από τους
όρους «όπως ορίζεται από το παράρτημα II A της
οδηγίας 7Θ/156/EOK».
2. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην πρώτη περίπτωση, οι όροι «των παραρτημά
των I έως V», αντικαθίστανται από τους όρους
«των σχετικών παραρτημάτων»·
β) στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση, οι όροι «κατά την
έννοια του άρθρου 9α της οδηγίας 7Θ/156/EOK»,
αντικαθίστανται από τους όρους «κατά την έννοια
του άρθρου 2 της οδηγίας 7Θ/156/EOK».
3. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) στην πρώτη περίπτωση, οι όροι «των παραρτη
μάτων I έως IV», αντικαθίστανται από τους
όρους «των σχετικών παραρτημάτων».
(5) ΕΕ αριθ. L 341 της 6. 12. 1990, σ. 20.
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ii) στη δεύτερη περίπτωση οι οροι «κατα την έν
νοια του άρθρου 9α της οδηγίας 7Θ/156/EOK»,
αντικαθίστανται από τους όρους «κατά την έν
νοια του άρθρου 2 της οδηγίας 7Θ/156/EOK».

β) στην παράγραφο 2, οι όροι «κατά την έννοια του
άρθρου 9α της οδηγίας 7Θ/156/EOK», αντικαθίστα
νται από τους όρους «κατά την έννοια του άρ
θρου 2 της οδηγίας 70/156/EOK».
4. Στο άρθρο 4, το σημείο «2.2» αντικαθίσταται από το
σημείο «2.1».
5. Στο άρθρο 5, οι όροι «των παραρτημάτων I έως VII»,
αντικαθίστανται από τους όρους «των παραρτημά
των».

6. O κατάλογος παραρτημάτων και τα παραρτήματα I, II,
VI, και VII τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα
της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

1 . Από 1ης Ιουλίου 1995, τα κράτη μέλη δεν μπορούν,
για λόγους που αφορούν τα συστήματα υαλοκαθαριστή
ρων και εκτοξευτήρων ύδατος:
— να αρνηθούν, για έναν τύπο μηχανοκίνητου οχήματος ή
έναν τύπο συστήματος υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευ
τήρων ύδατος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή
εθνικής έγκρισης τύπου,
ή

78/318/EOK, όπως τροποποιείται απο την παρούσα οδη
γία.

3.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, όσον αφορά

τα ανταλλακτικά, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να χορη
γούν την έγκριση τύπου ΕΟΚ για συστήματα εκτοξευτή
ρων ύδατος σύμφωνα με την αρχική διατύπωση του κειμέ
νου της οδηγίας 78/318/EOK, εφόσον τα εν λόγω συστήμα
τα εκτοξευτήρων ύδατος:

— πρόκειται να τοποθετηθούν σε όχημα ήδη εν χρήσει
και

— πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας, που
ισχύουν όταν καταχωρήθηκαν τα οχήματα για πρώτη
φορά.
Άρθρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου
1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις,
αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνο
δεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής καθορίζεται
από τα κράτη μέλη.

— να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη
θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ή την πώληση ή τη θέση
σε λειτουργία συστημάτων υαλοκαθαριστήρων και
εκτοξευτήρων ύδατος,

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπί
ζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

εφόσον τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτή
ρων ύδατος πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 78/318/
ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

2.

Από 1ης Ιανουαρίου 1996, τα κράτη μέλη:

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

— δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΟΚ
και

— μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική έγκρι
ση τύπου ,
για έναν τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τα
συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος,
καθώς και για έναν τύπο συστήματος εκτοξευτήρων ύδα
τος, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Στον κατάλογο παραρτημάτων:

— οι αστερίσκοι μετά τους τίτλους των παραρτημάτων I έως V και η σχετική υποσημείωση διαγράφο
νται,

— o τίτλος του παραρτήματος I τροποποιείται ως εξής: «Πεδίο εφαρμογής, ορισμοί, αίτηση έγκρισης ΕΟΚ
τύπου , χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου , προδιαγραφές, διαδικασία δοκιμών, σήμανση, τροποποιήσεις
των εγκρίσεων, συμμόρφωση της παραγωγής»,
— o τίτλος του παραρτήματος VI τροποποιείται ως εξής: «Έγγραφο πληροφοριών (όχημα)»,
— o τίτλος του παραρτήματος VII τροποποιείται ως εξής: «Έγγραφο πληροφοριών (ιδιαίτερη τεχνική
μονάδα)», και
— στο τέλος του καταλόγου, προστίθενται τα κάτωθι:
«Παράρτημα VIII: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (όχημα)

Παράρτημα IX: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (ιδιαίτερη τεχνική μονάδα)».
2. Το παράρτημα I τροποποιείται ως ακολούθως:
— O τίτλος έχει ως εξής:
«ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

— Το σημείο 2.1 διαγράφεται.

— Τα σημεία 2.2 έως 2.4 επαναριθμούνται 2.1 έως 2.3, αντιστοίχως.
— Το σημείο 2.1.2 (πρώην σημείο 2.2.2) τροποποιείται ως εξής:

«2.1.2.

το σχήμα και τις διαστάσεις του αλεξηνέμου, καθώς και των στερεώσεών του , όταν ενδέχεται
να επηρεάσουν τις ζώνες οράσεως που καλύπτονται από το παράρτημα IV·»

— Το σημείο 2.5 διαγράφεται.

— Τα σημεία 2.6 και 2.7 επαναριθμούνται 2.4 και 2.5 και o όρος «ερεισίνωτο» αντικαθίσταται από τον όρο
«κορμός».

— Τα σημεία 2.8 έως 2.21 επαναριθμούνται σε 2.6 έως 2.19, αντιστοίχως.
— Το σημείο 2.18 (πρώην σημείο 2.20) τροποποιείται ως εξής:
«2.18.

Ακροφύσιο

— "Ακροφύσιο" νοείται μια διάταξη που χρησιμεύει για να κατευθύνει το υγρό του
εκτοξευτήρα ύδατος επί του αλεξηνέμου.»
— Το σημείο 3.1.1 τροποποιείται ως εξής:

«3.1.1.

H αίτηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας
7Θ/156/EOK, για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και
εκτοξευτήρων ύδατος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.»

— Το σημείο 3.1.2 τροποποιείται ως εξής:

«3.1.2.

Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα VI.»

— Τα σημεία 3.1.2.1 έως και 3.1.2.3 διαγράφονται. Το σημείο 3.1.2.4 επαναριθμείται 3.1.3.
— Το σημείο 3.2.1 τροποποιείται ως εξής:

«3.2.1.

H αίτηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου , σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας
7Θ/156/EOK, για έναν τύπο συστήματος εκτοξευτήρων ύδατος ως ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας
υποβάλλεται από τον κατασκευαστή.»

— Το σημείο 3.2.2 τροποποιείται ως εξής:

«3.2.2.

Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα VII.»
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— Το σημείο 3.2.2.1 διαγράφεται. Το σημείο 3.2.2.2 επαναριθμείται 3.2.3 και τροποποιείται ως εξής:
«3.2.3.

Ένα δείγμα του τύπου του προς έγκριση συστήματος υποβάλλεται στην τεχνική υπηρεσία που
διεξάγει τις δοκιμές έγκρισης τύπου . H τεχνική υπηρεσία δύναται, εν ανάγκη, να ζητήσει ένα
επιπλέον δείγμα. Τα δείγματα πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη και ανεξίτηλη την εμπορική
επωνυμία του αιτούντος ή τη μάρκα και την αναγνώριση του τύπου .»

— Το σημείο 4 τροποποιείται ως εξής:
«4.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ»

— Το σημείο 4.1 τροποποιείται ως εξής:

«4.1 .

Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χορηγείται έγκριση ΕΟΚ τύπου βάσει του
άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/156/EOK.»

— Το σημείο 4.2 διαγράφεται.

— Τα σημεία 4.3, 4.3.1 και 4.3.2 επαναριθμούνται 4.2, 4.2.1 και 4.2.2.2 και τροποποιούνται ως εξής:
«4.2.

4.2.1 .
4.2.2.

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης ΕΟΚ τύπου δίδεται στο:

Παράρτημα VIII για τις αιτήσεις που αναφέρει το σημείο 3.1 .
Παράρτημα IX για τις αιτήσεις που αναφέρει το σημείο 3.2.»

— Το σημείο 4.4 επαναριθμείται 4.3 και τροποποιείται ως εξής:
«4.3.

Σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος ή συστήματος εκτοξευτήρων ύδατος αποδίδεται αριθμός
έγκρισης σύμφωνα με το παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/EOK. Το συγκεκριμένο κράτος
μέλος δεν αποδίδει τον ίδιο αριθμό σε άλλο τύπο οχήματος ή συστήματος εκτοξευτήρων
ύδατος.»

— Τα σημεία 4.4 έως 4.8 διαγράφονται.
— Το σημείο 5.1.4 τροποποιείται ως εξής:

«5.1.4.

Οι συχνότητες που αναφέρει το σημείο 5.1.3 επιτυγχάνονται όπως υποδεικνύεται στα σημεία
6.1.1-6.1.6 και 6.1.8.»

— Το σημείο 5.1.7 τροποποιείται ως εξής:

«5.1.7.

Το σύστημα πρέπει να ανέχεται εμπλοκή επί 15 δευτερόλεπτα. Επιτρέπεται η χρήση διατά
ξεων αυτόματης προστασίας του κυκλώματος, υπό τον όρο ότι, για την ενδεχόμενη επαναφο
ρά, δεν απαιτείται παρέμβαση σε άλλα όργανα χειρισμού εκτός από το όργανο χειρισμού των
υαλοκαθαριστήρων. H διαδικασία και οι όροι δοκιμών περιγράφονται στο σημείο 6.1.7.»

— Το σημείο 5.1.9.1 τροποποιείται ως εξής:

«5.1.9.1.

Όταν υποβάλλονται σε άνεμο σχετικής ταχύτητας ίσης προς το 80% της μέγιστης ταχύτητας
του οχήματος, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 km/h, τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων, τα
οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία στη μέγιστη συχνότητα, πρέπει να συνεχίζουν να σαρώνουν

το πεδίο όπως ορίζεται στο σημείο 5.1.2.1 με την αυτή αποτελεσματικότητα και υπό τους
ιδίους όρους που αναφέρει το σημείο 6.1.10.2.»

— Στο σημείο 5.1.10 προστίθενται τα ακόλουθα:
«H απαίτηση αυτή δεν ισχύει για συστήματα, τα οποία, όταν δεν είναι εν λειτουργία, ευρίσκονται σε
περιοχή του αλεξηνέμου που δεν είναι ορατή διότι καλύπτεται από μέρη του οχήματος [όπως το
εμπρόσθιο κάλυμμα (καπό) της μηχανής, τον πίνακα οργάνων χειρισμού, κ.λπ.].»

— Το σημείο 5.2.2 τροποποιείται ως εξής:
«5.2.2.

Οι επιδόσεις του συστήματος εκτοξευτήρων ύδατος δεν πρέπει να επηρεάζονται αρνητικά
από την έκθεσή του στους προδιαγραφομένους στα σημεία 6.2.3 και 6.2.4 κύκλους θερμοκρα
σίας.»

— Μετά το σημείο 6.1.10.1 προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 6.1.10.2:
«6.1.10.2. Όταν έχει γίνει προετοιμασία της εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμου όπως περιγράφεται
στα σημεία 6.1.8 και 6.1.9, o εκτοξευτήρας ύδατος δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις
δοκιμές.»

— H δεύτερη πρόταση του σημείου 6.2.3.1 τροποποιείται ως εξής:
«Κατόπιν, το σύστημα εκτίθεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 ± 2 °C μέχρις ότου λιώσει τελείως o
πάγος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, όχι περισσότερο από 4 ώρες.»
— H δεύτερη πρόταση του σημείου 6.2.5.1 τροποποιείται ως εξής:

«Ενώ το όχημα ευρίσκεται σε στάση και χωρίς αξιοσημείωτη επίδραση του ανέμου , το ή τα ακροφύσια
του εκτοξευτήρα ύδατος, εάν είναι ρυθμιζόμενα, στρέφονται με κατεύθυνση τη ζώνη στόχου της
εξωτερικής επιφάνειας του αλεξηνέμου .»
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— Τα σημεία 7, 8 και 9 τροποποιούνται ως εξής:
«7 .

7.1 .

ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε σύστημα εκτοξευτήρων ύδατος, το οποίο είναι σύμφωνο προς τον τύπο που εγκρίνεται
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδα, φέρει σήμα έγκρισης ΕΟΚ
τύπου .

7.2.

Το σήμα αυτό συνίσταται από ένα παραλληλόγραμμο που περιβάλλει το γράμμα "e"
ακολουθούμενο από τον διακριτικό αριθμό ή γράμματα του κράτους μέλους το οποίο
χορήγησε την έγκριση τύπου:
1
2
3
4
5
9

για
για
για
για
για
για

τη Γερμανία
τη Γαλλία
την Ιταλία
τις Κάτω Χώρες
το Βέλγιο
την Ισπανία

11
13
18
21
23
ΙRL

για
για
για
για
για
για

το Ηνωμένο Βασίλειο
το Λουξεμβούργο
τη Δανία
την Πορτογαλία
την Ελλάδα
την Ιρλανδία

Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει, κοντά στο παραλληλόγραμμο, τον "βασικό αριθμό εγκρί
σεως" που αναγράφεται στον τομέα 4 του αριθμού έγκρισης τύπου , τον οποίο αναφέρει το
παράρτημα VII της οδηγίας 70/156/EOK. Προηγούνται τα δύο ψηφία που υποδεικνύουν τον
χορηγούμενο αριθμό σειράς για την πλέον πρόσφατη σημαντική τεχνική τροποποίηση της
οδηγίας 78/318/EOK κατά την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η έγκριση ΕΟΚ
τύπου . Για την παρούσα οδηγία o αριθμός σειράς είναι 00.
7.3.

Το σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου πρέπει να τίθεται στον περιέκτη ,,του υγρού των εκτοξευτήρων
ύδατος κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξίτηλο και ευανάγνωστο ακόμη και αν η διάταξη είναι
τοποθετημένη σε όχημα.

7.4.

Παράδειγμα του σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου δίδεται στο προσάρτημα.

8.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

8.1 .

Σε περίπτωση τροποποιήσεων των εγκρίσεων που χορηγούνται βάσει της παρούσας οδηγίας,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/156/EOK.

9.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9.1 .

Τα μέτρα, με τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση της παραγωγής, λαμβάνονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/EOK.»

— Τα σημεία 10 έως 12 διαγράφονται.
— Προστίθεται το ακόλουθο νέο προσάρτημα:

«Προσάρτημα

Υπόδειγμα του σήματος έγκρισης ΕΟΚ τύπου
a > 12 mm

Το σύστημα εκτοξευτήρων ύδατος που φερει το ανωτέρω σήμα έγκρισης ΕΟΚ τύπου είναι μια διάταξη
η οποία έχει εγκριθεί στην Ισπανία (e 9) με τον βασικό αριθμό εγκρίσεως 0148 βάσει της παρούσας
οδηγίας. Τα χρησιμοποιούμενα ψηφία είναι απλώς ενδεικτικά.»
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3. Το Παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

— Ισχύει το παράρτημα III της οδηγίας 77/649/EOK του Συμβουλίου.
— H υποσημείωση (1) διαγράφεται.

4. Τα Παραρτήματα VI και VII διαγράφονται και αντικαθίστανται από τα ακόλουθα παραρτήματα VI και
VII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Έγγραφο πληροφοριών αριθ

σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ τύπου
οχήματος όσον αφορά τα συστήματα υαλοκαθαριστήρων και εκτοξευτήρων ύδατος (οδηγία 78/318/EOK
του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/68/EK)

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχο
μένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό
και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.
Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά
χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.
0.

ΓΕΝΙΚΑ

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα (β):

0.3.1 .

Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (γ):

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.

Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

2.

ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ε) (σε kg και mm)

2.6.

Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας ή μάζα του πλαισίου με το
θάλαμο, εφόσον o κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά,
καύσιμο, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό) (ιε) (μέγιση και ελάχιστη για κάθε έκδοση)

3.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (ιζ)

3.2.1.8.

Μέγιστη καθαρή ισχύς (κ):

3.2.5.

Ηλεκτρικό σύστημα

3.2.5.1 .

Ονομαστική τάση:

3.2.5.2.

Γεννήτρια

3.2.5.2.1 .

Τύπος:

3.2.5.2.2.

Ονομαστική ισχύς:

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (κβ)

4.7.

kW στις

ΣΑΛ

V, θετική/αρνητική γείωση (1)

VA

Ανώτατη ταχύτητα του οχήματος και σχέση του κιβωτίου με την οποία επιτυγχάνεται η
. ταχύτητα αυτή (σε km/h) (κγ):

9.

ΑΜΑΞΩΜΑ

9.4.1 .

Στοιχεία των κύριων σημείων αναφοράς με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να καθίστανται άμεσα
αναγνωρίσιμα και να δύναται να επαληθευθεί η θέση του καθενός ως προς τα άλλα και ως προς
το σημείο R:

9.5.1 .

Αλεξήνεμο

H αρίθμηση των σημείων και οι υποσημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστοιχούν σε
εκείνες του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/EOK.
Τα σημεία που δεν είναι σχετικά με τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας παραλείπονται.
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9.5.1.2.

Τρόπος στερέωσης:

9.5.1.4.

Aριθμός(οί) έγκρισης:

9.6.

Yαλοκαθαριστήρας(ες)

9.6.1 .

Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων):

9.7.

Εκτοξευτήρας ύδατος

9.7.1 .

Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (περιλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων) ή αν είναι εγκε
κριμένος ως ιδιαίτερη τεχνική μονάδα, αριθμός έγκρισης τύπου :

9.8.

Σύστημα αποπάγωσης και αποθάμβωσης

9.8.2.
9.10.

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση:
Εσωτερικά εξαρτήματα

9.10.3.

Καθίσματα

9.10.3.5.

Συντεταγμένες ή σχέδιο του σημείου R (κδ)

kW

9.10.3.5.1 . Κάθισμα οδηγού :
9.10.3.6.

Γωνία ερεισινώτου σύμφωνα με τη μελέτη

9.10.3.6.1 . Κάθισμα οδηγού:

9.10.3.7.

Διαδρομή ρύθμισης του καθίσματος

9.10.3.7.1 . Κάθισμα οδηγού:

9.10.5.

Συστήματα θέρμανσης για το διαμέρισμα επιβατών

9.10.5.3.

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση:

kW.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
S

Έγγραφο πληροφοριών αριθ

σχετικά με την έγκριση ΕΟΚ τύπου ως ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας των συστημάτων εκτοξευτήρων (οδηγία
78/318/EOK του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/68/EK)
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχο
μένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται υπό κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό
και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.

Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά
χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.
0.

ΓΕΝΙΚΑ

0.1 . Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):
0.2. Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):
0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7. Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαίτερων τεχνικών μονάδων, θέση και τρόπος
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ:

0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.1. Λεπτομερής τεχνική περιγραφή (περιλαμβανομένων φωτογραφιών ή σχεδίων) στην οποία επισημαί
νονται τα κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο της μηχανής.
1.2. Τυχόν περιορισμοί χρήσης και συνθήκες τοποθέτησης:»
5. Προστίθενται τα ακόλουθα δύο νέα Παραρτήματα VIII και IX:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 x 297 mm)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση που αφορά:
— έγκριση τύπου 0
(') Διαγράφεται o,τι δεν ισχύει.

Σφραγίδα της διοίκησης
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— επέκταση έγκρισης τύπου (] )
— απόρριψη έγκρισης τύπου (')

— απόσυρση έγκρισης τύπου (!)

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας (ι) σχετικά με την οδηγία
78/318/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/68/EOK
Αριθμός έγκρισης τύπου:
Λόγος επέκτασης:
Τμήμα I

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοι
χείο/ιδιαίτερη τεχνική μονάδα (] ) (2)

0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος (3):

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων, θέση και τρόπος
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

Τμήμα II

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα

2.

Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών:

3.

Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών:

4.

Αριθμός της έκθεσης δοκιμών:

5.

Παρατηρήσεις (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα

6.

Τόπος:

7.

Ημερομηνία:

8.

Υπογραφή:

9.

Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις
εγκρίσεις αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως.

Προσαρτημα

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ . ......
που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 78 / 318 / EOK όπως
τροποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

1.1 . Υαλοκαθαριστήρας, — αριθμός βραχιόνων:
1.2. Εκτοξευτήρας ύδατος, — τρόπος λειτουργίας:
— σήμα έγκρισης τύπου (όπου ισχύει):
5.

Παρατηρήσεις:

(π.χ. ισχύει για οχήματα με το τιμόνι είτε αριστερά, είτε δεξιά)

(') Διαγραφεται o,τι δεν ισχύει.

(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν είναι σχετικοί με την περιγραφή των τύπων των
οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων που καλύπτονται ■ από το παρόν
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το σύμβολο: «?» (π.χ.
ABC??123??).
(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II A της οδηγίας 70/156/EOK.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[μέγιστες διαστάσεις: A4 (210 χ 297 mm)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ

Σφραγίδα της διοίκησης

Ανακοίνωση που αφορά:
— έγκριση τύπου (')
— επέκταση έγκρισης τύπου Q )
— απόρριψη έγκρισης τύπου (!)
— απόσυρση έγκρισης τύπου (')
ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας (') σχετικά με την οδηγία
78/318/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/68/EOK
Αριθμός έγκρισης τύπου:
Λόγος επέκτασης:
Τμήμα I

0.1 .
0.2.
0.3.

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):
Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):
Μέσα αναγνώρισης του τύπου , εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοι
χείο/ιδιαίτερη τεχνική μονάδα O (2)
0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:
0.4. Κατηγορία οχήματος (3)
0.5. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:
0.7. Σε περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων, θέση και τρόπος
στερέωσης του σήματος έγκρισης ΕΟΚ:
0.8. Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:
Τμήμα Π

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Τεχνική υπηρεσία αρμόδια για τη διεξαγωγή των δοκιμών:
Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών:
Αριθμός της έκθεσης δοκιμών:
Παρατηρήσεις (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα
Τόπος:
Ημερομηνία:
Υπογραφή:
Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις
εγκρίσεις αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως.

Προσαρτημα

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ
που αφορά την έγκριση τύπου ως ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας των συστημάτων
εκτοξευτήρων ύδατος σχετικά με την οδηγία 78 /318 / EOK όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 94 / 68 / EK
1.
1.1 .
5.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Περιορισμοί χρήσης και συνθήκες τοποθέτησης:
Παρατηρήσεις:».

(') Διαγραφεται o,τι δεν ισχύει.

(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν είναι σχετικοί με την περιγραφή των τύπων των
οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων που καλύπτονται από το παρόν
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το σύμβολο: «>» (π.χ. ABC??123??).
(3) Όπως ορίζεται στο παράρτημα II A της οδηγίας 7Q/156/EOK.
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ΟΔΗΠΑ 94/78/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1994

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/549/EOK του Συμβουλίου όσον αφορά
τους προφυλακτήρες τροχών των μηχανοκινήτων οχημάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Έχοντας υπόψη:
Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 70/156/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητή
ρα και των ρυμουλκουμένων τους ζ1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 93/81/EOK (2), και ιδίως το

άρθρο 13 παράγραφος 2,

την οδηγία 78/549/EOK του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου
1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών των
αναφερομένων στην κάλυψη των τροχών των οχημάτων με
κινητήρα (3), και ιδίως το άρθρο 4,

1. Στο άρθρο 1 η οδηγία 78/549/EOK τροποποιείται ως
εξής: H φράση «καθοριζόμενης στο παράρτημα I της
οδηγίας 70/156/EOK» τροποποιείται ως εξής: «που
καθορίζεται στο παράρτημα II A της οδηγίας 70/156/
ΕΟΚ».

2. Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με
τα σημεία 1 , 2 και 3 του παραρτήματος της παρούσας
οδηγίας.

3. Προστίθεται το παράρτημα III που παρατίθεται στο
σημείο 4 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 78/549/EOK είναι μία από τις επί μέρους
οδηγίες της διαδικασίας έγκρισης ΕΟΚ τύπου που θεσπί
στηκε με την οδηγία 7Û/156/EOK* ότι, συνεπώς, οι διατά
ξεις της οδηγίας 70/156/EOK που αφορούν τα συστήματα,
τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές
μονάδες των οχημάτων ισχύουν για την παρούσα οδηγία·
ότι, ιδίως, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του
άρθρου 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/EOK απαιτεί
ται κάθε επιμέρους οδηγία να συνοδεύεται από έγγραφο
πληροφοριών, το οποίο να περιέχει τα σχετικά σημεία του
παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας, καθώς και από ένα
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου βασισμένο στο παράρτημα
VI, για να καθίσταται δυνατή η μηχανογράφηση της εν
λόγω έγκρισης τύπου·
ότι αυξάνεται o αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με τέσσε
ρις κινητήριους τροχούς, ανεξάρτητα εάν o μηχανισμός
κίνησης στους τέσσερις τροχούς είναι μονίμως σε λειτουρ
γία, τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ή τίθεται σε λειτουργία
από τον οδηγό· ότι χρειάζεται, για τα εν λόγω επιβατικά
αυτοκίνητα, και υπό το φως της τεχνικής προόδου, να
επανεξετασθούν ορισμένες παράμετροι σχεδιασμού και λει
τουργίας και να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις της
οδηγίας 78/549/EOK, έτσι ώστε να αντανακλάται η τρέχου
σα και η μελλοντική εξέλιξη της αγοράς και να πληρούνται
οι ανάγκες ορθού σχεδιασμού, κατασκευής και ασφαλούς
λειτουργίας·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την Προσαρμογή
στην Τεχνική Πρόοδο που συγκροτήθηκε βάσει της οδη
γίας 7Θ/156/EOK,
0) ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 264 της 23. 10. 1993, σ. 49.
(3) ΕΕ αριθ. L 168 της 26. 6. 1978, σ. 45.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ιουλίου 1995, τα κράτη μέλη δεν μπο
ρούν, για λόγους που αφορούν τους προφυλακτήρες τρο
χών:
— να αρνηθούν, για έναν τύπο μηχανοκίνητου οχήματος,
τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης
τύπου ,

ή

— να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη
θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον οι προφυλακτή
ρες τροχών πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 78/
549/EOK, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδη
γία.
2.

Από την 1η Ιανουαρίου 1996, τα κράτη μέλη:

— δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου ΕΟΚ
και

— μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική έγκρι
ση τύπου,
για έναν τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τους
προφυλακτήρες τροχών, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτή
σεις της οδηγίας 78/549/EOK, όπως τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου
1995 και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα
οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. O τρόπος της παραπομπής
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Αρθρο 4

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή της, στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1994.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα
κείμενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.

Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Πριν από το παράρτημα I παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:

«Κατάλογος Παραρτημάτων
Παράρτημα /: Γενικές απαιτήσεις, ειδικές απαιτήσεις, χρήση αλυσίδων, χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ,
τροποποιήσεις των εγκρίσεων, συμμόρφωση της παραγωγής
Παράρτημα II: Έγγραφο πληροφοριών
Παράρτημα III: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου»

2. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Ως τίτλος του παραρτήματος I παρεμβάλλονται τα ακόλουθα:
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΕΗΣ ΕΟΚ ΤΥΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ,
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

β) Το σημείο 2.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.1 .

Οι προφυλακτήρες τροχών πληρορύν τις ακόλουθες απαιτήσεις, όταν το όχημα βρίσκεται σε
ετοιμότητα λειτουργίας, (βλέπε σημείο 2.6 του παραρτήματος II), μεταφέρει έναν επιβάτη στο
εμπρόσθιο κάθισμα και οι τροχοί είναι παράλληλοι προς το διαμήκη άξονα του οχήματος:»

γ) Το σημείο 2.1.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«2.1.1.

Στο τμήμα που ορίζεται από τα ακτινικά επίπεδα που σχηματίζουν γωνία 30° προς τα εμπρός
και 50° προς τα οπίσω του κέντρου των τροχών (βλέπε εικόνα 1), το ολικό πλάτος (q) των
προφυλακτήρων τροχών πρέπει να είναι τουλάχιστον ικανό να καλύψει το ολικό πλάτος (b)
του ελαστικού , λαμβανομένων υπόψη των περάτων του συνδυασμού ελαστικού/τροχού, όπως
καθορίζονται από τον κατασκευαστή και όπως υποδεικνύονται στο σημείο 1.3 του προσαρτή
ματος στο παράρτημα III. Στην περίπτωση συζυγών τροχών, λαμβάνεται υπόψη το ολικό
πλάτος των δύο ελαστικών (t).»

δ) Το σημείο 3.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«3.1.

Στην περίπτωση οχημάτων με μόνον δύο κινητήριους τροχούς, o κατασκευαστής πιστοποιεί ότι
το όχημα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε τουλάχιστον ένας τύπος αλυσίδων να δύναται να
χρησιμοποιηθεί επί ενός τουλάχιστον εκ των εγκεκριμένων τύπων τροχού και ελαστικού για
τους κινητήριους τροχούς αυτού του τύπου οχήματος. Ένας συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/
τροχού που είναι κατάλληλος για το όχημα καθορίζεται από τον κατασκευαστή και υποδει
κνύεται στο σημείο 1.2 του προσαρτήματος στο παράρτημα III.»

ε) Στο σημείο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 3.2 και 3.3:

«3.2.

3.3.

Στην περίπτωση οχημάτων με τέσσερις κινητήριους τροχούς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται
οχήματα των οποίων ένας κινητήριος άξονας δύναται να απεμπλακεί χειροκίνητα ή αυτόματα,
o κατασκευαστής πιστοποιεί ότι το όχημα έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε τουλάχιστον ένας
τύπος αλυσίδων να δύναται να χρησιμοποιηθεί επί ενός τουλάχιστον εκ των εγκεκριμένων
τύπων τροχού και ελαστικού για έναν τουλάχιστον κινητήριο άξονα, o οποίας δεν δύναται να
απεμπλακεί, αυτού του τύπου οχήματος. Ένας συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού που
είναι κατάλληλος για το όχημα και τους κινητήριους τροχούς, επί των οποίων μπορούν να
τοποθετηθούν οι αλυσίδες, καθορίζεται από τον κατασκευαστή και υποδεικνύεται στο σημείο
1.2 του προσαρτήματος στο παράρτημα III.

Κάθε όχημα, το οποίο υπάγεται στις σειρές που είναι σύμφωνες με το όχημα για το οποίο έχει
χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΟΚ, πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες σχετικά με τον τύπο ή
τους τύπους αλυσίδων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν.»

στ) Το σημείο 4.1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«4.1 .

H αίτηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ, βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 7Û/156/EOK,
για έναν τύπο οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών, υποβάλλεται από τον
κατασκευαστή.»·

ζ) το σημείο 4.2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«4.2.

Υπόδειγμα του εγγράφου πληροφοριών δίδεται στο παράρτημα II.»

η) Τα σημεία 4.2.1 και 4.2.2 απαλείφονται.
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θ) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 5, 6 και 7:
«5.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

5.1.

Εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, χοηγείται έγκριση τύπου ΕΟΚ βάσει του άρθρου 4
παράγραφος 3 της οδηγίας 70/156/EOK.

5.2.

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΟΚ δίδεται στο παράρτημα III.

5.3.

Βάσει του παραρτήματος VII της οδηγίας 70/156/EOK, σε κάθε εγκεκριμένο τύπο οχήματος
αποδίδεται αριθμός έγκρισης. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν αποδίδει τον ίδιο αριθμό σε
άλλο τύπο οχήματος.

6.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

6.1 .

Σε περίπτωση μετατροπής του τύπου οχήματος που έχει εγκριθεί βάσει της παρούσας οδηγίας,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 70/1 56/EOK.

7.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7.1.

Τα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση της παραγωγής λαμβάνονται σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας 70/156/EOK.»

3. Το παράτημα II αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έγγραφο πληροφοριών αριθ

σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΟΚ
οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών, οδηγία 78/549/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 94/78/EK
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται, κατά περίπτωση, εις τριπλούν και περιλαμβάνουν πίνακα περιεχο
μένων. Τυχόν σχέδια υποβάλλονται σε κατάλληλη κλίμακα σε μέγεθος A4 ή διπλωμένα στο μέγεθος αυτό
και είναι επαρκώς λεπτομερή. Τυχόν φωτογραφίες πρέπει να δείχνουν επαρκείς λεπτομέρειες.
Εάν τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες διαθέτουν ηλεκτρονικά
χειριστήρια, πρέπει να δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους.
0.

ΓΕΝΙΚΑ

0.1 .

Μάρκα (εμπορική επωνυμία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου , εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα(β):

0.3.1 .

Θέση της εν λόγω σήμανσης:

0.4.

Κατηγορία οχήματος: (γ)

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.8.

Διεύθυνση(εις) του(των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

1.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.1.

Φωτογραφίες ή/και σχέδια αντιπροσωπευτικού οχήματος:

1.3.

Αριθμός αξόνων και τροχών:

1.3.1 .

Αριθμός και θέση αξόνων με δίδυμους τροχούς:

2.

ΜΑΖΕΣ ΚΑΙ ΔIAΣTAΣEIΣ(ε)

(σε kg και mm) (όπου είναι δυνατόν, να γίνεται παραπομπή σε σχέδιο)
2.4.

Κλίμακα διαστάσεων του οχήματος (ολικών):

2.4.1 .

Για πλαίσιο χωρίς αμάξωμα

H αρίθμηση των σημείων και οι υποσημειώσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο πληροφοριών αντιστοιχούν σε
εκείνες του παραρτήματος I της οδηγίας 70/156/EOK.
Τα σημεία που δεν είναι σγετικά με το σκοπό της παρούσας οδηγίας παραλείπονται.
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Ύψος (κενού οχήματος)(ιβ) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.4.2.

2.4.2.3.

Για πλαίσιο με αμάξωμα:

Ύψος (κενού οχήματος)(ιβ) (για ρυθμιζόμενες καθ' ύψος αναρτήσεις, να δειχθεί η κανονική θέση
πορείας):

2.6.

Μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας ή μάζα του πλαισίου με το
θάλαμο, εφόσον o κατασκευαστής δεν παρέχει το αμάξωμα (με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά,
καύσιμο, εργαλεία, εφεδρικό τροχό και οδηγό)(ιε) (μέγιστη και ελάχιστη για κάθε έκδοση):

6.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

6.6.

Ελαστικά και τροχοί:

6.6.1 .

Συνδυασμός(οί) ελαστικού/τροχού
[Για τα ελαστικά δίδεται o κωδικός μεγέθους, o δείκτης ελάχιστης ικανότητας φόρτισης και το
σύμβολο της κατηγορίας ελάχιστης ταχύτητας· για τους τροχούς δίδεται το(τα) μέγεθος(η)
σώτρων και η(οι) απόκλιση(εις)]:

6.6.1.1 .

Άξονας 1:

6.6.1.2.

Άξονας 2:

6.6.1.3.

Άξονας 3:

6.6.1.4.

Άξονας 4:

6.6.4.

Συνιστώμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού στον εμπρόσθιο
ή/και στον οπίσθιο άξονα, o οποίος είναι κατάλληλος για τον τύπο του οχήματος.

9.

ΑΜΑΞΩΜΑ

9.16.

Προφυλακτήρες τροχών:

9.16.1 .

Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες των τροχών:

9.16.2.

Λεπτομερή σχέδια των προφυλακτήρων των τροχών και της θέσης τους στο όχημα, όπου
εμφαίνονται οι προδιαγραφόμενες στην εικόνα 1 του παραρτήματος της οδηγίας 78/549/EOK
διαστάσεις και λαμβάνονται υπόψη τα πέρατα των συνδυασμών ελαστικού/τροχού:»

4. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα III:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

[μέγιστο μέγεθος: A4 (210 x 297 mm)]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΟΚ

Σφραγίδα της διοίκησης

Ανακοίνωση που αφορά την
— έγκριση τύπου (J)
— επέκταση έγκρισης τύπου (')

— απόρριψη έγκρισης τύπου (')
— ανάκληση έγκρισης τύπου (')

ενός τύπου οχήματος/κατασκευαστικού στοιχείου/ιδιαίτερης τεχνικής μονάδας (!) σχετικά με την οδηγία
78/549/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/78/EK.
Αριθμός έγκρισης τύπου :
Λόγος επέκτασης:
(') Διαγραφεται o,τι δεν ισχύει»
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Τμήμα I

0.1 .

Μάρκα (εμπορική ονομασία του κατασκευαστή):

0.2.

Τύπος και γενική(ές) εμπορική(ές) περιγραφή(ές):

0.3.

Μέσα αναγνώρισης του τύπου, εφόσον υπάρχει σχετική σήμανση στο όχημα/κατασκευαστικό στοι
χείο/ιδιαίτερη τεχνική μονάδα (') (2):

0.3.1 . Θέση της εν λόγω σήμανσης:
0.4.

Κατηγορία οχήματος (3):

0.5.

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:

0.7.

Στην περίπτωση κατασκευαστικών στοιχείων και ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων, θέση και τρόπος
στερέωσης του σήματος έγκρισης τύπου ΕΟΚ:

0.8.

Διεύθυνση(σεις) του (των) εργοστασίου(ων) συναρμολόγησης:

Τμήμα II

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα.

2.

Αρμόδια τεχνική υπηρεσία για τη διεξαγωγή των δοκιμών:

3.

Ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών:

4.

Αριθμός της έκθεσης δοκιμών:

5.

Παρατηρήσεις (ενδεχομένως): βλέπε προσάρτημα.

6.

Τόπος:

7.

Ημερομηνία:

8.

Υπογραφή:

9.

Επισυνάπτεται το ευρετήριο του πακέτου πληροφοριών που έχει υποβληθεί στην αρμόδια για τις
εγκρίσεις αρχή, το οποίο χορηγείται κατόπιν αιτήσεως.

Προσαρτημα

στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αριθ
που αφορά την έγκριση τύπου οχήματος σχετικά με την οδηγία 78 / 549 / EOK , όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94 / 78 /EK

1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες.

1.1 . Σύντομη περιγραφή του οχήματος όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών:
1.2. Οριζόμενος από τον κατασκευαστή συνδυασμός αλυσίδας/ελαστικού/τροχού στον εμπρόσθιο ή/και
στον οπίσθιο άξονα:

1.3. Συνδυασμός(οί) ελαστικού/τροχού , στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αποκλίσεις που ορίζει o
κατασκευαστής:
5.

Παρατηρήσεις:

(') Διαγραφεται o,τι δεν ισχύει.
(2) Εάν τα μέσα αναγνώρισης του τύπου περιέχουν χαρακτήρες που δεν είναι σχετικοί με την περιγραφή των τύπων των
οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των ιδιαιτέρων τεχνικών μονάδων που καλύπτονται από το παρόν
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, οι χαρακτήρες αυτοί υποδεικνύονται στα έγγραφα με το σύμβολο: «?» (π.χ.ABC??123??).
(3) Όπως ορίζεται σto παράρτημα II A της οδηγίας 70/156/EOK.

Αριθ. L 354/16
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ΟΔΗΓΙΑ 94/79/EK ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1994

για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου
1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτι
κών προϊόντων 0, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 94/43/EK (2), και ιδίως το άρθρο 18 παράγρα
φος 2,
Εκτιμώντας:

ότι, στα παραρτήματα II και III της οδηγίας 91/414/EOK,
προβλέπονται οι απαιτήσεις σχετικά με το φάκελο που
πρέπει να υποβάλουν οι αιτούντες, αντιστοίχως, προκειμέ
νου να καταχωρηθεί μια δραστική ουσία στο παράρτημα I
και να εγκριθεί ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν
ότι, στα παραρτήματα II και III, πρέπει να διευκρινιστούν,
όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που πρέ
πει να παρέχονται από τον αιτούντα όσον αφορά τις
συνθήκες, τους όρους και τα τεχνικά πρωτόκολλα βάσει
των οποίων πρέπει να συγκεντρώνονται ορισμένα δεδομέ:
να* ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να θεσπιστούν από τη
στιγμή που είναι διαθέσιμες ώστε να μπορούν οι αιτούντες
να τις χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία των φακέ
λων τους·

ότι έναι, τώρα, δυνατόν να διευκρινιστούν οι διατάξεις που
αφορούν τα δεδομένα που απαιτούνται σχετικά με τις
τοξικολογικές μελέτες και τις μελέτες μεταβολισμού για τη
δραστική ουσία, που προβλέπονται στο παράρτημα II
μέρος A τμήμα 5·
ότι, επιπλέον, τώρα μπορούν να διευκρινιστούν οι διατά

ξεις που αφορούν τα δεδομένα που απαιτούνται για τις
τοξικολογικές μελέτες με το φυτοπροστατευτικό προϊόν
που προβλέπονται στο παράρτμα III μέρος A τμήμα 7ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Φυτοϋγειονομικής
Επιτροπής,

3, το σημείο 1.2 της εισαγωγής στα παραρτήματα II και III
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.2. να συγκντρώνονται, κατά περίπτωση, χρησιμοποι
ώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές,
σύμφωνα με την τελευταία αποδεκτή διατύπωσή τους,
οι οποίες αναφέρονται ή περιγράφονται στο παρόν
παράρτημα· στην περίπτωση μελετών που άρχισαν πριν
από την θέση σε ισχύ της τροποποίησης του παρόντος
παραρτήματος, η πληροφόρηση συγκεντρώνεται χρησι
μοποιώντας κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, ανα
γνωρισμένες σε διεθνές η εθνικό επίπεδο ή, ελλείψει
τέτοιων μεθόδων, άλλες κατευθυντήριες γραμμές απο
δεκτές από την αρμόδια αρχή·»·
4, στο σημείο 1.3 της εισαγωγής στα παραρτήματα II και
III προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Ειδικότερα,
όταν γίνεται αναφορά στο παρόν παράρτημα σε μέθοδο
ΕΟΚ, η οποία συνίσταται στην μεταφορά μιας μεθόδου
η οποία έχει αναπτυχθεί από διεθνή οργανισμό (π.χ.
ΟΟΣΑ), τα κράτη μέλη μπορούν να δεχτούν ότι η
απαιτούμενη πληροφόρηση συγκεντρώνεται σύμφωνα
με την τελευταία διατύπωση της εν λόγω μεθόδου σε
περίπτωση που κατά την έναρξη των μελετών η μέθο
δος ΕΟΚ δεν έχει ακόμη τύχει ενημέρωσης.»
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, το
αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 1996. Ενημερώνουν αμέσως
την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις,
αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνο
δεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. Οι τρόποι της παραπομπής καθορίζονται
από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου
1995 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

H οδηγία 91/414/EOK τροποποιείται ως εξής:
1 , το παράρτημα II μέρος A τμήμα 5 αντικαθίσταται από
το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας·
2, το παράρτημα III μέρος A τμήμα 7 αντικαθίσταται από
το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας·

Ο ) ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 227 της 1. 9. 1994, σ. 31 .

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

«5.

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

i) Οι πληροφορίες που παρέχονται για τη δραστική ουσία, και για ένα ή περισσότερα παρασκευά
σματα που περιέχουν τη δραστική ουσία, πρέπει να είναι επαρκείς προκειμένου να καταστεί
δυνατή η αξιολόγηση των κινδύνων που διατρέχει o άνθρωπος, από το χειρισμό και τη χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, καθώς και των κινδύνων για
τον άνθρωπο από τα υπολείμματα στα τρόφιμα και στο νερό. Επιπλέον, οι πληροφορίες πρέπει να
είναι επαρκείς προκειμένου:
— να εκτιμηθεί κατά πόσο η δραστική ουσία μπορεί να καταχωρηθεί στο παράρτημα I,
— να διευκρινιστούν οι κατάλληλοι όροι ή περιορισμοί για την κατάταξη της δραστικής ουσίας
στο παράρτημα I,
— να ταξινομηθεί η δραστική ουσία ανάλογα με τους κινδύνους,
— να καθοριστεί η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑDΙ) για τον άνθρωπο,
— να καθοριστούν τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης του χρήστη (ΑΟΕL) για τον άνθρωπο,
— να καθοριστούν τα σύμβολα επικινδυνότητας, οι ενδείξεις κινδύνου, οι φράσεις κινδύνου και οι
φράσεις για τον ασφαλή χειρισμό που θα αναγράφονται στη συσκευασία (περιέκτες) για την
προστασία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος,
— να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα παροχής πρώτων βοηθειών καθώς και διάγνωσης και
θεραπευτικής αγωγής σε περίπτωση δηλητηρίασης του ανθρώπου και
— να αξιολογηθεί το είδος και το μέγεθος των κινδύνων για τον άνθρωπο, για τα ζώα (είδη που
κανονικά εκτρέφονται, διατηρούνται ή καταναλώνονται από τον άνθρωπο) και για άλλα είδη
σπονδυλωτών μη στόχου.

ii) Κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθούν και να αναφερθούν όλες οι δυνάμει δυσμενείς επιπτώσεις που
παρατηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των συνήθων τοξικολογικών μελετών (συμπεριλαμβανομένων
των επιπτώσεων σε όργανα και συγκεκριμένα συστήματα, όπως η ανοσοτοξικότητα και η
νευροτοξικότητα) και να διεξαχθούν και να αναφερθούν οι συμπληρωματικές μελέτες που
ενδέχεται να είναι αναγκαίες προκειμένου να διερευνηθούν οι ενεχόμενοι μηχανισμοί, να καθορι
στούν τα ΝΟΑΕLS (επίπεδα όπου δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις), και να αξιολογηθεί
η σοβαρότητα αυτών των επιπτώσεων. Πρέπει να αναφέρονται όλα τα διαθέσιμα βιολογικά
δεδομένα και πληροφορίες που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των τοξικολογικών χαρακτηριστι
κών της ελεγχόμενης ουσίας.
iii) Στο πλαίσιο της επίδρασης των ξένων προσμείξεων στην τοξικολογική συμπεριφορά, είναι
απαραίτητο κάθε υποβαλλόμενη μελέτη να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή (προδιαγραφές)
του χρησιμοποιούμενου υλικού, όπως αναφέρεται στο τμήμα 1 σημείο 11 . Πρέπει να διεξάγονται
δοκιμές με τη δραστική ουσία που αντιστοιχεί στις παραπάνω προδιαγραφές και πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των προς έγκριση παρασκευασμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες απαιτείται ή επιτρέπεται η χρήση ραδιοσημασμένου υλικού .
iv) Όταν κατά τις μελέτες που διεξάγονται χρησιμοποιείται δραστική ουσία που παράγεται στο
εργαστήριο ή σε συστήματα παραγωγής προτύπων πειραματικών εγκαταστάσεων, οι μελέτες αυτές
πρέπει να επαναληφθούν χρησιμοποιώντας τη δραστική ουσία όπως θα παρασκευαστεί, εκτός εάν
είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές είναι κατά βάση το
ίδιο, για τους σκοπούς των τοξικολογικών ελέγχων και της αξιολόγησης. Σε περίπτωση αβεβαιότη
τας, πρέπει να υποβληθούν κατάλληλες συμπληρωματικές μελέτες βάσει των οποίων θα ληφθεί
απόφαση σχετικά με το εάν θα πρέπει να επαναδιεξαχθούν οι μελέτες.

v) Στην περίπτωση των μελετών που η δοσολογία διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται δοσολογίες κατά προτίμηση από μια και μόνη παρτίδα δραστικής ουσίας,
εφόσον η σταθερότητα το επιτρέπει.
vi) Για όλες τις μελέτες πρέπει να αναφέρεται η πραγματική δόση εκφραζόμενη σε mg/kg βάρους
σώματος καθώς και σε άλλες, κατάλληλες μονάδες. Όταν οι δόσεις χορηγούνται με την τροφή, η
ελεγχόμενη ουσία πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα στη σίτευση.
vii) Όταν, λόγω των μεταβολικών ή άλλων διεργασιών επί της μάζας ή της επιφάνειας των φυτών ή
των φυτικών προϊόντων στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί η δραστική ουσία, περιλαμβάνεται στα
τελικά υπολείμματα (στα οποία εκτίθενται οι καταναλωτές ή οι εργαζόμενοι, όπως ορίζεται στο
παράρτημα III σημείο 7.2.3) ουσία που δεν είναι η δραστική ουσία ή ένας γνωστός μεταβολίτης
στα θηλαστικά, πρέπει να διεξάγονται τοξικολογικές μελέτες για τα συστατικά που παρατηρήθη
καν στα τελικά υπολείμματα εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η έκθεση του καταναλωτή ή του
εργαζόμενου στις ουσίες αυτές δεν ενέχει κινδύνους για την υγεία. Μελέτες τοξικοκινητικότητας
και μεταβολισμού , σχετικά με τους μεταβολίτες και τα προϊόντα καταβολισμού, πρέπει να
διεξάγονται μόνον εάν τα σχετικά με την τοξικότητα του μεταβολιτή ευρήματα δεν είναι δυνατό να
αξιολογηθούν με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα που αφορούν τη δραστική ουσία.
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viii) O τρόπος χορήγησης της ελεγχόμενης ουσίας εξαρτάται από τις κυριότερες οδούς εκθεσης. Στις
περιπτώσεις που η έκθεση πραγματοποιείται κυρίως μέσω της αέριας φάσης, θα είναι προτιμότερο
να διεξάγονται μελέτες εισπνοής παρά μελέτες χορήγησης από το στόμα.

5.1 .

Μελέτες απορρόφησης, κατανομής, απέκκρισης και μεταβολισμού σε θηλαστικά
Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται ελάχιστα δεδομένα, όπως περιγράφονται παρακάτω, και οι δοκιμές
περιορίζονται σε ένα είδος (κυρίως στον επίμυ). Αυτά τα δεδομένα μπορεί να παράσχουν χρήσιμες
πληροφορίες για το σχεδιασμό και την επεξήγηση μεταγενέστερων τοξικολογικών μελετών. Εντούτοις,
σημειώνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ ειδών ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την παρέκταση των σχετικών με τα ζώα δεδομένων στον άνθρωπο και οι πληροφορίες για
την από δέρματος διείσδυση, απορρόφηση, κατανομή, απέκκριση και μεταβολισμό μπορεί να είναι

χρήσιμες για την εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει o χρήστης. Δεν είναι δυνατό να καθοριστούν εκ
των προτέρων οι απαιτήσεις όσον αφορά τα λεπτομερή στοιχεία σε όλους τους τομείς, δεδομένου ότι οι
σχετικές απαιτήσεις καθορίζονται ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν για κάθε συγκεκριμέ
νη ελεγχόμενη ουσία.
Σκοπός των δοκιμών :
Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία έτσι ώστε να είναι δυνατόν:
— να εκτιμηθεί το ποσοστό και η έκταση της απορρόφησης,
— η ιστολογική κατανομή και το ποσοστό και το μέγεθος της απέκκρισης της ελεγχόμενης ουσίας
καθώς και οι σχετικοί μεταβολίτες,
— η ταυτοποίηση των μεταβολιτών και η οδός μεταβολισμού.
Πρέπει επίσης να ερευνάται το αποτέλεσμα του επιπέδου της δόσης επί των παραμέτρων αυτών και
κατά πόσον τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά μετά από απλές επαναλαμβανόμενες αντιστρεπτές
δόσεις.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει να διεξαχθεί και να αναφερθεί τοξικοκινητική μελέτη με εφάπαξ χορήγηση σε επίμυ (χορήγηση
από το στόμα) σε τουλάχιστον δύο επίπεδα δόσεων καθώς και μελέτη τοξικοκινητικότητας με επανει
λημμένες χορηγήσεις σε επίμυ (χορήγηση από το στόμα) με εφάπαξ δόση. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα

χρειαστεί ενδεχομένως να διεξαχθούν συμπληρωματικές μελέτες σε άλλα είδη (όπως σε αίγες ή
όρνιθες).
Κατευθυντήριες γραμμές για τη δοκιμή

Οδηγία 87/3Θ2/EOK της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1987 που προσαρμόζει για ένατη φορά στην
τεχνική πρόοδο την οδηγία 67/548/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονι
στικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων
ουσιών ('), μέρος B, τοξικοκινητική μελέτη.

5.2.

Οξεία τοξικότητα

Οι μελέτες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται και αξιολογούνται πρέπει να είναι επαρκή
προκειμένου να καταστεί δυνατός o προσδιορισμός των επιπτώσεων μετά από εφάπαξ έκθεση στη
δραστική ουσία, και ειδικότερα να προσδιοριστεί, ή να διευκρινιστεί:
— η τοξικότητα της δραστικής ουσίας,
— η εξέλιξη στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων με λεπτομερή περιγραφή των αλλαγών
συμπεριφοράς και των πιθανών σημαντικών παθολογοανατομικών ευρημάτων μετά τη θανάτωση,
— όταν είναι δυνατό, o τρόπος της τοξικής δράσης και
— o σχετικός κίνδυνος που συνδέεται με τις διάφορες οδούς έκθεσης.

Παρόλο που πρέπει να δίνεται έμφαση στην εκτίμηση της κλίμακας τοξικότητας, οι πληροφορίες που
παρέχονται θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την ταξινόμηση της δραστικής ουσίας σύμφωνα με την
οδηγία 67/548/EOK. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις δοκιμές οξείας τοξικότητας είναι
ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
ατυχήματος.

5.2.1 . Από το στόμα
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει πάντα να αναφέρεται η οξεία τοξικότητα της δραστικής ουσίας μέσω της χορήγησης από το
στόμα.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας 92/69/EOK της Επιτροπής της
31ης Ιουλίου 1992 που προσαρμόζει για δεκάτη εβδόμη φορά στην τεχνική πρόοδο την οδηγία
67/548/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών (2), μέθοδος B1
ή Βία.
(') ΕΕ αριθ. L 133 της 30. 5. 1988, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 383 A της 29. 12. 1992, σ. 1 .
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5.2.2. Απο το δέρμα

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει πάντα να αναφέρεται η οξεία τοξικότητα της δραστικής ουσίας μέσω της χορήγησης από το
δέρμα.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

Πρέπει να διερευνώνται τόσο οι τοπικές όσο και o συστημικές επιπτώσεις. Οι δοκιμές πρέπει να
διεξάγονται σύμφωνα με τη μέθοδο B3 που προβλέπεται στην οδηγία 92/69/EOK.
5.2.3. Αναπνευστική

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

H τοξικότητα της δραστικής ουσίας μέσω της εισπνοής πρέπει να αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες η δραστική ουσία:
— είναι αέριο ή υγροποιημένο αέριο,

— πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποκαπνισμού,

— περιέχεται σε καπνογόνο παρασκεύασμα ή παρασκεύασμα που εκλείει αερολύματα ή ατμούς,
— πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό εκνεφώσεως,

— έχει τάση ατμών > 1 x 10"2 Pa και περιέχεται σε παρασκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν σε
κλειστούς χώρους όπως αποθήκες ή θερμοκήπια,

— περιέχεται σε παρασκευάσματα υπό μορφή σκόνης που περιέχουν σημαντική αναλογία σωματιδίων
διαμέτρου < 50 μm (> 1 % κατά βάρος) ή

— περιέχεται σε παρασκευάσματα που θα εφαρμοστούν κατά τρόπο που εκλείει σημαντική αναλογία
σωματιδίων ή σταγονιδίων διαμέτρου < 50 mm (> 1 % κατά βάρος).
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη μέθοδο B2 που προβλέπεται στην οδηγία 92/
69/EOK.

5.2.4. Ερεθιστικότητα δέρματος
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ερεθιστικότητα που προκαλεί η δραστική
ουσία στο δέρμα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αντιστρεπτότητας των παρατηρούμενων επιπτώ
σεων .

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

H ερεθιστικότητα που προκαλεί η δραστική ουσία στο δέρμα πρέπει να προσδιοριστεί, εκτός όταν
αναμένονται, όπως δεικνύεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές, ότι μπορεί να προκύψουν
σοβαρές βλάβες στο δέρμα ή ότι είναι δυνατόν να μη ληφθούν υπόψη οι βλάβες.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

H δοκιμή για την οξεία ερεθιστικότητα του δέρματος πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τη μέθοδο B4
της οδηγίας 92/69/EOK.
5.2.5. Ερεθισμός των οφθαλμών
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον ερεθισμό που προκαλεί η δραστική ουσία στους
οφθαλμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αντιστρεπτικότητας των παρατηρούμενων επιπτώσεων.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει να διεξάγονται δοκιμές για τον ερεθισμό των οφθαλμών εκτός εάν αναμένεται, όπως αναφέρεται
στις κατευθυντήριες γραμμές, ότι θα προκληθούν σοβαρές βλάβες στους οφθαλμούς.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

H οξεία ερεθιστικότητα των οφθαλμών πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο B5 που

προβλέπεται στην οδηγία 92/69/EOK.
5.2.6. Ευαισθητοποίηση δέρματος
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία προκειμένουν να αξιολογηθούν οι πιθανές αντιδράσεις
δερματικής ευαισθητοποίησης στη δραστική ουσία.
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Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η ουσία είναι γνωστός ευαισθητοποι
ητής.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη μέθοδο B6 της οδηγίας 92/69/EOK.
5.3.

Υποχρόνια τοξικότητα

Οι μελέτες υποχρόνιας τοξικότητας διεξάγονται προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά
με την ποσότητα της δραστικής ουσίας που πρέπει να είναι ανεκτή χωρίς να προκαλεί τοξικές
επιπτώσεις στις συνθήκες της μελέτης. Οι εν λόγω μελέτες παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τους
κινδύνους που διατρέχουν όλοι όσοι μεταχειρίζονται ή χρησιμοποιούν παρασκευάσματα που περιέχουν
τη δραστική ουσία. Ειδικότερα, οι μελέτες υποχρόνιας τοξικότητας παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες
για την πιθανή αθροιστική δράση της δραστικής ουσίας, και τους κινδύνους για τους εργαζομένους που
εκτίθενται εντατικά σ' αυτήν την ουσία. Επιπλέον, οι μελέτες υποχρόνιας τοξικότητας παρέχουν
πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το σχεδιασμό των μελετών χρόνιας τοξικότητας.
Οι μελέτες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και να αξιολογούνται, πρέπει να
είναι επαρκή ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις που ενέχει η επαναλαμβανόμενη έκθεση στη
δραστική ουσία, και ειδικότερα να καθοριστούν περαιτέρω ή να αναφερθούν:
— η σχέση μεταξύ της δόσης και των δυσμενών επιπτώσεων,
— η τοξικότητα της δραστικής ουσίας, και όταν είναι δυνατό το επίπεδο ΝΟΑΕL,
— τα όργανα-στόχος, στις σχετικές περιπτώσεις,
— η εξέλιξη στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά της δηλητηρίασης με πλήρη περιγραφή των οίλλαγών
συμπεριφοράς και των πιθανών παθολογοανατομιών ευρημάτων μετά τη θανάτωση,
— οι συγκεκριμένες τοξικές επιπτώσεις και οι παθολογοανατομικές αλλαγές,
— ανάλογα με την περίπτωση, η διάρκεια και η εμμονή ορισμένων τοξικών επιπτώσεων που παρατηρή
θηκαν μετά τη διακοπή της χορήγησης,
— όταν είναι δυνατό, o τρόπος της τοξικής δράσης και
— o σχετικός κίνδυνος που αντιστοιχεί· στις διάφορες οδούς έκθεσης.
5.3.1. Μελέτη 28 ημερών με χορήγηση από το στόμα
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Παρόλο που η διεξαγωγή υποχρόνιων μελετών 28 ημερών δεν είναι υποχρεωτική, οι μελέτες αυτές
μπορεί να είναι χρήσιμες ως δοκιμές για τον προσδιορισμό κλίμακας επιπτώσεων. Όταν διεξάγονται
τέτοιες μελέτες πρέπει να αναφέρονται, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα είναι δυνατό να συμβάλουν
στον προσδιορισμό της προσαρμοστικής απόκρισης, η οποία μπορεί να συγκαταλύπτεται στις μελέτες
χρόνιας τοξικότητας.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B7.
5.3.2. Μελέτη 90 ημερών από το στόμα
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει πάντα να αναφέρεται η υποχρόνια τοξικότητα (90 ημερών) της δραστικής ουσίας όταν
χορηγείται σε επίμυ ή σκύλο από το στόμα. Όταν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι o σκύλος είναι
αρκετά πιο ευαίσθητος και όταν αυτά τα στοιχεία ενδέχεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
παρέκταση των σχετικών με τα ζώα δεδομένων στον άνθρωπο, θα πρέπει να διεξάγεται και να
αναφέρεται μια μελέτη τοξικότητας δώδεκα μηνών σε σκύλους.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οδηγία 87/3Θ2/EOK, μέρος B, μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας από το στόμα.
5.3.3. Από άλλες οδούς

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρόσθετες μελέτες τοξικότητας από το δέρμQ μπορεί να είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων στο χρήστη.

Όσον αφορά τις πτητικές ουσίες (τάση ατμών > 10-2 Pascal) απαιτείται η γνώμη εμπειρογνώμονα
σχετικά με το αν οι μελέτες υποχρόνιας τοξικότητας πρέπει να διεξάγονται από το στόμα ή μέσω της
εισπνοής.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
— Μελέτη 28 ημερών με χορήγηση από το δέρμα: οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B9,
— μελέτη 90 ημερών με χορήγηση από το δέρμα: οδηγία 87/3Û2/EOK, μέρος B, υποχρόνια τοξικολογική
μελέτη,
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— μελέτη 28 ημερών, μέσω της εισπνοής: οδηγία 92/69/EOK μέθοδος B8,

— μελέτη 90 ήμερων μέσω της εισπνοής: οδηγία 87/302/EOK, μέρος B, μελέτη υποχρόνιας τοξικότητας
μέσω της εισπνοής.
5.4.

Δοκιμές γονοτοξικότητας
Σκοπός των δοκιμών

Οι μελέτες αυτές χρησιμεύουν για:
— την πρόβλεψη της γονοταξικής δυναμικότητας,

— τον πρόωρο εντοπισμό γονοτοξικών καρκινογόνων ουσιών,
— τη διερεύνηση του μηχανισμού δράσης ορισμένων καρκινογόνων ουσίων.
Για να αποφευχθούν οι εσφαλμένες αποκρίσεις ως αποτέλεσμα του ίδιου του συστήματος δοκιμής
πρέπει να μην χρησιμοποιούνται υπέρμετρα τοξικές δόσεις κατά τις δοκιμασίες μεταλλαξιγένεσης ούτε
in vitro ούτε in vivo. H προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποτελεί το γενικό προσανατολισμό. Κρίνεται
σημαντικό να υιοθετηθεί μία ευέλικτη προσέγγιση, με την επιλογή συμπληρωματικών δοκιμών ανάλογα
με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν σε κάθε στάδιο.
5.4.1 . Μελέτες in vitro

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει πάντα να διεξάγονται δοκιμές μεταλλαξιγένεσης in vitro (βακτηριολογική δοκιμασία γονιδιακών
μεταλλάξεων, δοκιμή κλαστογένεσης στα κύτταρα των θηλαστικών και δοκιμή γονιδιακής μετάλλαξης
στα κύτταρα των θηλαστικών).
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Αποδεκτές δοκιμές είναι:

Οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B14 — η δοκιμασία αντίστροφης μετάλλαξης σε Salmonella Typhimurium
Οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος Β10 — η κυτταρογενετική δοκιμή σε θηλαστικά in vitro

Οδηγία 87/302/EOK, μέρος B — η δοκιμασία γονιδιακών μεταλλάξεων στα κύτταρα των θηλαστικών in
vitro.

5.4.2. Μελέτες in vivo

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Εάν όλα τα αποτελέσματα των in vitro μελετών είναι αρνητικά, απαιτείται η διεξαγωγή περαιτέρω
μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τοξικοκινη
τικών, τοξικοδυναμικών και φυσικοχημικών δεδομένων καθώς και δεδομένων για ανάλογες ουσίες). H
μελέτη μπορεί να είναι, η vivo ή in vitro, χρησιμοποιώντας διαφορετικό σύστημα μεταβολισμού από
αυτό/από αυτά που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί.
Εάν ή δοκιμή κυτταρογένεσης in vitro είναι θετική, πρέπει να διεξάγεται δοκιμή in vivo με σωματικά
κύτταρα (ανάλυση μεταφάσεως σε μυελό των οστών τρωκτικών ή δοκιμή μικροπυρήνων σε τρωκτικά).
Αν οποιαδήποτε από τις δοκιμές γονιδιακών μεταλλάξεων είναι θετική, τότε πρέπει να διεξάγεται
δοκιμή in vivo για τη διερεύνηση της απογραμμάτιστης σύνθεσης DΝΑ ή δοκιμή κηλίδας (spot test) σε
ποντικό.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές είναι:

Οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B12 — δοκιμή μικροπυρήνων
Οδηγία 87/302/EOK, μέρος B — δοκιμή κηλίδας (spot test) σε ποντικό

Οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B11 — «in vivo» κυτταρογενετική δοκιμή θηλαστικών σε μυελό των οστών,
χρωματοσωμική ανάλυση.
5.4.3. Συμπληρωματικές in vivo μελέτες
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Όταν οποιοδήποτε από τα αποτελέσματα των δοκιμασιών in vivo σε σωματικά κύτταρα είναι θετικό, θα
πρέπει ενδεχομένως να διεξαχθούν δοκιμές in vivo για τις επιπτώσεις στα βλαστικά κύτταρα. H
αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτών των δοκιμών θα πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση, αφού ληφθούν
υπόψη οι πληροφορίες σχετικά με την τοξικοκινητική, τη χρήση και την αναμενόμενη έκθεση. Οι
κατάλληλες δοκιμές θα περιλαμβάνουν την εξέταση της αλληλεπίδρασης με το DΝΑ (όπως η δοκιμασία
υπερέχοντος θανατηφόρου γονιδίου), των πιθανών κληρονομικά μεταβιβαζόμενων επιπτώσεων και
ενδεχομένως, την ποσοτική εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων. Σημειώνεται ότι λόγω του σύνθετου
χαρακτήρα τους, η διεξαγωγή ποσοτικών μελετών θα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.
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Χρονιά τοξικότητα και καρκινογένεση
Σκοπός των δοκιμών
Οι μελέτες χρόνιας τοξικότητας που διεξάγονται και αναφέρονται, καθώς και τα άλλα σχετικά δεδομένα
και πληροφορίες για τη δραστική ουσία, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να καταστεί δυνατός o
προσδιοριοσμός των επιπτώσεων, μετά την επαναλαμβανόμενη έκθεση στη δραστική ουσία, και ειδικό
τερα πρέπει να είναι επαρκείς προκειμένου:
— να διερευνηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από την έκθεση στη δραστική ουσία,
— να προδιοριστούν, κατά περίπτωση, τα όργανα στόχος,
—· να καθοριστούν οι σχέσεις δόσης-απόκρισης,
— να προσδιοριστούν οι αλλαγές στα συμπτώματα και εκδηλώσεις τοξικότητας και
— να καθοριστεί το επίπεδο όπου δεν παρατηρούνται δυσμενείς, επιπτώσεις (ΝΟΑΕL).
Παρομοίως, οι μελέτες καρκινογένεσης και τα άλλα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για τη δραστική
ουσία, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι για τον άνθρωπο, μετά την επαναλαμ
βανόμενη έκθεση στη δραστική ουσία, και ειδικότερα πρέπει να είναι επαρκείς προκειμένου :
— να προσδιοριστούν οι καρκινογόνες επιπτώσεις από την έκθεση στη δραστική ουσία,
— να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένοι όγκοι που προσβάλουν τα είδη και τα όργανα,
— να καθοριστούν οι σχέσεις δόσης-απόκρισης,
— για τις μη γονοτοξικές καρκινογόνες ουσίες, να προσδιοριστεί η ανώτατη δόση που δεν προκαλεί
δυσμενείς επιπτώσεις (δόση κατωφλίου).
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει να καθορίζεται η χρόνια τοξικότητα και η καρκινογένεση για κάθε δραστική ουσία. Εάν σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, υποστηρίζεται ότι οι δοκιμές αυτές δεν είναι αναγκαίες, αυτός o ισχυρισμός
πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένος, και πιο συγκεκριμένα πρέπει να αποδεικνύεται από τοξικοκινη
τικά δεδομένα ότι η δραστική ουσία δεν απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα, από το δέρμα ή
το αναπνευστικό σύστημα.
Συνθήκες δοκιμής
Οι μελέτες χρόνιας τοξικότητας από το στόμα και καρκινογένεσης (δύο έτη) πρέπει να διεξάγονται σε
επίμυ- οι μελέτες αυτές μπορεί να συνδυαστούν.
H μελέτη καρκινογένεσης για τη δραστική ουσία πρέπει να διεξάγεται σε ποντικό εκτός εάν από τα ήδη
διαθέσιμα δεδομένα αποδεικνύεται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης καρκινογένεσης στον ποντικό είναι
αρνητικά και ότι η ουσία δεν είναι γονοτοξική.
Όταν υποστηρίζεται ότι o μηχανισμός καρκινογένεσης είναι μη γονοτοξικός, αυτό πρέπει να αποδει
κνύεται πλήρως με όλα τα σχετικά πειραματικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι
αναγκαία για να διευκρινιστεί o πιθανός μηχανισμός δράσης.

Παρόλο που συνήθως χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τις αποκρίσεις στην αγωγή με τη
δραστική ουσία τα δεδομένα από την ταυτόχρονη αγωγή ομάδων-μαρτύρων τα δεδομένα από την
αγωγή ομάδας-μαρτύρων στο παρελθόν μπορεί να είναι χρήσιμα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
συγκεκριμένων μελετών καρκινογένεσης. Όταν υποβάλλονται δεδομένα από την αγωγή ομάδων
μαρτύρων στο παρελθόν αυτά πρέπει να αφορούν τα ίδια είδη και τις ίδιες φυλές, διατηρούμενα σε
ομοειδείς συνθήκες και να προέρχονται από πρόσφατες μελέτες. Οι πληροφορίες που παρέχονται
σχετικά με τα δεδομένα από την αγωγή ομάδας-μαρτύρων στο παρελθόν πρέπει να περιλαμβάνουν:
— τον προσδιορισμό των ειδών και των φυλών, το όνομα του προμηθευτή, και την ταυτοποίηση της
ομάδας ζώων εφόσον o προμηθευτής διαθέτει πάνω από μία εκμετάλλευση σε διαφορετικές
γεωγραφικές τοποθεσίες,
— το όνομα του εργαστηρίου και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μελέτη,
— περιγραφή των γενικών συνθηκών που διατηρήθηκαν τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων του τύπου του
σιτηρεσίου ή της μάρκας της τροφής και, όταν είναι δυνατό, την ποσότητα της τροφής που
κατανάλωσαν τα ζώα,

— κατά προσέγγιση την ηλικία σε ημέρες, των ζώων-μαρτύρων όταν άρχισε η μελέτη και κατά τη στιγμή
της θανάτωσης ή του θανάτου,
— περιγραφή του τύπου θνησιμότητας της ομάδας-μάρτυρα που παρατηρήθηκε στη διάρκεια ή στο
τέλος της μελέτης, και άλλες, σχετικές παρατηρήσεις (π.χ. ασθένειες, μολύνσεις),
— το όνομα του εργαστηρίου και των επιστημόνων που είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση και την
ανάλυση των παθολογικών δεδομένων που προέκυψαν από τη μελέτη και
— μία δήλωση σχετικά με το είδος των όγκων που έχουν ενδεχομένως συνδυαστεί για τη συγκέντρωση
των δεδομένων που αφορούν τη συχνότητα των επιπτώσεων.
Οι ελεγχόμενες δόσεις, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης δόσης, πρέπει να επιλεχθούν με βάση τα
αποτελέσματα των υποχρόνιων δοκιμών και με βάση τα δεδομένα μεταβολισμού και τοξικοκινητικότη
τας εφόσον είναι διαθέσιμα τη στιγμή του προγραμματισμού των σχετικών μελετών. Το υψηλότερο
επίπεδο δόσης κατά τη μελέτη καρκινογένεσης θα πρέπει να προκαλεί συμπτώματα ελάχιστης τοξικότη
τας όπως είναι η ελαφρά ύφεση του ρυθμού αυξήσεως του σωματικού βάρους (κάτω του 10% ), χωρίς
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να προκαλεί νέκρωση ιστών ούτε μεταβολικο κορεσμο και χωρίς να μεταβαλλεται ουσιαστικα το
κανονικό όριο ζωής λόγω άλλων επιπτώσεων εκτός από τους όγκους. Εφόσον η μελέτη χρόνιας
τοξικότητας διεξάγεται χωριστά, το υψηλότερο επίπεδο δόσεων πρέπει να προκαλεί σαφή συμπτώματα
τοξικότητας χωρίς υπέρμετρη θνησιμότητα. Οι υψηλές δόσεις, που προκαλούν υπερβολική τοξικότητα
δεν θεωρούνται σημαντικές για τις αξιολογήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων και τη σύνταξη των εκθέσεων δεν πρέπει να συνδυάζεται η
συχνότητα εμφάνισης καλοήθων και κακοήθων όγκων, εκτός εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι
καλοήθεις όγκοι γίνονται αργότερα κακοήθεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ανόμοιοι μεταξύ τους όγκοι, είτε
είναι καλοήθεις είτε κακοήθεις, που αναπτύσσονται στο ίδιο όργανο, πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά.
Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ονοματολογία και την
αναφορά των όγκων η ορολογία που έχει, για παράδειγμα, καθοριστεί απο την Αμερικανική Εταιρεία
Τοξικολόγων Παθολογο-ανατόμων ('), ή από το Μητρώο Όγκων του Αννόβερου (RΕΝΙ). Το σύστημα
που χρησιμοποιήθηκε θα πρέπεL να διευκρινιστεί.

Είναι ουσιώδους σημασίας το βιολογικό υλικό που επιλέχθηκε για την ιστοπαθολογική εξέταση, να
περιλαμβάνει το υλικό που επιλέχθηκε για τη συγκέντρωση συμπληρωματικών πληροφοριών όσον
αφορά τις βλάβες που εντοπίσθηκαν κατά τη γενική παθολογική εξέταση. Πρέπει να διεξάγονται και να
αναφέρονται ειδικές ιστολογικές τεχνικές (χρώσεις), ιστοχημικές τεχνικές και παρατηρήσεις με ηλεκτρο
νικό μικροσκόπιο για να διευκρινιστεί, στις σχετικές περιπτώσεις, o μηχανισμός δράσης.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι μελέτες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 87/3Θ2/EOK, μέρος B, δοκιμή χρόνιας
τοξικότητας, δοκιμή καρκινογένεσης ή συνδυασμένη δοκιμή χρόνιας τοξικότητας/καρκινογένεσης.

5.6.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Οι δύο βασικοί τύποι δυσμενών επιπτώσεων στην αναπαραγωγή είναι οι ακόλουθοι:
— μείωση της γονιμότητας αρσενικών και θηλυκών ατόμων και
— επιπτώσεις στην κανονική ανάπτυξη των απογόνων (τοξικότητα για την ανάπτυξη).

Πρέπει να διερευνώνται και να αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της φυσιολο
γίας της αναπαραγωγής τόσο των αρσενικών όσο και των θηλυκών ατόμων, καθώς και οι πιθανές
επιπτώσεις στην προγεννητική και στη μεταγεννητική ανάπτυξη. Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
υποστηρίζεται ότι η δοκιμή αυτή δεν είναι αναγκαία, o ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να τεκμηριώνεται
πλήρως.
Παρόλο που συνήθως χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για τις αποκρίσεις στην αγωγή με τη
δραστική ουσία τα δεδομένα από την ταυτόχρονη αγωγή ομάδας-μάρτυρα, τα δεδομένα από την αγωγή
ομάδας-μαρτύρων στο παρελθόν μπορεί να είναι χρήσιμα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων
συγκεκριμένων μελετών σχετικά με την αναπαραγωγή. Όταν υποβάλλονται δεδομένα από την αγωγή
ομάδων μαρτύρων στο παρελθόν αυτά πρέπει να αφορούν τα ίδια είδη και τις ίδιες φυλές, διατηρούμε
να σε ομοειδείς συνθήκες και να προέρχονται από πρόσφατες μελέτες. Οι πληροφορίες που παρέχονται
σχετικά με τα δεδομένα από την αγωγή ομάδων-μαρτύρων στο παρελθόν πρέπει να περιλαμβάνουν:
— τον προσδιορισμό των ειδών και των φυλών, το όνομα του προμηθευτή, και την ταυτοποίηση της
ομάδας ζώων εφόσον o προμηθευτής διαθέτει πάνω από μία εκμετάλλευση σε διαφορετικές
γεωργαφικές τοποθεσίες,
— το όνομα του εργαστηρίου και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μελέτη,
— περιγραφή των γενικών συνθηκών που διατηρήθηκαν τα ζώα, συμπεριλαμβανομένου του τύπου του
σιτηρεσίου ή της μάρκας της τροφής και, όταν είναι δυνατό, την ποσότητα της τροφής που
κατανάλωσαν τα ζώα,

— κατά προσέγγιση την ηλικία, σε ημέρες, των ζώων — μαρτύρων όταν άρχισε η μελέτη και κατά τη
στιγμή της θανάτωσης ή του θανάτου,

— περιγραφή του τύπου θνησιμότητας της ομάδας — μάρτυρα που παρατηρήθηκε στη διάρκεια ή στο
τέλος της μελέτης, και άλλες σχετικές παρατηρήσεις (π.χ. ασθένειες, μολύνσεις) και

— το όνομα του εργαστηρίου και των επιστημόνων που είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή και την
ανάλυση των τοξικολογικών δεδομένων που προέκυψαν από τη μελέτη.
5.6.1 . Μελέτες πολλαπλών γενεών
Σκοπός των δοκιμών

Οι μελέτες που αναφέρονται, όπως και τα άλλα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για τη δραστική
ουσία, πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να καταστεί δυνατός o προσδιορισμός των επιπτώσεων για την
αναπαραγωγή, μετά την επαναλαμβανόμενη έκθεση στη δραστική ουσία, και ειδικότερα πρέπει να είναι
επαρκείς προκειμένου:
(') Τυποποιημένο Σύστημα Ονοματολογίας και Διαγνωστικών Κριτηρίων — Οδηγοί για την Τοξικολογική Παθολογοανατο
μία.
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— να προσδιοριστούν οι άμεσες και οι εμμεσες επιπτώσεις πού προκαλούνται στην αναπαραγωγή απο

την έκθεση στη δραστική ουσία,
— να προσδιοριστεί η επαύξηση των γενικών τοξικών επιπτώσεων (που παρατηρήθηκαν κατά τις
δοκιμές υποχρόνιας και χρόνιας τοξικότητας),
— να καθοριστούν οι σχέσεις δόσης-απόκρισης,

— να προσδιοριστούν οι αλλαγές στα συμπτώματα και εκδηλώσεις τοξικότητας και
— να καθοριστεί το επίπεδο όπου δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις (ΝΟΑΕL).
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει πάντα να αναφέρεται μελέτη τοξικότητας για την αναπαραγωγή σε επίμυ για τουλάχιστον δύο
γενεές.

Κατευθυντήρια γραμμή

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 87/3Θ2/EOK, μέρος B, δοκιμή τοξικότητας για
την αναπαραγωγή σε δύο γενεές. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρεται το βάρος του οργάνου όταν
πρόκειται για γεννητικά όργανα.
Επιπλέον μελέτες
Ενδεχομένως για την καλύτερη ερμηνεία των συνεπειών επί της αναπαραγωγής και εφόσον οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμες, θα ήταν δυνατόν να κριθεί αναγκαίο να
διεξαχθούν μελέτες ώστε να δοθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:
— ξεχωριστές μελέτες επί αρσενικών και θηλυκών,
— πρωτόκολλα χωρισμένα σε τρία μέρη,

— δοκιμασία υπερέχοντος θανατηφόρου γονιδίου για τη γονιμότητα των αρσενικών,
— διασταυρώσεις αρσενικών που έχουν υποστεί αγωγή με θηλυκά που δεν έχουν υποστεί αγωγή και
αντίστροφα,

— επιπτώσεις στη σπερματογένεση,

— επιπτώσεις στην ωογένεση,
— ζωηρότητα, κινητικότητα και μορφολογία σπέρματος και
— διερεύνηση της ορμονικής δραστηριότητας.

5.6.2. Μελέτες τοξικότητας για την ανάπτυξη
Σκοπός των δοκιμών
Οι μελέτες που αναφέρονται, όπως και τα άλλα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες για τη δραστική
ουσία, πρέπει να είναι επαρκείς έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην
ανάπτυξη του εμβρύου , μετά την επαναλαμβανόμενη έκθεση στη δραστική ουσία, και ειδικότερα πρέπει
να είναι επαρκείς προκειμένου:
— να προσδιοριστούν οι άμεσες και οι έμμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου οι οποίες
προκαλούνται από την έκθεση στη δραστική ουσία,

— να προσδιοριστεί η τοξικότητα για τις μητέρες,
— να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των αποκρίσεων και της δόσης στις μητέρες και τους απογόνους,
— να προσδιοριστούν οι αλλαγές στα συμπτώματα και εκδηλώσεις τοξικότητας και

— να καθοριστεί το επίπεδο όπου δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιπτώσεις (ΝΟΑΕL).
Οι δοκιμές πρέπει επιλέον να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επαύξηση των γενικών τοξικών
επιπτώσεων στα κυοφορούντα ζώα.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει πάντα να διεξάγονται μελέτες τερατογένεσης.
Συνθήκες δοκιμής
H εξελικτική τοξικότητα πρέπει να καθορίζεται σε επίμυ και σε κουνέλι με χορήγηση από το στόμα. Οι
διαμαρτίες και οι μεταβολές πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά. Στην αναφορά πρέπει να παρέχεται το
γλωσσάριο όρων και αρχών διαγνωστικής για όλες τις διαμαρτίες και τις μεταβολές.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 87/3Θ2/EOK, μέρος B, δοκιμή τερατογένεσης
σε τρωκτικά και μη-τρωκτικά.
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Μελέτες καθυστερημένης νευροτοξικοτητας

Σκοπός των δοκιμών
H δοκιμή πρέπει να παρέχει επαρκή δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί εάν η δραστική ουσία μπορεί να
προκαλέσει καθυστερημένη νευροτοξικότητα έπειτα από οξεία έκθεση.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Οι μελέτες αυτές πρέπει να διεξάγονται για τις ουσίες, με όμοια ή παρεμφερή δομή σε σχέση με αυτές
που μπορούν να προκαλέσουν καθυστερημένη χωροτοξικότητα, όπως είναι οι οργανοφωσφορικές
ενώσεις.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 418 του ΟΟΣΑ.
5.8.

Άλλες τοξικολογικές μελέτες

5.8.1 . Μελέτες τοξικότητας για τους μεταβολίτες όπως αναφέρεται στην εισαγωγή στο σημείο νii)
Οι συμπληρωματικές μελέτες, όταν έχουν σχέση με ουσίες που δεν είναι η δραστική ουσία, δεν
συγκαταλέγονται στις συνήθεις απαιτήσεις.
Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μελετών πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση.
5.8.2. Συμπληρωματικές μελέτες για τη δραστική ουσία

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διεξαγωγή συμπληρωματικών μελετών μπορεί να κριθεί αναγκαία για την
περαιτέρω διερεύνηση των παρατηρηθέντων επιπτώσεων. Αυτές οι μελέτες μπορεί να περιλαμβάνουν:
— μελέτες απορρόφησης, κατανομής, απέκκρισης και μεταβολισμού ,

— μελέτες δυναμικού νευροτοξικότητας,
— μελέτες δυναμικού ανοσοτοξικότητας,
— μελέτες για άλλες οδούς χορήγησης.

Οι αποφάσεις για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών μελετών πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαθέσιμων μελετών τοξικότητας και μεταβολισμού και τις
σημαντικότερες οδούς έκθεσης.

Οι απαιτούμενες μελέτες πρέπει να σχεδιαστούν ανάλογα με την περίπτωση, υπό το φως των ειδικών
παραμέτρων που πρέπει να διερευνηθούν και των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.
5.9.

Ιατρικά δεδομένα

Πρέπει να υποβάλλονται, εφόσον είναι διαθέσιμα και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του
άρθρου 5 της οδηγίας 80/1 1Θ7/EOK του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1980 για την προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που έχουν σχέση με χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά
την εργασία (!), τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αφορούν την αναγνώριση των συμπτωμάτων
δηλητηρίασης, και την αποτελεσματικότητα των πρώτων βοηθειών και των θεραπευτικών μέτρων.
Αναφορά θα γίνεται ειδικότερα στην έρευνα για τη φαρμακολογία αντιδότων και τη φαρμακολογία
ασφάλειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ζώα. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να διερευνηθεί και να
αναφερθεί το δυναμικό των πιθανών ανταγωνιστών στη δηλητηρίαση.

Τα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες για τις επιπτώσεις στον άνθρωπο από την έκθεση στη δραστική
ουσία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα προκειμένου να ελεγχθούν οι παρεκτάσεις και τα συμπεράσματα όσον
αφορά τα όργανα στόχος, τις σχέσεις δόσης-απόκρισης και την αντιστρεπτικότητα των τοξικών
επιπτώσεων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν από την έκθεση λόγω ατυχήματος ή κατά
την εργασία.

5.9.1 . Ιατρική παρακολούθηση τον προσωπικού της μονάδας παραγωγής
Πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων ιατρικής της εργασίας, καθώς και
λεπτομερείς πληροφορίες για το σχεδιασμό του προγράμματος, όσον αφορά την έκθεση στη δραστική
ουσία και σε άλλα χημικά προϊόντα. Οι αναφορές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, όταν είναι δυνατό,
δεδομένα σχετικά με το μηχανισμό δράσης της δραστικής ουσίας, και, εφόσον υπάρχουν, δεδομένα από
τα άτομα που εκτέθηκαν στη δραστική ουσία σε μονάδες παραγωγής ή από την εφαρμογή της
δραστικής ουσίας (π.χ. δοκιμή αποτελεσματικότητας).

Πρέπει επίσης να αναφέρονται οι διαθέσιμες πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση, συμπεριλαμβανομέ
νης της αλλεργικής απόκρισης των εργαζομένων και άλλων ατόμων που εκτέθηκαν στη δραστική ουσία
και, ενδεχομένως, λεπτομέρειες για περιπτώσεις υπερευαισθησίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται
πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τη συχνότητα, το επίπεδο και τη διάρκεια της έκθεσης, τα
συμπτώματα και άλλες σχετικές κλινικές πληροφορίες.
o ΕΕ αριθ. L 327 της 3. 12. 1980, σ. 8.
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5.9.2. Άμεση παρατήρηση, π.χ. κλινικές περιπτώσεις και περιπτώσεις δηλητηρίασης
Οι διαθέσιμες εκθέσεις από δημοσιευμένες εργασίες, σχετικά με τις κλινικές περιπτώσεις και τις
περιπτώσεις δηλητηρίασης, είτε προέρχονται από επιστημονικά περιοδικά είτε από επίσημες εκθέσεις,
πρέπει να υποβάλλονται μαζί με τις εκθέσεις για τις μελέτες παρακολούθησης που ενδεχομένως να
πραγματοποιήθηκαν. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή του χαρακτήρα, του
επιπέδου και της διάρκειας της έκθεσης, καθώς και τα κλινικά συμπτώματα, τις πρώτες βοήθειες, τα
θεραπευτικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν και τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθη
καν. Οι συνοπτικές και οι αόριστες πληροφορίες δεν έχουν καμία αξία.

H τεκμηρίωση αυτή, όταν συνοδεύεται με τις αναγκαίες λεπτομέρειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
για την επιβεβαίωση της παρέκτασης των δεδομένων των σχετικών με τα ζώα στον άνθρωπο και για τον
εντοπισμό απρόβλεπτων δυσμενών επιπτώσεων που αφορούν μόνο τον άνθρωπο.

5.9.3. Παρατηρήσεις σχετικά με την έκθεση του πληθυσμού, και επιδημιολογικές μελέτες κατά περίπτωση
Οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν ιδιαίτερη αξία και πρέπει να υποβάλλονται εφόσον είναι διαθέσιμες,
και να συνοδεύονται από δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα και τη διάρκεια της έκθεσης, στην περίπτωση
που έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με αναγνωρισμένες προδιαγραφές Ο).
5.9.4. Διάγνωση δηλητηρίασης (προσδιορισμός δραστικής ουσίας, μεταβολιτών), ειδικά συμπτώματα δηλητη
ρίασης, κλινικές δοκιμές
Πρέπει να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή των κλινικών δειγμάτων και συμπτωμάτων δηλητηρίασης,
συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι διαθέσιμα, των πρόωρων δειγμάτων και συμπτωμάτων καθώς και
πλήρη περιγραφή των κλινικών δοκιμών και του χρονικού διαστήματος που πέρασε από την κατάποση,
τη δερματική έκθεση ή την εισπνοή διαφόρων ποσοτήτων της δραστικής ουσίας.
5.9.5. Προτεινόμενη αγωγή: πρώιμα σχήματα θεραπευτικής αγωγής, αντίδοτα, ιατρική αγωγή

Πρέπει να αναφέρονται τα πρώιμα σχήματα θεραπευτικής αγωγής που χρησιμοποιούνται αφενός στην
περίπτωση δηλητηρίασης (πραγματικής και πιθανής) και, αφετέρου , στην περίπτωση μόλυνσης των
οφθαλμών.

Πρέπει να περιγράφονται πλήρως τα θεραπευτικά σχήματα που θα χρησιμοποιούνται στην περίπτωση
δηλητηρίασης ή μόλυνσης των οφθαλμών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντιδότων εφόσον υπάρ
χουν. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες από εμπειρίες από την πράξη, εφόσον υπάρχουν και είναι
διαθέσιμες, ή αλλιώς σε θεωρητικό επίπεδο, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών
θεραπευτικών σχημάτων ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει να περιγράφονται οι αντεδείξεις που
αφορούν τα διάφορα θεραπευτικά σχήματα, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τα "γενικά ιατρικά
προβλήματα" και τις συνθήκες.
5.9.6. Αναμενόμενες επιπτώσες της δηλητηρίασης

Εφόσον είναι γνωστές, πρέπει να περιγράφονται οι αναμενόμενες επιπτώσεις της δηλητηρίασης και η
διάρκεια αυτών των επιπτώσεων και να αναφέρονται:
— o τύπος, το επίπεδο και η διάρκεια της έκθεσης ή της κατάποσης και
— η χρονική περίοδος από την έκθεση ή την κατάποση μέχρι την εφαρμογή της θεραπευτικής
αγωγής.

5.10. Σύνοψη των τοξικολογικών δεδομένων στα θηλαστικά και συνολική αξιολόγηση
Μία σύνοψη όλων των δεδομένων και των πληροφοριών που προβλέπονται στα σημεία 5.1 μέχρι 5.10,
πρέπει να υποβάλλεται και να περιλαμβάνει λεπτομερή και κριτική αξιολόγηση αυτών των δεδομένων
βάσει κατάλληλων κριτηρίων και κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφά
σεων, με ιδιαίτερη αναφορά στους πραγματικούς και τους δυνητικούς κινδύνους για τον άνθρωπο και
τα ζώα, και στο μέγεθος, την ποιότητα και την αξιοπιστία της βάσης δεδομένων.
Υπό το φως των ευρημάτων από τη μελέτη των αναλυτικών χαρακτηριστικών των παρτίδων της
δραστικής ουσίας (σημείο 1.11 ) και των πιθανών συμπληρωματικών μελετών [σημείο 5, iv)], πρέπει, κατά
περίπτωση, να αποδεικνύεται το κατά πόσο συμφωνούν τα δεδομένα που υποβλήθηκαν για την
αξιολόγηση των τοξικολογικών χαρακτηριστικών της δραστικής ουσίας με εκείνα που αναφέρονται για
την παραγωγή της.

. Με βάση την αξιολόγηση της βάσης δεδομένων, τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια για
τη λήψη αποφάσεων, πρέπει να αιτιολογούνται τα ΝΟΑΕL που προτάθηκαν για κάθε σχετική μελέτη.

Βάσει αυτών των δεδομένων πρέπει να υποβάλλονται προτάσεις επιστημονικά αιτιολογημένες για τον
καθορισμό της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ΑDΙ), και του επιπέδου έκθεσης για το χρήστη (ΑΟΕL)
για τη δραστική ουσία.»

(!) Κατευθυντήριες γραμμές για την Ορθή Επιδημιολογική Πρακτική για την Έρευνα Εργασίας και Περιβάλλοντος, που
καθορίστηκαν από την Ομάδα Εργασίας για την Επιδημιολογία της Ένωσης Παραγωγών Χημικών Προϊόντων, ως μέρος
του Επιδημιολογικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφοριών (ERIC), Πρότυπο Σχέδιο, 1991.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«7 .

ΊΌΞΙΚΟΛΟΓΊΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Για την ορθή αξιολόγηση της τοξικότητας των παρασκευασμάτων πρέπει να υποβάλλονται επαρκείς
πληροφορίες σχετικά με την οξεία τοξικότητα, τον ερεθισμό και την ευαισθητοποίηση της δραστικής
ουσίας. Όταν είναι δυνατό, πρέπει να υποβάλλονται πρόσθετες πληροφορίες για τον τρόπο της τοξικής
δράσης, τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά και όλες τις άλλες γνωστές τοξικολογικές πλευρές της
δραστικής ουσίας.

Όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχουν οι προσμείξεις και τα άλλα συστατικά στην
τοξικολογική συμπεριφορά, είναι ουσιώδους σημασίας κάθε μελέτη που υποβάλλεται να περιλαμβάνει
λεπτομερή περιγραφή (προδιαγραφές) του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Οι δοκιμές πρέπει να
διεξάγονται χρησιμοποιώντας το φυτοπροστατευτικό προϊόν που πρόκειται να εγκριθεί.
7.1 .

Οξεία τοξικότητα

Οι μελέτες, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που υποβάλλονται και αξιολογούνται πρέπει να είναι
επαρκείς ώστε να καταστεί δυνατός o προσδιορισμός των επιπτώσεων έπειτα από εφάπαξ έκθεση στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν, και ειδικότερα να προσδιορισθεί ή να αναφερθεί:
— η τοξικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
— η τοξικότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος η σχετική με τη δραστική ουσία,
— η εξέλιξη στο χρόνο και τα χαρακτηριστικά της επίπτωσης με λεπτομερή περιγραφή των αλλαγών
συμπεριφοράς και των πιθανών σημαντικών παθολογοανατομικών ευρημάτων μετά τη θανάτωση,
— όταν είναι δυνατό, o τρόπος της τοξικής δράσης και
— o σχετικός κίνδυνος που συνδέεται με τις διάφορες οδούς έκθεσης.
Παρόλο που o κύριος στόχος των εν λόγω μελετών είναι να εκτιμηθεί η κλίμακα τοξικότητας, οι
πληροφορίες που υποβάλλονται θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την ταξινόμηση της δραστικής ουσίας
σύμφωνα με την οδηγία 78/631/EOK. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τις δοκιμές οξείας
τοξικότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε
περίπτωση ατυχήματος.
7.1.1 .

Από το στόμα
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει πάντα να διεξάγεται δοκιμή οξείας τοξικότητας από το στόμα για τα φυτοπροστατευτικό
προϊόντα που περιέχουν μία δραστική ουσία, εκτός αν η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί από τον αιτούντα
ότι μπορεί να γίνει επίκληση του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/631/EOK.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τη μέθοδο B1 ή Βία που προβλέπονται στην οδηγία
92/69/EOK.

7.1.2.

Από το δέρμα

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Πρέπει πάντα να διεξάγεται δοκιμή οξείας τοξικότητας από το δέρμα για τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα που περιέχουν μια δραστική ουσία, εκτός αν η αρμόδια αρχή έχει πεισθεί από τον αιτούντα
ότι μπορεί να γίνει επίκληση του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 78/631/EOK.
Κατευθυντήριες γραμμές για τLς δοκιμές

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B3.
7.1.3.

Με την εισπνοή

Σκοπός των δοκιμών
Με τις δοκιμές αυτές καθορίζεται η τοξικότητα σε επίμυ μέσω της εισπνοής του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος ή του καπνού που προκαλεί.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Δοκιμές πρέπει να διεξάγονται όταν το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

— είναι αέριο ή υγροποιημένο αέριο,
— πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποκαπνισμού ,
— πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό εκνεφώσεως,

— είναι παρασκεύασμα που εκλείει ατμούς ή αερολύματα,
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— έχει τη μορφή σκόνης και περιέχει σημαντική αναλογία σωματιδίων διαμέτρου < 50 μ (> 1 % κατά
βάρος),
— εφαρμόζεται από αεροπλάνο σε περιπτώσεις όπου έχει σχέση η έκθεση σε εισπνοή,

— περιέχει δραστική ουσία με πίεση ατμών > 1 x 10-2 Pa και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε
κλειστούς χώρους όπως σε αποθήκες ή θερμοκήπια,

— πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τρόπο που εκλείει σημαντική αναλογία σωματιδίων ή σταγονιδίων
διαμέτρου < 50 μ (> 1 % κατά βάρος).

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B2.
7.1.4.

Ερεθιστικότητα δέρματος
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ερεθιστικότητα που προκαλεί το
φυτοπροστατευτικό προϊόν στο δέρμα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανπστρεπτότητας των
παρατηρούμενων επιπτώσεων.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

H ερεθιστικότητα που προκαλεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν στο δέρμα πρέπει να προσδιορισθεί,
εκτός όταν, όπως δεικνύεται στις κατευθυντήριες γραμμές, αναμένονται σοβαρές βλάβες στο δέρμα ή
όταν οι συνέπειες είναι δυνατόν να μη ληφθούν υπόψη.
Συνθήκες της δοκιμής
Αμεμπτο δέρμα κουνελιού .
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B4.
7.1.5.

Ερεθισμός των οφθαλμών
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον πιθανό ερεθισμό που προκαλεί το φυτοπροστατευ
τικό προϊόν στους οφθαλμούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αντιστρεπτικότητας των επιπτώ
σεων .

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει να διεξάγονται δοκιμές για τον ερεθισμό των οφθαλμών εκτός εάν αναμένεται, όπως
αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές, ότι θα προκληθούν σοβαρές βλάβες στους οφθαλμούς.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
O ερεθισμός των οφθαλμών πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B5.
7.1.6.

Ευαισθητοποίηση δέρματος
Σκοπός των δοκιμών
Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανές αντιδράσεις
δερματικής ευαισθητοποίησης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
Δοκιμές πρέπει πάντα να διεξάγονται εκτός εάν είναι γνωστό ότι η (οι) δραστική(ές) ουσία(ες) ή τα
βοηθητικά συνθέσεως έχουν ιδιότητες δερματικής ευαισθητοποίησης.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με την οδηγία 92/69/EOK, μέθοδος B6.

7.1.7.

Συμπληρωματικές μελέτες για το συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Σκοπός των δοκιμών

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να διεξάγονται οι μελέτες που αναφέρονται στα
σημεία 7.1.1 μέχρι 7.1.6 για ένα συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν στην ετικέτα του
προϊόντος αναφέρονται ενδείξεις για τη χρησιμοποίηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με άλλα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή/και με ενισχυστικά ως χύδην μείγμα. Οι αποφάσεις ως προς την
ανάγκη διεξαγωγής συμπληρωματικών μελετών πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση, αφού λη
φθούν υπόψη τα αποτελέσματα από τις μελέτες οξείας τοξικότητας για κάθε φυτοπροστατευτικό
προϊόν, η πιθανότητα έκθεσης στο συνδυασμό των σχετικών προϊόντων και οι διαθέσιμες πληροφορίες
ή εμπειρίες για τα σχετικά προϊόντα ή άλλα παρεμφερή προϊόντα.
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7.2.

Δεδομένα για την εκθεση

7.2.1.

Έκθεση του χρήστη

Αριθ. L 354/29

Λ

Οι κίνδυνοι για εκείνους που χρησιμοποιούν τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξαρτώνται από τις
φυτικές, χημικές και τοξικολογικές ιδιότητες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος καθώς και από τον
τύπο του προϊόντος (αυτούσιο ή αραιωμένο), και την οδό, το βαθμό και τη διάρκεια της έκθεσης.
Πρέπει να συγκεντρώνονται και να αναφέρονται επαρκείς πληροφορίες και δεδομένα προκειμένου να
αξιολογηθεί το μέγεθος της έκθεσης στη (στις) δραστική(ές) ουσία(ες) ή/και στις τοξικολογικά
σημαντικές ενώσεις του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που ενδέχεται να προκύψουν κατά τις
προτεινόμενες συνθήκες χρησιμοποίησης. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν επίσης τη βάση για
την επιλογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εξοπλισμού
προστασίας που θα χρησιμοποιεί o χρήστης και o οποίος θα πρέπει να διευκρινίζεται στην ετικέτα.
7.2.1.1 . Εκτίμηση της έκθεσης τον χρήστη
Σκοπός της εκτίμησης
Εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας, εφόσον υπάρχει, ένα υπολογιστικό μοντέλο
καταλληλότητας προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση του χρήστη που μπορεί να προκύψει κάτω από
τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης.

Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται εκτίμηση
H εκτίμηση της έκθεσης του χρήστη πρέπει πάντα να είναι πλήρης.

Συνθήκες για την εκτίμηση
Εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε μέθοδο εφαρμογής και για κάθε εξοπλισμό εφαρμογής
που προτείνεται για τη χρησιμοποίηση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αφού ληφθούν υπόψη οι
απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της οδηγίας 78/631/EOK, σχετικά με την κατάταξη και τη
σήμανση για το χειρισμό διαλυμένου ή αδιάλυτου προϊόντος καθώς και οι διαφορετικοί τύποι και τα
διαφορετικά μεγέθη των περιεκτών που θα χρησιμοποιηθούν, τα μείγματα, οι τρόποι μεταφοράς, η
εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, οι καιρικές συνθήκες, και, ενδεχομένως, o καθαρισμός
και η συνήθης συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής.
Αρχικά πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση βάσει της υπόθεσης ότι o χρήστης δεν χρησιμοποιεί
ατομικό εξοπλισμό προστασίας.
Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται μια δεύτερη εκτίμηση βάσει της υπόθεσης
ότι o χρήστης χρησιμοποιεί έναν αποτελεσματικό εξοπλισμό προστασίας που μπορεί εύκολα να τον
προμηθευτεί και να τον χρησιμοποιήσει. Όταν τα μέτρα προστασίας διευκρινίζονται στην ετικέτα, τα
μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση.

7.2.1.2. Μέτρηση της έκθεσης τον χρήστη

Σκοπός των δοκιμών
Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν επαρκή δεδομένα προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση του χρήστη
που μπορεί να σημειωθεί κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει να αναφέρονται δεδομένα για την πραγματική έκθεση από την εκάστοτε οδό ή οδούς έκθεσης
όταν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων δείχνουν ότι η οριακή τιμή για την υγεία παρουσιάζει
υπέρβαση.
Για παράδειγμα, αυτό θα συνέβαινε στην περίπτωση που τα αποτελέσματα σχετικά με την έκθεση του
χρήστη που προβλέπεται στο σημείο 7.2.1.1 δείχνουν ότι:
— μπορούν να ξεπεραστούν τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης του χρήστη (ΑΟΕL) που έχει καθοριστεί
στο πλαίσιο της ένταξης της (των) δραστικής(ών) ουσίας(ών) στο παράρτημα I ή/και
— μπορεί να ξεπεραστούν οι οριακές τιμές που καθορίζονται για τη δραστική ουσία ή/και για τις
τοξικολογικά σημαντικές ενώσεις του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία
80/11Θ7/EOK σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν από
την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, και σύμφωνα με
την οδηγία 9Θ/394/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες κατά
την εργασία (').
Δεδομένα από την πραγματική έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρονται όταν δεν υπάρχει κατάλληλο
υπολογιστικό μοντέλο ή κατάλληλα δεδομένα για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης που προβλέπεται στο
σημείο 7.2.1.1 .
Όταν η δερματική εκθεση είναι η κυριότερη οδός έκθεσης, η διεξαγωγή δοκιμής απορρόφησης από το
δέρμα ή τα αποτελέσματα της υποξείας δερματολογικής μελέτης, εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιη
θεί, θα είναι μια χρήσιμη εναλλακτική δοκιμή για τη συλλογή δεδομένων τα οποία θα συμβάλουν στη
βελτίωση της εκτίμησης που προβλέπεται στο σημείο 7.2.1.1 .
(') ΕΕ αριθ. L 196 της 26. 7. 1990, σ. 1 .
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Συνθήκες της δοκιμής

H δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες πραγματικής έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμε
. νες συνθήκες χρήσης.

7.2.2.

Παθητική έκθεση
Υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των παρευρισκομένων κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Επαρκείς πληροφορίες και δεδομένα πρέπει να αναφερθούν και να αποτελέσουν τη βάση
για την επιλογή των κατάλληλων συνθηκών χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των μη
εχόντων εργασία από τους χώρους εφαρμογής.
Σκοπός της εκτίμησης

Εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας, εφόσον υπάρχει, ένα υπολογιστικό μοντέλο
καταλληλότητας προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των παρευρισκομένων που μπορεί να προκύψει
κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται εκτίμηση
H εκτίμηση της παθητικής έκθεσης πρέπει πάντα να είναι πλήρης.
Συνθήκες για την εκτίμηση

H παθητική έκθεση πρέπει να εκτιμάται για κάθε μέθοδο εφαρμογής. H εκτίμηση πραγματοποιείται
βάσει της υπόθεσης ότι οι παρευρισκόμενοι δεν χρησιμοποιούν ατομικό εξοπλισμό προστασίας.
Μετρήσεις μοντέλου παθητικής έκθεσης μπορεί να απαιτούνται όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των
παρευρισκομένων.
7.2.3.

Έκθεση των εργαζομένων

Υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των εργαζομένων μετά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊό
ντων, όταν εισέρχονται σε χώρους ή εγκαταστάσεις στους οποίους έχει γίνει εφαρμογή ή όταν
χρησιμοποιούν φυτά ή φυτικά προϊόντα στα οποία υπάρχουν κατάλοιπα. Πρέπει να αναφέρονται
επαρκείς πληροφορίες και δεδομένα που θα αποτελέσουν τη βάση για την επιλογή των κατάλληλων
μέτρων προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναμονής και νέας εφαρμογής.
7.2.3.1 . Εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων
Σκοπός της εκτίμησης

Εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εφόσον υπάρχει, ένα υπολογιστικό μοντέλο
καταλληλότητας προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των εργαζομένων που μπορεί να προκύψει
κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται εκτίμηση
H εκτίμηση για την έκθεση των εργαζομένων πρέπει πάντα να είναι πλήρης.

Συνθήκες για την εκτίμηση
H έκθεση των εργαζομένων πρέπει να εκτιμάται για κάθε καλλιέργεια και εργασία που πρόκειται να
εκτελεστεί.

Αρχικά, η εκτίμηση πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την αναμενόμενη
έκθεση όταν o εργαζόμενος δεν χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας.
Ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται μια δεύτερη εκτίμηση βάσει της υπόθεσης
ότι o εργαζόμενος χρησιμοποιεί έναν αποτελεσματικό εξοπλισμό και μπορεί εύκολα να τον προμηθευ
τεί και να το χρησιμοποιήσει.
Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να πραγματοποιείται συμπληρωματική εκτίμηση χρησιμοποιώντας
δεδομένα σχετικά με την ποσότητα των μεταφερόμενων καταλοίπων κάτω από τις προτεινόμενες
συνθήκες χρήσης.

7.2.3.2. Μέτρηση της έκθεσης των εργαζομένων
Σκοπός της δοκιμής

H δοκιμή πρέπει να παρέχει επαρκή δεδομένα προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των εργαζομένων
που μπορεί να σημειωθεί κάτω από τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή

Πρέπει να αναφέρονται δεδομένα για την πραγματική έκθεση από την εκάστοτε οδό ή οδούς έκθεσης
όταν τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων δείχνουν ότι η οριακή τιμή για την υγεία παρουσιάζει
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υπέρβαση. Για παραδειγμα, αυτο θα συνεβαινε στην περίπτωση που τα αποτελέσματα σχετικά με την
έκθεση του χρήστη που προβλέπεται στο σημείο 7.2.1.1 δείχνουν ότι:
— μπορούν να ξεπεραστούν τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης του χρήστη (ΑΟΕL) που έχει καθοριστεί
στο πλαίσιο της ένταξης της (των) δραστικής(ών) ουσίας(ών) στο παράρτημα I ή/και

— μπορεί να ξεπεραστούν οι οριακές τιμές που καθορίζονται για τη δραστική ουσία ή/και για τις
τοξικολογικά σημαντικές ενώσεις του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία
80/1107/EOK σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν από
την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, και σύμφωνα με
την οδηγία 9Θ/394/EOK σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που
διατρέχουν από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες κατά την εργασία.
Δεδομένα από την πραγματική έκθεση πρέπει επίσης να αναφέρονται όταν δεν υπάρχει κατάλληλο
υπολογιστικό μοντέλο ή κατάλληλα δεδομένα για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης που προβλέπεται στο
σημείο 7.2.3.1 .
Όταν η δερματική έκθεση είναι η κυριότερη οδός έκθεσης, η διεξαγωγή δοκιμής απορρόφησης από το
δέρμα, εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί, θα είναι μια χρήσιμη εναλλακτική δοκιμή για τη
συλλογή δεδομένων τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της εκτίμησης που προβλέπεται στο σημείο
7.2.3.1 .

Συνθήκες της δοκιμής

H δοκιμή πρέπει να διεξάγεται σε συνθήκες πραγματικής έκθεσης λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμε
νες συνθήκες χρήσης.

7.3.

Απορρόφηση από το δέρμα
Σκοπός των δοκιμών

Οι δοκιμές πρέπει να παρέχουν μια μέτρηση της απορρόφησης της δραστικής ουσίας και των
τοξικολογικά σημαντικών ενώσεων από το δέρμα.
Περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται δοκιμή
H μελέτη αυτή πρέπει να διεξάγεται όταν η έκθεση από το δέρμα είναι μία από τις σημαντικότερες
οδούς έκθεσης και όταν από την εκτίμηση κινδύνων προκύπτει ότι έχει ξεπεραστεί μία οριακή τιμή
βασιζόμενη στην υγεία. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν τα αποτελέσματα της εκτίμησης ή της μέτρησης της
έκθεσης του χρήστη που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σημείο 7.2.1.1 ή 7.2.1.2 δείχνουν ότι:

— μπορούν να ξεπερασθούν τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης του χρήστη (ΑΟΕL) που έχει καθοριστεί
στο πλαίσιο της ένταξης της δραστικής ουσίας(ων) στο παράρτημα I ή/και
— μπορεί να ξεπεραστούν οι οριακές τιμές που καθορίζονται για τη δραστική ουσία ή/και για το από
τοξικολογική άποψη σημαντικά συστατικά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με την

οδηγία 80/1 107/H0K σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που

διατρέχουν από την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία,

και σύμφωνα με την οδηγία 90/394/EOK σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που διατρέχουν από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες κατά την εργασία.
Συνθήκες δοκιμών

Καταρχήν, πρέπει να αναφερθούν δεδομένα από μελέτη απορρόφησης in vivo σε δέρμα επίμυος. Όταν
τα αποτελέσματα της εκτίμησης που πραγματοποιήθηκε με βάση αυτά τα δεδομένα εντάσσονται στην
εκτίμηση κινδύνων, και εφόσον παραμείνει μια ένδειξη υπερβολικής έκθεσης, θα είναι αναγκαίο να
διεξαχθεί συγκριτική μελέτη απορρόφησης in vitro σε δέρμα επίμυος και ανθρώπου.
Κατευθυντήριες γραμμές για τις δοκιμές

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα στοιχεία από την κατευθυντήρια γραμμή 417 του ΟΟΣΑ.
Για το σχεδιασμό των μελετών ενδεχομένως να είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα
των μελετών απορρόφησης του δέρματος σχετικά με τη (τις) δραστική(ές) ουσία(ες).

7.4.

Διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τις μη δραστικές ουσίες
Εφόσον είναι διαθέσιμα, πρέπει να υποβάλλονται, για κάθε βοηθητικό συνθέσεως, ένα αντίγραφο της
δήλωσης και του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που υποβάλλονται στο πλαίσιο των οδηγιών 67/
548/EOK και 91/155/EOK της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1991 περί προσδιορισμού των λεπτομερών
κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ'
εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/EOK του Συμβουλίου ('). Πρέπει επίσης να υποβάλλο
νται όλες οι λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες.

(') ΕΕ αριθ. L 76 της 22. 3. 1991, σ. 35.»

Αριθ. L 354/32
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Ιουνίου 1994

με την οποία μια συγκέντρωση κυρήσσεται συμβατή προς την κοινή αγορά και τη λειτουργία της
συμφωνίας ΕΟΧ
[IV/M.430 — Procter & Gamble/VP Schickedanz (Π)]
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μονο αυθεντικό)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

(94/893/EK)

H δεύτερη κοινοποίηση αφορά μια τροποποιημένη
συναλλαγή στο βαθμό που περιλαμβάνει πρόταση
εκχώρησης τμήματος των επιχειρηματικών δραστη
ριοτήτων στης VPS στον κλάδο των προϊόντων για
την προστασία της γυναικείας υγιεινής (βλέπε
σημείο 8).

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
μεταξύ επιχειρήσεων (ι), και ιδίως το άρθρο 8 παράγρα
φος 3,

(2) . Αφού εξέτασε την κοινοποίηση, η Επιτροπή εξήγαγε
το συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και
ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 1 ,

Στις 17 Φεβρουαρίου 1994, η Επιτροπή αποφάσισε
να κινήσει διαδικασία κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89.

την απόφαση της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 1994
να κινήσει διαδικασία στην εν λόγω υπόθεση,

Αφού δόθηκε η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρή
σεις να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους ως προς τις
αιτιάσεις της Επιτροπής,
Μετά από διαβούλευση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή

Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων (2), ν

L ΤΑ ΜΕΡΗ

(3)

Εκτιμώντας ότι:
(1)

Στις 17 Ιανουαρίου 1994, η Procter & Gamble
GmbH (Ρ&G) κοινοποίησε στην Επιτροπή πράξη
συγκέντρωσης με την οποία προτίθεται να εξαγορά
σει την Vereinigte Papierwerke Schickedanz ΑG
(VPS). H κοινοποίηση αυτή έπεται της ανακλήσεως,
στις 17 Ιανουαρίου 1994, της αρχικής κοινοποίησης
που υπέβαλε στις 9 Δεκεμβρίου 1993.

f1) ΕΕ αριθ. L 395 της 30. 12. 1989, σ. 1 - (διορθωτικό ΕΕ αριθ.
L 257 της 21 . 9. 1990, σ. 13).
(2) ΕΕ αριθ. C

H Procter & Gamble GmbH (Ρ&G) αποτελεί θυγα
τρική, κατά 100% , της Procter and Gamble που
δραστηριοποιείται στον τομέα των «καταναλωτικών
αγαθών», όπως απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρι
σμού, προϊόντα υγιεινής και καλλυντικά, είδη χαρτο
ποιίας συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων για

την προστασία της προσωπικής υγιεινής (εκτός από
ταμπόν) καθώς και τρόφιμα και ποτά.
(4)

H Vereinigte Papierwerke Schickedanz ΑG (VPS)
αποτελεί θυγατρική, κατά 100% , της Gustav und
Grete Schickedanz Holding KG (GGS), εταιρείας
υπαγόμενης στο γερμανικό δίκαιο. H VPS παράγει
χαρτί για οικιακή χρήση και προϊόντα για την προ
στασία της προσωπικής υγιεινής.
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(5)

H Ρ&G θα αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού
κεφαλαίου της VPS, μαζί με το μετοχικό κεφάλαιο
άλλων θυγατρικών της GGS που ασκούν συναφείς
δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους όρους της
συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών μεταξύ Ρ&G και
GGS και της παράλληλης συμφωνίας μεταξύ των
GGS, VPS και Ρ&G, η VPS θα διαχωρίσει τις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον κλάδο των
απορροφητικών πανών για βρέφη από τις λοιπές της
δραστηριότητες και θα τις διατηρήσει σε χωριστή
εταιρεία προτού ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Οι
συμφωνίες προβλέπουν για την Ρ&G την απόκτηση
των μετοχών της VPS και στη συνέχεια, κατά την
ολοκλήρωση της συναλλαγής, την εκχώρηση των
μετοχών της χωριστής εταιρείας η οποία θα έχει
αναλάβει τις δραστηριότητες της VPS στον κλάδο
των ειδών υγιεινής για βρέφη σε τρίτο, δηλαδή έναν
θεματοφύλακα τον οποίο η Ρ&G όρισε στις 22 Δε
κεμβρίου 1993.

(6)

(7)

(8)

Στον εν λόγω τρίτο ανατίθεται η εντολή εξεύρεσης
τελικών αγοραστών εντός αρχικής περιόδου [. . .] (1 )
μηνών μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που
μπορεί να παραταθεί, εάν χρειασθεί, κατά [. . .] ακό
μη μήνες υπό ορισμένους όρους.
H δέσμευση της Ρ&G να μην αποκτήσει τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων της VPS στον κλάδο των βρε
φικών πανών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοι
νοποίησης και, για το λόγο αυτό, παρά τις αντιρρή
σεις που θα μπορούνσε να έχει η Επιτροπή όσον
αφορά οιαδήποτε τέτοια απόκτηση μετοχών, η
παρούσα απόφαση δεν αφορά την εν λόγω αγορά.

IV. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(10)

(11)

H συγκέντρωση αφορά τα ακόλουθα προϊόντα που
κατασκευάζονται από την VPS: προϊόντα χαρτιού
υγιεινής οικιακής χρήσης, προϊόντα γυναικείας υγιει
νής, προϊόντα ακράτειας ενηλίκων, προϊόντα από
βαμβάκι και ορισμένα καλλυντικά.

(12)

H διαδικασία κινήθηκε σχετικά με τις σερβιέτες.
Προϊοντα χαρτιού υγιεινής για οικιακή χρήση

(13)

Επιπλέον, όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώσεις
της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης στα προϊόντα
γυναικείας υγιεινής, η Ρ&G, στην κοινοποίησή της,
ανέλαβε μονομερώς έναντι της Επιτροπής δέσμευση
να μην αποκτήσει τον έλεγχο των «εκτός Camélia»
δραστηριοτήτων της VPS στον τομέα των προϊόντων
γυναικείας υγιεινής (δηλαδή των ενσωμάτων περιου
σιακών στοιχείων και των πάγιων στοιχείων ενεργη
τικού σχετικά με τα τρία σήματα της VPS — Blümia,
Femina and Tampona — και με τα προϊόντα της
VPS που διατίθενται με σήμα καταστήματος) η
οποία συμπληρώθηκε με πρόσθετη συμφωνία με
ταξύ των συμβαλλομένων μερών. Στη συνέχεια, ενό
ψει των αντιρρήσεων της Επιτροπής, η Ρ&G επέφε
ρε σημαντικές τροποποιήσεις τόσο στις υπό εκχώρη
ση σειρές προϊόντων όσο και στους όρους υπό τους
οποίους αυτή θα πραγματοποιηθεί (βλ. μέρος VI).
Υποκατέστησε τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής υπό
το σήμα Camélia με τα προϊόντα «εκτός Camélia»

αριθ . 4064/89.
0 ) [. . .]: Στο κείμενο της παρούσας απόφασης που προορίζεται
για δημοσίευση, ορισμένα στοιχεία έχουν παραληφθεί, σύμφω
να με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 που αφορά τη μη γνωστοποίηση
επαγγελματικών απορρήτων.

H Ρ&G δεν εμπορεύεται στην Ευρώπη προϊόντα
χαρτιού υγιεινής για οικιακή χρήση, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται χαρτί τουαλέτας, χαρτο
μάντηλα, χαρτομάντηλα για τον καθαρισμό του προ
σώπου και χαρτί κουζίνας. OL πωλήσεις των προϊό
ντων αυτών ανέρχονται σε [. . .] (2) των συνολικών
πωλήσεων της VPS (περίπου [. . .] (3)). H Ρ&G
δήλωσε ότι στρατηγικός στόχος της προταθείσας

συγκέντρωσης είναι να εισέλθει στην ευρωπαϊκή
«αγορά χαρτιού υγιεινής». H αγορά αυτή θεωρείται
ότι έχει μέγεθος ίσο με το άθροισμα της αγοράς
πανών και της αγοράς προϊόντων γυναικείας υγιει
νής (περίπτου 5 δισεκατομμύρια Ecu). H Ρ&G κατέ
χει ήδη ηγετικό ρόλο στην αντίστοιχη αγορά των
Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά και ευελπι
στεί ότι με τη συναλλαγή αυτή θα μπορέσει να
αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο την ήδη υψηλή τε
χνολογία και εμπειρία παραγωγής που διαθέτει στην
Ευρώπη. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της VPS είναι
μικρό ([. . .] (4) στην Ευρώπη και [. . .] (5) στη Γερμα
νία, κατ' όγκο· δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε
αξία). Όσον αφορά τα μεμονωμένα προϊόντα, τα
μερίδια αγοράς στην Κοινότητα κυμαίνονται μεταξύ
[···] (6) (χαρτί κουζίνας) και [. . .] (7) (χαρτομάντη
λα), ενώ στη Γερμανία η VPS έχει μερίδιο αγοράς
[. . .] (8) στα χαρτομάντηλα και [. . .] (9) στο χαρτί
τουαλέτας. H Scott και JA/Mont είναι οι μεγαλύτε
ροι προμηθευτές, ενώ τα προϊόντα που διατίθενται
με σήμα καταστήματος παίζουν σημαντικό ρόλο σε

III. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η Ρ&G θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της
VPS (με εξαίρεση τον τομέα των πανών για βρέφη).
Κατά συνέπεια, η πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά
την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)

H κοινοποιηθείσα πράξη εχει κοινοτική διάσταση
καθόσον o συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών
των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων (Ρ&G 23 626
δισεκατομμύρια Ecu και VPS 681 εκατομμύρια Ecu
το 1992/93 αντίστοιχα) υπερβαίνει το όριο των 5
δισεκατομμυρίων Ecu, o συνολικός κύκλος εργασιών
των δύο ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στην Κοινό
τητα (Ρ&G [. . .] εκατομμύρια Ecu και VPS [. . .]
εκατομμύρια Ecu) υπερβαίνει τα 250 εκατομμύρια
Ecu, και τα μέρη δεν πραγματοποιούν πάνω από τα
δύο τρίτα του κοινοτικού κύκλου εργασιών τους σε
ένα και μόνο κράτος μέλος.
V. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

της VPS.

(9)

Αριθ . L 354/33

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Μεταξύ 40 και 45% .
Μεταξύ 250 και 300 εκατομμύρια Ecu.
Μεταξύ 1 και 5% .
Μεταξύ 15 και 20% .
Λιγότερο από 1% .
Μεταξύ 15 και 20% .
Μεταξύ 35 και 40% .
Μεταξύ 15 και 20% .

Αριθ. L 354/34
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care») διαθέτουν τα προϊοντα τους στις περισσότε
ρες χώρες του ΕΟΧ. Κατά τα φαινόμενα, ανταγωνί
ζονται μεταξύ τους για την ίδια σειρά προϊόντων με
χρησιμοποιούμενα σε πανευρωπαϊκή κλίμακα σήμα
τα, τάση που θα ενισχυθεί περισσότερο με την προ
ταθείσα κοινοτική νομοθεσία περί εναρμόνισης των
προτύπων για τα ιατρικά υλικά, μεταξύ των οποίων
και τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων. Αυτό προϋπο
θέτει την ύπαρξη δυτικοευρωπαϊκής αγοράς.

μια αγορά που αναμένεται να αναπτυχθεί κατα τα
προσεχή έτη.

Ελλείψει οποιασδήποτε αλληλεπικάλυψης μεταξύ
Ρ&G και VPS στον τομέα αυτό και δεδομένων των
περιορισμένων μεριδίων αγοράς της VPS, η πράξη
δεν προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού ως προς
τα προϊόντα αυτά.
Προϊοντα ακράτειας ενηλίκων

(18)

Αντίθετα, οι ενδείξεις σχετικά με την ύπαρξη απο
κλειστικά εθνικών αγορών πρέπει να αναζητηθούν
στη μορφή των ειδικευμένων κυκλωμάτων προμή
θειας και διανομής που διαχωρίζουν σαφώς τα εν
λόγω προϊόντα από όλα τα άλλα προϊόντα υγιεινής.
Οι πάνες για ενήλικες βασικά θεωρούνται ως προϊ
όντα περίθαλψης. Τα προϊόντα αυτά διανέμονται
μέσω νοσοκομείων, φαρμακείων και προμηθευτών
νοσηλευτικών ιδρυμάτων, έστω και αν ορισμένοι
προμηθευτές (π.χ. η Mölnlycke) αυτή τη στιγμή
προσπαθούν να τα διαθέτουν μέσω καταστημάτων
λιανικής πωλήσεως και καταστημάτων καλλυντικών
και ειδών γενικού εμπορίου. Παραδείγματος χάρη,
στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 80% των αγο
ρών γίνεται από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας μέσω
έξι περιφερεικών αγοραστικών ομίλων. Στη Γερμα
νία, οι διανομείς φαρμακευτικών ειδών τείνουν να
αγοράζουν από γερμανούς προμηθευτές.

(19)

Πάντως, o ορισμός της γεωγραφικής αγοράς αναφο
ράς για προϊόντα ακράτειας ενηλίκων μπορεί να
μείνει ανοικτός εφόσον, ακόμη και στην περίπτωση
μιας εθνικής αγοράς, π.χ. στη Γερμανία, η ανάλυση
από πλευράς ανταγωνισμού δεν οδηγεί σε σοβαρές
αμφιβολίες ως προς το συμβιβάσιμο της συγκέντρω
σης προς την κοινή αγορά.

(20)

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η νέα μονάδα θα έχει
μερίδιο αγοράς στη δυτική Ευρώπη ύψους [. . .] Q)
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στην παρούσα παρά
γραφο έχουν ληφθεί στοιχεία όγκου ελλείψει διαθέ
σιμων στοιχείων αξίας). H Mölnlycke είναι o μεγαλύ
τερος προμηθευτής με ποσοστό άνω του [. . .] (2) ενώ
η Hartmann έχει ποσοστό [. . .] (3) στις πωλήσεις της
δυτικής Ευρώπης. Στη Γερμανία, η Ρ&G διαθέτει
ποσοστό [. . .] (4) κατ' όγκο όσο και [. . .] (5) κατ'
αξία. Το μερίδιο αγοράς της VPS τόσο κατ' όγκο
όσο και κατ' αξία ανέρχεται περίπου σε [. . .] (6).
Συνολικά το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς στη Γερ
μανία ανέρχεται σε [. . .] (7) κατ' αξία. H Mölnlycke
κατέχει το [. . .] (8) της γερμανικής αγοράς (κατ'
όγκο) και η Hartmann το [. . .] (9) (επίσης κατ' όγ

Αγορά προϊόντων

(14)

(15)

(16)

(17)

Στα προϊόντα προστασίας των ενηλίκων από την
ακράτεια περιλαμβάνονται τα εσώρουχα με ενσωμα
τωμένη πάνα, τα σερβιετάκια υγείας καθημερινής
προστασίας και οι σερβιέτες, τα παρεμβλήματα και
τα ειδικά εσώρουχα. Τα διάφορα προϊόντα χρησιμο
ποιούνται για την αντιμετώπιση διαφόρων βαθμών
προβλημάτων ακράτειας της κύστης και των εντέ
ρων. Παρότι τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων ομοι
άζουν με τις βρεφικές πάνες και τις εξωτερικές
σερβιέτες, οι προμηθευτές και οι καταναλωτές δεν
τα θεωρούν ως εναλλάξιμα επειδή αντιστοιχούν σε
εντελώς διαφορετικές λειτουργίες. H απορροφητικό
τητα των προϊόντων ακράτειας κυμαίνεται μεταξύ
150 ml ούρων για ελαφρά περίπτωση ακράτειας και
800-1 000 ml για σοβαρές περιπτώσεις, ενώ τα προϊ
όντα γυναικείας υγιεινής έχουν σχεδιαστεί για να
απορροφούν από 5 έως 20 ml υγρών και η πλέον
απορροφητική πάνα για βρέφη έχει σχεδιαστεί για
να απορροφά περίπου 160-190 ml ούρων.
Τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων διαφέρουν από τις
βρεφικές πάνες και τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής
όχι μόνο ως προς το μέγεθος και το σχέδιο του
προϊόντος αλλά επίσης και ως προς την πρώτη ύλη
και, σε ορισμένο βαθμό, την τεχνολογία. H τεχνολο
γία σχετικά με τη μεγάλη απορροφητικότητα διαφέ
ρει όσον αφορά τα προϊόντα ακράτειας, τις βρεφικές
πάνες για βρέφη και τις σερβιέτες υγείας προκειμέ
νου να ανταποκρίνεται στις ποικίλες απαιτήσεις
απορροφητικότητας κάθε περίπτωσης. Είναι αλή
θεια ότι τα μηχανήματα για την κατασκευή σερβιε
τών υγείας ή βρεφικών πανών θα μπορούσαν, θεω
ρητικά, να προσαρμοστούν ώστε να παράγουν
πάνες ακράτειας ή εσώρουχα με ενσωματωμένη
πάνα, αλλά αυτό, όπως επιβεβαιώνουν άλλοι προμη
θευτές, δεν φαίνεται να είναι εφικτό από εμπορική
άποψη. H Ρ&G συμφωνεί ότι, παρά την ύπαρξη
ορισμένων δυνατοτήτων υποκατάστασης από πλευ
ράς προμήθειας, τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων
αποτελούν χωριστή αγορά.
Όσον αφορά τη σχετική γεωγραφική αγορά, οι έρευ
νες της Επιτροπής κατέληξαν σε αντιφατικά αποτε
λέσματα. H VPS κατασκευάζει προϊόντα ακράτειας
στη Γερμανία και τα πωλεί στη Μπενελούξ, στη
Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία,
στην Αυστρία και στην Ελβετία (τα περισσότερα με
το σήμα Certina). H Ρ&G παράγει και πωλεί προϊό
ντα με το σήμα Attends σε ορισμένες χώρες της
δυτικής Ευρώπης και Lindor ή Linidor στην Ιταλία,
στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.
Επίσης, οι άλλοι μεγάλοι προμηθευτές στην Ευρώπη
όπως η Mölnlycke («Tena») και η Hartmann («Moli-
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κο).

(21)

(1)
Q
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Δεδομένης αυτής της διάρθρωσης της αγοράς και
λόγω που γεγονότος ότι η Mölnlycke και όχι η Ρ&G
είναι ηγετική επιχείρηση στην ευρωπαϊκή αγορά, η

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

15
35
10
15
15
10
30
30
20

και 20% .
και 40% .
και 15% .
και 20% .
και 20% .
και 15% .
και 35% .
και 35% .
και 25% .
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δέσμευση που ανέλαβε η Ρ&G στην κοινοποίηση της
να μην αναλάβει τον έλεγχο στον τομέα των βρεφι
κών πανών, θα δημιουργούσε δεσπόζουσα θέση
στην αγορά της δυτικής Ευρώπης στον τομέα αυτόν.
Πάντως, δέχεται ότι η προταθείσα παραίτηση από
την άσκηση δραστηριότητας ανταποκρίνεται στην
άποψή της Επιτροπής για τον τομέα αυτό.

Επιτροπή θεωρεί οτι η συγκέντρωση δεν θα οδηγή
σει στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στη Γερμα
νία όσον αφορά τα προϊόντα ακράτειας ενηλίκων.

Προϊόντα από βαμβάκι και καλλυντικά
(22)

(23)

H Ρ&G δεν πωλεί προϊόντα από βαμβάκι (όπως
δίσκους και μπάλες από βαμβάκι και το λεγόμενο
κανονικό βαμβάκι) στην Ευρώπη και κατά συνέπεια
δεν αυξάνει τα μερίδια αγοράς της VPS. H VPS έχει
το σήμα Demak'up το οποίο κατέχει ηγετική θέση
στην αγορά, με μερίδιο αγοράς [. . .] (!) στα επτά
κράτη μέλη στα οποία πωλείται. H VPS υπολογίζει
το μερίδιο αγοράς της στην Κοινότητα για όλα τα
προϊόντα από βαμβάκι σε [. . .] (2). H Επιτροπή θεω
ρεί ότι, ελλείψει ενδείξεων για το αντίθετο, το απλό
γεγονός της απόκτησης αυτών των μεριδίων της
αγοράς από την Ρ&G δεν αρκεί για να προκαλέσει
προβλήματα ανταγωνισμού.
Στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης του σώματος
περιλαμβάνονται πολλές σειρές προϊόντων (προϊό
ντα για την περιποίηση του σώματος/δέρματος, μαλ
λιών, της υγιεινής στόματος, αποσμητικά κ.λπ.). H
VPS παράγει περιορισμένο φάσμα από αυτά, τα
οποία και διαθέτει κατά κύριο λόγο στη Γερμανία,
όπου κατέχει μερίδιο αγοράς από [. . .] (3). Επίσης,
τα μερίδια αγοράς της Ρ&G είναι κάτω του 10%
στην ΕΚ και κάτω του [. . .] (4) στα μεμονωμένα
κράτη μέλη. Και για τις δύο εταιρείες, τα καλλυντικά
αντιπροσωπεύουν τομέα επιχειρηματικής δραστη
ριότητας ήσσονος σημασίας. Επιπλέον, στην αγορά
της δυτικής Ευρώπης κυκλοφορούν κάθε χρόνο
πολλά προϊόντα ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες
συνήθειες των καταναλωτών. H αγορά φαίνεται να
είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Κατά συνέπεια, η
συγκέντρωση δεν εγείρει σοβαρές υπόνοιες ως προς
το συμβατό με την κοινή αγορά στον τομέα αυτό.

Προϊόντα γυναικείας υγιεινής
A. H βασική αγορά προϊόντων
(27)

Όπως περιγράφεται στο σημείο 5, η Ρ&G θα εκχω
ρήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της VPS
στον τομέα των βρεφικών πανών ταυτόχρονα με την
ολοκλήρωση της εξαγοράς.

(25)

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των μερών, το μερί
διο αγοράς της Ρ&G στην Κοινότητα ανέρχεται σε
[. . .] (5) κατ' όγκο, αποκλεισμένης της Finaf που
ανέλαβε να αποσυρθεί από τον τομέα των βρεφικών
πανών η οποία θα αποχωρισθεί στην υπόθεση Ρ&G/
Finaf, ενώ η VPS έχει μερίδιο αγοράς ύψους [. . .] (6).
Μολονότι το ποσοστό αυξήσεως είναι μάλλον μικρό,
η Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφές στο πλαίσιο
της υπόθεσης P&G/Finaf ότι η Ρ&G δεν πρέπει να
αυξήσει το μερίδιο της στον τομέα αυτό.

(26)

0
(2)
(3)
(4)
(5)

Δεδομένων των μεριδίων αγοράς, των χρηματοοικο
νομικών πόρων, της προηγμένης τεχνολογίας και της
ισχυρής θέσης της Ρ&G σε σχέση με τους λιανοπω
λητές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πράξη, χωρίς τη

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

35 και 40% .
10 και 15% .
5 και 10% .
15 και 20% .
45 και 50% .

{6) Μεταξύ 1 και 5% .

Στα προϊόντα γυναικείας -υγιεινής περιλαμβάνονται
τα σερβιετάκια καθημερινής προστασίας, τα ταμπόν
και οι σερβιέτες. H VPS κατασκευάζει και τα τρία
είδη, ενώ η Ρ&G κατασκευάζει μόνον σερβιέτες και
σερβιετάκια καθημερινής προστασίας, και όχι τα
μπόν. Τα σερβιετάκια καθημερινής προστασίας και
οι σερβιέτες αποτελούν προϊόντα εξωτερικής προ
στασίας, τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη ταινία που
τοποθετείται στο εσώρουχο, ενώ το ταμπόν τοποθε
τείται εσωτερικά. Γενικώς, τα προϊόντα αυτά είναι
γνωστά ως προϊόντα για την προστασία της γυναι
κείας υγιεινής.

(28)

H Ρ&G ισχυρίστηκε στην κοινοποίησή της ότι και τα
τρία αυτά προϊόντα γυναικείας υγιεινής αποτελούν
ενιαία αγορά. Σε σχέση με τα ταμπόν και τις σερβιέ
τες, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι τα δύο αυτά προϊ
όντα προορίζονται για την ίδια χρήση* ότι οι γυναί
κες μεταπηδούν εύκολα από το ένα στο άλλο, ιδίως
όταν εμφανίζονται νέα προϊόντα· και ότι οι κατα
σκευαστές σερβιετών έχουν έντονο ανταγωνισμό με
τους κατασκευαστές ταμπόν. Πάντως, η Επιτροπή
θεωρεί ότι τα σερβιετάκια καθημερινής προστασίας,
τα ταμπόν και οι σερβιέτες αποτελούν χωριστές
αγορές προϊόντων.

(29)

Τα σερβιετάκια καθημερινής προστασίας αφορούν
κυρίως την προστασία από κολπικές εκκρίσεις για
το χρονικό διάστημα εκτός εμμήνων. Χρησιμοποιού
νται επίσης στο πλαίσιο των εμμήνων είτε για προ
στασία αμέσως πριν και μετά την περίοδο, κατά τη
διάρκεια των λεγόμενων «τελευταίων ημερών της
περιόδου» (συνήθως τις τελευταίες δύο ημέρες της
περιόδου η έμμηνος ρύσυς είναι πολύ μικρότερη) ή
σε συνδυασμό με ταμπόν οποιαδήποτε στιγμή της
περιόδου. Δεν είναι κατάλληλα για χρήση από μόνα
τους ως βασική μέθοδος προστασίας των εμμήνων.
Αυτό το είδος της χρήσης επιβεβαιώνεται από την
απορροφητική ικανότητα που έχουν τα σερβιετάκια
καθημερινής προστασίας που κυμαίνεται περίπου
στο ένα τέταρτο της απορροφητικής ικανότητας μιας
σερβιέτας. Επιπλέον, η μέθοδος προώθησης στο
εμπόριο για τα σερβιετάκια καθημερινής προστα
σίας επικεντρώνεται στην ανάγκη «γυναικείας φρε

Βρεφικές πάνες

(24)

Αριθ. L 354/35

σκάδας» παρά προστασίας.

(30)

Όσον αφορά τον τομέα της προμήθειας, πρέπει να
σημειωθεί ότι, ενώ υπάρχει περιορισμένη δυνατότη
τα υποκατάστασης από απόψεως προμήθειας με
ταξύ της παραγωγής μικρών σερβιετών καθημερινής
προστασίας και κανονικών σερβιετών, λόγω των
ομοιοτήτων που εμφανίζουν η χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία και τα υλικά, στην πράξη αυτή η δυνα
τότητα υποκατάστασης είναι εξαιρετικά περιορισμέ
νη. Όλοι οι άλλοι προμηθευτές πλην της Procter &
Gamble δήλωσαν ότι αποφάσισαν ότι η απαιτούμε

Αριθ . L 354/36

νη ανανέωση του εξοπλισμού για την αλλαγή του
παραγόμενου προϊόντος σε συνάρτηση με τα μηχα
νήματα που χρησιμοποιούνται από τους περισσότε
ρους παραγωγούς καθιστά μια τέτοια ανανέωση του
εξοπλισμού αντιοικονομική. Ακόμη και αν υπάρχει
περιορισμένη δυνατότητα υποκατάστασης από από
ψεως προμήθειας, θα ήταν δυσχερές για οιαδήποτε
αυξημένη παραγωγική ικανότητα να μετατραπεί σε
μερίδιο αγοράς εκ μέρους μιας εταιρείας που δεν
παράγει ήδη σερβιέτες, δεδομένων των μη τεχνολο
γικών φραγμών εισόδου στην αγορά σερβιετών,
όπως περιγράφεται περαιτέρω στην απόφαση.
(31)

(32)
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Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα
σερβιετάκια καθημερινής προστασίας δεν μπορούν
να υποκαταστήσουν τα ταμπόν ή τις σερβιέτες ως
βασική μέθοδος προστασίας κατά τη διάρκεια των
εμμήνων.

(35)

Στη Γερμανία, περίπου το ενα τρίτο των γυναικών
χρησιμοποιεί μόνο ταμπόν, το ένα τρίτο μόνο σερ
βιέτες και το ένα τρίτο χρησιμοποιεί και τα δύο
προϊόντα. Στην παρούσα απόφαση, οι ομάδες αυτές
αναφέρονται ως γυναίκες που χρησιμοποιούν απο
κλειστικά ταμπόν, γυναίκες που χρησιμοποιούν απο
κλειστικά σερβιέτες και γυναίκες που χρησιμοποιούν
αμφότερες τις μεθόδους. Οι ακριβείς αναλογίες των
ομάδων εξαρτώνται από την πηγή: μια μελέτη της
Link την οποία δημοσίευσε η Ρ&G δείχνει ότι αυτές
οι ομάδες αντιστοιχούν σε ποσοστά 34:22:34, ενώ τα
στοιχεία που απορρέουν από την Gesellschaft für
Konsummarkt- und Absatzforschung (GfK) τα οποία
επίσης δημοσίευσε η Ρ&G αντιστοιχούν σε 28:35:33.
Μελέτες που αφορούν άλλα κράτη μέλη εμφανίζουν
επίσης διαφορετικές αναλογίες.

(36)

Μεταξύ των διπλών χρηστών, ορισμένα ποσοστά
αντιστοιχούν στη συνδυασμένη χρήση ταμπόν και
σερβιετών ενώ άλλα στη χωριστή χρήση. Όταν μια
γυναίκα αγοράζει και τα δύο προϊόντα αλλά τα
χρησιμοποιεί σε διαφορετική χρονική στιγμή, αυτό
δεν σημαίνει ότι της είναι αδιάφορη η μέθοδος που
χρησιμοποιεί. H διπλή χρήση βασίζεται στις διαφο

Οι σερβιέτες έχουν σχεδιαστεί για την εμμηνορρυσία
(παρότι σε οριακές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται
για ελαφρές περιπτώσεις ακράτειας). Συνίστανται
από ένα απορροφητικό υπόθεμα σε φάκελο που
περιλαμβάνει αδιάβροχο υπόστρωμα και ένα απορ
ροφητικό επικάλυμμα. Στο βασικό αυτό σχέδιο
υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραλλαγών τις οποίες

ρές μεταξύ των ταμπόν και των σερβιετών που
καθιστούν τα εν λόγω προϊόντα μη εναλλάξιμα
μεταξύ τους στα μάτια του μεμονωμένου καταναλω
τή για συγκεκριμένη χρήση.

ανέπτυξαν οι κατασκευαστές για να διαφοροποιή
σουν τα προϊόντα τους:

— ειδικό κάλυμμα με επιφάνεια αδιάβροχης προ
στασίας ή κοινή επιφάνεια,

— με ή χωρίς πτερύγια ασφαλείας για να κρατούν
τη σερβιέτα σταθερή και να προστατεύουν τα
εσώρουχα,

— με ανατομικό σχήμα (π.χ. σχήμα πεταλούδας) ή
παραλληλόγραμμο,

— επίπεδο ή καμπύλο για να εφαρμόζει στο σώμα,
— διπλωμένη σε ατομική συσκευασία ή συσκευα
σμένο επίπεδα σε ενιαίο πακέτο,
" — με λωρίδα κεντρικής προστασίας που απορροφά
την υγρασία απομακρύνοντάς την από το κέντρο
της σερβιέτας και βελτιώνει την αποτελεσματικό
τητά της,
— πάχος.

Ίσως η σημαντικότερη καινοτομία των τελευταίων
ετών ήταν η εισαγωγή των νέων εξαιρετικά λεπτών
υψηλής απορροφητικότητας σερβιετών, όπως το
προϊόν της Ρ&G «Always Ultra» και της Johnson

(37)

Παρότι και η εξωτερική και η εσωτερική μέθοδος
αντιστοιχούν στη βασική ανάγκη για ορισμένη μορ
φή προστασίας για την κατά περίοδο των εμμήνων
με την ευρύτερη σημασία, οι γυναίκες φαίνεται ότι
τις χρησιμοποιούν για διαφορετικούς σκοπούς και
ότι αναπτύσσουν ισχυρές προσωπικές προτιμήσεις
όσον αφορά τη χρήση. Από την έρευνα της Επιτρο
πής προέκυψε ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις
γυναίκες που προσφεύγουν αποκλειστικά στη μία
μέθοδο αλλά επίσης και όσες χρησιμοποιούν και τις
δύο. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη
Mölnlycke στη Γερμανία σχετικά με τις γυναίκες που
χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους προστασίας
απέδειξε ότι ακολουθούν ειδικούς τρόπους χρήσης,

ανάλογα με την κατάσταση. Αν και το δείγμα της
μελέτης, αυτής είναι μικρό, αρκεί για να αποδείξει
την ύπαρξη αυτών των προτιμήσεων, ενώ είναι αλή
θεια ότι απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα για να προ
σδιοριστούν ποσοτικά με μεγαλύτερη αξιοπιστία οι
προτιμήσεις αυτές.
Ποσοστό επί %

επί % διπλή μέθοδος
προστασίας- μόνο
σερβιέτες

διπλή μέθοδος
προστασίας- μόνο
ταμπόν

αθλητισμός

7%

66 %

κολύμβηση

—

95 %

κοινωνικές
σχέσεις

10 %

51 %

στο γραφείο

21 %

41 %

στο σπίτι

46%

26%

Δραστηριότητα

and Johnson «Silhouettes».

(33)

(34)

Ta ταμπόν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την
εμμηνορρυσία. Συνίστανται από συμπίλημα ασυνε
χών ινών συμπιεσμένων σε ταμπόν. Τα ταμπόν είναι
είδη εσωτερικής χρήσης και τοποθετούνται είτε με
το χέρι (απλά ταμπόν) είτε με τη βοήθεια πλαστικού
ή χάρτινου εμβόλου (ταμπόν με έμβολο).
Και τα ταμπόν και οι σερβιέτες πωλούνται σε ποικι
λία απορροφητικής ικανότητας ώστε να ανταποκρί
νονται στην ποικιλία της ροής μεταξύ γυναικών και
μεταξύ των διαφόρων ημερών της περιόδου.

Πηγή: Μελέτη της Infratest Burke για τους διπλούς χρήστες στη
Γερμανία, Μάρτιος 1994.
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μεγαλύτερες αδελφές, τις στενές φίλες και τα προ
γράμματα προστασίας της υγείας. Συχνά η αρχική
επιλογή φαίνεται να κλίνει υπέρ της σερβιέτας.
Ορισμένες νέες γυναίκες μεταπηδούν εν συνεχεία
στα ταμπόν, ιδίως αφού φύγουν από το πατρικό
σπίτι. Ορισμένες από τις γυναίκες που χρησιμοποι
ούν ταμπόν μπορούν να στραφούν στη χρήση της
σερβιέτας είτε σε μόνιμη βάση είτε σε προσωρινή,
μετά από τοκετό και στη μέση ηλικία- Ιατρικοί και
φυσιολογικοί λόγοι μπορούν να υποχρεώσουν μια
γυναίκα να αλλάξει τη μέθοδο προστασίας της (π.χ.
δυσχέρειες στην περίοδο μετά τον τοκετό, επιλογή
μεθόδου αντισύλληψης), και ορισμένοι τρόποι ζωής
και αλλαγές συμπεριφοράς επίσης μπορούν να άντι
κατοπτρίζονται στην επιλογή της μεθόδου.

Όπως προκύπτει απο τον πίνακα, οχι μόνον όλες οι
γυναίκες που ερωτήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας
δεν συμφωνούν ως προς την επιλογή μεθόδου για
μια συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά πρέπει να σημει
ωθεί ότι πολύ υψηλό ποσοστό γυναικών έχουν μια
σταθερή προτίμηση για τη μία ή την άλλη μέθοδο
για κάθε κατάσταση. Το ότι η προτιμηθείσα μέθοδος
δεν είναι ίδια μεταξύ των γυναικών υπογραμμίζει
την εξαιρετικά προσωπική φύση του προϊόντος και
το ζωτικό ρόλο που παίζουν οι ατομικές προτιμή
σεις.

(38)

Δεν πρέπει να αγνοούνται ορισμένοι αντικειμενικοί
περιορισμοί για την επιλογή της μεθόδου, παραδείγ
ματος χάρη ότι στην κολύμβηση μπορούν να χρησι
μοποιούνται μόνο ταμπόν, ότι οι σερβιέτες είναι
λιγότερο διακριτικές απ' ότι τα ταμπόν και ότι οι
γυναίκες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ταμπόν
αμέσως μετά τον τοκετό, αλλά οι περιορισμοί αυτοί
έχουν πολύ μικρό αντίκτυπο· Πολύ μεγαλύτερη
επιρροή έχουν οι καταναλωτικές προτιμήσεις. H
σημασία αυτών των καταναλωτικών προτιμήσεων
αναγνωρίστηκε στην απόφαση 92/553/EOK (Nestlé/
Perrier) Q) όπου η Επιτροπή εξήγαγε το συμπέρα
σμα ότι υπάρχουν χωριστές αγορές για το εμφιαλω
μένο νερό πηγής και τα αναψυκτικά επειδή, παρά το
γεγονός ότι και τα δύο «ξεδιψούν» οι καταναλωτές
δεν αναγνωρίζουν δυνατότητα υποκατάστασης με

(41)

Στην επιλογή της μεθόδου προστασίας για την εμμη
νορρυσία, βασικής σημασίας είναι ζητήματα που δεν
σχετίζονται με την τιμή, όπως η άνεση, η ασφάλεια
και η διακριτικότητα. Οι σερβιέτες παραδοσιακά
έχουν το μειονέκτημα να έχουν πάχος και να μην
είναι διακριτικές, ενώ οι νέες «εξαιρετικά λεπτές»
σερβιέτες ξεπερνούν το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό.
Τα ταμπόν εξακολουθούν να έχουν πλεονεκτήματα
όσον αφορά τη διακριτικότητα και μπορούν να
φορεθούν κάτω από λεπτά ρούχα, ενώ ορισμένες
γυναίκες θεωρούν ότι τα ταμπόν προσφέρουν
μεγαλύτερη άνεση ειδικότερα στον αθλητισμό. Αλλα
κριτήρια που δεν σχετίζονται με την αποτελεσματι
κότητα του προϊόντος, παίζουν επίσης ρόλο: οι σερ
βιέτες θεωρούνται από ορισμένες γυναίκες ως περισ
σότερο «φυσικές», διότι επιτρέπουν στην έμμηνο
ρήση να ρέει και να αποβάλλεται από το σώμα, για
άλλες γυναίκες υπάρχουν θέματα ηθικής στη χρήση
του ταμπόν, ενώ για ορισμένα ζητήματα υγείας παί
ζουν ένα ρόλο, ειδικότερα για τις νέες κοπέλες που
σκέπτονται ότι η χρήση των ταμπόν για πρώτη φορά
ενδέχεται να τους προκαλέσει βλάβη λόγω της εσω
τερικής τοποθέτησης ενός ξένου σώματος. Άλλοι
φόβοι που συνδέονται με την υγεία μπορούν να
προκληθούν από το σύνδρομο τοξικού σοκ (ΤSS). H
σύνδεση μεταξύ της χρήσης του ταμπόν και του ΤSS
προσδιορίστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ το 1981,
και ενώ στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο σχε
δόν όλες οι γυναίκες είναι ενημερωμένες για το ΤSS,
αλλού στην Ευρώπη η ενημέρωση σχετικά με το
θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μικρή.

(42)

Παρότι αληθεύει ότι και τα ταμπόν και οι σερβιέτες,
έχουν, σε γενικές γραμμές, την ίδια λειτουργία, αυτό
γίνεται με τόσο διαφορετικό τρόπο που οι κατανα
λώτριες θεωρούν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλη
λοϋποκατάστασης αφ' ής στιγμής αποκτήσουν μια
προτίμηση ή υιοθετήσουν ένα πρότυπο χρήσης. Οι
καταναλωτές φαίνεται να έχουν πολύ προσωπικές
προτιμήσεις για μία μέθοδο ή διακεκριμένο
συνδυασμό μεθόδων στην περίπτωση των γυναικών
που χρησιμοποιούν αμφότερες τις μεθόδους, και οι
προτιμήσεις αυτές υπαγορεύονται τόσο από ψυχολο
γικούς και φυσιολογικούς λόγους, όπως ήδη ανα
φέρθηκε, όσο και από τις τεχνικές δυνατότητες του
προϊόντος. Ωστόσο, οι αλλαγές στην επιλογή της
μεθόδου ή του συνδυασμού των μεθόδων προστα
σίας από μια γυναίκα δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχει
δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ σερβιετών και
ταμπόν για τις γυναίκες αυτές. Το γεγονός ότι δεί
χνουν προτίμηση για μια μέθοδο, η οποία στη συνέ
χεια αλλάζει ως αποτέλεσμα αλλαγών στις προσωπι-

ταξύ τους.

(39)

Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών
μελών όσον αφορά το ποσοστό των γυναικών που
χρησιμοποιούν αποκλειστικά μία μέθοδο και εκεί
νων που χρησιμοποιούν και τις δύο συνδέονται επί
σης με τη σχετική δημοτικότητα των σερβιετών και
των ταμπόν μεταξύ γυναικών.
Αυτό απορρέει από τα διαφορετικά «ποσοστά
διείσδυσης» ή τα ποσοστά χρήσης ταμπόν και σερ
βιετών:
Χώρα

ποσοστό ταμπόν/σερβιέτας

Ηνωμένο Βασίλειο
Γερμανία

49:51
36:64

Γαλλία

28:72

Ολλανδία

'

25:75

Βέλγιο

25:75

Δανία

22:78

Ισπανία

12:88

Πορτογαλία

10:90

Ιταλία

6:94

Ελλάδα

2:98

Πηγή: (A) Στοιχεία όγκου Nielsen για Σεπτεμβριο 1992-Aύγουστο
1993 που συγκεντρώθηκαν από ανταγωνίστρια επιχείρηση.

(40)

Ενώ η επιλογή της μεθόδου προστασίας είναι πολύ
υποκειμενική και προσωπική, υπάρχουν ορισμένες
γενικές τάσεις. H αρχική επιλογή μιας γυναίκας
όσον αφορά τόσο τη μέθοδο προστασίας της εμμη
νορρυσίας όσο και το σήμα του προϊόντος συχνά
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μητέρα, τις

O ΕΕ αριθ. L 356 της 5. 12. 1992, σ. 1 .

Αριθ . L 354/37

Αριθ . L 354/38
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Γερμανίας) με εκείνη των σερβιετών Camélia (που
κατείχαν την πρώτη θέση στην αγορά σερβιετών της
Γερμανίας το 1993) και επισημαίνει ότι είναι οι ίδιες.
Ενώ αυτό είναι ορθό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
σημερινές τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων
Camélia κυμαίνονται από 0,136 έως 0,377 γερμανικά
μάρκα ανά μονάδα (χωρίς ΦΠΑ) και δε μπορεί να
υποστηριχθεί βάσιμα ότι οι τιμές των προϊόντων
αυτών καθορίζονται με γνώμονα εκείνες των προϊ

κές τους συνθήκες ζωής, δεν σημαίνει οτι είναι
αδιάφορες όσον αφορά τη μέθοδο που χρησιμοποι
ούν. Αντίθετα: οι γυναίκες αλλάζουν μεθόδους
προστασίας ακριβώς λόγω των διαφορών στα
χαρακτηριστικά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής
μεθόδου προστασίας, προκειμένου να ανταποκρι
θούν καλύτερα στις νέες συνθήκες της ζωής τους.

(43)

(44)

(45)

Προϊόντα με σήμα καταστήματος
Οι σερβιέτες που φέρουν σήμα καταστήματος ανέρ
χονται σε ποσοστό περίπου [. . .] (*) της αξίας και
[. . .] (2) του όγκου των συνολικών πωλήσεων σερβιε
τών στη Γερμανία. Τα αντίστοιχα στοιχεία για την
Ισπανία είναι [. . .] (3) και [. . .] (4). Το μέγεθος της
διαφοράς μεταξύ των μεριδίων της αγοράς σε αξία
και σε όγκο θέτει το ερώτημα κατά πόσον οι σερβιέ
τες που φέρουν αναγνωρισμένο σήμα και οι σερβιέ
τες με σήμα καταστήματος ανήκουν στην ίδια αγο
ρά. Οι σερβιέτες που φέρουν σήμα καταστήματος
είναι κατώτερης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής σε
σχέση με εκείνες που φέρουν εμπορικό σήμα και
πωλούνται φθηνότερα σε σχέση με αυτές (π.χ. οι
σερβιέτες με εμπορικό σήμα που παράγει η VPS
έχουν τιμές κατά 100% υψηλότερες από εκείνες με
σήμα καταστήματος τις οποίες παράγει για τις αλυ
σίδες διανομής). Οι λιανοπωλητές υποστηρίζουν ότι
ενώ ένα μέρος των καταναλωτριών έχει επίγνωση
της συνάρτησης τιμών/ποιότητας και αγοράζει σερ
βίετες με σήμα καταστήματος, θα χρειαζόταν μια
σημαντική αύξηση της τιμής για να πεισθούν οι
γυναίκες που προτιμούν προϊόντα με αναγνωρισμέ
νο σήμα να αγοράσουν σερβιέτες με σήμα καταστή
ματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί
ότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα καταστήματος
στη Γερμανία, όσον αφορά την ποιότητα και τη
φήμη τους, δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα όσο π.χ. στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
H Επιτροπή θεωρεί ότι λόγω της σημαντικής έκπτω
σης με την οποία πωλούνται τα προϊόντα με σήμα
καταστήματος, o ανταγωνισμός μεταξύ των σερβιε
τών αναγνωρισμένου σήματος και εκείνων που
φέρουν σήμα καταστήματος είναι περιορισμένος. Τα
περισσότερα προϊόντα προσφέρουν την ευκαιρία
στον καταναλωτή να επιλέξει την καλύτερη γι'
αυτήν σχέση ποιότητας προς τιμή. O τομέας των
σερβιετών φαίνεται να είναι για πολλές γυναίκες
ένας τομέας στον οποίο δεν είναι πρόθυμες να
συμβιβαστούν ως προς την ποιότητα χάριν μιας
χαμηλότερης τιμής, σε περίπτωση όμως αύξησης των
τιμών για τις σερβιέτες αναγνωρισμένου σήματος,
ορισμένες γυναίκες μπορεί να δεχθούν το συμβιβα
σμό αυτόν και, ως εκ τούτου, να αποφασίσουν ότι η
νέα τιμή είναι πολύ υψηλή και να αγοράσουν το
φθηνότερο προϊόν, αποδεχόμενες την χαμηλότερη
ποιότητα.

Τιμές
H Ρ&G ισχυρίζεται ότι οι τιμές των ταμπόν και των
σερβιετών καθορίζονται σε άμεση συνάρτηση με
ταξύ τους. Για να στηρίξει τον ισχυρισμό αυτό, η
Ρ&G συγκρίνει τη μέση τιμή των ταμπόν ΟΒ (που
κατέχουν τη πρώτη θέση στην αγορά ταμπόν της

( ) Μετξαύ 10 και 15% .

(2) Μεταξύ 20 και 25% .
(3) Μεταξύ 10 και 15% .
(4) Μεταξύ 15 και 20% .

31 . 12. 94

όντων ΟΒ. H Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι είναι
σκόπιμο να εξεταστούν οι τιμές των προϊόντων της
Ρ&G με το σήμα Always που καταλαμβάνουν τη
πρώτη θέση στην αγορά από τις αρχές του 1994: η
μέση τιμή μονάδας είναι περίπου 150 % εκείνης των
ΟΒ. Λόγω των αντιφατικών αυτών τάσεων, η Επι
τροπή θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να εξαχθούν
έστω και προσωρινά συμπεράσματα από τα σχετικά
επίπεδα τιμών των ταμπόν και των σερβιετών.
(46)

Απόψεις τρίτων μερών
Οι κυριότεροι ανταγωνιστές της Ρ&G στην Ευρώπη,
οι Johnson & Johnson, Kimberly-Clark και Möln

(47)

(48)

(49)

lycke, θεωρούν ότι υπάρχουν χωριστές αγορές για
σερβιέτες και ταμπόν. Οι μικρότεροι ανταγωνιστές
της όπως η Rauscher και η Hedwigsthal είχαν την
ίδια άποψη. Ενώ η επιχείρηση κατασκευής ταμπόν
Tambrands δήλωσε κατ' αρχήν ότι υπάρχει μία μόνο
αγορά προϊόντων τόσο για τα ταμπόν όσο και για
τις σερβιέτες, εν συνεχεία αναγνώρισε ότι στην
πραγματικότητα υπάρχει χωριστή αγορά προϊόντων
για σερβιέτες και ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει
την ύπαρξη των ταμπόν ως εναλλακτική μορφή
έμμηνης προστασίας.
H Επιτροπή ήλθε επίσης σε επαφή με μεγάλο αριθ
μό λιανοπωλητών στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασί
λειο, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία- Όλοι
οι λιανοπωλητές που ερωτήθηκαν, εκτός από έναν,
θεώρησαν ότι τα ταμπόν και οι σερβιέτες ανήκαν σε
διαφορετικές αγορές. Από τις 21 επιχειρήσεις που
εξέφρασαν άποψη όσον αφορά τις σερβιέτες, 15
δήλωσαν ότι οι ειδικές προσφορές σερβιετών δεν θα
επηρέαζαν τις πωλήσεις ταμπόν, τρεις ότι o αντί
κτυπος θα ήταν μικρός και μία ότι οι ειδικές προ
σφορές θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των
πωλήσεων ειδών γυναικείας υγιεινής.
H σταθερότητα της διάρθρωσης της χρήσης των
προϊόντων
Στο πλαίσιο της επιχειρηματολογίας της ότι οι γυναί
κες στρέφονται εύκολα από τη χρήση σερβιετών στη
χρήση ταμπόν και αντίστροφα, η Ρ&G ανέθεσε την
πραγματοποίηση έρευνας στην GfK, κατά την
οποία, μεταξύ άλλων, οι γυναίκες ερωτήθηκαν κατά
πόσο «Φα ήταν διατεθειμένες να στραφούν περιστα
σιακά στη χρησιμοποίηση ταμπόν/σερβιετών», εάν
υπήρχε στην αγορά μια σερβιέτα ή ταμπόν καλύτε
ρης ποιότητας ή εάν η τιμή της μεθόδου προστασίας
που χρησιμοποιούν αυξανόταν κατά 10% .
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι
ποσοστό 45-65 % των γυναικών θα ήταν διατεθειμέ
νες να αγοράζουν περιστασιακά μια διαφορετική
μορφή προστασίας, ή να τη χρησιμοποιούν συχνότε
ρα, εφόσον κυκλοφορούσε βελτιωμένο προϊόν, και
ποσοστό 31-50 % εφόσον η τιμή της μορφής προστα
σίας που χρησιμοποιούν τακτικά αυξανόταν κατά
10% . Κατά την αξιολόγηση των συμπερασμάτων
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1993, μονο ποσοστό 57% αγόρασαν επίσης τόσο
ταμπόν όσο και σερβιέτες κατά δεύτερο ήμισυ του
έτους. Αυτό φαίνεται να υποδηλώνει ότι σχεδόν το
ήμισυ των καταναλωτριών που χρησιμοποιούν και
τα δύο είδη προστασίας στρέφεται αποκλειστικά σε
ένα είδος προστασίας κάθε έξι μήνες. Παρόμοια
δειγματοληπτικά στοιχεία από αγοραστικό δείγμα
νοικοκυριών της A. C. Nielsen για νοικοκυριά με μία
μόνο γυναίκα στα οποία συγκρίνονται περίοδοι
εννέα μηνών εμφανίζουν μια μεγαλύτερη ακαμψία
στις καταναλωτικές συνήθειες των νοικοκυριών.
Από τις γυναίκες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά
μια μέθοδο κατά την πρώτη περίοδο, 87 % και 82 %
αντίστοιχα εξακολούθησαν να τη χρησιμοποιούν και
κατά τη δεύτερη περίοδο. Όταν τα στοιχεία του
δείγματος της Nielsen για τις ίδιες περιόδους εξετα
σθούν βάσει των πωληθεισών μονάδων, όπερ αποτε
λεί καλύτερο μέτρο αξιολόγησης των περιορισμών
στις τιμές που απορρέουν από την οριακή δυνατότη
τα υποκατάστασης μεταξύ των δύο μεθόδων,
προκύπτει ότι για γυναίκες που αγόραζαν μόνον
ταμπόν κατά την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου
1992, μόνον το 6,3% των αγορών τους κατά την
περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 1993 αφορούσαν
σερβιέτες. Αντίστοιχα, το 8% των αγορών που
πραγματοποίησαν κατά τη δεύτερη περίοδο οι
γυναίκες που αγόραζαν αποκλειστικά σερβιέτες
κατά την πρώτη περίοδο, αφορούσε ταμπόν.

που συνήχθησαν απο την ερευνά αυτή , η Επιτροπή

θεώρησε, πρώτον, ότι υπάρχει σημαντική διαφορά
μεταξύ του γεγονότος ότι οι καταναλώτριες είναι
διατεθειμένες να δοκιμάσουν ενδεχομένως ένα προϊ
όν ή να το . χρησιμοποιούν περιστασιακά, και της

διαρκούς μεταβολής των καταναλωτικών συνηθειών
τους. Δεύτερον, κατά την ερμηνεία των στοιχείων
από έρευνες τέτοιου είδους πρέπει να γίνεται διόρ
θωση για να ληφθεί υπόψη ορισμένη τάση υπερβο
λής εκ μέρους του προσώπου που απαντά. Σε ένα
αναγνωρισμένο μοντέλο, που αναπτύχθηκε από μια
εταιρεία ερευνών αγοράς και χρησιμοποιείται από
αρκετές επιχειρήσεις του εν λόγω τομέα, επισημαίνε
ται ότι είναι αναγκαίο να γίνονται προσαρμογές για
να αντισταθμίζεται η φυσική επιθυμία του ερωτώμε
νου προσώπου να φανεί αρεστό- είναι γεγονός ότι
είναι ευκολότερο να απαντήσει κανείς καταφατικά
απ' ότι αρνητικά, και ότι το ενδιαφέρον που κινείται
για το θέμα κατά το χρόνο της συνέντευξης μπορεί
να μη διαρκέσει, και μπορεί να μην αντανακλάται
κατ' ανάγκη στην πραγματική μελλοντική αγοραστι
κή συμπεριφορά. Στο μοντέλο αυτό εικάζεται ότι τα
αποτελέσματα πρέπει να προσαρμοστούν προς τα
κάτω κατά 50-80% .

(50)

Μια άλλη καταναλωτική έρευνα, που ανατέθηκε
στις αρχές του 1993 από την αρμόδια για τον αντα
γωνισμό αρχή ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο μιας
ανεπίσημης διερεύνησης της εθνικής αγοράς ταμπόν,
εμφάνισε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα ως προς
το ερώτημα του κατά πόσον μια γυναίκα θα άλλαζε
την μέθοδο προστασίας που χρησιμοποιεί σε περί
πτωση αύξησης της τιμής δεδομένης μεθόδου- Εάν
οι τιμές για όλα τα σήματα των προϊόντων εσωτερι- x
κης προστασίας αυξάνονταν κατά 10% , τότε το
95% όλων των γυναικών που χρησιμοποιούν απο
κλειστικά ταμπόν θα συνέχιζε να χρησιμοποιεί τον
ίδιο αριθμό ταμπόν (ενώ 3 % θα ελάττωνε την κατα
νάλωση) και 80 % των γυναικών που χρησιμοποιούν
και τα δύο είδη προστασίας (ταμπόν και σερβιέτες)
θα συνέχιζε επίσης να χρησιμοποιεί τον ίδιο αριθμό
προϊόντων (12 % θα ελάττωνε την κατανάλωση). Το
ίδιο ερώτημα που τέθηκε για προϊόντα εξωτερικής
προστασίας έδειξε ότι οι αγοραστικές συνήθειες του
89% των γυναικών που χρησιμοποιούν αποκλειστι
κά σερβιέτες και το 78% των γυναικών που χρησι
μοποιούν και τα δύο είδη προστασίας θα παρέμεναν
αμετάβλητες εάν παρατηρείτο αύξηση 10 % (ενώ το
11% και 8% αντίστοιχα θα ελάττωνε την κατανά
λωση σερβιετών). O βαθμός της εμπιστοσύνης σε
συγκεκριμένη μέθοδο είναι πολύ υψηλός, ιδίως λόγω
της φύσης αυτού του είδους της μελέτης, η οποία
εφιστά την προσοχή της γυναίκας στην υποθετική

αύξηση της τιμής και δίνει έμφαση στο ενδεχόμενο
μεταστροφής σε άλλη μέθοδο. Ιδιαίτερα ενδεικτικό
είναι το υψηλό ποσοστό των γυναικών που χρησιμο
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(52)

Εντούτοις, το βασικό πρόβλημα όσον αφορά τη
χρησιμοποίηση των στοιχείων ενός δείγματος αγο
ραστών στο πλαίσιο αυτό είναι ότι αντανακλούν τη
διάρθρωση των πραγματοποιούμενων αγορών και
όχι τη διάρθρωση της χρήσης. Οι μέσοι κύκλοι
αγοράς σερβιετών είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία
Nielsen, περίπου 1,5 έως 2 μήνες και σχεδόν 3 μήνες
για ταμπόν για όλα τα νοικοκυριά του δείγματος.
Λόγου χάρη, οι γυναίκες που χρησιμοποιούν κατά
κύριο λόγο σερβιέτες, είναι πιθανό να αγοράζουν
ταμπόν μόνο μία φορά το χρόνο ή ακόμη αραιότερα
και, αντίστροφα, για τις γυναίκες που χρησιμοποι
ούν κατά κύριο λόγο ταμπόν. Το πρόβλημα αυτό
έχει ιδιαίτερη σημασία εάν οι συγκρίσεις πραγματο
ποιούνται μεταξύ σχετικά σύντομων χρονικών
περιόδων όπως το εξάμηνο. Επιπλέον, από τα στοι
χεία του δείγματος δεν μπορεί να εξηγηθεί για ποιο
λόγο αγοράζεται ένα προϊόν. Για να διαπιστωθεί
κατά πόσον οι διαρθρώσεις της χρήσης είναι σταθε
ρές ή μεταβάλλονται συνεχώς, πρέπει να είναι γνω
στό πόσες αγορές οφείλονται σε παράγοντες που
συνδέονται με εποχιακές διακυμάνσεις, τοκετούς,
την προσέγγιση στην ηλικία της εμμηνόπαυσης ή
δοκιμαστικές αγορές.

(53)

Τα επιχειρήματα της Ρ&G έρχονται σε αντίθεση με
τις απόψεις τόσο των ανταγωνιστών όσο και των
λιανοπωλητών, οι οποίοι θεωρούν ότι οι γυναίκες
είναι ιδιαίτερα συντηρητικές και σταθερές όσον
αφορά την αγορά προϊόντων γυναικείας προστα
σίας, και ότι μάλιστα είναι ιδιαίτερα πιστές όχι μόνο
σε μια μέθοδο ή σε συνδυασμό μεθόδων προστασίας
αλλά επίσης και σε συγκεκριμένα εμπορικά σήμα

ποιούν και τα δύο είδη προστασίας, οι οποίες θα
ήταν απρόθυμες να μεταβάλουν την ένταση της
χρησιμοποίησης ενός προϊόντος, παρόλο που είναι
εξοικειωμένες με το εναλλακτικό προϊόν καί όντως
το χρησιμοποιούν.

τα .

(51)

H Ρ&G χορήγησε στοιχεία για την αγοραστική

συμπεριφορά των μεμονωμένων γυναικών από το
δείγμα αγοραστών της GfK για να υποστηρίξει το
επιχείρημά της ότι δεν υπάρχει σταθερή διάρθρωση
χρησιμοποίησης προϊόντων έμμηνης προστασίας. Τα
στοιχεία του δείγματος αγοραστών δείχνουν ότι από
τις γυναίκες του δείγματος οι οποίες αγόραζαν τόσο
ταμπόν όσο και σερβιέτες κατά το πρώτο ήμισυ του

Ελαστικότητα τιμών και σταυροειδής ελαστικότητα
τιμών

(54)

H Ρ&G ισχυρίζεται ότι οι πωλήσεις σερβιετών επη
ρεάζονται από το επίπεδο τιμών των ταμπόν και ότι,
συνεπώς, ανήκουν στην ίδια αγορά προϊόντων. Με
τα στοιχεία scanner της GfK τα οποία χορήγησε η
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Ρ&G, η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει την ύπαρξη
υψηλής ελαστικότητας τιμής για τα Always καθώς
και την ύπαρξη σταυροειδούς ελαστικότητας τιμής
μεταξύ σερβιετών και ταμπόν. Τα εν λόγω στοιχεία
της GfK για τις εβδομαδιαίες πωλήσεις 52 εβδομά
δων από ένα δείγμα 120 καταστημάτων με επιφά

(57)

H Ρ&G δεν εχει παρουσιάσει οικονομετρική
ανάλυση βασιζόμενη στα στοιχεία scanner της GfK.
Εντούτοις, η A. C. Nielsen ανέπτυξε ένα οικονομε
τρικό μοντέλο με βάση τις προσφορές τιμών («Scan
pro») που στηρίζεται σε στοιχεία παρόμοια με εκεί
να της GfK, μέσω που οποίου είναι δυνατό να
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα από τις ειδικές προ
σφορές και γενικές μεταβολές των τιμών, εξαλείφο
ντας τα αποτελέσματα των εποχιακών και άλλων
διακυμάνσεων. Αυτό το μοντέλο ανάλυσης είναι ένα
τυπικό προϊόν της A. C. Nielsen που πωλείται σε
πολλές χώρες και για πολλές και διάφορες κατηγο
ρίες καταναλωτικών αγαθών, και στην εξεταζόμενη
υπόθεση χορηγήθηκε στην Επιτροπή από την John
son & Johnson. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν καλύτερα τις
ειδικές προσφορές τους. Με βάση το μοντέλο αυτό,
πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση για να συγκριθούν
οι σερβιέτες Always Super Thin με τα ταμπόν ΟΒ.
Οι λεπτές σερβιέτες είναι το είδος των σερβιετών
που αποτελεί το πλησιέστερο ανταγωνιστικό προϊόν
για τα ταμπόν. H ανάλυση αυτή, με περιθώριο αξιο
πιστίας 95% , έδειξε ότι ούτε οι ειδικές προσφορές
ούτε η μακροπρόθεσμη εξέλιξη των τιμών των ΟΒ
είχε οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα στις πωλή
σεις των Always Super Thin.

(58)

H ανάλυση με τη χρήση πολλαπλών μεταβλητών
από την A. C. Nielsen παρέχει πρόσθετα διαφωτιστι
κά στοιχεία και αποτελεί καλύτερο τρόπο για την
κατανόηση της πολύπλοκης συμπεριφοράς στην
αγορά από ό,τι η ανάλυση της GfK με τη χρήση μιας
μόνο μεταβλητής. Είναι λόγου χάρη πιθανό ότι οι
ελαστικότητες τιμής της ανάλυσης GfK αντανα
κλούν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα ειδικών
προσφορών. Εάν αντανακλούσαν μακροπρόθεσμες
ελαστικότητες και όχι ελαστικότητες στο πλαίσιο
ειδικών προσφορών, τότε ακόμη και μικρές μεταβο
λές τιμών θα οδηγούσαν σε απότομες μεταστροφές
στη συνολική ζήτηση της αγοράς για τα ταμπόν ΟΒ
και τις σερβιέτες Always Super Thin από το ένα έτος
στο άλλο. H Ρ&G αναγνωρίζει επίσης ότι δεν θα
μπορούσε να γίνει προβολή των στοιχείων της GfK
για το σύνολο της αγοράς.

(59)

Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με τα στοιχεία
της έρευνας συμπεριφοράς που δείχνουν ότι η τιμή
συνιστά σχετικά ασήμαντο παράγοντα για τον κατα
ναλωτή για αυτό το είδος προϊόντος. Επιπλέον, η

νεια άνω των 800 m2 δείχνουν ότι η μείωση κατά

[. . .] της τιμής των Always είχε ως αποτέλεσμα μέση
αύξηση των πωλήσεων Always κατά [. . .] (ελαστικό
τητα τιμής [. . .] 0) και μείωση των πωλήσεων ΟΒ
κατά [. . .] (σταυροειδής ελαστικότητα [. . .] (2)), ενώ
αύξηση κατά [. . .] στην τιμή των Always είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων Always κατά
[. . .] (ελαστικότητα τιμής [. . .] (3)) και την αύξηση
κατά [. . .] των πωλήσεων ΟΒ (σταυροειδής ελαστι
κότητα τιμής [. . .] (4)). Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά
φαίνεται να υποδηλώνουν μια μάλλον υψηλή ελαστι
κότητα τιμής καθώς και σταυροειδή ελαστικότητα
τιμής έναντι των ΟΒ, σε περίπτωση μείωσης της
τιμής. Ωστόσο, η ελαστικότητα τιμής και η σταυροει
δής ελαστικότητα τιμής είναι πολύ χαμηλότερες σε
περίπτωση αύξησης της τιμής. H Ρ&G έχει επίσης
χορηγήσει στοιχεία scanner και από άλλες πηγές. H
μορφή της ανάλυσης είναι η ίδια όπως και για τα
στοιχεία της GfK και εμφανίζει παρόμοια αποτελέ
σματα.

(55)

(56)

(')
(2)
(3)
(4)

Ωστόσο, αυτή η μορφή ανάλυσης πάσχει από αρκε
τές αδυναμίες. Πρώτον, υπάρχουν τεχνικά προβλή
ματα κατά τον υπολογισμό των ελαστικοτήτων κατ'
αυτόν τον τρόπο. H ελαστικότητα τιμής υπολογίζε
ται όπως [. . .] λόγου χάρη o μέσος όρος των απο
τελεσμάτων των μειώσεων τιμής στο φάσμα από
0-20% . H αύξηση της τιμής κατά 10% θα μπορούσε
π.χ. να δείξει πολύ χαμηλότερη ελαστικότητα τιμής
απ' ότι η αύξηση κατά 20% Δεύτερον, o υπολογι
σμός βασίζεται μόνο στις εβδομάδες κατά τις οποίες
η τιμή των Always είχε μειωθεί. H ανάλυση στηρίζε
ται συνεπώς σε σχετικά περιορισμένο αριθμό παρα
τηρήσεων. Τρίτον, και σημαντικότερο, αυτό το είδος
ανάλυσης εξηγεί όλες τις διακυμάνσεις των πωλή
σεων μόνο σε σχέση με τις μεταβολές τιμών των
Always. Αυτό αποτελεί προφανώς πολύ απλουστευ
μένη προσέγγιση, η οποία συγχέει τις διακυμάνσεις
των πωλήσεων που οφείλονται σε διαφορετικούς
παράγοντες όπως οι εποχιακές διακυμάνσεις ή οι
ειδικές προσφορές σε άλλα καταστήματα που δεν
περιλαμβάνονται στο δείγμα scanner με τις γενικές
μεταβολές των τιμών.
Ένας καλύτερος τρόπος για τον υπολογισμό των
ελαστικοτήτων είναι η χρησιμοποίηση ενός μοντέλου
το οποίο περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες
συναφείς μεταβλητές, δηλαδή χρησιμοποίηση μιας
προσέγγισης με πολλαπλές μεταβλητές αντί μιας
προσέγγισης με μία μόνο μεταβλητή. Με τον τρόπο
αυτό είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ των
διαφόρων αποτελεσμάτων των ερμηνευτικών μετα
βλητών. Συνεπώς, ένα μοντέλο που στηρίζεται σε
μια προσέγγιση με πολλαπλές μεταβλητές ερμηνεύει
τη συμπεριφορά της αγοράς με σφαιρικότερο τρόπο
από ό,τι μια απλή μεταβολή των τιμών και, συνεπώς,
μειώνει τον κίνδυνο της σύγχυσης μιας μορφής μετα
βολής με άλλη.

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

1
2
2
0

και 2% .
και 3% .
και 3% .
και 1 % .
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ανάλυση των στοιχείων scanner που χορηγήθηκαν

από την Ρ&G έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις
όλων σχεδόν των λιανοπωλητών που ερωτήθηκαν, οι
οποίοι δήλωσαν ότι οι ειδικές προσφορές σε σερβιέ
τες οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων των άλλων
σημάτων σερβιετών, αλλά όχι και των ταμπόν. Στις
περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μικρή μεταβολή,
θεωρήθηκε ότι αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι οι
γυναίκες που χρησιμοποιούσαν σε τακτική βάση ένα
προϊόν, και ιδίως αυτές που ήταν εξοικειωμένες και
με τα δύο προϊόντα, αγόραζαν μεγαλύτερα αποθέ
ματα προϊόντων του σήματος αυτού όταν υπήρχε
ειδική προσφορά. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, μια
διεξοδικότερη οικονομετρική ανάλυση καθιστά
δυνατόν να συμβιβασθούν τα αποτελέσματα της
ανάλυσης της GfK με τις απόψεις των λιανοπωλη
τών και των ανταγωνιστών, ενώ παρέχει εκτιμήσεις
της ελαστικότητας οι οποίες μπορούν να προβλη
θούν σε επίπεδο αγοράς.
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(60)

(61)

Ενώ το μοντέλο της A. C. Nielsen είναι απο ορισμέ
νες απόψεις υπερβολικά απλουστευμένο, τα αποτε
λέσματα του επιβεβαιώθηκαν από μια χωριστή
ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών που πραγματοποί
ησε η αμερικανική εταιρεία RLS και υποβλήθηκε
στην Επιτροπή από έναν ανταγωνιστή· Σύμφωνα με
τη μελέτη αυτή , η ελαστικότητα τιμής ήταν 0,5 για
τις σερβιέτες, η σταυροειδής ελαστικότητα τιμής 0,3
για σερβιέτες όσον αφορά μεταβολές τιμών που δεν
ήταν ειδικές προσφορές, ενώ το επίπεδο των ελαστι
κοτήτων όσον αφορά ειδικές προσφορές ήταν αμε
λητέο. H μελέτη αυτή επιβεβαίωσε συνεπώς τη χαμη
λή σταυροειδή ελαστικότητα τιμής μεταξύ ταμπόν
και σερβιετών που είχε διαπιστωθεί στη μελέτη της
Nielsen. Ενώ η μελέτη αυτή αφορά τις ΗΠΑ και όχι
τη Γερμανία, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα βασικά
χαρακτηριστικά της αγοράς είναι παρόμοια: το
ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν και τις
δύο μεθόδους προστασίας ανέρχεται σε 39% στη
Γερμανία και σε 32% στις ΗΠΑ, ενώ το ποσοστό
διείσδυσης είναι 40:60 στις ΗΠΑ και 39:61 στη Γερ
μανία.

παρουσιαζονται οι επιπτώσεις στις μέσες τιμές τα
μπόν και σερβιετών σε περίοδο έξι μηνών και δύο
ετών.

Ποσοστιαία

μεταβολή τιμών ( % )

Εντός 6 μηνών
Φεβρουάριος 1994

Τα Always κυκλοφόρησαν στη Γερμανία τον Ιούλιο/
Αύγουστο του 1991 και στον ακόλουθο πίνακα

+ 0,7
+ 18,2

- 3,8
+ 2,3

Όπως διαπιστώνεται, οι μέσες τιμές των σερβιετών
εκτός των Always κατ' αρχήν μειώθηκαν ελαφρά και
εν συνεχεία αυξήθηκαν μόλις κατά 2,3 % εντός δύο
ετών. Παράλληλα, οι τιμές των ταμπών αυξήθηκαν
ελαφρά κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους μετά την
κυκλοφορία των Always, και εν συνεχεία αυξήθηκαν
κατά 18,2 % εντός των δύο επομένων ετών.
(64)

(63.)

Σερβιέτες (')

Πηγή: Στοιχεία της Nielsen που συγκέντρωσε ανταγωνιστής.

Οι Επιπτώσεις της κυκλοφορίας των Always

Εφόσον τα ταμπόν και οι σερβιέτες ανήκαν στην
ίδια αγορά, θα ήταν αναμενόμενο ότι γεγονότα
όπως η είσοδος των Always στην αγορά σερβιετών
και οι αυξήσεις τιμών σε μια από τις αγορές, θα
είχαν επιπτώσεις στην άλλη αγορά.

Ταμπόν

(') Σερβιέτες επτός των Always.

Τα συμπεράσματα των ανωτέρω οικονομετρικών
αναλύσεων επιβεβαιώνονται από παρατηρήσεις σε
επίπεδο αγοράς.

(62)
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H Ρ&G ισχυρίστηκε οτι τα ταμπόν μπορούν να
υποκατασταθούν από τις σερβιέτες και ότι οι σερβιέ
τες Always έχουν αποσπάσει μερίδιο αγοράς από τα
ταμπόν αφότου άρχισαν να κυκλοφορούν. O ακό
λουθος πίνακας παρουσιάζει το σχετικό μερίδιο, σε
όγκο, των σερβιετών και των ταμπόν στη συνδυα
σμένη αγορά σερβιετών και ταμπόν στη Γερμανία
(αναφέρεται ως «ποσοστό διείσδυσης»), όπου οι
σερβιέτες Always κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του
1991 .

Εξέλιξη του ποσοστού διείσδυσης (σερβιέτες/ταμπόν) με παρουσίαση του μεριδίου που κατέχουν οι σερβιέτες
της Ρ&G
(σε όγκο)

Χώρα

Ιούλιος 1990/Iούνιος 1991

Ιούλιος 1991/Iούνιος 1992

Ιούλιος 1992/Iούνιος 1993

Σερβιέτες

Σερβιέτες

Σερβιέτες

Ταμπόν

Γερμανία
% μεταβολή
όγκου

Ρ&G

Άλλα

—

64

(100)

36

(100)

Ταμπόν
Ρ&G

Άλλα

5

58

+ 17%

37

+ 20%

Ταμπόν
Ρ&G

Άλλα

11

52

+ 4,9%

37

+ 5,5%

Always, κυκλοφορία Ιούλιος 1991 .

Πηγή: Υπολογισμός της Επιτροπής με βάση στοιχεία της Nielsen για τον όγκο των πωλήσεων που χορηγήθη
καν από την Ρ&G.

(65)

Πρεπει να σημειωθεί για τον πίνακα αυτό οτι η

ανάπτυξη της αγοράς το 1991/92 θεωρείται ότι οφεί
λεται στο συνυπολογισμό των νέων γερμανικών Län
der μετά την ενοποίηση. Εν προκειμένω, είναι ανα
γκαία η χρησιμοποίηση στοιχείων όγκου προκειμέ
νου να εκτιμηθεί κατά πόσον πραγματοποιήθηκε
μεταστροφή από το ένα προϊόν στο άλλο. Όπως
μπορεί να διαπιστωθεί, στη Γερμανία η είσοδος των

Always τον Ιούλιο του 1991 δεν οδήγησε σε μείωση
του μεριδίου των ταμπόν στις συνδυασμένες αγορές
ταμπόν και σερβιετών.

(66)

H Ρ&G ισχυρίζεται ότι η εικόνα αυτή είναι παρα
πλανητική και ότι, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό
διείσδυσης των ταμπόν παραμένει σταθερό στη Γερ
μανία, οι σερβιέτες Always απέσπασαν το [. . .] του

Αριθ. L 354/42
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μεριδίου που κατέχουν στην αγορά ([. . .] άλλα
σήματα) από τα ταμπόν, και ότι τα ταμπόν έχουν
αποσπάσει αντίστοιχο όγκο από τις σερβιέτες, ειδι
κότερα δε από αυτές που έχουν μεγαλύτερο πάχος
και όχι τόσο επιμελημένη ποιότητα. H ανάλυση αυτή
πραγματοποιήθηκε από την GfK για την Ρ&G, και
στηρίζεται πάλι σε δείγμα αγοραστών χωρίς καμία
επεξήγηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται.
Επιπλέον, οι μετατοπίσεις που παρουσιάζονται στη
γραφική παράσταση της επομένης παραγράφου για
τη Γερμανία παρατηρούνται σε όλες σχεδόν τις
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χώρες του ΕΟΧ μετα την είσοδο των Always, δηλα
δή o όγκος των πωλήσεων των ταμπόν παρέμεινε
ανεπηρέαστος. Θεωρείται πολύ απίθανο να έχουν
λάβει χώρα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ίδιες
ακριβώς αντισταθμιστικές μετατοπίσεις σε όγκο από
τα ταμπόν στις σερβιέτες Always και από τις άλλες
σερβιέτες στα ταμπόν.

(67)

Οι επιπτώσεις που είχε η είσοδος των Always στα
παλαιά Länder της Γερμανίας παρουσιάζεται στην
ακόλουθη γραφική παράσταση:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ σε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ στην ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
εκατομμύρια κομμάτια

Πηγή: Nielsen

(68)

Όπως διαπιστώνεται, οι πωλήσεις ταμπόν το 1993
είναι ελαφρά υψηλότερες από εκείνες του προηγού
μενου έτους και δεν υπάρχουν στοιχεία που να
δείχνουν ότι η Always έχει αποσπάσει πωλήσεις
από τα ταμπόν.

(69)

Αυτό που μπορεί να διαπιστωθεί στην ακόλουθη
γραφική παράσταση, η οποία χορηγήθηκε από έναν
ανταγωνιστή αλλά στηρίζεται σε στοιχεία της Niel
sen, είναι ότι οι σερβιέτες Always έχουν αποσπάσει

μεγάλα μερίδια αγοράς από άλλα σήματα σερβιετών
αφότου άρχισε η κυκλοφορία τους στα παλαιά Län
der της Γερμανίας, και ιδίως από τις σερβιέτες
Camélia της VPS:

Επίσημη Εφημερίδα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΑΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΡΒΙΕΤΩΝ (Δυτική· Αξία)

31 . 12. 94

των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ.

L 354/43

Αριθ. L 354/44

(70)

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ένα άλλο παράδειγμα του χαμηλού επίπεδου αλλη
λεξάρτησης μεταξύ των δύο αγορών αποτελεί η
αύξηση των τιμών των ταμπόν ΟΒ τον Μάιο/Ιούνιο
1993. Το περιεχόμενο των συσκευασιών ΟΒ μειώθη
κε από 80 σε 64 τεμάχια, ενώ η τιμή διατηρήθηκε
σταθερή (πραγματική αύξηση τιμής κατά 25 %). Τα
ΟΒ, με μερίδιο αγοράς 75 % , αποτελούν αντιπροσω
πευτικό παράδειγμα για τη γερμανική αγορά ταμπόν
ως σύνολο. Οι τιμές των Always διατηρήθηκαν στα
θερές μετά τη μεταβολή της τιμής των ΟΒ και o
ρυθμός αύξησης όσον αφορά το μερίδιο αγοράς
τους όχι μόνο δεν επιταχύνθηκε, αλλά σημείωσε
επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξα
μήνου του 1993. Επίσης, o όγκος όλων των σερβιε
τών δεν έδειξε οιαδήποτε αισθητή αντίδραση στην
αύξηση της τιμής των ταμπόν.

(71)

Τα στοιχεία που χορήγησε η Mölnlycke δείχνουν ότι
στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η Mölnlycke πωλεί
τόσο ταμπόν όσο και σερβιέτες, η εταιρεία αύξησε
σημαντικά τις δαπάνες της για διαφήμιση και εμπο
ρική προώθηση σερβιετών προκειμένου να αντιμε
τωπίσει την είσοδο των Always στην αγορά στα
μέσα του 1992 (μέσα 1993 στη .Νορβηγία), η αύξηση
όμως της αντίστοιχης δαπάνης για ταμπόν ήταν
πολύ μικρή. Από το 1991 έως το 1993, οι δαπάνες
διαφήμισης και εμπορικής προώθησης για σερβιέτες
αυξήθηκαν πάνω από 200% , ενώ η αντίστοιχη
αύξηση για τα ταμπόν ήταν μόλις 34% .

Συμπέρασμα για τη σχετική αγορά προϊοντων
(74)

H Ρ&G ισχυρίζεται ότι υπάρχει μία μόνο αγορά
γυναικείας υγιεινής για σερβιέτες, ταμπόν και σερ
βιετάκια καθημερινής προστασίας, και βασίζεται σε
σειρά δειγμάτων νοικοκυριών, στοιχεία scanner και
μελέτες τιμών. Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τη
σοβαρότητα της υποβληθείσας μελέτης, θεωρεί ότι
τα στοιχεία είναι υπερβολικά εξειδικευμένα και δεν
μπορούν να στηρίξουν τα ευρέα συμπεράσματα που
εξάγει από αυτά η εν λόγω εταιρεία. Επιπλέον, η
Επιτροπή εξέτασε μελέτες έρευνας αγοράς που υπέ
βαλαν τρίτοι ενδιαφερόμενοι οι οποίες, παρότι
παρουσιάζουν επίσης ορισμένες μεθοδολογικές
δυσχέρειες, έχουν ευρύτερη βάση και υποδηλώνουν
την ύπαρξη χωριστών αγορών. Κατά την ανάλυση
των πορισμάτων που συνάγονται δικαιολογημένα
από το υλικό έρευνας αγοράς που είχε στη διάθεσή
της, η Επιτροπή είχε τη βοήθεια δύο ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων ειδικών στην ανάλυση ερευνών
αγοράς.

(75)

Παρότι καμία από τις υποβληθείσες μελέτες έρευνας
αγοράς δεν προσφέρει τελειωτικές αποδείξεις, η
Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένες από αυτές παρέχουν
πειστικά στοιχεία ως προς την ύπαρξη χωριστών
αγορών για σερβιέτες και ταμπόν. Λαμβάνοντας
υπόψη παράλληλα με τα στοιχεία αυτά τόσο τη δική
της ανάλυση αγοράς όσο και απόψεις όχι μόνο των
άλλων προμηθευτών αλλά και των λιανοπωλητών,
που όλοι συμφωνούν μεταξύ τους, η Επιτροπή

Στόχος της διαφήμισης

(72)

Τα μέρη δήλωσαν ότι οι κατασκευαστές τόσο τα
μπόν όσο και σερβιετών οργάνωσαν διαφημιστικές
εκστρατείες με στόχο να ενθαρρύνουν τις γυναίκες
που χρησιμοποιούν προϊόντα εξωτερικής προστα
σίας να στραφούν σε προϊόντα εσωτερικής προστα
σίας και αντίστροφα, και πρόβαλαν το επιχείρημα

συμπεραίνει ότι όντως υπάρχουν χωριστές αγορές
προϊόντων για τα σερβιετάκια καθημερινής προστα
σίας, τις σερβιέτες και τα ταμπόν.

ότι οι κατασκευαστές δεν θα αναλάμβαναν τέτοιες
δαπάνες αν τα προϊόντα δεν ανήκαν στην ίδια αγο
ρά. Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι διαφημιστι
κές αυτές εκστρατείες δεν είναι ασυμβίβαστες με την

B. Γεωγραφική αγορά αναφορας

(76)

ύπαρξη χωριστών αγορών επειδή μακροπρόθεσμα,
όντως υπάρχει ορισμένος βαθμός μεταστροφής από
τη μία μέθοδο προστασίας στην άλλη στη διάρκεια
της ζωής μιας γυναίκας, όπως περιγράφηκε προη
γουμένως. O σκοπός τέτοιων διαφημιστικών εκστρα

θέση σε κάθε χώρα. Επιπλέον, η Ρ&G αναφέρεται
στην απουσία νομικών ή δασμολογικών φραγμών,
στον υψηλό βαθμό τυποποίησης όσον αφορά τη
διαφήμιση και τη συσκευασία, τα χαμηλά έξοδα
μεταφοράς, στο γεγονός ότι o εφοδιασμός πρώτων
υλών καλύπτεται από την Ευρώπη και στον εντεινό
μενο ευρωπαϊκό χαρακτήρα της αγοραστικής πολιτι
κής των λιανοπωλητών.

να εξοικειώσουν τις γυναίκες με τα επιχειρήματα για
τη χρησιμοποίηση μιας διαφορετικής μορφής προ
στασίας ενόψει σημαντικών μεταβολών στη ζωή
τους. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της διαφήμισης αυτής
απευθύνεται σε εφήβους που εξακολουθούν να πει
ραματίζονται και με τις δύο μεθόδους.
Δυνατότητες υποκατάστασης από πλευράς προσφο
ράς
Τα ταμπόν κατασκευάζονται με εντελώς διαφορετι
κό τρόπο από ό,τι οι σερβιέτες, ήτοι από συμπιεσμέ
νη μάζα ασυνεχών ινών, ενώ οι σερβιέτες κατα
σκευάζονται από χαρτοβάμβακα αραιάς υφής
(«cellulose fluff»), δηλαδή την ίδια πρώτη ύλη με
βάση το ξύλο που χρησιμοποιείται για την παραγω
γή πανών και προϊόντων από χαρτί για οικιακή

χρήση. Οι τεχνολογίες, ενώ είναι σχετικά απλές και
μη δαπανηρές, δεν συνδέονται μεταξύ τους.

H Ρ&G υποστηρίζει ότι η γεωγραφική αγορά ανα
φοράς είναι εκείνη της δυτικής Ευρώπης, προβάλ
λονται με το επιχείρημα ότι οι κυριότεροι προμηθευ
τές προϊόντων γυναικείας υγιεινής δραστηριοποιού
νται σε αρκετές ή στις περισσότερες χώρες του ΕΟΧ
και ότι τα ευρωπαϊκά σήματα που χρησιμοποιούνται
από τους κατασκευαστές αυτούς κατέχουν κυρίαρχη

τειών είναι να ενθαρρύνουν τη μεταστροφή αυτή και

(73)
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(77)

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά στοιχεία που
παρατίθενται στη συνέχεια, και μετά την εξέταση
του ανταγωνιστικού περιβάλοντος στην αγορά σερ
βιετών εντός του ΕΟΧ, η Επιτροπή έχει, ωστόσο,
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η γεωγραφική αγορά
αναφοράς εντός της οποίας πρέπει να εκτιμηθεί η
ισχύς της Ρ&G μετά τη συγκέντρωση είναι εθνική.
Αρκετοί παράγοντες υποδηλώνουν ότι τα μέρη της
συγκέντρωσης είναι και θα είναι σε θέση να καθορί
ζουν την ανταγωνιστική συμπεριφορά τους, τουλά
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τες (καθαρές τιμές πώλησης) και απο 19 εως 57%
(τιμές εργοστασίου) (3).

χιστον στη Γερμανία και την Ισπανία, χωρίς να

υπόκεινται σε σημαντικούς περιορισμούς σε επίπεδο
ανταγωνισμού από το εξωτερικό. Το θέμα του αν η
Αυστρία αποτελεί επίσης χωριστή γεωγραφική αγο
ρά για σερβιέτες μπορεί να παραμείνει ανοικτό,
δεδομένου ότι η συγκέντρωση δεν οδηγεί στη
δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην Αυστρία όπως
αναλύεται στη συνέχεια.

(80)

1. Καταναλωτικές προτιμήσεις

(78)

H καταναλωτική ζήτηση για σερβιέτες εμφανίζει
διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε κράτος μέλος.
Αυτό φαίνεται όχι μόνον όσον αφορά την ποικιλία
της σχετικής απήχησης που έχουν οι σερβιέτες σε
σχέση με τα ταμπόν μεταξύ των κρατών μελών αλλά
επίσης, και πράγμα που είναι ακόμη σημαντικότερο,
όσον αφορά τις προτιμήσεις μεταξύ των διαφόρων
ειδών σερβιετών. Ενώ οι παραδοσιακές παχύτερες
σερβιέτες χωρίς πτερύγια εξακολουθούν να είναι οι
συχνότερα χρησιμοποιούμενες (περίπου 70% του
όγκου στα μεγάλα κράτη μέλη), ορισμένες καινοτο
μίες, όπως οι εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες και οι
σερβιέτες με πτερύγια, έχουν οδηγήσει σε διαφορο
ποίηση των καταναλωτικών προτιμήσεων. Λόγου
χάρη, οι εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες με πτερύγια
χρησιμοποιούνται από τις καταναλώτριες της Γαλ
λίας και της Βρετανίας περισσότερο από εκείνες της
Ισπανίας, της Ιταλίας ή ακόμη και της Γερμανίας. Οι
παχύτερες σερβιέτες με πτερύγια εμφανίζουν την
αντίθετη τάση. Στη Γερμανία, μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών χρησιμοποιεί εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες
χωρίς πτερύγια σε σχέση με τη Γαλλία και το Ηνω
μένο Βασίλειο. Αυτές οι διαρθρώσεις της χρήσης δεν
αρκούν βεβαίως για τον προσδιορισμό των εθνικών
αγορών , αλλά συμπληρώνουν τα υπόλοιπα σημεία
που εκτίθενται παρακάτω.

H Επιτροπή διερεύνησε το επίπεδο των τιμών
εργοστασίου και των τιμών που καταβάλλονται από
τους διανομείς αφαιρουμένων όλων των εκπτώσεων
και επιστροφών (καθαρές τιμές πώλησης) για τις
σερβιέτες και, στη συνέχεια, στάθμισε τις τιμές λαμ
βάνοντας ως μέσο συντελεστή το 100. Στην περίπτω
ση της Ρ&G, η διαφορά μεταξύ της υψηλότερης και
χαμηλότερης τιμής εργοστασίου στη Γαλλία, στη
Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο και
στις Κάτω Χώρες ήταν [. . .] ('). Το αντίστοιχο ποσό
για τις καθαρές τιμές πώλησης ήταν [. . .] (2). Ωστό
σο, υπήρχαν αισθητά υψηλότερες διαφορές ως προς
τις τιμές; των ανταγωνιστών από χώρα σε χώρα. Για
κάθε ανταγωνιστή, η διαφορά μεταξύ της υψηλότε
ρης και της χαμηλότερης τιμής στις χώρες αυτές
ήταν μέχρι 34% για τις πολύ λεπτές σερβιέτες με
πτερύγια (σε καθαρές τιμές πώλησης) και μέχρι 52 %
σε τιμές εργοστασίου. Οι μέγιστες διαφορές σε σερ
βιέτες μεγαλύτερου πάχους χωρίς πτερύγια κυμαί
νονται μεταξύ 8 και 34 % για διάφορους προμηθευ-

(') Μεταξύ 10 και 20% .
(2) Μεταξύ 10 και 20% .

Στην Ισπανία και την Ιταλία, οι τιμές εργοστασίου
και οι καθαρές τιμές πώλησης κυμαίνονται σε αισθη
τά χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα όλων των άλλων
κρατών μελών. Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα για τις
σερβιέτες μεγαλύτερου πάχους για τις οποίες τα
προϊόντα της Ρ&G (Arbora) ή της Johnson & John
son είναι φθηνότερα κατά τουλάχιστον 50% στην
Ισπανία από ό,τι στη Γερμανία και στα άλλα κράτη
μέλη. Ακόμη και για τις εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες,
οι τιμές διαφέρουν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του
25% μεταξύ της Ισπανίας και των άλλων χωρών.
Αυτό ισχύει τόσο για τις τιμές εργοστασίου όσο και
για τις καθαρές τιμές πώλησης. Οι ισπανοί λιανοπω
λητές με τους οποίους ήρθε σε επαφή η Επιτροπή
επιβεβαίωσαν ότι οι εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες
Evax και Ausonia, που προσφέρονται από τις δύο
κοινές επιχειρήσεις που έχει η Ρ&G με άλλες εταιρεί
ες, αντιστοιχούν στις εξαιρετικά λεπτές σερβιέτες
Always.

(81)

Οι τιμές για τις σερβιέτες έχουν εξελιχθεί με αισθητά
διαφορετικό ρυθμό στη Γερμανία και στα άλλα κρά
τη μέλη. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen που χορη
γήθηκαν από ανταγωνιστή, από την περίοδο Ιανου
αρίου-Απριλίου του 1991 μέχρι την περίοδο Ιανου
αρίου-Απριλίου 1993, οι μέσες τιμές των σερβιετών
στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 10,6% , ενώ απο την
περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 1991 μέχρι την περίοδο
Μαΐου-Αυγούστου 1993, οι μέσες τιμές των σερβιε
τών αυξήθηκαν κατά 24% στη Γαλλία, 43% στο
Ηνωμένο Βασίλειο και 45,5 % στις Κάτω Χώρες.

3. H προσφορά

(82)

Παρόλο που οι μεγάλοι προμηθευτές σερβιετών
ασκούν δραστηριότητες σε αρκετά κράτη μέλη και
σε χώρες της ΕΖΕΣ, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το
γεγονός ότι υπάρχουν «εθνικές αγορές» για κάθε
προμηθευτή και ότι τα μερίδια αγοράς διαφέρουν
αισθητά ακόμη και μεταξύ γειτονικών χωρών.

(83)

Οι εταιρείες που κατέχουν ισχυρές θέσεις σε χώρες
που συνορεύουν με τη Γερμανία (π.χ. η Kimberly
Clark με μερίδιο αγοράς [. . .] (4) στην Ολλανδία, η
Mölnlycke με μερίδιο αγοράς [. . .] (5) στη Δανία,
[. . .] (6) στη Γαλλία και [. . .] (7) στις Κάτω Χώρες)
είτε δεν εμφανίζονται καθόλου στην αγορά της Γερ
μανίας είτε η παρουσία τους είναι αμελητέα. Ακόμη
και η Johnson & Johnson, o ισχυρότερος ανταγωνι
στής της Ρ&G στη Γερμανία μετά τη συγκέντρωση
με μερίδιο αγοράς ([. . .] (8)), κατέχει αισθητά υψη
λότερα μερίδια αγοράς ([. . .] (9)) στην Αυστρία.

2. Τιμές ταμπόν και σερβιετών

(79)

Αριθ. L 354/45

(3) Οι τιμές των σερβιετών ποικίλλουν αισθητά σε σχέση με τις
τιμές των ταμπόν στα διάφορα κράτη μέλη και τούτο ανεξαρ
τήτως των αντιστοίχων βαθμών διείσδυσης.
4) Μεταξύ 25 και 30 %
5) Μεταξύ 60 και 65 % .
6) Μεταξύ 15 και 20% .
7) Μεταξύ 30 και 35% .
8) Μεταξύ 10 και 15% .
9) Μεταξύ 30 και 35% .
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H Procter & Gamble επιβεβαίωσε οτι ένας προμη
θευτής θα πρέπει να διαθέτει μονάδα παραγωγής σε
γεωγραφική θέση που επιτρέπει τη διατήρηση των
δαπανών διανομής σε ανεκτά επίπεδα. Τα στοιχεία
για τις δαπάνες μεταφοράς που χορήγησε ήταν
[. . .] (2) για παραδόσεις από τη Γερμανία στη Γαλλία
και [. . .] (3) για παραδόσεις από τη Γερμανία στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ένας ανταγωνιστής χορήγη
σε αναλυτικά στοιχεία κόστους σύμφωνα με τα
οποία για διαδρομές μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Σουηδία και την Ιταλία, οι δαπάνες μεταφοράς
αντιπροσωπεύουν ποσοστά[. . .] (4), [. . .] (5) και
[. . .] (6) αντίστοιχα της ενδοεταιρικής τιμής μεταβί
βασης. Οι περισσότεροι πρμηθευτές εφοδιάζουν τα
σημεία παράδοσης από γειτονικές χώρες ή τουλάχι
στον από σχετικά μικρές αποστάσεις.

Από την ισπανική αγορά λείπουν εξάλλου οι προμη
θευτές που κατέχουν ισχυρές θέσεις στη Γαλλία
(Kayserberg, Mölnlyke και Kimberly-Clark).
(84)

(85)

H Ρ&G εμπορεύεται η ιδια σερβιέτες και σερβιετά
κια καθημερινής προστασίας σε 13 χώρες του ΕΟΧ
μέσω κοινών επιχειρήσεων σε άλλες τρεις χώρες: την
Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. H VPS
πωλεί όλο το φάσμα των προϊόντων γυναικείας υγι
εινής στις χώρες της Μπενελούξ, στη Γερμανία, στην
Αυστρία, στην Ελβετία, στην Ισπανία και. στην Ιτα
λία. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις παραγωγής της VPS
βρίσκονται στη Γερμανία με μία μονάδα στην Ισπα
νία. H Ρ&G καλύπτει το [. . .] των προϊόντων της σε
σερβιέτες για την Ιταλία και την Ισπανία από τις
μονάδες που διαθέτει στις χώρες αυτές. H γερμανική
μονάδα της Ρ&G στο Crailsheim εφοδιάζει τη Γερ
μανία ([...]), τη Γαλλία ([. . .]), το Ηνωμένο Βασί
λειο και την Ιρλανδία ([. . .]) και άλλες χώρες του
ΕΟΧ (περίπου [. . .1 ).

Όλοι οι άλλοι μεγάλοι προμηθευτές πωλούν τα
προϊόντα τους σε πολλές χώρες του ΕΟΧ, αλλά
διαθέτουν επίσης αρκετές μονάδες παραγωγής. H
Johnson & Johnson, που είναι o ισχυρότερος αντα
γωνιστής της Ρ&G, διαθέτει έξι μονάδες παραγωγής
στη δυτική Ευρώπη. H Mölnlycke, που ασκεί κατά
κύριο λόγο δραστηριότητες στη Γαλλία, στις Κάτω
Χώρες, στο Βέλγιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη
Δανία και στις σκανδιναβικές χώρες διαθέτει μονά
δες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Κάτω Χώρες, στη
Γαλλία και στη Νορβηγία, παρόλο που τον Ιανουά
ριο του 1994 αγόρασε επίσης την ιταλική εταιρεία
Soldaco («Nuvenia»). H Kimberley Clark ασκεί κυ
ρίως δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την
Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες και εφοδιάζει άλλες
χώρες όπως τη Γαλλία από τις μονάδες της στο
Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες. Έτσι,
κανένας από τους ανταγωνιστές της Ρ&G δεν
καλύπτει τις ανάγκες του σε προϊόντα από μία μόνο
μονάδα και παρότι δεν διαθέτουν χωριστές εγκα
ταστάσεις παραγωγής σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ,
φαίνεται να υπάρχει περιφερειακή συσχέτιση της
προσφοράς. Εν πάση περιπτώσει, η απλή συγκέ
ντρωση των μονάδων παραγωγής δεν θα ήταν από
μόνη της ασύμβατη με την ύπαρξη χωριστών εθνι
κών αγορών.

(87)

Από τον περιορισμένο αριθμό των εγκαταστάσεων
παραγωγής των μεγάλων προμηθευτών μπορεί να
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι οικονομίες κλίμακας
είναι σημαντικότερες για ορισμένους παραγωγούς
από ό,τι η εξοικονόμηση των δαπανών μεταφοράς.
Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις των δαπανών
μεταφοράς, όπως ήδη διαπιστώθηκε, δεν είναι καθό
λου αμελητέες, και οι μεγάλοι προμηθευτές έχουν
προφανώς την τάση να εφοδιάζουν τις σημαντικές
αγορές τους από σχετικά μικρές αποστάσεις.

(88)

H Procter & Gamble δαήλωσε ότι το 90% του
εφοδιασμού της γερμανικής αγοράς, π.χ. για σερβιέ
τες, εξασφαλίζεται από γερμανούς προμηθευτές
(VPS, Pelz, Hedwigsthal) ή από γερμανικές μονάδες
διεθνών προμηθευτών (Ρ&G, Johnson & Johnson).
Το ποσοστό που απομένει αφορά προμήθειες για
είδη που φέρουν σήμα καταστήματος και εν μέρει
εισάγονται. Αν εξαιρεθεί η περίπτωση αυτή, οι εισα
γωγές είναι ελάχιστες παρόλο που δεν υπάρχουν
νομικοί ή δασμολογικοί φραγμοί. Στην Ισπανία, η
εγχώρια παραγωγή από τοπικές μονάδες (συμπερι
λαμβανομένης της VPS) καλύπτει ποσοστό άνω του
80 % της αγοράς, ενώ και πάλι το μεγαλύτερο μέρος
του υπολοίπου ανήκει σε προϊόντα με σήμα κατα
στήματος.

4. Σήματα

(89)
(86)

H Procter & Gamble ισχυρίζεται οτι τα ευρωπαϊκά
εμπορικά σήματα κυριαρχούν στη δυτική Ευρώπη

H ερευνά που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά

με τον προορισμό των σερβιετών που παράγονται σε
κάθε μονάδα έδειξε ότι οι περισσότεροι προμηθευ
τές, και ιδιαίτερα η Ρ&G εγκαθιστούν τις μονάδες
τους σε τέτοια σημεία ώστε να αποφεύγονται οι
μεγάλες αποστάσεις κατά τη μεταφορά των προϊό
ντων, τουλάχιστον για μεγάλους όγκους. Ειδικότερα,
o εφοδιασμός των κυριοτέρων αγορών όπως η Γερ
μανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και
η Ισπανία πραματοποιείται από σχετικά μικρές
αποστάσεις. Ένας από τους ανταγωνιστές εξήγησε
ότι για να εισέλθει στην αγορά μιας χώρας του ΕΟΧ
αγόρασε μια τοπική εταιρεία, επειδή ήταν αντιοικο
νομικό να εφοδιάζει την αγορά από τις γεωγραφικά
απομακρυσμένες μονάδες παραγωγής που διέθετε.

31 . 12. 94

και ότι ακόμη και όταν οι επωνυμίες διαφέρουν, οι
κατασκευαστές χρησιμοποιούν διεθνικές τεχνολογίες
και πολύγλωσσες συσκευασίες. Αυτό δεν επιβεβαιώ
θηκε από τις έρευνες της Επιτροπής, ιδίως όσον
αφορά τη Γερμανία και την Ισπανία. Εξάλλου , η
ύπαρξη ορισμένων «ευρωπαϊκών» σημάτων δεν
αναιρεί αυτόματα τον ουσιαστικά εθνικό χαρακτήρα
της αγοράς.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

1 και 5 %
5 και 10% .
10 και 15% .
5 και 10% .
5 και 10% .
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(90)

Κανένας απο τους προμηθευτές σερβιετών δεν χρη
σιμοποιεί το ίδιο σήμα σε όλη τη δυτική Ευρώπη,
ούτε καν η Ρ&G μολονότι πωλεί τα προϊόντα της σε
δέκα από τα δώδεκα κράτη μέλη. H ακόλουθη

Αριθ. L 354/47

ερευνά στα κράτη μέλη της ΕΕ αποκαλύπτει την
ύπαρξη μιας μεγάλης ποικιλίας σημάτων που δείχνει
ότι οι ανταγωνιστικές διαρθρώσεις στις διάφορες
χώρες εξακολουθούν να διαφέρουν.

Πίνακας εμπορικών σημάτων σερβιετών στα κράτη μέλη (!)
Ρ&G

D

Always

VPS

Camélia

J&J

Kaysersberg

Kimberly-Clark

Mölnlycke

Silhouettes
Serena

F

Always

Silhouettes

Vania

Kotex-

Nana

Freedom

UK

Always

Silhouettes
Vespre

I

Lines

Silhouettes

E

Ausonia

Silhouettes

KotexSimplicity

Bodyform
Pennywise
Nuvenia

Evax

NL

Always

B

Always

DK

Always

P

Ausonia
Evax

Kotex
Vania

Libresse
Nana
Mimosept

Libresse
Serena
Modess

Stayfree

GR

Always

Serena

IRL

Always

Vespre
Stayfree
Staydry

Nana
Kotex
Simplicity

f1) Εμπορικά σήματα με μερίδιο ανοράς πάνω απο 3 % .

(91)

Όπως διαπιστώνεται, τα σήματα μπορούν να
χαρακτηρισθούν είτε ως ευρωπαϊκά (Always και
Silhouettes) είτε ως κατ' ουσίαν εθνικά. Ορισμένα
από το: εθνικά σήματα μπορεί να είναι κοινά σε δύο
ή τρεις γειτονικές χώρες με στενούς δεσμούς (π.χ. οι
σερβιέτες Vania κυκλοφορούν στη Γαλλία και στο
Βέλγιο, ενώ οι σερβιέτες Ausonia και Evax στην
Ισπανία και στην Πορτογαλία). Μεγάλο μέρος των
πωλήσεων στην Ευρώπη πραγματοποιείται μέσω
σημαντικών, ουσιαστικά εθνικών σημάτων (π.χ.
Lines και Nuvenia στην Ιταλία, Camélia στη Γερμα
νία, Evax και Ausonia στην Ισπανία). Δεδομένου ότι
σήματα όπως Serena και Vespré (Johnson & John
son), Kotex και Freedom (Kimberly Clark) και Lib
resse και Nana (Mölnlycke) δεν μπορούν, ή τουλά
χιστον όχι ακόμη, να χαρακτηριστούν ως πανευρω
παϊκά σήματα, μπορεί να λεχθεί ότι οι πωλήσεις των
τρεχόντων ευρωπαϊκών σημάτων — κυρίως Always
και Silhouettes — ανήλθαν σε ποσοστό περίπου
[. . .] O κατ' αξία και [. . .] (2) κατ' όγκο το 1993

(') Μεταξύ 30 και 35% .
(2) Μεταξύ 15 και 20% .

στη δυτική Ευρώπη (με βαση στοιχεία της Nielsen
για τα μερίδια αγοράς από την Ρ&G και στοιχεία
πωλήσεων από την Johnson & Johnson).
5. Ζήτηση

(92)

Το γερμανικό λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να
παρουσιάζει ουσιαστικά εθνικό χαρακτήρα. Οι
εμπορικοί όροι για τους γερμανούς λιανοπωλητές
διαφέρουν αισθητά από εκείνους που ισχύουν για
τους γάλλους ή ιταλούς λιανοπωλητές. Τα εμπορικά
περιθώρια είναι πολύ χαμηλότερα στη Γερμανία από
ό,τι λόγου χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και o αριθ
μός των πρατηρίων λιανικής πώλησης διαφέρει αι
σθητά σε σχέση με ορισμένα άλλα κράτη μέλη (μόνο
70 000 στη Γερμανία έναντι άνω των 100 000 στην
Ιταλία και στην Ισπανία, παρά τον σημαντικά
μεγαλύτερο πληθυσμό της Γερμανίας). Στη Γερμα
νία, τα προϊόντα που φέρουν το σήμα του καταστή
ματος που τα εμπορεύεται θεωρούνται κατώτερα
από άποψη ποιότητας και είναι λιγότερο σημαντικά
σε επίπεδο ανταγωνισμού από ό,τι σε άλλες αγορές,
όπως λόγου χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου o
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χουν σημαντικοί φραγμοί εισόδου στις εθνικές αγο
ρές σερβιετών. Οι φραγμοί αυτοί, (βλέπε μέρος Γ)
υποδηλώνουν αυτοί καθαυτοί ότι η γεωγραφική
αγορά είναι εθνική.

θεσμός των προϊοντων με το σήμα του καταστήμα

τος που τα εμπορεύεται είναι πολύ ανεπτυγμένος
και οι τιμές τους προσεγγίζουν εκείνες των προϊό
ντων αναγνωρισμένου σήματος πρώτης κατηγορίας.
Έτσι, οι διαφορές τιμών μεταξύ των προϊόντων
αναγνωρισμένου σήματος πρώτης κατηγορίας και
των προϊόντων με σήμα καταστήματος είναι αισθητά
μεγαλύτερες στη Γερμανία. Στη περίπτωση της VPS,
η μέση τιμή λιανικής πώλησης χωρίας ΦΠΑ για το
προϊόν με το σήμα Camélia είναι [. . .] (1 ) γερμανικά
μάρκα σε σύγκριση με [. . .] Q) γερμανικά μάρκα έως
[. . .] Q) γερμανικά μάρκα για τα προϊόντα της εται
ρείας που φέρουν το σήμα του διανομέα.
(93)

Οι προμήθειες οργανώνονται σε εθνική βάση. Οι
γερμανοί, βρετανοί και γάλλοι λιανοπωλητές δήλω
σαν ότι η διαπραγμάτευση των συμβάσεών τους με
πολυεθνικούς παραγωγούς προϊόντων γυναικείας
υγιεινής όπως η Ρ&G πραγματοποιείται μέσω των
εθνικών οργανισμών πωλήσεων των εν λόγω παρα
γωγών και σε εθνικό επίπεδο. H ύπαρξη εθνικών
οργανισμών πωλήσεων δεν οφείλεται μόνο, όπως
δήλωσε η Ρ&G, στις γλωσσικές διαφορές μεταξύ των
χωρών του ΕΟΧ, πράγμα που επιβεβαιώθηκε και
από τους λιανοπωλητές με τους οποίους ήρθε σε
επαφή η Επιτροπή. Οι λιανοπωλητές δήλωσαν ότι
αγνοούν και δεν λαμβάνουν υπόψη τις τιμές στις
άλλες χώρες, ισχυριζόμενοι ότι αν ένας γάλλος δια
νομέας επιχειρούσε να προβεί σε προμήθεια από την
Procter & Gamble της Γερμανίας το μόνο αποτέλε
σμα θα ήταν να τον παραπέμψουν στην Procter &
Gamble της Γαλλίας. Εάν οι μεγάλοι όμιλοι διανο
μής της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου δεν είναι σε θέση να επιτύχουν μια τέτοια
διαπραγμάτευση, δεν μπορεί να αναμένεται ότι αυτό
θα ήταν δυνατό να γίνει από τους μικρότερους και
πολύ περισσότερο διεσπαρμένους ομίλους της Ισπα
νίας και ορισμένων άλλων κρατών του ΕΟΧ. Μόνο
προϊόντα με σήμα καταστήματος μπορούν να αγο
ραστούν από το εξωτερικό σε περιορισμένο βαθμό
από αλυσίδες διανομής που ενδιαφέρονται πολύ να
επιτύχουν τη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Στη συνέχεια
βέβαια οι αλυσίδες διανομής επιθέτουν το δικό τους
σήμα στα εν λόγω προϊόντα προκειμένου να αντα

Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης

(96)

Οι διεθνικοί αγοραστικοί όμιλοι, η αυξανόμενη
σπουδαιότητα των οποίων τονίστηκε από την Ρ&G,
δεν φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
κατά την αγορά ή τη διαπραγμάτευση των όρων
προμήθειας προϊόντων γυναικείας υγιεινής. Επιπλέ
ον, θεωρείται ότι οι μεγάλοι προμηθευτές όπως η
Ρ&G είναι σε πολλές περιπτώσεις σε θέση να μαται
ώνουν τις προσπάθειες τέτοιων ομίλων να επιβάλουν
ευρωπαϊκούς όρους. Πολλοί τέτοιοι όμιλοι δεν είναι
παρά ομάδες μεγάλων συγκροτημάτων λιανοπωλη
τών που οργανώνουν κατά καιρούς από κοινού
ενέργειες εμπορικής προώθησης σε ευρωπαϊκό επί

αποδοτικότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για την
ισπανική αγορά όπου η Ρ&G κατέχει το [. . .] (4) του
μεριδίου της αγοράς κατ' αξία και [. . .] (5) κατ'
όγκο.
Εμπιστοσύνη στα σήματα

(97)

(98)

0) H αναλογία των τιμών προϊόντων μάρκας της VPS σε σχέση με
τις τιμές διανομής είναι μεταξύ 2:1 και 2,5:1 .

H αγορά σερβιετών θεωρείται ανεπτυγμένη αγορά
από απόψεως αριθμού σημάτων και φάσματος προϊ
όντων. Στη Γερμανία και την Αυστρία, η πρόσβαση
στις αλυσίδες λιανικής πώλησης με νέο σήμα δεν
είναι αδύνατη, όπως αποδείχτηκε με την εισαγωγή
των «Always», αλλά το νέο προϊόν θα πρέπει να
εισάγει καινοτομίες και να είναι πρώτης κατηγορίας,
ενώ παράλληλα απαιτούνται σημαντικές προσπάθει
ες σε επίπεδο διαφήμισης και εμπορικής προώθησης
(διανομή δειγμάτων κ.λπ.).
Μη ανακτήσιμες διαφημιστικές δαπάνες

(99)

6. Φραγμοί εισόδου στην αγορά
Εκτός από τις ποικίλες συνθήκες ανταγωνισμού που
επικρατούν στις διάφορες χώρες του ΕΟΧ, υπάρ-

Δεδομένου ότι υπάρχει σχετικά υψηλός βαθμός
εμπιστοσύνης και προσκόλλησης του αγοραστικού
κοινού σε αναγνωρισμένα σήματα σερβιετών, είναι
δύσκολο να πεισθούν οι καταναλωτές να στραφούν
σ' ένα νέο προϊόν, πράγμα που καθιστά δυσχερή την
είσοδο νέων προμηθευτών στην αγορά. Σε χώρες
όπως η Ισπανία και η Ιταλία, η Ρ&G εισήλθε στην
αγορά σερβιετών αγοράζοντας ισχυρά εθνικά σήμα
τα, τα οποία εν συνεχεία διατήρησε λόγω της αξίας
που αντιπροσώπευαν τα σήματα αυτά, δηλαδή της
εμπιστοσύνης που είχαν οι καταναλωτές σε αυτά.
Πρόσβαση στη διανομή

πεδο.

(95)

O υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στη γερμανική
αγορά σερβιετών, με την ύπαρξη τριών εταιρειών —
Ρ&G, Johnson & Johnson και VPS — που συγκε
ντρώνουν το [. . .] (2) κατ' αξία και [. . .] (3) κατ' όγκο

της αγοράς, συνιστά φραγμό εισόδου. Αυξάνει τους
κινδύνους που συνδέονται με την είσοδο νέων εται
ρειών οι οποίες αντιμετωπίζουν τις αντιδράσεις των
καθιερωμένων προμηθευτών να διατηρήσουν τις
θέσεις που έχουν αποκτήσει στην αγορά και την

ποκριθούν στις εγχώριες προτιμήσεις.

(94)
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(2)
(3)
(4)
(5)

H καθιέρωση ενός νέου προϊόντος θα απαιτούσε
υψηλές επενδυτικές δαπάνες για διαφήμιση και
εμπορική προώθηση προκειμένου να πεισθούν οι
πιστοί πελάτες να αλλάξουν το προϊόν που συνήθως
χρησιμοποιούν. Αυτές οι δαπάνες συνιστούν μη
ανακτήσιμο κόστος το οποίο επαυξάνει τον κίνδυνο
εισόδου στην αγορά.

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

80
60
80
65

και 85% .
και 65% .
και 85% .
και 70% .
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εισόδου

στην

(100) Την ύπαρξη φραγμών εισόδου στη γερμανική, ιδίως,
αγορά αποδεικνύει η αποτυχία που σημείωσαν τα
τελευταία χρόνια οι απόπειρες εισόδου στην αγορά
σερβιετών της Γερμανίας, παρά την επιτυχία της
κυκλοφορίας των Always που οφειλόταν στις σημα
ντικές δεσμεύσεις και επενδυτικές δαπάνες τις οποί
ες ανέλαβε η Ρ&G όταν ξεκίνησε η κυκλοφορία του
προϊόντος αυτού (βλέπε μέρος Γ).
Συμπέρασμα

(101) Παράγοντες όπως η δυνατότητα διαφοροποίησης
των τιμών στην Γερμανία και στην Ισπανία σε αντί
θεση με άλλες χώρες του ΕΟΧ, η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στα υπάρχοντα προϊόντα και το υψη
λό επίπεδο συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον
επενδυτικό κίνδυνο που συνεπάγεται η είσοδος στην
αγορά, αποτελούν ένα πλέγμα παραγόντων που
συνιστούν σημαντικό φραγμό για την είσοδο στη
γερμανική και στην ισπανική αγορά. Αυτό επιβεβαι
ώθηκε σχεδόν ομόφωνα από τους λιανοπωλητές και
τους βιομηχανικούς προμηθευτές με τους οποίους
ήρθε σε επαφή η Επιτροπή. Οι διαφορές τιμών,
μεταξύ της Γερμανίας και των άλλων χωρών, η
σπουδαιότητα των σερβιετών «Camélia», η πραγμα
τοποίηση προμηθειών από τους λιανοπωλητές σε
εθνική βάση (ακόμη και από μεγάλες αλυσίδες δια
νομής) και η αποτυχία των προσπαθειών εισόδου
στην αγορά, αποδεικνύουν ότι η Γερμανία αποτελεί
εθνική αγορά. Αντίστοιχα, η διάρθρωση της αγοράς
στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από τις πολύ υψηλές
θέσεις που κατέχουν από κοινού οι σερβιέτες Auso
nia και Evax, που παράγονται από τις εταιρείες
Arbora και Fater τις οποίες ελέχγει από κοινού η
Procter & Gamble. Οι άλλοι προμηθευτές δεν δια
δραματίζουν σημαντικό ρόλο. Συνεπώς, η Ισπανία
παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης
εντός του ΕΟΧ στον τομέα των σερβιετών υγείας.
Τα υπάρχοντα σήματα, και ιδίως εκείνα που προα
ναφέρθηκαν, είναι καθαρά εθνικά· οι σερβιέτες
«Always» δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη στην
Ισπανία. O ισπανικός τομέας λιανικής πώλησης εξα
κολουθεί να είναι κατακερματισμένος σε μεγάλο
βαθμό σε σύγκριση με τη Γερμανία.
(102) H Ρ&G υποστήριξε στη συνέχεια ότι οι γεωγραφικές
αγορές αναφοράς έχουν περιφερειακό χαρακτήρα
και κατονόμασε τρεις: τις σκανδιναβικές χώρες, τις
άλλες βορειοευρωπαϊκές χώρες (Μπενελούξ, Γερμα
νία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) και τη
νότια Ευρώπη. Παρότι αληθεύει ότι οι ομάδες αυτές
διακρίνονται από ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά
(π.χ. βαθμός διείσδυσης), υπάρχουν σημαντικές δια
φορές στη διάρθρωση των προμηθειών ακόμη και
στο εσωτερικό των ομάδων αυτών. Για παράδειγμα,
ορισμένοι μεγάλοι προμηθευτές μπορεί να απουσι
άζουν εντελώς ή να κατέχουν τελείως διαφορετικά
μερίδιο: αγοράς σε γειτονικές χώρες. H Kimberly
Clark και η Mölnlycke απουσιάζουν από τη γερμανι
κή αγορά, αλλά κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς
στις γειτονικές χώρες. H VPS, που κατείχε ηγετική
θέση στη γερμανική αγορά μέχρι το 1993 απουσιάζει
από τη Γαλλία, τη Μπενελούξ και το Ηνωμένο

Βασίλειο ενώ η βελγική και γαλλική αγορά χαρακτη
ρίζονται από σημαντικά αναγνωρισμένα σήματα τα
οποία δεν κυκλοφορούν σε γειτονικές χώρες (Vania,
Nana). Παρομοίως, οι μεγάλες μάρκες της Ισπανίας
Ausonia και Evax δεν υπάρχουν στην Ιταλία, ενώ οι
μεγάλες ιταλικές μάρκες όπως η Lines και η Nuvenia
δεν κυκλοφορούν στην Ισπανία. Μολονότι δεν
αποκλείεται η ύπαρξη μιας κοινής αγοράς Γαλλίας
Μπενελούξ, οι διαφορές ως προς τη διάρθρωση της

αγοράς και τα εμπορικά σήματα αποκλείουν τη
Γερμανία και την Ισπανία από αυτήν.
Προοπτικές
αναφοράς

της

γεωγραφικής

αγοράς

(103) H Ρ&G υποστηρίζει ότι η γεωγραφική αγορά ανα
φοράς είναι ήδη δυτικοευρωπαϊκή. H εταιρεία ανα
φέρεται ιδίως στην παρουσία μεγάλων διεθνικών
προμηθευτών στον τομέα των σερβιετών υγείας σε
όλη τη δυτική Ευρώπη και στην αυξανόμενη σπου
δαιότητα των ευρωπαϊκών σημάτων. H Ρ&G φαίνε
ται να ακολουθεί ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφο
ρά τις σερβιέτες «Always» και, λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα των ερευνών της, η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις που
υποδηλώνουν εξέλιξη προς μια ευρωπαϊκή αγορά.
Τουλάχιστον ένας προμηθευτής επιχειρεί να εναρμο
νίσει εθνικά ή περιφερειακά σήματα ενώ άλλοι χρη
σιμοποιούν πολύγλωσσες συσκευασίες. Επιπλέον, οι
εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο, όπως οι διασυνορια

κές αγορές και οι επίσημοι και ανεπίσημοι διεθνικοί
όμιλοι λιανοπωλητών αποτελούν τις πρώτες ενδεί
ξεις της ολοκλήρωσης και του ευρωπαϊκού χαρακτή
ρα που αρχίζει να αποκτά το λιανικό εμπόριο στον
ΕΟΧ. Οι σχετικά χαμηλές δαπάνες μεταφοράς και η
συγκέντρωση των μονάδων παραγωγής συνηγορούν
υπέρ της άποψης αυτής.

(104) Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ισπανική και γερ
μανική αγορά δεν χαρακτηρίζονται ως εθνικές τη
στιγμή αυτή. Ούτε αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον
θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση μιας κοινής αγοράς
στον τομέα αυτόν (δηλαδή όχι πριν από τη συμπλή
ρωση μιας τριετίας). Σε μια τέτοια ευαίσθητη αγορά,
όπου το καταναλωτικό κοινό της οποίας μένει πιστό
στα προϊόντα που αγοράζει, οι προμηθευτές δεν
μπορούν να μεταπηδήσουν εύκολα σε ένα ευρωπαϊ
κό σήμα χωρίς να μειωθούν οι πωλήσεις τους. O
χρονικός ορίζοντας, μέχρις ότου η αγορά λάβει
ενδεχομένως ευρωπαϊκό χαρακτήρα, υπερβαίνει την
προοπτική που πρέπει να υιοθετήσει η Επιτροπή
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 και
η υπόθεση ότι οι αγορές θα καταστούν όντως ευρω
παϊκές κατά τα τέλη της περιόδου αυτής δεν μπορεί
κατά κανένα τρόπο να θεωρηθεί βέβαιη, σύμφωνα
με τα υπάρχοντα στοιχεία. Συνεπώς, το γεγονός ότι,
μακροπρόθεσμα, η αγορά σερβιετών υγείας είναι
πιθανό να καταστεί ευρωπαϊκή, δεν μπορεί να λη
φθεί υπόψη στο παρόν στάδιο.
Γ. Εκτίμηση
Επισκόπηση της αγοράς των σερβιετών υγείας

(105) Τα τελευταία χρόνια, η αγορά σερβιετών υγείας
στην Ευρώπη αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο του
5% σε όγκο. Με μια σχετικά στάσιμη πληθυσμιακή
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ανάπτυξη, η αυξανόμενη ζήτηση οφείλεται κυρίως
στη χρήση μεγαλύτερου αριθμού μονάδων προϊό
ντος από τις γυναίκες σε κάθε έμμηνη ρύση. Σε αξία,
η αγορά αυξήθηκε σημαντικά από το 1991/92.
Σύμφωνα με προσαρμοσμένα στοιχεία της Nielsen
που παρασχέθηκαν από την Ρ&G, η δυτικοευρωπαϊ
κή αγορά έχει αυξηθεί κατά 9 και 16% κατά τα
τελευταία δύο χρόνια, ενώ τα ίδια στοιχεία για τη
Γερμανία δείχνουν αύξηση 32 και 21% στον κύκλο

εργασιών της αντίστοιχης αγοράς. Οι πωλήσεις στη
δυτικοευρωπαϊκή αγορά σερβιετών υπερέβαιναν το
1,5 δισεκατομμύρια Ecu κατ' έτος τον Ιούνιο του
1993, ενώ στη γερμανική αγορά ανήλθαν σε 269
εκατομμύρια Ecu κατ' έτος. H εν λόγω κατ' αξία
αύξηση της αγοράς οφείλεται στην είσοδο, στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, νέων βελτιωμένων
προϊόντων, τα οποία, για παράδειγμα, ήταν λεπτότε
ρα, απορροφητικότερα και είχαν «πτερύγια ασφα
λείας» (αυτοκόλητες προεξοχές στα πλάγια της σερ
βιέτας για την κρατούν στη θέση της) ή ήταν ανατο
μικά κλπ. Τα καινοτόμα αυτά προϊόντα ήταν και
είναι σε θέση να πωλούνται σε σημαντικά υψηλότε
ρες τιμές έναντι των πλέον παραδοσιακών.
Προμηθευτές

(106) Οι κυριότεροι ανταγωνιστές στην αγορά σερβιετών
στον ΕΟΧ είναι η Ρ&G, η οποία κατασκευάζει
σερβιέτες και σερβιετάκια υγείας καθημερινής προ
στασίας, και οι Johnson & Johnson («J&J»), Mölnl
ycke και Kimberly-Clark, οι οποίες όλες κατασκευ
άζουν σερβιέτες, σερβιετάκια υγείας καθημερινής
προστασίας και ταμπόν. H Ρ&G ασκεί δραστηριότη
τες σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και στην Ελβετία, αν
και οι δραστηριότητες της στην Ισπανία, στην Πορ
τογαλία και στην Ιταλία ασκούνται μέσω κοινών
επιχειρήσεων με τοπικές εταιρείες. H J&J ασκεί επί
σης δραστηριότητες σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ,
εκτός από τη Δανία, παρόλο που αυτές δεν καλύ
πτουν και τα τρία προϊόντα. Οι δραστηριότητες της
Mölnlycke συγκεντρώνονται στις σκανδιναβικές χώ
ρες, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις . Κάτω
Χώρες, στη Μπενελούξ και στην Ελλάδα, ενώ της
Kimberly-Clark στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
στη Μπενελούξ, στην Ιρλανδία και οριακά στη Γερ
μανία.
(107) H Johnson & Johnson αποτελεί μέρος μιας εταιρείας
που ασκεί δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο
στον τομέα των ειδών ατομικής υγιεινής και περιποι
ήσεως. Είναι o δεύτερος σε μέγεθος παραγωγός
σερβιετών μετά την Ρ&G στη δυτική Ευρώπη, με
μερίδιο περίπου [. . .] (]). Είναι o μεγαλύτερος προ
μηθευτής στα σερβιετάκια υγείας καθημερινής προ
στασίας στη δυτική Ευρώπη, με μερίδιο περίπου
[. . .] (2) και o δεύτερος σε μέγεθος παραγωγός τα
μπόν μετά την Tambrands, με μερίδιο [. . .] (3). Στη

Γερμανία, η Johnson & Johnson είναι o τρίτος σε
μέγεθος παραγωγός σερβιετών, μετά την Ρ&G και
τη VPS, καθώς και o μεγαλύτερος προμηθευτής
ταμπόν, με μερίδιο περίπου 80% . Στην Αυστρία
είναι o μεγαλύτερος παραγωγός σερβιετών με μερί
διο αγοράς [. . .] (4) κατ' αξία, αλλά η συγχώνευση
(! )
(2)
(3)
(4)

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

10
35
35
30

και
και
και
και

15 % .
40% .
40% .
35% .
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της VPS και της Ρ&G θα εχει σαν αποτέλεσμα να
αποκτήσει η Ρ&G ηγετική θέση στην αγορά αυτή με
μερίδιο [. . .] (5). Στην Ισπανία, η Johnson & Johnson
έχει ελάχιστο (1 % ) μερίδιο στην αγορά σερβιετών,
ενώ είναι ισχυρότερη σε άλλα προϊόντα γυναικείας
υγιεινής. Στο φάσμα των προϊόντων της περιλαμβά
νονται οι εξαιρετικά λεπτές υψηλής απορροφητικό
τητας σερβιέτες παρόμοιες με τις σερβιέτες «ultra»
της Always, οι οποίες κυκλοφόρησαν την ίδια χρονι
κή στιγμή και επίσης με ανάλογη επιβάρυνση ως
προς την τιμή .

(108) H Mölnlycke, στην οποία ανήκει η Peaudouce της
Γαλλίας, είναι o δεύτερος σε μέγεθος παραγωγός
σερβιετών, ενώ παράλληλα κατασκευάζει ταμπόν
και σερβιετάκια υγείας καθημερινής προστασίας.
Ανήκει εξ ολοκλήρου στη σουηδική επιχείρηση
Svenska Cellulosa ΑΒ. Από γεωγραφική άποψη,
είναι ισχυρή στη σκανδιναβία, όπου το τοπικό μερί
διο αγοράς της υπερβαίνει το 50 % για τα σερβιετά
κια καθημερινής προστασίας (περισσότερο από 90 %
στη Νορβηγία), ενώ έχει επίσης σημαντικά μερίδια
αγοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στις
Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο. Δεν δραστηριοποιείται
στη Γερμανία, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία και στην Αυστρία, και έχει μόλις αγο
ράσει μια εταιρεία στην Ιταλία η οποία εκμεταλλεύε
ται το σήμα Nuvenia.

(109) H Kimberly-Clark κατέχει μια από τις ηγετικές
θέσεις στην αγορά των ΗΠΑ στις σερβιέτες, αλλά
έχει σημαντικά μερίδια αγοράς μόνο στο Ηνωμένο
Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία και στις Κάτω
Χώρες. Δεν δραστηριοποιείται στην Αυστρία και
στην Ισπανία και έχει μερίδιο μόνο 0,9 % στη γερμα
νική αγορά. Κατασκευάζει επίσης ταμπόν και σερ
βιετάκια καθημερινής προστασίας. H Kimberly
Clark δεν εμπορεύεται κανένα είδος εξαιρετικά λε
πτής σερβιέτας στην Ευρώπη.
(110) Αλλοι ανταγωνιστές στη Γερμανία είναι η Pelz και η
Hedwigsthal, των οποίων τα μερίδια αγοράς είναι
σαφώς κατώτερα του 5 % . Το Aldi, μεγάλο κατάστη
μα λιανικής πώλησης, προσφέρει ένα προϊόν με το
δικό του σήμα, το οποίο αντιπροσωπεύει [. . .] (6)
κατ' αξία και [. . .] (7) κατ' όγκο της γερμανικής
αγοράς σερβιετών σύμφωνα με εκτίμηση της Ρ&G..

(111) H Kaysersberg δραστηριοποιείται στους τομείς του
χαρτιού οικιακής χρήσης και του χαρτιού υγείας.
Από τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, παράγει μόνο
σερβιέτες υγείας και τις πωλεί με το σήμα «Vania»,
κυρίως στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Από τον Φε
βρουάριο του 1990, η Kaysersberg αποτελεί θυγα
τρική κατά 100% της ολλανδικής εταιρείας Jamont
NV, που ανήκει από κοινού στη James River Corpo
ration και στην Cragnotti and Partner. H Kaysers

berg δραστηριοποιείται στη Γαλλία στα προϊόντα
γυναικείας υγιεινής και στα προϊόντα προστασίας
από την ακράτεια μέσω δύο επιχειρήσεων: της Vania
Expansion για τις αλυσίδες καταστημάτων λιανικής
(5) Μεταξύ 35 και 40% .
(6) Μεταξύ 5 και 10% .
(7) Μεταξύ 15 και 20% .
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νιστικά τους, σαν αποτέλεσμα καινοτομίας του προϊ
όντος, διαφήμισης, προώθησης του σήματος ή στρα
τηγικής πωλήσεων, αποτελεί σημαντική ένδειξη για
τη σχετική ισχύ της εταιρείας αυτής στην αγορά σε
σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. H δυνατότητα

πώλησης και της Polive για τα φαρμακεία. Και οι

δύο ανήκουν εξ ημισείας στην Kaysersberg SA και
στην Johnson & Johnson, αλλά ελέγχονται μόνον
από την Kaysersberg.

αυτή απεικονίζεται στα κατ' αξία μερίδια αγοράς
Μερίδια αγοράς

αλλά όχι στα κατ' όγκο.

(112) Κατά την εκτίμηση των μεριδίων αγοράς που διαθέ
τουν τα μέρη, η Επιτροπή θεωρεί ως καταλληλότερο
τρόπο υπολογισμού του μεριδίου αγοράς την αξία.
Τα μέρη, ωστόσο, ισχυρίστηκαν ότι τα κατ' όγκο
μερίδια αγοράς είναι περισσότερο πρόσφορα, επειδή
η διαφορά τιμών ανάμεσα στις σερβιέτες δεν οφείλε
ται στο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισ
σότερο χρόνο ή σε μικρότερο αριθμό, αλλά απλώς
στο ότι οι ακριβότερες είναι ανετότερες ή έχουν
καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση τους. Έτσι,
o αριθμός των μονάδων που χρησιμοποιούνται από
τον καταναλωτή αποτελεί ένδειξη ότι o κατασκευα
στής θα διατηρήσει τον καταναλωτή αυτό όσον
αφορά τις μελλοντικές πωλήσεις του. Παρότι αυτό
μπορεί να μην αληθεύει στην περίπτωση που οι
υψηλότερες τιμές δεν αντικατοπτρίζουν καλύτερη
ποιότητα, στην περίπτωση των σερβιετών ισχύει.
(113) Τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και, ειδικότερα,
σερβιέτες αποτελούν ανομοιογενή προϊόντα τα
οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος,
την αποροφητικότητα (μίνι, κανονικά, σούπερ ή για
όλη τη νύχτα) καθώς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά που περιγράφονται ανωτέρω. Οι διαφορές αυτές,
από τις οποίες εξαρτάται το ενδιαφέρον του κατα
ναλωτή για το προϊόν, αντανακλώνται στην τιμή του
και, κατά συνέπεια, στα κατ' αξία μερίδια αγοράς.
(114) Στην περίπτωση των σερβιετών υγείας, τα αναγνω
ρισμένου σήματος προϊόντα πρώτης κατηγορίας
κοστίζουν μεταξύ 50 και 100 % περισσότερο από τα
δεύτερης κατηγορίας ή τα προϊόντα που φέρουν
σήμα καταστήματος. Οι ακριβότερες σερβιέτες είναι
αυτές που έχουν τις περισσότερες τεχνικές βελτιώ
σεις (ultra) και αποτελούν το αναπτυσσόμενο τμήμα
στην αγορά σαν σύνολο. H ισχύς μιας εταιρείας στο
τμήμα αυτό, η οποία αντανακλάται στο κατ' αξία
μερίδιο αγοράς της, αποτελεί σημαντική ένδειξη για
την ανταγωνιστική της θέση .

(116) Επιπλέον, σε έναν τομέα όπου επικρατούν προϊοντα
αναγνωρισμένου σήματος με ισχυρή εμπορική προώ
θηση , τα κατ' αξία μερίδια αποτελούν κατά προσέγ

γιση ένδειξη ως προς τους χρηματοδοτικούς πόρους
που διαθέτει ένας παραγωγός για να επανεπενδύσει
στο προϊόν του, ιδιαίτερα μέσω της διαφήμισης.
(117) Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή θεωρεί οτι τα
μερίδια αγοράς κατ' αξία απεικονίζουν καλύτερα
την πραγματική ισχύ των εταιρειών στην αγορά
αυτή απ' ότι τα κατ' όγκο μερίδια αγοράς [βλ.
επίσης την απόφαση 92/553/EOK (Nestlé/Perrier),
σημείο αναφοράς 40 και την απόφαση 93/252/EOK
της Επιτροπής (Warner Lambert/Gillette) ('), σημείο
αναφοράς 22] .
(118) Τα ακόλουθα μερίδια αγοράς δόθηκαν απο την
Ρ&G και είναι τόσο και" όγκο όσο και κατ' αξία. Τα
αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα της
Nielsen και έχουν προσαρμοστεί από την Ρ &G για
να συμπληρωθεί η ανεπαρκής κάλυψη της Niel
sen (2). Τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα αναφέ
ρονται στις τρεις εθνικές αγορές από όπου η πράξη
συγκέντρωσης θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση
του μεριδίου αγοράς της Ρ&G.
(') ΕΕ αριθ. L 116 της 12. 5. 1993, σ. 21 .
(2) H Nielsen δεν καλύπτει ορισμένα σημαντικά καταστήματα

λιανικής πώλησης (υπολογίζει το συντελεστή κάλυψης στη
Γερμανία σε 76% ). H Ρ&G έχει, συνεπώς, θεωρήσει ότι τα
σχετικά μερίδια αγοράς των προμηθευτών των καταστημάτων
της Nielsen είναι τα ίδια με εκείνα της αγοράς σαν σύνολο,
εκτός από το Aldi, το οποίο πωλεί προϊόντα με δικό του σήμα.
Επιπλέον, στο βαθμό που οι ανταγωνιστές της Ρ&G παράγουν
προϊόντα με σήμα του καταστήματος, αυτά περιλαμβάνονται
στα «λοιπά» στοιχεία της Nielsen. H J&J και η Ρ&G δεν
παράγουν προϊόντα γυναικείας υγιεινής με σήμα καταστήμα

(115) H δυνατότητα του παραγωγού να επιβάλει υψηλότε
ρη τιμή για τα προϊόντα του σε σχέση με τα ανταγω-

τος.

(119) Εθνικές αγορές, μερίδια αγοράς για τις σερβιέτες υγείας — 1993 Q)
Αυστρία

Ισπανία

Γερμανία
αξία 1993

όγκος 1993

αξία 1993

όγκος 1993

αξία 1993

όγκος 1993

%

%

%

%

%

%

Ρ&G

35—40

20—25

75—80

65—70

. 20—25

15-Γ-20

VP Camélia

20—25

20—25

1— 5

1— 5

10—15

10—15

Ρ&G + Camélia

60—65

40—45

80—85

65—70

35—40

30—35

VP άλλα σήματα

5—10

10—15

0

<1

1—5

1—5

-

(') Ακριβή μερίδια αγοράς αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο.
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Ισπανία

Αυστρία

αξία 1993

όγκος 1993

αξία 1993

όγκος 1993

αξία 1993

όγκος 1993

%

%

%

%

%

%

10—15

5—10

1— 5

<1

30—35

20—25

Mölnlycke
Kimberly-Clark

—
<1

—
<1

—
—

—
—

—
—

—
—

Rauscher

—

—

—

—

15—20

25—30

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

1— 5

5—10

10—15

5—10

10-15

1— 5

10—15

Σήματα καταστήματος
Λοιποί

Πηγή: ΑC Nielsen, στοιχεία προσαρμοσμένα από την Ρ&G.

Γερμανία

(120) H συγκέντρωση θα οδηγήσει σε αύξηση των μερι
δίων αγοράς στις τέσσερις εθνικές αγορές όπου
δραστηριοποιείται η VPS. Λαμβάνοντας υπόψη την
εκχώρηση των δραστηριοτήτων που πρότεινε η
Procter & Gamble, το μερίδιο αγοράς τους μετά τη
συγχώνευση θα ανερχόταν σε [. . .] O κατ' αξία
([. . .] (2) κατ' όγκο) της γερμανικής αγοράς. Χωρίς
την εκχώρηση των εκτός της Camélia δραστηριοτή
των τα μερίδια θα ήταν [. . .] (3) (αξία) και [. . .] (4)
(όγκος). O επόμενος σε μέγεθος ανταγωνιστής μετά
την οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση
θα ήταν η Johnson & Johnson με [. . .] (5). Το μερίδιο
αγοράς της Aldi από τις πωλήσεις σερβιετών με δικό
της σήμα υπολογίζεται από την Ρ&G σε [. . .] (6), ενώ
οι μικροί παραγωγοί, όπως η Pelz και Hedwegsthal,
έχουν λιγότερο από [. . .] (7) (το ακριβές τους μερίδιο
δεν καταγράφεται από την Nielsen). H Kimberly
Clark έχει μόνο [. . .] (8) της γερμανικής αγοράς σερ
βιετών.

(121) Το μερίδιο αγοράς της Procter & Gamble εξακολου
θεί να αυξάνεται, παρ' όλο που o ρυθμός αύξησής
του έχει κάπως επιβραδυνθεί τελευταία στη Γερμα
νία. Στη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε του
Ιουνίου 1992, μετά την κυκλοφορία της Always στη
Γερμανία, η Ρ&G κέρδισε ένα μερίδιο [. . .] (9) (κατ'
αξία), το οποίο αυξήθηκε σε [. . .] (10) στη διάρκεια
του έτους που προηγήθηκε του Ιουνίου 1993 και σε
[. . .] (Π) στη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε
του Δεκεμβρίου 1993. Το σήμα Camélia της VPS,
όπως και άλλα σήματα, υπέστησαν σημαντικές απώ
λειες σε μερίδια αγοράς κατά το διάστημα αυτό, με
συνέπεια να επιβραδυνθεί η άνοδος του από κοινού
μεριδίου αγοράς της Ρ&G και της Camélia, μολονότι
σημείωσαν σταθερή αύξηση (12):
(! )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(Π)
(12)

Μεταξύ 60 και 65% .
Μεταξύ 40 και 45% .
Μεταξύ 65 και 70% .
Μεταξύ 50 και 55 % .
Μεταξύ 10 και 15% .
Μεταξύ 5 και 10% .
Μεταξύ 5 και 10%.
Λιγότερο από 1% .
Μεταξύ 15 και 20% .
Μεταξύ 25 και 30% .
Μεταξύ 35 και 40% .
Ακριβή μερίδια αγοράς αποτελούν επαγγελματικό απόρρητο.

Γερμανία

αξία

όγκος

Ιούλιος 1991/Iούνιος 1992

45—50%

30—35%

Ιούλιος 1992/Iούνιος 1993

55—60%

35^0%

Ιανουάριος 1993/
Δεκέμβριος 1993

60—65 %

40—45%

Νοέμβριος 1993/Δεκέμβριος 1993 60—65 %

40—45%

Ισπανία και Ιταλία

(122) Στην Ισπανία, η ήδη ισχυρή θέση που κατέχει η
Ρ&G μέσω των κοινών επιχειρήσεών της Arbora και
Fater και που αντιστοιχεί σε [. . .] (13) κατ' αξία
([. . .] (14) κατ' όγκο) θα ενισχυθεί κατά [. . .] (15). Το
μερίδιο της Johnson & Johnson φθάνει μόνο το
[. . .] (16) σε αξία ([. . .] (,7) σε όγκο), ενώ o κύριος
όγκος των υπόλοιπων πωλήσεων στην αγορά αφορά
προϊόντα που φέρουν σήματα των καταστημάτων
πώλησης και άλλων μικρών παραγωγών.

(123) Στην Ιταλία, η πράξη της συγκέντρωσης θα οδηγή
σει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της Ρ&G μόνο
κατά [. . .] (18), μέσω της κοινής επιχείρησής της με
την Finaf η οποία κατέχει σήμερα το [. . .] (19)
([. . .] (2°) της ιταλικής αγοράς.

Αυστρία

(124) Στην Αυστρία, η VP Camélia θα αυξήσει κατά
[. . .] (21) το μερίδιο αγοράς της Ρ&G το οποίο είναι

σήμερα [. . .] (22), και το συνολικό μερίδιο της οντό

τητας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση θα
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
. (21)
(22)

Μεταξύ 75 και 80% .
Μεταξύ 65 και 70% .
Μεταξύ 1 και 5% .
Μεταξύ 1 και 5% .
Λιγότερο από 1 % .
Μεταξύ 70 και 75% .
Μεταξύ 65 και 70% .
Λιγότερο από 1 % ..
Μεταξύ 10 και 15% .
Μεταξύ 20 και 25% .
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ανέλθει έτσι σε [. . .] (ι) (αξία) και [. . .] (2) (όγκος). O
επόμενος σε μέγεθος ανταγωνιστής είναι η Johnson
& Johnson με [. . .] (3) ([. . .] (4) κατ' όγκο) την οποία
ακολουθεί ένας τοπικός παραγωγός, η Rauscher, με
[•••Κ5} ([...] (6).

Φραγμοί εισόδον στην αγορά
Εμπιστοσύνη στο σήμα

(125) Σε περίπτωση που η επιλεγείσα μέθοδος έμμηνης
προστασίας αποτύχει, οι συνέπειες για τη γυναίκα
είναι τόσο σωματικά όσο και κοινωνικά δυσάρεστες.
Οι γυναίκες φαίνεται ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία
στην ασφάλεια και αξιοπιστία του προϊόντος. Συνε
πώς, δεν είναι πρόθυμες να πειραματιστούν με ένα
μη δοκιμασμένο προϊόν. Οι περισσότερες γυναίκες
επιδεικνύουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης
όχι μόνο στη μέθοδο προστασίας που έχουν επιλέξει
αλλά και στο συγκεκριμένο σήμα του προϊόντος.
Έχουν στο μυαλό τους ένα σήμα όταν ψωνίζουν:
όπως είπε ένας λιανοπωλητής από το Ηνωμένο
Βασίλειο, «οι πελάτισσες δεν ψάχνουν σε ένα κατά
στημα», ξέρουν τι θέλουν.
(126) H Επιτροπή μελέτησε ορισμένες έρευνες καταναλω
τών από όπου προκύπτει υψηλό επίπεδο εμπι
στοσύνης στο σήμα:
— τα στοιχεία που έδωσε ένας ανταγωνιστής και
που επεξεργάστηκε η GfK, δείχνουν ότι το 1993,
από το σύνολο των πωλήσεων της Always στη
Γερυανία, το 49% αφορούσε γυναίκες που είναι
100% πιστές στην Always για τις σερβιέτες που
αγόρασαν σε διάστημα ενός χρόνου,

— από μελέτη που πραγματοποίησε η Dymparez το
1993 για την ισπανική αγορά συνήχθη στο
συμπέρασμα ότι η σημασία των σημάτων και η
εμπιστοσύνη στο σήμα αυξάνεται και ότι το 54%
των καταναλωτριών αγοράζει πάντα το ίδιο
σήμα,

— από μελέτη που διεξήγαγε η Infratest Burke στην
Ιταλία για έναν ανταγωνιστή της Ρ&G τον Μάρ
τιο του 1994, διαπιστώνεται ότι το 89% των

γυναικών που ερωτήθηκαν συμφώνησαν με τη
δήλωση «χρησιμοποιώ το ίδιο σήμα προϊόντος
προστασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα».

(127) Από το: στοιχεία της ίδιας της Ρ&G για τη Γερμανία,
φαίνεται ότι το [. . .] των καταναλωτριών σερβιετών
Always ήταν 100% πιστές στο συγκεκριμένο σήμα
σε διάστημα ενός χρόνου. Εξάλλου, ποσοστό [. . .]
προτιμούσε σερβιέτες Always στο 67—99 % των αγο
ρών του. Έτσι, το πραγματικό επίπεδο εμπιστο
σύνης στο σήμα Always ξεπερνούσε το ήμισυ των
!)
2)
3)
4)
5)
6)

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

35
30
30
20
15
25

και
και
και
και
και
και

40% .
35% .
35% .
25% .
20% .
30 %.
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γυναικών που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σχε

δόν αποκλειστικά την Always.
(128) Αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης στο σήμα είναι υψη
λό και απεικονίζει το κόστος της αποτυχίας, τη
δύναμη της συνήθειας και την επιθυμία για εξοικεί
ωση με ένα αξιόπιστο προϊόν σε έναν τόσο προσωπι
κό τομέα.

(129) Επιπλέον, ορισμένες γυναίκες προβαίνουν σε διάκρι
ση μεταξύ διαφόρων ειδών σερβιετών για διαφορετι
κούς σκοπούς και αγοράζουν ένα σήμα σερβιέτας
ultra και ένα άλλο σήμα σερβιέτας maxi/για τη
νύχτα. Οι γυναίκες αυτές μπορεί να είναι απόλυτα
πιστές και στα δύο σήματα, αλλά σε στατιστικές
όπως αυτή παρουσιάζονται ως μη πιστές.
(130) Αυτή η εμπιστοσύνη στο σήμα ενεργεί σαν φραγμός
κατά την είσοδο στην αγορά δεδομένου ότι, σε μια
αγορά όπου η ετήσια αύξηση κατ' όγκο δεν υπερ
βαίνει το 5% , κάθε νεοεισερχόνενος πρέπει να
αποσπάσει ορισμένο μερίδιο αγοράς από ένα καθιε
ρωμένο παραγωγό. Για να το επιτύχει αυτό, o νεοει
σερχόμενος πρέπει να πείσει τις γυναίκες όχι μόνο
να δοκιμάσουν το προϊόν του αλλά και να το αγο
ράζουν τακτικά και να σταματήσουν να αγοράζουν
το σήμα που συνηθίζουν.

Βαθμός

επηρεασμού των καταναλωτών

από τις τιμές
(131) Όταν κυκλοφόρησαν οι Always Ultra και οι άλλες
καινοτόμες σερβιέτες, όπως η J & J Silhouettes, οι
τιμές τους ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες
των συνηθισμένων σερβιετών. Ενώ είχαν καινοτο
μίες και προσέφεραν καλύτερα αποτελέσματα, οι
αποκλίσεις των τιμών μπορεί να θεωρηθούν ως έν
δειξη της χαμηλής ελαστικότητας τιμής για το εν
λόγω προϊόν ακριβώς όπως και o βαθμός της
διακύμανσης των τιμών στη Γερμανία: από 0,052
Ecu έως 0,181 Ecu ανά τεμάχιο, δηλαδή η ακριβότε
ρη έχει υπερδιπλάσια τιμή από τη φθηνότερη. Από
τις έρευνες καταναλωτών φαίνεται ότι η τιμή δεν
αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την πλειοψη
φία των γυναικών κατά την επιλογή που κάνουν:
— τα 48 % των γυναικών που καταναλώνουν και τα
δύο προϊόντα (σερβιέτες και ταμπόν) στη Γερμα
νία και που ερωτήθηκαν για λογαριασμό ενός
ανταγωνιστή της Ρ&G είπαν ότι θα εξακολου

θούσαν να αγοράζουν το σήμα της προτίμησής
τους εάν η τιμή του αυξανόταν κατά 10% , ακό
μη και αν υπήρχαν στο κατάστημα και άλλα
σήματα,

— το 64% των γυναικών που ερωτήθηκαν σε μια
έρευνα που πραγματοποίησε η Infratest Burke
στην Ιταλία είπαν ότι αγοράζουν ένα σήμα ανε
ξάρτητα από την τιμή του. Πολύ σημαντικότεροι
είναι παράγοντες όπως η άνεση, η απορροφητι
κότητα και η αξιοπιστία,

— σχεδόν όλοι οι λιανοπωλητές που ερωτήθηκαν
δήλωσαν ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν

αλλάζουν σήμα εξαιτίας της τιμής του. Συγκεκρι-
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μενα, οι λιανοπωλητές που ερωτήθηκαν θεωρού
σαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει διαφορά τιμής
τουλάχιστον 10 έως 20% για να σκεφθεί μια
γυναίκα να αλλάξει σήμα, αλλά και στην περί
πτωση αυτή δεν ήταν πολύ πιθανόν.

Καινοτομία

(132) H αγορά είναι ήδη ανεπτυγμένη, με αρκετά γνωστά
και καθιερωμένα σήματα και ευρύ φάσμα διαφορε
τικών προϊόντων. Λόγω του υψηλού βαθμού εμπι
στοσύνης στη μέθοδο προστασίας και στο σήμα που
παρατηρείται στον τομέα των σερβιετών, όπως ήδη
αναφέρθηκε, η είσοδος στην αγορά φαίνεται εξαιρε
τικά δύσκολη αν δεν προσφέρεται ένα προϊόν το
οποίο o καταναλωτής θεωρεί ως πραγματικά καινο
τόμο από διάφορες πλευρές. Οι οριακές μόνο μετα
βολές ή η μικρή υπεροχή ενός νέου σήματος μπορεί
να μην αρκέσουν για να εξουδετερωθεί η προσήλω
ση των καταναλωτών στα καθιερωμένα σήματα. H
«Always» της Ρ&G αποτελούσε προϊόν με σημαντι
κές καινοτομίες, το οποίο μπορούσε να διεισδύσει
γρήγορα στην αγορά. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί
η ανάπτυξη νέου προϊόντος ανάλογης σημασίας από
έναν ανταγωνιστή, στο προσεχές μέλλον. Συγκεκρι
μένα, οι νεοεισερχόμενοι οι οποίοι δεν είναι ήδη
παραγωγοί σερβιετών σε άλλες γεωργραφικές αγο
ρές, θα δυσκολευθούν να αναπτύξουν ένα πρωτοπο
ριακό προϊόν και θα βρίσκονται έτσι σε μειονεκτική
θέση σε κάθε απόπειρα εισόδου στην αγορά.

(133) Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό
«πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης», το οποίο συνί
σταται στο γεγονός ότι η πρώτη επιχείρηση που
θέτει σε κυκλοφορία μια νέα γενιά προϊόντων μπο
ρεί να αποκτήσει καθιερωμένη θέση στην αγορά, η
οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσβληθεί ακό
μη και με ένα βελτιωμένο προϊόν. H πρώτη επιχείρη
ση η οποία έχει κάτι νέο να προσφέρει μπορεί να
κατορθώσει να πείσει τις γυναίκες να μεταστραφούν
στο νέο προϊόν της επειδή προσφέρει περισσότερα
πλεονεκτήματα, θα είναι όμως δυσκολότερο για τις
επιχειρήσεις που θέτουν σε κυκλοφορία ένα ανάλο
γο προϊόν αργότερα να κερδίσουν πελατεία. Οι
γυναίκες εκείνες που προτίμησαν αρχικά το νέο
προϊόν θα έχουν ήδη μεταστραφεί στο προϊόν της
πρώτης επιχείρησης, ενώ εκείνες που δεν έχουν
μεταστραφεί έχουν ίσως λιγότερες πιθανότητες, να
το πράξουν. Στη Δανία, στην Ολλανδία και στη
Σουηδία, όπου η Môlnlycke ήταν η πρώτη που
κυκλοφόρησε ένα προϊόν ultra, η Procter & Gamble,
ακόμη και με ένα προϊόν υψηλότερης ποιότητας,
δυσκολεύτηκε να κερδίσει τα μερίδια αγοράς που
έχει κατακτήσει αλλού.

Δυσχέρειες κατα την εφαρμογή της στρα
τηγικής εισόδου στην αγορά με χαμηλές
τιμές

(134) O ανταγωνισμός στην αγορά αυτή διεξάγεται σε
μεγάλο βαθμό με τη διαφήμιση, την αποτελεσματι
κότητα και την «εLκόνα» του προϊόντος. Δεδομένου
ότι οι καταναλωτές παραμένουν, όπως ήδη αναφέρ

31 . 12. 94

θηκε, σχετικά ανεπηρέαστοι από τις τιμές, η άσκηση
στρατηγικής εισόδου με χαμηλές τιμές και χαμηλές
δαπάνες εμπορικής προώθησης που βασίζεται απο
κλειστικά στην υπονόμευση των καθιερωμένων
ανταγωνιστών πωλώντας φθηνότερα, έχει λιγότερες
πιθανότητες επιτυχίας. Στο βαθμό που η διαφήμιση
δημιουργεί ζήτηση και καθορίζει τις πωλήσεις, απο
τελεί σημαντικό παράγοντα ως προς την προθυμία
των διανομέων να προμηθευτούν ένα νέο προϊόν.
Ωστόσο, από μια στρατηγική που βασίζεται σε
χαμηλές τιμές, δεν θα προέκυπταν τα κέρδη που
απαιτούνται για τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας δια
φήμισης ή για την καταβολή υψηλών πριμοδοτήσε
ων στους διανομείς προκειμένου να τους ενθαρρύ
νουν να προμηθευτούν ένα προϊόν με ανεπαρκή
εμπορική προώθηση .

Πρόσβαση στο λιανικό εμποριο

(135) Με την αυξανόμενη συγκέντρωση που παρατηρείται
στον κλάδο της λιανικής πώλησης, ιδίως στη βόρεια
Ευρώπη, η είσοδος νέων σημάτων καθιστάται
δυσχερέστερη. Αντί των δέκα ή περισσοτέρων
σημαντικών διανομέων οι οποίοι εξασφαλίζουν μια
παρουσία στα ράφια των super-market, οι προμη
θευτές πρέπει να εξασφαλίσουν πέντε ή έξι βασι
κούς διανομείς εάν επιθυμούν να αποκτήσουν μια
βιώσιμη θέση. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες ενδεί
ξεις όσον αφορά σποραδικές τάσεις των διανομέων
να εξορθολογήσουν τον αριθμό των σημάτων που
προμηθεύονται για να συγκεντρώσουν την αγορα
στική τους δύναμη και να εξασφαλίσουν μεγαλύτε
ρες εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος των παραγγε
λιών. Αν και o βαθμός συγκέντρωσης του εμπορίου
λιανικής πώλησης είναι σημαντικά χαμηλότερος
σήμερα στη νότια Ευρώπη, η τάση αυτή αρχίζει να
εμφανίζεται και εκεί.

Διαφήμιση και εμπορική προώθηση

(136) H κυκλοφορία της Always από την Ρ&G στην
Ευρώπη συνοδεύτηκε από αυτό που οι άλλοι παρά
γοντες του κλάδου θεώρησαν ως μια χωρίς προη
γούμενο εμπορική προώθηση του προϊόντος, η
οποία περιελάμβανε τόσο τη διανομή δειγμάτων
στους καταναλωτές όσο και την εμπορική προώθηση
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
(137) H διαφήμιση αποτελεί βασικό στοιχείο για τη
δημιουργία ζήτησης στα καταναλωτικά προϊόντα
αναγνωρισμένων σημάτων. Αποτελεί μέσο με το
οποίο οι παραγωγοί προσπαθούν να περιορίσουν
την ελαστικότητα της ζήτησης ή το βαθμό επηρεα
σμού των καταναλωτών από τις τιμές για το προϊόν
τους. Σε περίπτωση επιτυχίας, δημιουργείται για τον
προμηθευτή μια αλυσίδα θετικών αντιδράσεων,
δεδομένου ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών που
προκύπτει του επιτρέπει να χρηματοδοτήσει ακόμα
περισσότερη τη διαφήμιση για την αύξηση των
πωλήσεων. Δεδομένου ότι ισχύει και το αντίθετο, o
«φαύλος κύκλος» χαμηλών πωλήσεων που περιορί
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ζουν τι; δυνατότητες του προμηθευτή για χρηματο
δότηση της διαφήμισης ενισχύει τη θέση των
ισχυρών στην αγορά και εξασθενίζει τη θέση των
ασθενέστερων. 'Ετσι, o ανταγωνισμός στην αγορά
σερβιετών αναγνωρισμένων σημάτων βασίζεται τόσο
στη διαφήμιση όσο και στην τιμή. Όπως και στις
αγορές που επηρεάζονται περισσότερο από τις τιμές,
η ανταγωνιστική ικανότητα εξαρτάται από την επι
χειρησιακή αποτελεσματικότητα και από τις οικονο
μίες κλίμακας οι οποίες θα βοηθήσουν ώστε να
διατηρηθεί χαμηλή βάση κόστους, μολονότι στόχο
αποτελεί όχι η μείωση των τιμών αλλά η διάθεση
όσο το δυνατόν περισσότερων ταμειακών ροών για
την εμπορική προώθηση. Πρέπει επίσης να γίνει
διάκριση μεταξύ δαπανών διαφήμισης και εμπορι
κής προώθησης, αφενός, στόχος των οποίων είναι να
παρακινήσουν τις γυναίκες να δοκιμάσουν το προϊ
όν ενός: νεοεισερχόμενου και δαπανών προς διατή
ρηση της υφιστάμενης πελατείας, αφετέρου.

Αριθ. L 354/55

των δαπανών που πραγματοποίησαν όλοι οι άλλοι
προμηθευτές μαζί κατά το εν λόγω [...]. Επιπλέον,
επρόκειτο να δοθούν δείγμμτα από τα τέσσερα
βασικά μεγέθη των νέων σερβιετών στο [. . .] των
νοικοκυριών.

(140) H Ρ&G δαπάνησε τα ακόλουθα ποσά σε διαφημί
σεις, δειγματοδιανομές, εμπορική προώθηση και πρι
μοδοτήσεις για τους λιανοπωλητές κατά την κυκλο
φορία της Always «εξαιρετικά λεπτής» σε διάφορες
χώρες του ΕΟΧ:
Έτος κυκλοφορίας

Χώρα

Φεβρουάριος 1992/
Ιανουάριος 1993

Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλαν
δία

Νοέμβριος 1991/
Οκτώβριος 1992
Ιούλιος 1991/Iούνιος 1992
Ιούλιος 1990/Iούνιος 1991

Γαλλία
Γερμανία
Βέλγιο και
Λουξεμβούργο
Μάιος 1992/Aπρίλιος 1993 Ολλανδία

(138) Όσον αφορά την είσοδο στην αγορά, είναι σαφές
ότι η είσοδος αυτή πρέπει να είναι αρκετά αποφα
σιστική και επιτυχής για να κατακτηθούν εκείνα τα
επιπεδα μεριδίων αγοράς και διαφημιστικής δαπά
νης που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ανάπτυξη
τους και ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα.
Διαφορετικά, τα μη ανακτήσιμα έξοδα εισόδου
σημειώνουν περαιτέρω και εντυπωσιακή αύξηση. H
προσπά θεια της Kimberly-Clark να εισέλθει στη γερ
μανική αγορά αποτελεί ένα καλό σχετικό παράδειγ
μα: μετά την αρχική αποτυχία της να εξασφαλίσει
επαρκές μερίδιο αγοράς και διανομής, η Kimberly
Clark φαίνεται ότι σταμάτησε να χρηματοδοτεί την
εμπορική προώθηση του σήματος της, με αποτέλε
σμα να περιοριστούν γρήγορα οι πωλήσεις της σε
αμελητέο επίπεδο. Ένας νεοεισερχόμενος πρέπει όχι
μόνο να χρηματοδοτήσει τη διαφήμιση προκειμένου
να ενθαρρούνει τις γυναίκες να δοκιμάσουν το νέο
προϊόν του, αλλά πρέπει να δαπανήσει αρκετά για
να ξεφύγει από το επίπεδο της διαφήμισης που απο
σκοπεί στη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας.

Αύγουστος 1992/
Ιούλιος 1993

Αυστρία

[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]

σε εθνικές αγορές όπου δεν ασκούσε δραστηριότη
τες η Ρ&G (παρόλο που είχε ήδη μια παρουσία στην
Ευρώπη μέσω των κοινών επιχειρήσεών της στην
Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιταλία). Πά
ντως, το μέγεθος των δαπανών αυτών είναι σημαντι
κά υψηλότερο από εκείνες που πραγματοποίησαν οι
ανταγωνιστές της κατά την κυκλοφορία των αντί
στοιχων νέων προϊόντων τους. Για παράδειγμα, ενώ
η Ρ&G δαπάνησε [. . .] εκατομμύρια γερμανικά μάρ
κα κατά την κυκλοφορία σερβιετών ultra στη Γερμα
νία, η Johnson & Johnson δαπάνησε λιγότερο από
το [. . .] του ποσού αυτού . Οι αντίστοιχες δαπάνες
της Mölnlycke στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασί
λειο ήταν χαμηλότερες από το [. . .] των δαπανών
της Ρ&G.

(142) H Ρ&G συνέχισε επίσης να δαπανά πολύ μεγαλύτε
ρα ποσά από τους ανταγωνιστές της για όλες τις
μορφές εμπορικής προώθησης στα χρόνια που ακο
λούθησαν την κυκλοφορία της Always. Οι ανταγω
νιστές της ανταποκρίθηκαν αυξάνοντας τις δικές
τους τρέχουσες δαπάνες διατήρησης υφιστάμενης
πελατείας για να προασπίσουν τα μερίδια αγοράς
τους, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα:

πρώτο [. . .] (J) τα οποία φθάνουν το [. . .] (2) του
συνόλου των ετήσιων δαπανών για τα διαφημιστικά
μηνύματα του προϊόντος αυτού», δηλαδή [. . .] (3)
(') H χρονική περίοδος.
(2) Το πολλαπλάσιο.
(3) Το πολλαπλάσιο.

( 143) Ποσοστιαία αύξηση των δαπανών διαφήμισης και εμπορικής προώθησης για τις
σερβιέτες

\

1992/91

[. . .]

(141) H Επιτροπή δέχεται ότι τα στοιχεία αυτά αντιστοι
χούν στην κυκλοφορία ενός καινοτόμου προϊόντος

(139) H Ρ&G φαινόταν επίσης να εχει επίγνωση των
παραγόντων αυτών, και στα σχέδιά της για την
κυκλοφορία της Always στο Βέλγιο μιλά για «
υψηλό βαθμό ενημέρωσης αγοραστών κατά την
κυκλοφορία του προϊόντος [. . .] [δαπανώντας] μεγά
λα ποοά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά το

Εταιρεία

Δαπάνη
(εκατομμύρια
Ecu)

1993/92

UΚ

F

B

ΝL

UΚ

F

B

ΝL

Johnson
& Johnson

+ 63%

—

—

Αμετάβλητο

- 8%

—

—

+ 56%

Kaysersberg

—

+ 61%

Αμετάβλητο

—

—

Αμετάβλητο

- 18%

—
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l

1993/92

1992/91

Εταιρεία
UΚ

F

B

ΝL

UΚ

F

B

ΝL

Mölnlycke

+ 18%

- 17%

Αμετάβλητο

+ 21%

+ 38%

+ 87%

+ 118%

+ 35%

Kimberly-Clark

+ 77%

Αμετάβλητο

—

+ 8%

- 23%

+ 7,7%

—

Αμετά
βλητο

(144) H Ρ &G παραθέτει στοιχεία απο την DΜΒ&Β
σύμφωνα με τα οποία, μεταξύ 1989/90 και 1992/93, η
διαφήμιση ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλή

σεων προϊόντων γυναικείας υγιεινής στη Γερμανία
ανήλθε από [. . .] (') σε [. . .] (2). Αντίστοιχες είναι και
οι αυξήσεις από [. . .] (3) σε [. . .] (4) για τις απορρο
φητικές πάνες και [. . .] (5) σε [. . .] (6) για τα
απορρυπαντικά κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Έτ
σι, ενώ συνολικά η αναλογία των μεριδίων αγοράς
προς τις διαφημιστικές δαπάνες μπορεί να μην δια
φέρει από τις αναλογίες που ισχύουν για ορισμένα
άλλα καταναλωτικά αγαθά, οι φραγμοί εισόδου
στην αγορά λόγω του υψηλού επιπέδου των διαφη
μιστικών δαπανών είναι τώρα πολύ μεγαλύτεροι
από ότι ήταν κατά το χρόνο εισόδου της Ρ&G.
(145) Όσον αφορά τους φραγμούς εισόδου στην αγορά, η
σημαντική αύξηση που σημειώθηκε στο επίπεδο των
τρεχουσών δαπανών διατήρησης της υφιστάμενης
πελατείας έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο του
επιπέδου των δαπανών που πρέπει να πραγματοποι
ήσει ένας νεοεισερχόμενος, αν θέλει να βγεί από την
«αφάνεια» αυτής της τρέχουσας υποστήριξης του
σήματος, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί σημαντικά
το απόλυτο χρηματικό ποσό που απαιτείται για την

υπέρβαση αυτού του φραγμού εισόδου στην αγορά.
Επιπλέον, συνεπεία αυτής της αύξησης του επιπέ
δου των διαφημιστικών δαπανών αυξάνεται και το
ελάχιστο βιώσιμο μερίδιο αγοράς κατά την είσοδο,
δεδομένου ότι o δυνάμει εισερχόμενος γνωρίζει ότι,
για να χρηματοδοτήσει ανταγωνιστικά επίπεδα δια
φήμισης, πρέπει να εξασφαλίσει επαρκείς πωλήσεις.
Οι καθιερωμένες επιχειρήσεις, όπως η Ρ&G, με
μεγάλα μερίδια αγοράς μπορούν να καλύψουν τις
διαφημιστικές τους δαπάνες με πολύ μεγαλύτερο
όγκο πωλήσεων. Δεδομένου ότι μια διαφημιστική
εκστρατεία σε συγκεκριμένο περιοδικό ή ραδιοτηλε
οπτικό δίαυλο έχει σταθερό κόστος ανεξάρτητο από
τον κύκλο εργασιών τους προϊόντος που διαφημίζε
ται, υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στη
διαφήμιση. Έτσι, η αντίδραση εκ μέρους των καθιε
ρωμένων επιχειρήσεων με σημαντικά μερίδια αγοράς
έναντι των νεοεισερχομένων είναι φθηνή και εύκολη,
και μέχρις ότου o νεοεισερχόμενος εξασφαλίσει ανά
λογο μερίδιο αγοράς, οι καθιερωμένες επιχειρήσεις
έχουν πλεονέκτημα κόστους ως προς μια βασική
παράμετρο ανταγωνισμού.
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ
Μεταξύ

1 και 5% .
10 και 15% .
5 και 10% .
5 και 10% .
5 και 10% .
15 και 20% .

(146) Κατά συνέπεια, η αύξηση αυτή των δαπανών διαφή
μισης αυξάνει τον κίνδυνο όχι μόνο για τους δυνά
μει εισερχόμενους αλλά και για τους ανταγωνιστές,
ιδιαίτερα εικείνους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν
τους πόρους ή, το σημαντικότερο, τη θέληση να
δαπανήσουν τόσο μεγάλα ποσά.
(147) H διαφήμιση και η εμπορική προώθηση αποτελούν
εφάπαξ δαπάνες οι οποίες δεν είναι ανακτήσιμες σε
περίπτωση αποτυχίας στην αγορά. Έτσι, οι δύο
επιπτώσεις που περιγράφονται ανωτέρω θα αυξή
σουν θεαματικά τον χρηματοδοτικό κίνδυνο της
εισόδου στην αγορά, ακόμη και αν δεν αποτελούν
αυτές καθ' εαυτές ανυπέρβλητα εμπόδια και ακόμη
και αν υπάρχουν δυνητικοί ανταγωνιστές με τους
αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους: θα πρέπει να
υπάρχει όχι μόνο δυνατότητα εισόδου στην αγορά
αλλά και μια υγιής επιχειρηματική προοπτική.

Υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης

(148) Πριν από την πράξη αυτή, οι τρεις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις στη Γερμανία κατείχαν περισσότερο
από το 80 % της αγοράς σε αξία, ενώ στην Ισπανία
οι δύο κοινές επιχειρήσεις της Ρ&G κατείχαν από
μόνες τους το 80% . Μετά τη συγκέντρωση, οι δύο

μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη Γερμανία, η Ρ&G και
η J&J, θα μοιράζονται το [. . .] (7) της αγοράς κατ'
αξία (8), ενώ στην Ισπανία οι δύο κοινές επιχειρήσεις
της Ρ&G θα κατέχουν [. . .] (9) της αγοράς επιπλέον
συνεπεία της συγκέντρωσης. Αυτά τα υψηλά επίπε
δα συγκέντρωσης αποτελούν από μόνα τους εμπό
δια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Όσο υψηλό
τερο είναι το μερίδιο της ηγετικής επιχείρησης, τόσο
δυσκολότερο καθίσταται για έναν λιανοπωλητή να
μην προμηθεύεται το προϊόν της ηγετικής επιχείρη
σης και να προτιμά το προϊόν ενός νεοεισερχομένου.
Πέραν αυτού, διευκολύνει τις αντιδράσεις κατά των
νεοεισερχομένων από τις καθιερωμένες επιχειρήσεις,
οι οποίες μπορούν να προασπίσουν το χώρο της
έκθεσης των προϊόντων τους με ειδικές εκπτώσεις
για τους λιανοπωλητές ή πρόσθετες δαπάνες εμπορι
κής προώθησης μέσα στο κατάστημα και στα μέσα

(7) Μεταξύ 70 και 75% .

(8) O δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl-Hirschman στη Γερμανία
κατ' αξία υπολογίστηκε από την Επιτροπή ως εξής:
— πριν τη συγκέντρωση: 2670,
— μετά τη συγκέντρωση: 4110.
(9) Μεταξύ 1 και 5% .
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μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, οσο μεγαλύτερο
είναι το μερίδιο αγοράς των καθιερωμένων επιχειρή
σεων, τόσο μεγαλύτερα πλεονεκτήματα έχουν όσον
αφορά τις οικονομίες κλίμακας στη διαφήμιση και
άλλους τομείς. Τα γενικά έξοδα, όπως τα έξοδα
πωλήσεως και εμπορίας, καθώς και η ίδια η διαφή
μιση, μπορεί να κατανεμηθούν σε μεγαλύτερο αριθ
μό πωλήσεων προκειμένου να αποδεσμευθούν
μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα για τη διαφήμιση
και άλλες ενέργειες σε αντίδραση προς τους νεοει
σερχόμενους.

(149) Οι φραγμοί εισόδου στην αγορά που αναφέρθηκαν
ανωτέρω δεν είναι κατ' ανάγκη ανυπέρβλητοι, ιδίως
εάν ληφθούν υπόψη μεμονωμένα, αλλά όλοι μαζί
αποτελούν ένα πολύ ισχυρό αντικίνητρο για οποια
δήποτε επιχείρηση που σχεδιάζει να εισέλθει στην
αγορά αυτή. H Ρ&G κατόρθωσε να υπερπηδήσει
όλα τα εμπόδια συνδυάζοντας ένα καινοτόμο προϊ
όν με μια μαζική δειγματοδιανομή και διαφημιστική
εκστρατεία, αλλά ακριβώς συνεπεία αυτής της εισό
δου ορισμένα από τα εμπόδια, και ιδίως η διαφήμι
ση, η πρόσβαση στη λιανική πώληση και το υψηλό
επίπεδο συγκέντρωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά
μετά την είδοδο της Ρ&G.
(150) O αντικειμενικός χαρακτήρας αυτών των εμποδίων
διαπιστώνεται και από το ιστορικό της εισόδου των
διαφόρων επιχειρήσεων στη γερμανική αγορά. H
Kimberly-Clark κυκλοφόρησε το 1988/89 τις σερβιέ
τες με το σήμα Freedom στη Γερμανία, το οποίο
ποτέ δεν κατόρθωσε να αποκτήσει μερίδιο αγοράς
πάνω από 2% και το 1993 κατείχε μόλις 0,9% . Το
1979 η Mölnlycke εισήλθε στη γερμανική αγορά με
ένα καινοτόμο ανατομικού σχήματος προϊόν, το Lib
resse Formé, μέσω συμφωνίας διανομής που συνήψε
με τη Henkel Kosmetik, η οποία αποτελεί τμήμα της
Henkel ΑG. Παρά τη συμφωνία διανομής με τη
Henkel, η Mölnlycke δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει
ποσοστό υψηλότερο 35-40 % του σταθμισμένου
όγκου διανομής και τελικά αναγκάστηκε να
αποσυρθεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η
Unilever προσπάθησε να κυκλοφορήσει μια σερβιέ
τα με το σήμα Cosmea. Το προϊόν αυτό ήταν καινο
τόμο (εξαιρετικά λεπτή και σε ατομική συσκευασία)
αλλά παρ' όλα αυτά δεν είχε επιτυχία, και η Unile
ver πώλησε το σήμα στην Pelz, η οποία κατέχει το
3% της αγοράς με αυτό. Μεταξύ 1970 και 1985,
έγιναν πολλές ανεπιτυχείς απόπειρες για την καθιέ
ρωση του σήματος Vania στη Γερμανία από την
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(152) Στην περίπτωση της Αυστρίας, η έρευνα της Επιτρο
πής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, λόγω της διάρθρω
σης της αυστριακής αγοράς σερβιετών υγείας, τόσο
πριν όσο και μετά την εξαγορά της VPS από την
Ρ&G, η τελευταία δεν θα κατέχει δεσπόζουσα θέση
συνεπεία της εν λόγω πράξης. H Ρ&G κυκλοφόρησε
την Always στην Αυστρία το καλοκαίρι του 1992.
Απέσπασε σημαντικό μερίδιο αγοράς από την John
son & Johnson και από τη Rauscher, οι οποίες μαζί
με την Camélia θα εξασφάλιζαν στην Ρ&G μερίδιο
[. . .] O στην αυστριακή αγορά. H Ρ&G αντιμετωπί
ζει, ωστόσο, σήμερα δύο ανταγωνιστές με σημαντικά
μερίδια αγοράς: τη Johnson & Johnson, που κατείχε
προηγουμένως ηγετική θέση στην αγορά της
Αυστρίας, με [. . .] (2) και τη Rauscher με [. . .] (3)
μέσω των δύο καθιερωμένων σε εθνικό επίπεδο
σημάτων της (Senta, Cresta). H διάρθρωση της
αυστριακής αγοράς σερβιετών υγείας είναι, έτσι,
περισσότερο ισορροπημένη απ' ότι η αγορά της
Γερμανίας. Παρότι η θέση της Ρ&G θα ενισχυθεί
από την πράξη αυτή, η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν θα
της εξασφαλίσει δεσπόζουσα θέση, λόγω της ύπαρ
ξης των δύο άλλων προμηθευτών οι οποίοι κατέχουν
σημαντικά μερίδια αγοράς. Ενώ είναι δυνατόν η
Ρ&G να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της
στο μέλλον μέσω οργανικής ανάπτυξης, αυτό αποτε
λεί υπόθεση και εν πάση περιπτώσει η θέση της στην
αγορά θα οφείλεται όχι στη συγκέντρωση αυτή αλλά
στην οργανική ανάπτυξη.
(153) Στην περίπτωση της Ιταλίας, η Ρ&G θα αυξήσει το
μερίδιο αγοράς της, που ανέρχεται σε [. . .] (4), μόνο
κατά [. . .] (5) (κατ' αξία). Παρότι η Επιτροπή θεωρεί
ότι το μερίδιο αγοράς αποτελεί εκ πρώτης όψεως
απόδειξη δεσπόζουσας θέσης, δεν πιστεύει ότι αύξη
ση κατά [. . .] (6) θα αποτελέσει ενίσχυση δεσπόζου
σας θέσης.
(154) Με δεδομένη την ισχύ της Ρ&G στη Γερμανία και
τις επιπτώσεις που θα έχει η εκ μέρους της εξαγορά
της VPS για την ισπανική αγορά, πρέπει να εκτιμη
θεί κατά πόσον η Ρ&G θα είναι σε θέση, συνεπεία
της αύξησης του μεριδίου της στη γερμανική και
ισπανική αγορά σερβιετών που θα προκύψει από
την εξαγορά της VPS, να ενεργεί ανεξάρτητα από
τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της στις αγορές
αυτές σε μόνιμη βάση.

Kaysersberg.

H θέση της Ρ&G στην αγορά
Δεσπόζονσα θέση και δυνατότητα αμφισβήτησης

(151) Όπως φάνηκε παραπάνω, η Ρ&G θα κατέχει μεγά
λα μερίδια αγοράς μετά την πράξη συγχώνευσης στη
Γερμανία, στην Ισπανία, στην Αυστρία και στην
Ιταλία σε μια αγορά σερβιετών χαρακτηριζόμενη
από μεγάλους φραγμούς εισόδου σε αυτήν. Κατά τη
διαπίστωση του κατά πόσον η Ρ&G θα καταλάβει
δεσπόζουσα θέση στις αγορές αυτές, το ερώτημα
είναι σε ποιο βαθμό η θέση της θα περιορίζεται από
πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές ή από
λιανοπωλητές.

(155) H ταχύτητα και η επιτυχία της εισόδου της Ρ&G
στην Ευρώπη υπήρξε εξαιρετική. Απέσπασε μερίδια
αγοράς όχι μόνο από τα παραδοσιακά εθνικά σήμα
τα όπως η Camélia, αλλά και από τους ανταγωνιστές
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Μεταξύ 35 και 40% .
Μεταξύ 30 και 35% .
Μεταξύ 15 και 20% .
Μεταξύ 70 και 75% .
Λιγότερο από 1% .
Λιγότερο από 1% .
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της σε παγκόσμιο επίπεδο, ήτοι τους Johnson &
Johnson, Kimberly-Clark και Mölnlycke. Οι ανταγω
νιστές της Ρ&G ανέπτυξαν τα δικά τους καινοτόμα
προϊόντα και, προς απάντηση στην πρόκληση της
Always, αύξησαν θεαματικά τις δαπανες για την

εμπορική τους προώθηση προασπίζοντας τα μερίδια
αγοράς τους. Ωστόσο, η κυκλοφορία του προϊόντος
Always, σε συνδυασμό με τα άλλα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της Ρ&G, είχαν σαν αποτέλεσμα μια
εξαιρετικά γρήγορη οργανική ανάπτυξη.
(156) Οι σερβιέτες υγείας αποτελούν προϊόντα ως προς τα
οποία οι προμηθευτές απολαύουν σχετικά υψηλό
επίπεδο εμπιστοσύνης στο προϊόν και περιορισμένο

βαθμό επηρεασμού από τις τιμές. Οι γυναίκες πρέπει
να τα αγοράζουν σε τακτική βάση, αλλά αντιπροσω
πεύουν μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών μηνι
αίων εξόδων τους. Συνεπώς, στον τομέα του προϊό
ντος αυτού, η αύξηση των τιμών πέρα από τα
ανταγωνιστικά επίπεδα δεν θα οδηγήσει κατ' ανάγ
κη σε περιορισμό των πωλήσεων.
(157) H Ρ&G είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο τμήμα της αγοράς
«εξαιρετικά λεπτών» σερβιετών. Το προϊόν της απο
τελεί μια πρόσφατη καινοτομία και το μερίδιο της
στο σύνολο της αγοράς αυξάνεται με ταχύτητα. H
ισχύς της Ρ&G στο τμήμα της αγοράς με την ταχύ
τερη ανάπτυξη αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα
που αυξάνει την ισχύ της στην αγορά.
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υγείας είναι περίπου το ένα τρίτο εκείνου της Ρ&G
στην Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό στα πλαίσια
των οικονομιών κλίμακας από τη διαφήμιση που
ήδη αναφέρθηκαν. 'Εχοντας την ίδια αναλογία δια
φήμισης/πωλήσεων με τους ανταγωνιστές της, η
Procter & Gamble, μπορεί να προβεί σε τριπλάσιες
δαπάνες για εμπορική προώθηση σε απόλυτους
όρους. H οικονομική θέση της Ρ&G ενισχύεται
περαιτέρω από τη θέση που κατέχει σε , άλλες αγο
ρές, όπως οι σκόνες πλυσίματος και τα απορρυπα
ντικά, δεδομένου ότι ακόμη και αν οι πόροι δεν
μεταφέρονται μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματι
κών δραστηριοτήτων, η δυνατότητα ανάληψης
κινδύνου για κάθε μία από αυτές προσδιορίζεται
από τη συνολική ισχύ.

Ανταγωνιστική πίεση από τα ταμπόν

(161) H Ρ&G ισχυρίστηκε ότι ακόμη και αν υπάρχουν δύο
χωριστές αγορές προϊόντων για τα ταμπόν και τις
σερβιέτες, τα ταμπόν ασκούν μια ανταγωνιστική πίε
ση στην αγορά των σερβιετών, η οποία πρέπει να
ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση της συγκέντρωσης.
H Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η εν λόγω ανταγωνιστική
πίεση από τα ταμπόν είναι σημαντική όσον αφορά
τις τιμές.

(162) H πρώτη πλευρά^ του ζητήματος αυτού είναι o βαθ
(158) H Ρ&G είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμη
θευτές προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος στο λια
νικό μεπόριο ειδών παντοπωλείου. Πολλά από τα
σήματά της είναι από τα βασικά που πρέπει να έχει
o λιανοπωλητής («must-haves»), όπως η Always,
όπως δήλωσαν οι περισσότεροι από τους λιανοπω
λητές των οποίων τη γνώμη ζήτησε η Επιτροπή.
Έτσι η Ρ&G βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση
στις εμπορικές της σχέσεις με τους διανομείς ειδών
παντοπωλείου σε σύγκριση με πολλούς από τους
ανταγωνιστές της. Εξασφαλίζοντας ποσοστό [. . .] O
των πωλήσεων ειδών γυναικείας υγιεινής στο γερμα
νικό λιανικό εμπόριο, η Ρ&G έχει μια ισχυρή θέση
προκειμένου να επιτύχει πρόσβαση στα εμφανή
σημεία έκθεσης στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ
μάρκετ για τα νέα προϊόντα της.

(159) H Ρ&G διαθέτει σημαντική εμπειρία όσον αφορά
την ανάπτυξη και εμπορία καταναλωτικών προϊό
ντων εκτός του κλάδου των τροφίμων και αντιλαμ
βάνεται ότι οι πολύ επαχθείς αρχικές επενδύσεις
που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός σήματος
μπορεί παρ' όλα αυτά να είναι εξαιρετικά επικερ
δείς, εκτιμώμενες σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστη
μα.

(160) O κύκλος εργασιών της Ρ&G είναι υπερδιπλάσιος
εκείνου της Johnson & Johnson, του επόμενου σε
μέγεθος ανταγωνιστή της στον κλάδο των σερβιετών
υγείας. Το κυριότερο, o κύκλος εργασιών της John
son & Johnson και της Mölnlycke στις σερβιέτες
Π Μεταξύ 15 και 35% .

μός στον οποίο η γυναίκες αλλάζουν τις συνήθειές
τους για διάφορους λόγους άσχετους με την τιμή.
Μια αλλαγή στην αντισυλληπτική μέθοδο μπορεί να
συνεπάγεται αλλαγή και στη μέθοδο έμμηνης προ
στασίας, δεδομένου ότι το ενδομήτριο σπείραμα

μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αιμορραγία η οποία
αντιμετωπίζεται καλύτερα με σερβιέτα, ενώ το
αντισυλληπτικό χάπι περιορίζει την αιμορραγία και
διευκολύνει τη χρήση του ταμπόν. Οι γυναίκες δεν
μπορούν να χρησιμοποιούν ταμπόν αμέσως μετά τον
τοκετό και υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν σερ
βιέτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες
γυναίκες που πλησιάζουν την εμμηνόπαυση μπορεί
επίσης να χρησιμοποιούν μόνο σερβιέτες. Στις περι
πτώσεις αυτές, είναι φανερό ότι o ανταγωνισμός
μεταξύ των μεθόδων είναι μικρός είτε σε επίπεδο
τιμών είτε σε επίπεδο επιδόσεων (δεδομένου ότι η
μία μέθοδος υπερτερεί σαφώς έναντι της άλλης από
άποψη λειτουργικότητας). Ωστόσο, άλλες γυναίκες
μπορεί να αλλάξουν μέθοδο προστασίας και πάλι
όχι λόγω της τιμής αλλά εξαιτίας των χαρακτηριστι
κών προστασίας των μεθόδων. Ιδιαίτερα σημαντικές
στο σημείο αυτό είναι οι έφηβες που θέλουν να
πειραματισθούν και με τις δύο μεθόδους για να
διαπιστώσουν ποια τους ταιριάζει. Παρομοίως, είναι
πιθανό ορισμένες γυναίκες να αλλάζουν μέθοδο
προστασίας σε μεγαλύτερη ηλικία εξαιτίας των
χαρακτηριστικών προστασίας των δύο μεθόδων.
Αυτό μπορεί να οφείλεται π.χ. στην αντίληψη ότι οι
σερβιέτες αποτελούν «φυσιολογικότερη» μέθοδο ή
ότι τα ταμπόν είναι μια πλέον «σύγχρονη» μέθοδος
προστασίας.

(163) Υπάρχουν έτσι ομάδες γυναικών που αλλάζουν τις
συνήθειές τους για διάφορους λόγους άσχετους με
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την τιμή. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να γίνουν ανε
ξάρτητα από- τις σχετικές τιμές των προϊόντων και
αποτελούν δεδομένο στην αγορά το οποίο θα υπήρ
χε ανεξάρτητα αν η Ρ&G αυξήσει ή όχι τις τιμές των
σερβιετών της. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το επίπε
δο των μεταβολών που αντιστοιχεί στις γυναίκες
αυτές, αλλά ένας ανταγωνιστής υπολόγισε ότι στο
διάστημα των εννέα μηνών που έγινε η μελέτη αγο
ράς νοικοκυριών της ΑC Nielsen, περίπου το 4%
των γυναικών επρόκειτο να γεννήσουν ενώ το 3%
θα έφθανε στην εμμηνόπαυση, πράγμα το οποίο θα
απαιτούσε μεταβολή προς τις σερβιέτες. Πρέπει επί
σης να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές ως προς τις
αντισυλληπτικές μεθόδους και o εφηβικός πειραμα
τισμός. Με βάση το μέγεθος της μεταστροφής από
τη μία μέθοδο στην άλλη, όπως απορρέει από τη
μελέτη του δείγματος νοικοκυριών της ΑC Nielsen
(6-8% των αγορασθέντων προϊόντων και 13-18%
των γυναικών), το γεγονός ότι ένα μέρος της μετασ
τροφής αυτής είναι φαινομενικό παρά πραγματικό
εξαιτίας των μεγάλων κύκλων αγοράς και αποθή
κευσης και του αριθμού των γυναικών που
αλλάζουν μέθοδο προστασίας για λόγους άσχετους
με την τιμή, είναι σαφές ότι η μεταστροφή από τη
μια μέθοδο στην άλλη εξαιτίας της τιμής είναι πολύ
μικρή .

(164) Ωστόσο, ακόμη και αν η μεταστροφή εξαιτίας της
τιμής δεν ήταν πολύ μικρή, λόγω των χαμηλών
επιπέδων σταυροειδούς ελαστικότητας των τιμών
που διαπιστώθηκαν από τις μελέτες που προανα
φέρθηκαν, είναι σαφές ότι η αύξηση των τιμών θα
εξακολουθούσε να αποφέρει κέρδη στην Ρ&G εφό
σον τα έσοδα από τους καταναλωτές που κινδυνεύει

να χάσει θα ήταν λιγότερα από τα αυξημένα έσοδα
που θα κερδίσει από όλους τους άλλους καταναλω
τές.

(165) Όχι μόνον η αγορά των ταμπόν είναι διαφορετική
από εκείνη των σερβιετών, αλλά επιπλέον τα ταμπόν
δεν ασκούν ουσιαστική ανταγωνιστική πίεση επί των
σερβιετών, καθότι η επιλογή μεταξύ των δύο προϊ
όντων γίνεται με βάση παράγοντες που δεν σχετί
ζονται με την τιμή.

H αγοραστική ισχύς των εμπόρων λιανι
κής πώλησης ειδών διατροφής

(166) H Ρ&G προέβαλε τον ισχυρισμό ότι οι έμποροι
λιανικής πώλησης και οι διεθνείς όμιλοι ομαδικών
αγορών ασκούν, λόγω της σημαντικής αγοραστικής
τους δύναμης, ισχυρή ανταγωνιστική πίεση στον
τομέα των προϊόντων γυναικείας υγιεινής.
(167) Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι διεθνείς αγοραστι
κοί όμιλοι δεν έχουν και δεν αναμένεται να αποκτή
σουν στο άμεσο μέλλον σημαντικό ρόλο στην αγορά
σερβιετών υγείας. H διάρθρωση του λιανικού εμπο
ρίου στη Γερμανία χαρακτηρίζεται αναμφισβήτητα
από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ωστόσο, η ύπαρξη
αγοραστικής ισχύος ικανής να επηρεάσει την αντα
γωνιστική συμπεριφορά της Ρ&G δεν μπορεί προς
το παρόν να γίνει δεκτή για πολλούς λόγους. Σε
σύγκριση με άλλα προϊόντα, η ζήτηση σερβιετών
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υγείας παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό συγκέντρω
σης επειδή διατίθενται και από φαρμακεία και
drugstores. Λιγότερο από [. . .] (') των πωλήσεων της

Ρ&G (VPS: [. . .] (2) διατίθενται μέσω των τριών

μεγαλύτερων εμπόρων λιανικής πώλησης στη Γερμα
νία, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το
40 % του συνόλου των λιανικών πωλήσεων.
(168) Σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων («Sondergut
achten») για τις «Διαρθρώσεις και τον ανταγωνισμό
στην αγορά λιανικής πώλησης» που δημοσιεύτηκε
στις 18 Φεβρουαρίου 1994 βάσει του γερμανικού
νόμου περί περιορισμών του ανταγωνισμού από την
Monopolkommission, ομάδα ανεξάρτητων εμπειρο
γνωμόνων σε θέματα ανταγωνισμού που διορίζονται
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας, οι αγορές στις οποίες προμηθεύονται
τα προϊόντα τους οι γερμανοί έμποροι λιανικής
πώλησης δεν επηρεάζονται από την αγοραστική
ισχύ των εμπόρων αυτών, καθόσον οι προμηθευτές
ειδών παντοπωλείου έχουν εναλλακτικές δυνατότη
τες διάθεσης των προϊόντων τους και η ζήτηση στην
αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό.
Επιπλέον, η σημαντική ένταση του ανταγωνισμού
μεταξύ γερμανών εμπόρων λιανικής πώλησης στις
καταναλωτικές αγορές έχει πρόσθετες ανταγωνιστι
κές επιπτώσεις από πλευράς ζήτησης. O λιανικός
τομέας στην Ισπανία είναι πολύ περισσότερο κατα
κερματισμένος από ότι στη Γερμανία με αποτέλεσμα
να έχει πολύ μικρότερη ισχύ από το γερμανικό.
(169) Ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι οι έμποροι λιανικής
πώλησης βρίσκονται σε θέση ισχύος σε σχέση με

τους προμηθευτές ειδών παντοπωλείου, δεν είναι
δυνατό να μη ληφθεί υπόψη η καθοριστική επίδρα
ση που έχει στον τομέα των σερβιετών υγείας η
εμπιστοσύνη των πελατών στα προϊόντα αναγνωρι
σμένου σήματος και στις μεθόδους προστασίας που
αυτά προσφέρουν. Ακόμα και εάν οι έμποροι αυτοί
επεδίωκαν να μειώσουν τη διαπραγματευτική ισχύ
της Ρ&G περιορίζοντας τα αποθέματα προϊόντων
κάθε παραγωγού, θα εξακολουθούσαν, ωστόσο, να
υφίστανται τη διπλή επίδραση της στρατηγικής του
προμηθευτή και της ζήτησης των καταναλωτών, η
οποία τροφοδοτείται άλλωστε από τις διαφημιστικές
εκστρατείες του ίδιου του προμηθευτή. Οι πιέσεις
από πλευράς κατανάλωσης που δημιουργεί η διαφή
μιση υποχρεώνουν τους διανομείς να διατηρούν
αποθέματα προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος
προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση των κατανα

λωτών. Λαμβανομένης υπόψη της διαφημιστικής

ικανότητας της Ρ&G, οι έμποροι λιανικής πώλησης
είναι σχεδόν υποχρεωμένοι να κατέχουν αποθέματα
των βασικών προϊόντων «Always» και «Camélia»,
όπως δήλωσαν άλλωστε οι περισσότεροι έμποροι
των οποίων τη γνώμη ζήτησε η Επιτροπή.
(170) Εάν γίνει δεκτό ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης
διαθέτουν ορισμένη αντισταθμιστική ισχύ έναντι της
Ρ&G, πρέπει να εξεταστούν τα κίνητρα που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στη χρησιμοποίησή της.
Κατά την εισαγωγή των σερβιετών «Always» στην
(') Λιγοτερο απο 50% .
(2) Λιγότερο από 50% .
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αγορά, η Ρ&G προέβαλε, στα έντυπα εμπορικής
προώθησης που απέστειλε στους διανομείς, το επι
χείρημα ότι το νέο προϊόν έχει υψηλή προστιθέμενη
αξία και ότι οι διανομείς που διατηρούν αποθέματα
του προϊόντος αυτού θα καρπωθούν έτσι μέρος της
αυξημένης τιμής πώλησής του. Επομένως, η αύξηση
των τιμών θα είχε ως μόνη επίπτωση τη διεύρυνση
των περιθωρίων κέρδους των διανομένων. Επιπλέον

(174) Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα προϊοντα που
διατίθενται με σήμα καταστήματος λιανικής πώλη

σης αντιπροσωπεύουν το [. . .] (4) κατ' αξία και το
[. . .] (5) κατ' όγκο της γερμανικής αγοράς σερβιετών
και πωλούνται στο ήμισυ περίπου της τιμής των
προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος πρώτης κατη
γορίας. Διευκρινίστηκε επίσης ανωτέρω ότι o αντα
γωνισμός εκ μέρους των προϊόντων αυτών στη Γερ
μανία και την Ισπανία είναι πολύ περιορισμένος,
λαμβανομένων υπόψη των διαφορών τιμής και ποιό
τητας. Τα προϊόντα με σήμα καταστήματος παρέ
χουν απλώς μια εναλλακτική δυνατότητα στους
καταναλωτές σε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικών
αυξήσεων των τιμών των προϊόντων αναγνωρισμέ
νου σήματος. Υπάρχει πράγματι ένα σημείο πέραν
του οποίου o καταναλωτής θεωρεί, ακόμα και σε
αυτή την αγορά, ότι η αυξημένη αποτελεσματικότη
τα του προϊόντος αναγνωρισμένου σήματος σε σχέ
ση με εκείνο που διατίθεται με σήμα καταστήματος
δεν δικαιολογεί τη διαφορά τιμής. Ωστόσο, λαμβα
νομένης υπόψη της περιορισμένης επίπτωσης των
τιμών στη συμπεριφορά των καταναλωτών στην
αγορά αυτή, δεν είναι πιθανό ότι τα προϊόντα σήμα
τος καταστήματος μπορούν να περιορίσουν τις
αυξήσεις τιμών των προϊόντων αναγνωρισμένου
σήματος, εκτός εάν αυτές είναι υπερβολικές.

λαμβανομένης υπόψη της σχετικά περιορισμένης

επίδρασης των τιμών στη συμπεριφορά των κατανα
λωτών στον τομέα αυτό, της εμπιστοσύνης τους στα
διάφορα προϊόντα αναγνωρισμένου σήματος και
των επιπτώσεων της διαφήμισης, η οποία μειώνει
την ελαστικότητα της τιμής του διαφημιζόμενου
προϊόντος, οι διανομείς μπορούν να μετακυλίουν
την αύξηση στους καταναλωτές χωρίς μείωση του
όγκου των πωλήσεών τους. Κατά συνέπεια, ένας
έμπορος λιανικής πώλησης έχει ελάχιστα κίνητρα να
αντισταθεί σε μια αύξηση των τιμών από την Ρ&G.
(171) Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι μετά τη
συγκέντρωση, οι έμποροι λιανικής πώλησης θα επι
διώξουν να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές
τους, δεδομένου ότι η Ρ&G θα προμηθεύει εφεξής
τα δύο σημαντικότερα προϊόντα αναγνωρισμένου
σήματος στη Γερμανία. Οι έμποροι λιανικής πώλη
σης είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα απρόθυμοι να διαγρά
ψουν από τους καταλόγους τους προϊόντα πρώτης
κατηγορίας όπως οι σερβιέτες «Always» και «Camé
lia», τα οποία έχουν ευρεία καταναλωτική στήριξη,
υψηλό περιθώριο κέρδους και, ως εκ τούτου, σημα
ντικό κύκλο εργασιών, παρόλο που είναι νέα και μη
δοκιμασμένα προϊόντα. .

(175)

Οι σημερινοί ανταγωνιστές

(172) O σημαντικότερος ανταγωνιστής της Ρ&G στη Γερ
μανία είναι η Johnson & Johnson, η οποία διαθέτει
μερίδιο αγοράς [. . .] (!). Τα προϊόντα της δεν είναι
αισθητά κατώτερης ποιότητας από της Ρ&G (τον
Αύγουστο του 1992 εισήγαγε στην αγορά μια νέα
μορφή εξαιρετικά λεπτών σερβιετών), αλλά το μερί
διο αγοράς της μειώθηκε κατά το ήμισυ (από το
[. . .] (2) στο οποίο ανερχόταν πριν) κατά τα δυόμισι
χρόνια που μεσολάβησαν από την εισαγωγή των
σερβιετών «Always». Μεταξύ των ετών 1990 και
1991 , η Johnson & Johnson αύξησε κατά 90% τη
διαφημιστική στήριξη του αναγνωρισμένου σήματος
της «Silhouette» για να αντιμετωπίσει την εισαγωγή
του «Always» στην αγορά τον Ιούλιο του 1991 , αλλά
φαίνεται ότι η επιτυχία της προσπάθειας αυτής ήταν
περιορισμένη. Στην Ισπανία, η Johnson & Johnson

■
(176)

είναι η μόνη άλλη πολυεθνική που ασκεί δραστηριό
τητες στην αγορά σερβιετών, αλλά το μερίδιο αγο

ράς είναι [. . .] (3) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί σημαντική ανταγωνιστική
απειλή για τις κοινές επιχειρήσεις της Ρ&G.

(173) Υπάρχουν δύο άλλοι μικροί ανταγωνιστές στη Γερ
μανία, η Pelz και η Hedwigsthal. Και στις δύο
περιπτώσεις, πρόκειται για οριακούς ανταγωνιστές,
με μερίδια αγοράς μικρότερα από 5 % και προϊόντα
δεύτερης κατηγορίας. Δεν διαθέτουν ούτε τους
πόρους ούτε τα απαιτούμενα προϊόντα για να απει
λήσουν σοβαρά τη θέση της Ρ&G στην αγορά ή να
επηρεάσουν τη συμπεριφορά της.
(') Μεταξύ 10 και 15% .
(2) Μεταξύ 25 και 30% .
(3) Μεταξύ 1 και 5 % .
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(177)

Δυνητικός ανταγωνισμός
Για να εκτιμηθεί o βαθμός στον οποίο η πραγματική
ή η δυνητική είσοδος νέων ανταγωνιστών μπορεί να
επηρεάσει τη συμπεριφορά της Ρ&G στη γερμανική
και ισπανική αγορά, πρέπει να εξεταστεί εάν η
είσοδος αυτή είναι πιθανή, εάν θα έχει ουσιαστικό
αποτέλεσμα από ανταγωνιστική άποψη και εάν η
πραγματοποίησή της είναι δυνατή εντός χρονικού
διαστήματος αρκετά περιορισμένου ώστε να μην
επιτρέπει στην Ρ&G να αξιοποιήσει την ισχύ της
στην αγορά.
H πρώτη ομάδα ανταγωνιστών που θα μπορούσαν
ενδεχομένως να εισέλθουν στη γερμανική και στην
ισπανική αγορά' είναι οι προμηθευτές ειδών γυναι
κείας υγιεινής των οποίων οι δραστηριότητες δεν
επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη χώρα ή ομάδα
χωρών. Στη Γερμανία, η Mölnlycke, η Kaysersberg
και ακόμα και η Kimberley-Clark, στο βαθμό που το
μερίδιο της στη γερμανική αγορά είναι πολύ μικρό
και παρουσιάζει πτωτική τάση, μπορούν να θεωρη
θούν ως δυνητικοί ανταγωνιστές. Εκτός από τις
εταιρείες που είναι σήμερα παρούσες στην ευρωπαϊ
κή αγορά, υπάρχουν δύο ομάδες εταιρειών που θα
μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν ως δυνητικοί νέοι
ανταγωνιστές: οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα
υγειονομικής προστασίας, όπως οι ιαπωνικές Unich
arm και Kao και οι εταιρείες που ειδικεύονται στην
παραγωγή προϊόντων που διατίθενται με σήμα
καταστήματος, όπως η Confab (ΗΠΑ) και η Dispo
sable Soft Goods (Χονγκ Κονγκ), καθώς και άλλες
εταιρείες που παράγουν καταναλωτικά αγαθά ανα
γνωρισμένου σήματος.
H Kao. και η Unicharm είναι οι μόνοι σημαντικοί
παραγωγοί προϊόντων γυναικείας υγιεινής που δεν
ασκούν προς το παρόν δραστηριότητες στην αγορά
του ΕΟΧ (μολονότι η Unicharm έχει δημιουργήσει
κοινή επιχείρηση με την Mölnlycke στην αγορά
απορροφητικών πανών). Οι εταιρείες αυτές δεν δια
θέτουν, ωστόσο, εμπειρία εμπορικής προώθησης και
δίκτυα διανομής στην Ευρώπη. Μια ιαπωνική επι

(4) Μεταξύ 10 και 15% .
(5) Μεταξύ 20 και 25% .
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χεια στη δοκιμή, στη δειγματοδιανομή και στην
ενεργό εμπορική προώθησή του προτού το εισαγάγει
στην αγορά. Επιπλέον, τόσο το είδος της επένδυσης
που απαιτείται για την είσοδο στη γερμανική και
στην ισπανική αγορά, ιδίως με τη θέση που κατέχει
ήδη η Ρ&G, όσο και o σχετικός κίνδυνος, συνεπά
γονται ότι η διείσδυση αυτή, εάν επιτευχθεί, δεν
μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστη
μα μέσω της επιτυχούς αξιοποίησης βραχυπρόθε
σμων διαφορών επιπέδων τιμών, αλλά θα συνιστά
μακροπόθεσμη στρατηγική απόφαση του νεοεισερ
χόμενου σύμφωνα με την οποία παρά τα εμπόδια
και τις δυσχέρειες, η γερμανική και η ισπανική
αγορά προσφέρουν αποδοτικές επιχειρηματικές ευ
καιρίες και η είσοδος σε αυτές έχει πρωταρχική
σημασία. Δεν είναι, επομένως, πιθανό ότι η απειλή
νέων ανταγωνιστών μπορεί να επηρεάσει τη συμπε
ριφορά της Ρ&G, στο βαθμό που αυτή γνωρίζει ότι
το κόστος και οι κίνδυνοι κάθε προσπάθειας εισό
δου στην αγορά είναι πολύ υψηλοί ακόμα και για
τον πλέον αποφασισμένο νεοεισερχόμενο, καθώς και
ότι τα μέσα που είναι αναγκαία για την επιτυχία της
προσπάθειας αυτής είναι τόσο σημαντικά ώστε να
καθιστούν αδύνατη την ταχεία λήψη της σχετικής
απόφασης ή την ταχεία εισαγωγή νέου προϊόντος
στην αγορά.

χείρηση δήλωσε οτι είναι «σχεδόν αδύνατον» να
εισέλθει στην αγορά σερβιετών του ΕΟΧ, λαμβανο
μένης υπόψη της θέσης της Ρ&G στην Ευρώπη, και
ότι η δημιουργία δικού της δικτύου διανομής μόνο
για την πώληση απορροφητικών προϊόντων θα ήταν
πολύ δαπανηρή. Οι παραγωγοί καταναλωτικών
προϊόντων, όπως η Unilever, η Nestlé και η Phillips
Morris, διαθέτουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα όχι
όμως και την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα της
γυναικείας υγιεινής και στις σχετικές αγορές. Θα
ήταν επιπλέον υποχρεωμένες να δημιουργήσουν
εντελώς νέα προϊόντα και σήματα.

(178) Παρότι φαίνεται ότι υπάρχουν πράγματι ορισμένοι
δυνητικοί ανταγωνιστές, το ερώτημα που πρέπει να
τεθεί είναι εάν αυτοί είναι πιθανό να εισέλθουν στη
γερμανική ή στην ισπανική αγορά εντός των επόμε
νων δύο ή τριών ετών ή μετά από μια υπερβολική
αύξηση των τιμών στις αγορές αυτές. Όπως ήδη
αναφέρθηκε για τη Γερμανία κατά τα τελευταία 10
έως 15 χρόνια σημειώθηκαν πολλές αποτυχημένες
προσπάθειες εισόδου στην αγορά αυτή, γεγονός που
αντικατοπτρίζει τις δυσχέρειες κάθε προσπάθειας
διείσδυσης που δεν είναι αντίστοιχη με εκείνην που
ανέπτυξε η Ρ&G κατά την εισαγωγή των σερβιετών
«Always».

(179) Όπως διευκρινίστηκε κατά την εξέταση των εμπο
δίων για την είσοδο νέων ανταγωνιστών, η συνέχιση
οιασδήποτε δραστηριότητας στην αγορά σερβιετών
εξαρτάται από την πλήρη επιτυχία της αρχικής
διείσδυσης, η οποία απαιτεί τον αποτελεσματικό
συνδυασμό ενός προϊόντος που θεωρείται καινοτόμο
από τον καταναλωτή και μιας ιδιαίτερα σημαντικής
προσπάθειας διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.
H τελευταία αυτή προϋπόθεση είναι απαραίτητη για
την ταχεία διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και του
δικτύου διανομής. Οι ανταγωνιστές της Ρ&G εκτι
μούν ότι μόνο ένα μερίδιο 15-20% μπορεί να εξα
σφαλίσει σε διαρκή βάση τους πόρους προς χρημα
τοδότηση των δαπανών διαφήμισης που επιτρέπουν
τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και επαρκούς
επιπέδου λιανικής διανομής (το οποίο υπολογίζεται
από τους ανταγωνιστές της εταιρείας αυτής στη
γερμανική αγορά σε περίπου 70% ). Ένα ελάχιστο
μερίδιο αγοράς είναι επίσης αναγκαίο για την αξιο
ποίηση ενδεχόμενων οικονομιών κλίμακας, ιδίως
όσον αφορά τη διαφήμιση. H προϋπόθεση κατοχής
ελάχιστου μεριδίου αγοράς περιορίζει, επομένως,
ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες εισόδου στην
αγορά. Οι πιθανότητες επιτυχίας μιας στρατηγικής
διείσδυσης που βασίζεται περισσότερο στη μείωση
των τιμών για τα υφιστάμενα σήματα παρά στην
ενεργό εμπορική προώθησή τους είναι ελάχιστες,
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επίπτωσης των τιμών στη συμπεριφορά των κατανα
λωτών και των αναγκαίων μέσων για τη χρηματοδό
τηση της διαφήμισης που απαιτείται προκειμένου να
πεισθούν οι καταναλωτές που έχουν ήδη εμπι
στοσύνη σε ένα σήμα να στραφούν προς άλλο προϊ
όν και να εξασφαλιστεί έτσι η λιανική διανομή και οι
πωλήσεις του τελευταίου αυτού.
(180) Ακόμα και εάν μια εταιρεία αποφάσιζε να εισέλθει
στην αγορά, η απόφαση αυτή θα είχε μακροπρόθε
σμο χαρακτήρα και δεν θα αποτελούσε άμεσο περιο
ρισμό στην υπερβολική αύξηση των τιμών. Οι σερ
βιέτες υγείας δεν είναι βασικό προϊόν και η νεοει
σερχόμενη εταιρεία είναι υποχρεωμένη, σε ορισμένες
περιπτώσεις, να αναπτύξει νέο σήμα και, ενδεχομέ
νως, καινοτόμο προϊόν και να προχωρήσει στη συνέ-
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(181) Στην Ισπανία, ωστόσο, η αύξηση του μεριδίου αγο
ράς της Ρ&G, χωρίς να είναι βέβαια πολύ μεγάλη
([. . .] O κατ' αξία), παραμένει ουσιαστική, λαμβα
νομένου υπόψη τόσο του ιδιαίτερα σημαντικού μερι
δίου αγοράς που κατέχει ήδη η Ρ&G ([. . .] (2) κατ'
αξία), όσο και του γεγονότος ότι με τη συναλλαγή
αυτή η Ρ&G αποκλείει το ενδεχόμενο εισόδου άλ
λων ανταγωνιστών στην ισπανική αγορά μέσω της
αγοράς του σήματος «Camélia». Εκτός από το «Ca
mélia», μόνον η Johnson & Johnson διαθέτει στην
αγορά αυτή σήματα υψηλής ποιότητας, με οριακά
μερίδια αγοράς («Silhouette» [. . .] (3), «Serena» και
«Vespré» [. . .] (4). Τα σήματα των άλλων παραγω
γών αντιπροσωπεύουν συνολικά [. . .] (5) της αγοράς
και τα προϊόντα σήματος καταστήματος [. . .] (6). Με
τόσο περιορισμένα μερίδια αγοράς, οι ανταγωνιστές
αυτοί δεν είναι σε θέση να επηρεάσουν τις πωλήσεις
των δύο προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος των
κοινών επιχειρήσεων της Ρ&G, τα οποία αντιπροσω
πεύουν, αντίστοιχα [. . .] (7) και [. . .] (8). Λαμβανομέ
νου υπόψη του υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης στα
προϊόντα αναγνωρισμένου σήματος που παρατηρεί
ται στον τομέα αυτό και της ισχυρής θέσης των
σημάτων «Arboria» και «Evax» στα ισπανικά δίκτυα
λιανικών πωλήσεων, η απόκτηση ενός από τα ενα
πομένοντα σήματα υψηλής ποιότητας ενισχύει τη
δεσπόζουσα θέση των κοινών επιχειρήσεων της
Ρ&G στην Ισπανία.

(182) Κατά την άποψη της Επιτροπής, η εν λόγω δε
σπόζουσα θέση είναι πιθανό να βλάψει τους κατα
ναλωτές ποικιλοτρόπως, ιδίως στη γερμανική αγο
ρά:

— ως προς τις τιμές: η Ρ&G θα είναι σε θέση να
αυξήσει τις τιμές τόσο για τις Camélia όσο και
(1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Μεταξύ 1 και 5% .
Μεταξύ 75 και 80% .
Λιγότερο από 1 % .
Λιγότερο από 1% .
Μεταξύ 5 και 10% .
Μεταξύ 10 και 15% .
Μεταξύ 45 και 50% .
Μεταξύ 30 και 35 % .
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για τις Always ανεξάρτητα απο τις ανταγωνιστι
κές αντιδράσεις των άλλων προμηθευτών. H
δυνατότητά της αυτή οφείλεται στη δεσπόζουσα
θέση που κατέχει στην αγορά της Γερμανίας και
στην σχετικά χαμηλή ευαισθησία των καταναλω
τών στις μεταβολές των τιμών στην εν λόγω
αγορά. H Ρ&G έχει τη δυνατότητα αυτή κυρίως
στον τομέα των πολύ λεπτών σερβιετών όπου o
μόνος ανταγωνιστής για τις Camélia και τις Al
ways είναι οι Silhouettes της Johnson & Johnson.
Επιπλέον, η Johnson & Johnson, ως o πλησιέστε
ρος ανταγωνιστής της, ενδέχεται να ακολουθήσει
τις αυξήσεις των τιμών που μπορεί να εισαγάγει
η Ρ&G προκειμένου να ανακτήσει την αποδοτι
κότητά της στη γερμανική αγορά σερβιετών όπου
σημειώνει ζημίες,

— ως προς την καινοτομία και την ποιότητα: η εν
λόγω εξαγορά καταργεί τον ανταγωνισμό σε επί
πεδο καινοτομίας μεταξύ της VPS και της Ρ&G.
Οι Camélia και οι Always χρησιμοποιούν τεχνο

λογία της Ρ&G και οι τυχόν καινοτομίες που
μπορεί να αναπτύξει η VPS, είτε ή ίδια είτε μέσω
τρίτου, δεν πρόκειται να φθάσουν στους κατανα
λωτές. Και πάλι o μόνος σοβαρός ανταγωνιστής
σε επίπεδο καινοτομίας είναι η Johnson & John
son,

— ως προς την επιλογή: η εξαγορά από την Ρ&G
δεν πρόκειται μάλλον να οδηγήσει σε άμεση
μείωση των επιλογών των καταναλωτών. Ωστό
σο, είναι πολύ πιθανό, σε μεταγενέστερο χρονικό
σημείο η Ρ&G να προβεί σε εξορθολογισμό της
σειράς προϊόντων που αποτελούν παραλλαγές
της Camélia και της Always προκειμένου να
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των
δραστηριοτήτων της στον τομέα των σερβιετών
στη Γερμανία, με αποτέλεσμα τη μείωση των
προσφερόμενων στους καταναλωτές επιλογών.
Συμπέρασμα

(183) Λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της
έρευνας, και ιδίως της εξέτασης των μεριδίων αγο
ράς, των εμποδίων εισόδου στην αγορά και της
δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι εξακο
λουθούν να υπάρχουν στη γερμανική και στην ισπα
νική αγορά σερβιετών υγείας παράγοντες λόγω των
οποίων η απόκτηση της VPS από την Ρ&G, ακόμα
και μετά την εκχώρηση των δραστηριοτήτων της
VPS στον τομέα των βρεφικών πανών, θα επιτρέψει
στην Ρ&G μετά τη συγκέντρωση να ενεργεί στις
αγορές αυτές ανεξάρτητα από τους καταναλωτές
και τους ανταγωνιστές της.
(184) Στη Γερμανία, η Ρ&G θα κατέχει μετά τη συγκέ
ντρωση μερίδιο αγοράς [. . .] (*) κατ' αξία και
[. . .] (2) κατ' όγκο, ενώ o αμέσως επόμενος ανταγω
νιστής της θα κατέχει μόνο το [. . .] (3) κατ' αξία και
[. . .] (4) κατ' όγκο της αγοράς. Το υπόλοιπο μερίδιο
αγοράς θα κατανέμεται μεταξύ άλλων προμηθευτών
και προϊόντων με σήμα καταστήματος. Τα στοιχεία
αυτά

(1)
(2)
(3)
(4)

Μεταξύ 60 και 65% .
Μεταξύ 40 και 45% .
Μεταξύ . 10 και 15% .
Μεταξύ 5 και 10% .
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λαμβάνουν υπόψη την αρχική προσφορά της Ρ&G
να απαλλαγεί από τις δραστηριότητες εκτός Camélia
στον τομέα της γυναικείας υγιεινής της VPS (η
προσφορά αυτή αργότερα αντικαταστάθηκε από άλ
λη όσον αφορά την εκχώρηση των δραστηριοτήτων
Camélia — βλ. σημείο 8). Με βάση τα στοιχεία αυτά,
καθώς και τους φραγμούς εισόδου στη γερμανική
αγορά και το ιστορικό των προσπαθειών εισόδου σε
αυτήν, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αγοραία ισχύς της
Ρ&G δεν θα υποστεί περιορισμούς από τρέχοντες ή
δυνητικούς ανταγωνιστές. Όντως, η απόκτηση της
VPS και του σημαντικού γερμανικού σήματος της
Camélia, που είναι και το τελευταίο μείζον εθνικό
ανεξάρτητο σήμα, θα καταστήσει δυσκολότερη την
είσοδο άλλων προμηθευτών στη γερμανική αγορά,
υποχρεώνοντάς τους να εισέλθουν de novo αντί
μέσω της απόκτησης υφιστάμενης εταιρείας.

(185) Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση κατά [. . .] (5) του
μεριδίου αγοράς της Ρ&G στην Ισπανία θα ενι
σχύσει τη δεσπόζουσα θέση της σε μια αγορά η
οποία είναι απομονωμένη εξαιτίας του υψηλού βαθ
μού συγκέντρωσης. Όχι μόνον θα ενισχυθεί μια ήδη
δεσπόζουσα θέση αλλά το σήμα Camélia, το οποίο
θα αποτελούσε ενδεχομένως το μέσο εισόδου ενός
άλλου προμηθευτή, θα χαθεί.

VI. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΑΒΕΙ H Ρ&G

(186) H Ρ&G πρότεινε να τροποποιήσει το αρχικό σχέδιο
συγκέντρωσης όπως είχε κοινοποιηθεί, αναλαμβά
νοντας τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
H Ρ&G αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις
έναντι της Επιτροπής όσον αφορά τις δραστηριότη

τες της VPS στον τομέα των προϊόντων γυναικείας
υγιεινής υπό το σήμα Camélia, στις οποίες συγκατα
λέγονται τα εξής: i) η μονάδα παραγωγής στο Forch
heim και οι γραμμές παραγωγής που είναι αφιερω
μένες στην παραγωγή προϊόντων γυναικείας υγιει
νής* ii) το σήμα Camelia· iii) όλα τα λοιπά περιου
σιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτελούν
μέρος ή απαιτούνται για τη διεξαγωγή των δραστη
ριοτήτων της VPS στον τομέα των προϊόντων γυναι
κείας υγιεινής υπο το σήμα Camélia (στο εξής ανα
φερόμενες ως «δραστηριότητες Camélia»).

1 . H Ρ&G υπόσχεται ότι, μόλις καταστεί πρακτικά
δυνατό και εφόσον η Επιτροπή λάβει ευνοϊκή
απόφαση βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4064/89 και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο
μέχρι την ολοκλήρωση της απόκτησης των μετο
χών της VP, θα διορίσει έναν ανεξάρτητο δια
χειριστή τον οποίο πρέπει να εγκρίνει η Επιτρο
πή, o οποίος θα ενεργεί εξ ονόματος της επιτη
ρώντας την καθημερινή διαχείριση των δραστη
ριοτήτων υπό το σήμα Camélia προκειμένου να
διασφαλισθεί η διηνεκής βιωσιμότητα και η
αγοραία αξία τους καθώς και o ταχύς διαχωρι
σμός τους από τις υπόλοιπες δραστηριότητες
της Ρ&G (στο εξής αναφερόμενος ως «διαχειρι(5) Μεταξύ 1 και 5% .
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στης»). O διαχειριστής θα εξουσιοδοτήσει ταυ
τόχρονα την εταιρεία Goldman Sachs Internatio
nal Ltd (στο εξής «Goldman Sachs») να διεξάγει
εξ ονόματος του καλόπιστες διαπραγματεύσεις
με ενδιαφερομένους τρίτους με σκοπό την
πώληση των δραστηριοτήτων Camélia. H Ρ&G
θα συνάψει συμφωνία με το διαχειριστή και την
Goldman Sachs επί της αμοιβής τους, υπό την
προϋπόθεση ότι ένα μέρος της αμοιβής της
Goldman Sachs θα εξαρτάται από την πώληση
των δραστηριοτήτων Camélia.

2. H Ρ&G υπόσχεται οτι θα δώσει στο διαχειριστή
αμετάκλητη εντολή να βρεί έναν κατάλληλο
αγοραστή για τις δραστηριότητες Camélia εντός
[. . .] υπό την προϋπόθεση ότι o αγοραστής θα
πρέπει να αποτελεί βιώσιμο υφιστάμενο ή υπο
ψήφιο ανταγωνιστή ανεξάρτητο και μη έχοντα
ουδεμία σχέση με την Ρ&G. O ανταγωνιστής
πρέπει να διαθέτει οικονομικούς πόρους και
αποδεδειγμένη εμπειρία στις αγορές καταναλω
τικών προϊόντων, που θα του επιτρέψουν να
διατηρήσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητες
Camélia σε ενεργό ανταγωνισμό με τις δραστη
ριότητες της Ρ&G στον τομέα της γυναικείας
υγιεινής στις διάφορες αγορές αναφοράς. [. . .]
H Ρ&G θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα προκει
μένου να ενθαρρύνει το προσωπικό που σήμερα
απασχολείται στις δραστηριότητες Camélia,
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού πωλή
σεων και του διοικητικού προσωπικού, να ανα

λάβουν θέσεις απασχόλησης με τον ανεξάρτητο
τρίτο. H Ρ&G θα θεωρηθεί ότι έχει εκπληρώσει
την παρούσα δέσμευσή της εφόσον, εντός χρονι
κού διαστήματος [. . .] συνάψει δεσμευτική επι
στολή προθέσεως για την πώληση των δραστη
ριοτήτων Camélia, υπό την προϋπόθεση ότι η εν
λόγω πώληση θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμί
ας η οποία θα συμφωνηθεί με την Επιτροπή. H
Ρ&G αναλαμβάνει τη δέσμευση να παράσχει,
επί της συνήθους εμπορικής βάσης, κάθε βοή
θεια που θα της ζητήσουν o διαχειριστής και η
Goldman Sachs πριν από την πώληση των δρα
στηριοτήτων Camélia σε τρίτο ενδιαφερόμενο.

3. Στις εκθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω (ση
μείο 10), o διαχειριστής θα αναφέρει προς την
Επιτροπή αν πιστεύει ότι o αγοραστής με τον
οποίον προτίθεται να συνάψει επιστολή προθέ
σεως πληροί τα κριτήρια του καταλλήλου αγο
ραστή που αναφέρονται ανωτέρω (σημείο 2)
καθώς και εάν θεωρεί ότι πρέπει να συνεχι
σθούν οι διαπραγματεύσεις μαζί του . Εάν η
Επιτροπή δεν εκφράσει επίσημα αντιρρήσεις για
την αξιολόγηση του αγοραστή από το διαχειρι
στή εντός μιας εβδομάδας από τη λήψη της
εκθέσεώς του, οι διαπραγματεύσεις με τον υπο
ψήφιο αγοραστή μπορούν να συνεχισθούν.

4. Υπο την προϋποθεση ότι οι προσφορές έχουν
υποβληθεί από εγκεκριμένους αγοραστές
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (ση
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μείο 3), μόνον η Ρ&G μπορεί να δεχθεί προσφο
ρά η να επιλέξει εκείνην που κρίνει καλύτερη σε
περίπτωση περισσότερων προσφορών. H αξία
των προσφορών θα καθορίζεται από την προ
σφερόμενη τιμή συν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις
που επηρρεάζουν την αξία των εν λόγω προ
σφορών.
5. Εφόσον έχει υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία
για την πώληση των δραστηριοτήτων Camélia, o
αγοραστής συμμετέχει στις τυχόν διεξαγόμενες
συμβατικές διαπραγματεύσεις για την προμή
θεια προϊόντων γυναικείας υγιεινής με γερμα
νούς διανομείς λιανικής προκειμένου να δια
σφαλισθεί η διατήρηση της βιωσιμότητας των
δραστηριοτήτων Camélia. Μέχρι να υπογραφεί
μια τέτοια δεσμευτική συμφωνία, στις εν λόγω
δαπραγματεύσεις συμμετέχει o διαχειριστής.

6. H Ρ&G υπόσχεται ότι, εντός της περιόδου [. . .]
που προαναφέρεται (σημείο 2) και οπωσδήποτε
πριν από την ολοκλήρωση της πώλησης των
δραστηριοτήτων Camélia σε τρίτο, η μονάδα
παραγωγής στο Forchheim θα προετοιμασθεί
προς μεταβίβαση σε τρίτο ενδιαφερόμενο και,
συγκεκριμένα, ότι η διαχείριση της μονάδας
αυτής θα είναι δυνατή ξεχωριστά από τη διαχεί
ριση της Ρ&G.
7. Πριν απο την ολοκλήρωση της πώλησης των
δραστηριοτήτων Camélia προς τρίτο ενδιαφερό
μενο, η Ρ&G θα διασφαλίσει ότι οι δραστηριό
τητες Camélia αποτελούν χωριστή και πωλήσιμη
οντότητα με δικούς της λογαριασμούς και
χωριστό κλάδο πωλήσεων και διανομής από την
Ρ&G στον τομέα της γυναικείας υγιεινής, καθώς
και με τις δικές της εγκαταστάσεις έρευνας και
ανάπτυξης τις οποίες σήμερα διαχειρίζεται η
VP. Πέραν αυτού, η Ρ&G υπόσχεται ότι οι
δραστηριότητες Camélia θα έχουν τη δική τους
διοίκηση αποτελούμενη από πρώην υπαλλήλους
της VP και άλλο προσωπικό εκτός Ρ&G, η
οποία θα έχει την ευθύνη της ανεξάρτητης δια
χείρισης τους υπό την καθοδήγηση και τον έλεγ
χο του διαχειριστή, προκειμένου να διαφυλα
χθεί η βιωσιμότητά τους, η αγοραία αξία τους
και η ανεξαρτησία τους από την Ρ&G. Με
αίτημα του διαχειριστή, η Ρ&G θα παράσχει
επαρκείς οικονομικούς πόρους προς το σκοπό
αυτόν, στο πλαίσιο των συνήθων εργασιών της.
Πριν την αλοκλήρωση της πώλησης των δρα
στηριοτήτων Camélia σε τρίτο ενδιαφερόμενο, η
Ρ&G δεν θα τις εντάξει σε δική της επιχειρημα
τική μονάδα, ούτε πρόκειται γα διορίσει ή να
αποσπάσει υπαλλήλους της σε αυτές. Επίσης
υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε διαρθρωτικές
αλλαγές των δραστηριοτήτων Camélia χωρίς
προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής.
8. H Ρ&G δεν θα εντάξεις τις δευτερεύουσες επι

χειρηματικές δραστηριότητες της VP καθώς και
εκείνες που αφορούν προϊόντα με σήμα κατα-
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στήματος στον τομέα των προϊοντων γυναικείας

του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89, οι διαφορές μεταξύ Ρ&G

υγιεινής στις δικές της εμπορικές και παραγωγι
κές διαρθρώσεις μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
πώληση των δραστηριοτήτων Camélia.

και τρίτων ενδιαφερομένων για την αγορά των
δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκύψουν
από ή σε σχέση με την εκτέλεση των εν λόγω
υποσχέσεων, θα παραπέμπονται σε ανεξάρτητη
διαιτησία η οποία θα συμφωνηθεί από κοινού
μεταξύ της Ρ&G και του ενδιαφερομένου τρί
του, εφόσον o χρόνος που απαιτείται για την
διαιτησία δεν επηρεάζει την προσθεσμία που
έχει ορισθεί για την ολοκλήρωση της πώλησης
των δραστηριοτήτων Camélia, σύμφωνα με τα
όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.

9. H Ρ&G δεν θα αποκτήσει από τη διοίκηση των
δραστηριοτήτων Camélia επιχειρηματικά μυστι
κά, τεχνογνωσία, εμπορικές ή άλλες βιομηχανι
κές πληροφορίες ή δικαιώματα ιδιοκτησίας
εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σχε
τικά με τις δραστηριότητες Camélia.
10. H Ρ&G υπόσχεται ότι θα υποχρεώσει το διαχει
ριστή να της υποβάλει γραπτή έκθεση πριν την
υπογραφή επιστολής προθέσεως και, σε κάθε
περίπτωση, ανά δίμηνο, σχετικά με τις εξελίξεις
κατά τις διαπραγματεύσεις με τρίτους ενδιαφε
ρομένους για την πώληση των δραστηριοτήτων
Camélia και ότι οι εκθέσεις αυτές, μαζί με τη
σχετική τεκμηρίωση, θα υποβληθούν στην Επι
τροπή. Στην τεκμηρίωση θα περιλαμβάνεται και
έκθεση της διοίκησης των δραστηριοτήτων επί
της πορείας των εμπορικών εργασιών.

11 . Με την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτρο
πής να διασφαλίσει την εκτέλεση των ανωτέρω
δεσμεύσεων ως όρων και υποχρεώσεων βάσει
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(187) H Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η προσφορά της
Ρ&G να εκχωρήσει μια επιχειρηματική δραστηριότη
τα, συμπεριλαμβανομένου του σήματος σερβιετών
Camélia, δεν θα επιτρέψει σε αυτήν να καταλάβει
δεσπόζουσα θέση στη Γερμανία ούτε να ενισχύσει τη
δεσπόζουσα θέση της στην Ισπανία. Μετά τη
συγκέντρωση και την εκχώρηση του σήματος Camé
lia, η διάρθρωση της αγοράς στη Γερμανία και την
Ισπανία θα έχει ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η Ρ&G δεν θα εκχωρήσει τώρα τις
δραστηριότητες εκτός Camélia της VPS f1).
(') Ακριβή ποσοστά αγοράς αποτελούν επαγγελματικό απόρ
ρητο .

Γερμανία

Ισπανία

Αξία %

Όγκος %

Αξία %

Όγκος %

1993

1993

1993

1993

35-40

20—25

75—80

65—70

5—10

10—15

0

<1

Σύνολο Ρ&G

40—45

30—35

75—80

65—70

VPS Camélia

20—25

20—25

1— 5

1—5

Johnson & Johnson

10—15

5—10

1— 5

<1

<1

<1

—

—

10—15

20—25

10—15

15—20

5—10

10—15

5—10

10—15

Ρ&G

VPS άλλα σήματα

Kimberly-Clark
Σήματα καταστήματος
Άλλα

Απο τον πίνακα προκύπτει ότι η Ρ&G θα αυξήσει
το μερίδιο της στη γερμανική αγορά κατά [. . .] για
να ανέλθει συνολικά στο [. . .] της αγοράς κατ' αξία,
με την Camélia να κατέχει το [. . .] και την Johnson
& Johnson το [...]. H αύξηση του μεριδίου αγοράς
της Ρ&G θα οφείλεται εξ ολοκλήρου στην απόκτηση
των δευτερευουσών σειρών και των προϊόντων με
σήμα καταστήματος της VPS (δηλαδή τις φθηνότε
ρες μάρκες), ενώ το υφιστάμενο σήμα Always της
Ρ&G θα υφίσταται ανταγωνισμό από δύο άλλους
σημαντικούς προμηθευτές σερβιετών ανώτερης κα
τηγορίας. Το μερίδιο της Ρ&G στην Ισπανία θα
αυξηθεί λιγότερο από [. . .]. H Επιτροπή , συνεπώς,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις της

Ρ&G σε σχέση με τις επιχειρηματικές δραστηριότη
τες της VPS στον τομέα των προϊόντων γυναικείας
υγιεινής υπό το σήμα Camélia αρκούν για να την
εμποδίσουν να αποκτήσει ή να ενισχύσει δεσπόζου
σα θέση στη γερμανική και στην ισπανική αγορά, ή
οπουδήποτε αλλού στον ΕΟΧ.

(188) Εάν η πώληση των περί ών o λόγος περιουσιακών
στοιχείων δεν λάβει χώρα μέχρι τη λήξη της περιό
δου που καθορίζεται στη δέσμευση της Ρ&G, η
Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από
αυτήν την εκχώρηση όλων των περιουσιακών στοι
χείων και συμφερόντων της VPS και, ως εκ τούτου,
τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ Ρ&G και VPS, προ
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κείμενου να αποκατασταθούν οι συνθήκες αποτε

λεσματικού ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89. Πέραν αυτού, σε περίπτωση που η
Ρ&G παραβεί οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που
έχει αναλάβει, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα
βάσει της παραγράφου 5 του εν λόγω άρθρου 8, να
ανακαλέσει την απόφαση περί εγκρίσεως της
συγκέντρωσης.
(189) Οι εν λόγω ενέργειες θα πραγματοποιηθούν με την
επιφύλαξη του δικαιώματος της Επιτροπής να επι
βάλει πρόστιμα δυνάμει του άρθρου 14 παράγρα

φος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89,

Camélia, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 186 της

παρούσας απόφασης, η πράξη συγκέντρωσης που έχει
κοινοποιηθεί από την Procter & Gamble GmbH στις 17 Ια
νουαρίου 1994 όσον αφορά την απόκτηση της VP Schicke

danz ΑG κηρύσσεται συμβατή με την κοινή αγορά και τη
λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην επιχείρηση:
Procter & Gamble GmbH,

Procter & Gamble European Technical Center,
Temselaan 100,
B-1820 Strombeek-Bever.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη της πλήρους τήρησης των όρων και
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στη δέσμευση της
Procter & Gamble GmbH έναντι της Επιτροπής σχετικά με
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της VP Schiekedanz
ΑC στον τομέα της γυναικείας υγιεινής υπό το σήμα

Βρυξελλες, 21 Ιουνίου 1994.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 1994

σχετικά με διαδικασία δυνάμει του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ
(ΓV/32.490 — Eurotunnel)
(Τα κείμενα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρονσιαζει ενδιαφέρον για τα ΕΟΧ)

(94/894/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(2)

H Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4) περίληψη, σύμφω
να με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1017/68.

(3)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποφάσισε να μην προ
βάλλει, εντός της προθεσμίας των 90 ημερών που
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του εν
λόγω κανονισμού, ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβο
λίες, χορηγώντας κατ' αυτό τον τρόπο τριετή απαλ
λαγή αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημο
σίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ήτοι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 1991 . H
παρούσα απόφαση έχει ως αντικείμενο την ανανέω
ση της εν λόγω απαλλαγής.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962, πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85
και 86 της συνθήκης ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συμβουλίου της
19ης Ιουλίου 1968 περί εφαρμογής των κανόνων ανταγω
νισμού στους τομείς των σιδηροδρομικών, οδικών και εσω
τερικών πλωτών μεταφορών (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευ

B. Σύντομη περιγραφή της μόνιμης σύνδεσης

(4)

ταία από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας,
την ανακοίνωση (3) που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρ
θρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 και το
άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ . 1017/68,

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Συμπράξεων και Δεσποζουσών Θέσεων,

1 . ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

(1)

Στις 2 Νοεμβρίου 1987, η εταιρεία αγγλικού δικαίου
The Channel Tunnel Group Limited (CTG), και η
εταιρεία γαλλικού δικαίου France Manche SA (FM),
κοινοποίησαν σύμβαση χρήσης που συνήφθη στις
29 Ιουλίου 1987 με την British Railways Board (ΒR)
και την Société nationale des chemins de fer français
(SNCF), για την οποία είχαν ζητήσει να κηρυχθεί
ανεφάρμοστη η απαγόρευση του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, σύμφωνα με το
άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού. H εν λόγω κοινο
ποίηση εγκρίθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη
της σύμβασης.

0) ΕΕ αριθ. 13 της 21. 1 . 1962, σ. 204/62.
(2) ΕΕ αριθ. L 175 της 23. 7. 1968, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. C 210 της 30. 7. 1994, σ. 15.

σύνδεση, η οποία αποτελείται απο μια σήραγγα που
έχει διανοιχτεί σε δύο στοές και από μια στοά
υπηρεσίας υπό τη Μάγχη, μεταξύ των σημείων Fré
thum στο διαμέρισμα Pas-de-Calais και Cheriton
στην κομητεία Kent, καθώς και από τερματικούς
σταθμούς και εγκαταστάσεις ελέγχου της εισόδου
και εξόδου στις σήραγγες, που περιλαμβάνουν ιδίως
εγκαταστάσεις συνοριακών ελέγχων.
Μεταξύ των δύο στοών μονής γραμμής προβλέπο
νται διασταυρώσεις — αλλαγές για τη διευκόλυνση
της κυκλοφορίας των συρμών και των συρμών
τύπου σαΐτας που κινούνται κατά την αντίθετη
φορά κυκλοφορίας σε περιόδους συντήρησης ή σε
περίπτωση ατυχήματος όπου ενέχονται οι αμαξο
στοιχίες, οι συρμοί τύπου σαΐτας ή οι μόνιμες εγκα

Εκτιμώντας ότι:

A. H κοινοποίηση

H μόνιμη σύνδεση περιλαμβάνει ^ιια σιδηροδρομική

ταστάσεις.

(5)

Το σύστημα σηματοδότησης έχει σχεδιαστεί με τρό
πο ώστε να μεσολαβεί διάστημα τριών λεπτών
μεταξύ δύο διαδοχικών αμαξοστοιχιών ή/και

συρμών τύπου σαΐτας και πρέπει να είναι δυνατόν
να επιτευχθεί συντόμευση του διαστήματος αυτού σε
μεταγενέστερο στάδιο.
Το σύστημα θα πρέπει να είναι δυνατό να εκσυγ
χρονιστεί με την πλήρως αυτοματοποιημένη λει
τουργία των αμαξοστοιχιών.
(6)

H υποδομή πρέπει να καθιστά δυνατή την εκμετάλ
λευση, αφενός, διεθνών συρμών που εκτελούν δρο
μολόγια μεταξύ γεωγραφικών σημείων στο Ηνωμένο
Βασίλειο και στην Ηπειρωτική Ευρώπη και, αφετέ

ρου, συρμών τύπου σαΐτας που εκτελούν μεταφορές
(4) ΕΕ αριθ. C 292 της 16. 11. 1988, σ. 2.
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αυτοκινήτων, λεωφορείων, τροχόσπιτων και φορτη
γών μεταξύ του Frértun και του Cheriton.
Οι επιβατικοί συρμοί τύπου σαϊτας πρέπει να αποτε
λούνται κατά κανόνα από δύο αμαξοστοιχίες, η
καθεμία από τις οποίες έχει δεκατρία βαγόνια μετα

φοράς αυτοκινήτων, καθώς και βαγόνια απαραίτητα
για τη φόρτωση και εκφόρτωση. Τα βαγόνια έχουν
είτε δύο επίπεδα για τη μεταφορά αυτοκινήτων των
οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει το 1,93 μέτρα, είτε

ένα επίπεδο για τη μεταφορά αυτοκινήτων οχημά

των όπως λεωφορεία και τροχόσπιτα.

(8)

κε αρχικά σε 55 ετη και παρατάθηκε το 1994 σε
65 έτη.
E. H σύμβαση χρήσης

(17) H σύμβαση χρήσης (εφεξής σύμβαση) είναι συμφω

νία που συνήφθη στις 29 Ιουλίου 1987 μεταξύ των
CΤG και FM, ως αναδόχων, αφενός, και των ΒR και
SNCF ως σιδηροδρομικών εταιρειών-χρηστών της
σήραγγας, αφετέρου.

(18)

Οι εμπορευματικοί συρμοί τύπου σαϊτας αποτελού

νται από 25 βαγόνια κατ' ανώτατο όριο, καθώς και

από δύο βαγόνια απαραίτητα για τη φόρτωση και

εκφόρτωση. Τα βαγόνια αυτά σχεδιάζονται για τη
μεταφορά φορτηγών βάρους μέχρι 44 τόνους. Το
μήκος ενός εμπορευματικού συρμού, χωρίς τη μηχα
νή, είναι 560 μέτρα περίπου και το βάρος του
ρυμουλκούμενου υλικού ανέρχεται σε 2 000 τόνους.
(9)

(10)

(11) Το αντικείμενο των εταιρειών CΤG και FM είναι o

(13)

(14)

σμού, ανάπτυξης, κατασκευής, χρηματοδότησης και
εκμετάλλευσης σηράγγων ή άλλων μόνιμων συνδέσε
ων μεταφοράς υπό τη Μάγχη, καθώς και κάθε άλλη
συναφή δραστηριότητα.
H CΤG και η FM είναι ανάδοχοι και διαχειριστές

(12)

Σε γενικές γραμμές, η σύμβαση αφορά τρόπους χρη

σιμοποίησης της σήραγγας που επιτρέπουν τη θιε
λευση επιβατικών και εμπορευματικών συρμών τους
οποίους εκμεταλλεύονται σιδηροδρομικές επιχειρή
σεις, καθώς και τη διέλευση συρμών τύπου σαϊτας
που μεταφέρουν αυτοκίνητα οχήματα και επιβάτες
τους οποίους εκμεταλλεύεται η Eurotunnel.

(19) Σύμφωνα με τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση έχει

Γ. Οι ενεχόμενες επιχειρήσεις
H Channel Tunnel Group Limited (CTG) είναι πλή
ρως ελεγχόμενη Θυγατρική της εταιρείας αγγλικού
δικαίου Eurotunnel pic με έδρα το Λονδίνο.
H France Manche SA (FM) είναι πλήρως ελεγχόμενη
Θυγατρική της εταιρείας γαλλικού δικαίου Français
Eurotunnel SA με έδρα το Παρίσι.

σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η
εκμετάλλευση της σήραγγας της Μάγχης.
Αντικείμενη της Société Eurotunnel SA είναι η
απόκτηση συμμετοχών στις εταιρείες που ασχολού
νται άμεσα ή έμμεσα με την κατασκευή και την
εκμετάλλευση μιας μόνιμης σύνδεσης υπό τη Μάγχη
ή οποιασδήποτε άλλης μόνιμης σύνδεσης, και γενι
κότερα με κάθε δραστηριότητα χρηματοπιστωτικής,
εμπορικής και βιομηχανικής φύσεως που μπορεί να
διευκολύνει την υλοποίηση της.
Αντικείμενο της Eurotunnel pic είναι να αποκτήσει
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(20)

ως στόχο την επίτευξη δίκαιου και εφικτού καταμε
ρισμού της νέας υποδομής την οποία αντιπροσω
πεύει η μόνιμη σύνδεση μεταξύ δύο διακεκριμένων
αγορών, ήτοι μεταξύ της αγοράς σιδηροδρομικών
μεταφορών, επιβατών και εμπορευμάτων, την οποία
εκμεταλλεύονται οι ΒR και SNCF, και της αγοράς
μεταφοράς συνοδευόμενων αυτοκινήτων-οχημάτων
από ειδικό σύστημα συρμών τύπου σαϊτας που εκμε
ταλλεύεται η Eurotunnel. Κατά την άποψη των
συμβαλλόμενων μερών, η διάκριση αυτή οφείλεται
στο γεγονός ότι οι ανάδοχοι δεν έχουν ούτε την
πείρα ούτε τους απαραίτητους πόρους για να παρέ
χουν οι ίδιοι ολοκληρωμένες υπηρεσίες σιδηροδρομι
κών μεταφορών.
Βάσει της σύμβασης, οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν

την υποχρέωση να διατηρούν τη γόνιμη σύνδεση

της σήραγγας της Μάγχης και, για το σκοπό αυτό,
δημιούργησαν μια συμμετοχική εταιρεία με την
επωνυμία Eurotunnel, που εκπροσωπείται από δύο
συμπροέδρους. H επωνυμία Eurotunnel χρησιμοποι
είται στην παρούσα απόφαση για να προσδιορισ
τούν οι δύο ανάδοχοι.

ανοικτή στη διέλευση συρμών καθόλη τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τεχνικές λε
πτομέρειες που έχουν οριστεί.
H μεταφορική ικανότητα της σήραγγας υπολογίζε
ται σε σταθερά δρομολόγια ανά ώρα προς κάθε
κατεύθυνση. Οι ανάδοχοι θα πρέπει να καταβάλουν
κάθε δυνατή πρσπάθεια ώστε η σήραγγα, κατά την
ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της, να έχει
δυναμικότητα τουλάχιστο 20 δρομολογίων ανά
ώρα.
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να παρέχουν τακτικές εμπορικές υπηρε
σίες επιβατικών και εμπορευματικών συρμών από
την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
της σήραγγας και καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης,
σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια ποιότητας και
συχνότητας. Πρέπει ιδίως να μεριμνήσουν ώστε να
εξασφαλιστεί στη σήραγγα το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα συνήθη εμπο
ρικά κριτήρια.

(15) H ΒR και η SNCF είναι δύο σιδηροδρομικές επιχει

(23) H ΒR και η SNCF αναλαμβάνουν επίσης την υπο

το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της CΤG και να
δρα ως εταιρεία χαρτοφυλακίου και συντονισμού
αναλαμβάνοντας όλες τις δραστηριότητες σχεδια

ρήσεις κατα την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας
91/44Θ/EOK του Συμβουλίου (').

(16)

(21)

(22)

Δ. H παραχώρηση
Με πράξη της 19ης Μαρτίου 1986, o υφυπουργός
μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου και o υπουρ
γός μεταφορών της Γαλλίας παρεχώρησαν από κοι

νού και αλληλεγγύως στη CΤG και στην FM το
δικαίωμα σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής
και εκμετάλλευσης μιας μόνιμης σύνδεσης υπό τη
Μάγχη μεταξύ του διαμερίσματος του Pas-de-Calais
της Γαλλίας και της κομητείας του Kent στην
Αγγλία. H διάρκεια της παραχώρησης αυτής ορίστη
0 ΕΕ αριθ. C 237 της 24. 8. 1991 , σ. 25.

(24)

(25)

χρέωση να διαθέτουν, καθεμία στο έδαφος της,
επαρκείς σιδηροδρομικές υποδομές ώστε να είναι
δυνατή η μέσω της σήραγγας μεταφορά εντός των
δώδεκα μηνών που έπονται της έναρξης λειτουργίας
της σήραγγας 17 400 επιβατών, 5 200 000 τόνων
εμπορευμάτων και 2 900 000 τόνων εμπορευμάτων
χύδην.
Επίσης, η ΒR και η SNCF πρέπει να διαθέτουν,

κατά την έναρξη της λειτουργίας της σήραγγας,
κατάλληλο και επαρκές υλικό κινήσεως για να είναι
δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 6.2 της σύμβασης, η ΒR και η
SNCF θα έχουν καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το 50 % της μεταφο
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ρικής ικανότητας της μόνιμης σύνδεσης, ανα ώρα
και προς κάθε κατεύθυνση, για την εκτέλεση διε
θνών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών,
εκτός και εάν συμφωνήσουν να παραιτηθούν από
ένα μέρος των δικαιωμάτων τους, ενώ κάθε άρνηση
πρέπει να δικαιολογείται.

ροδρομικές υποδομές των κρατών μελών για την
παροχή υπηρεσιών διεθνών σιδηροδρομικών μετα
φορών.

(35)

(26) H Eurotunnel αναλαμβάνει την υποχρέωση να

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

πωλήσει στις ΒR και SNCF, εάν παραστεί ανάγκη,
μέχρι το 50% της δυναμικότητας της σήραγγας. H
ΒR και η SNCF αναλαμβάνουν από την πλευρά
τους την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες
μεταφορών που ορίζονται στο σημείο 22, αλλά δεν
δεσμεύονται να αγοράσουν το 50 % της μεταφορικής
ικανότητας της σήραγγας.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ΒR και η
SNCF ανέφεραν στην Επιτροπή ότι, στη διάρκεια
περίοδου 12 χρόνων, η απαραίτητη δυναμικότητα
προς εξασφάλιση των υπηρεσιών μεταφοράς αντι
προσωπεύει κατά μέσο όρο περίπου 75 % της μετα
φορικής ικανότητας που διατίθεται στη ΒR και στην
SNCF από τη σύμβαση χρήσης.
Σε αντάλλαγμα της χρησιμοποίησης της μόνιμης
σύνδεσης, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να
καταβάλουν στους αναδόχους τέλη χρήσης που
περιλαμβάνουν ένα πάγιο και ένα μεταβλητό στοι
χείο. Κατά τη διάρκεια των δώδεκα πρώτων ετών
χρήσης, τα εν λόγω τέλη θα ανέρχονται στο ελάχιστο
ποσό που προβλέπει το άρθρο 7.5 της σύμβασης.
Εξάλλου, ένα μέρος των δαπανών που αναλαμβά
νουν οι ανάδοχοι σε σχέση με την εκμετάλλευση, τη
συντήρηση και την ανακαίνιση της μόνιμης σύνδε
σης, θα επιστρέφεται από τις σιδηροδρομικές επιχει
ρήσεις στους αναδόχους, σύμφωνα με τις αρχές που
ορίζει το παράρτημα V της σύμβασης.
Βάσει του άρθρου 25 της σύμβασης, οι ανάδοχοι και
οι ΒF/SΝCF πρέπει να συζητούν τον τρόπο εμπορι
κής εκμετάλλευσης των υπηρεσιών προς εξασφάλιση
της βέλτιστης αξιοποίησης της μόνιμης σύνδεσης.
Ομοίως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 28.5 της σύμβα
σης, οι ανάδοχοι θα προσπαθήσουν, στο πλαίσιο του
επενδυτικού προγράμματος, να επιτρέψουν στις
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις την εκμετάλλευση σιδη
ροδρόμων για συνοδευόμενα αυτοκίνητα και κλινο
θέσιων σιδηροδρόμων για αυτοκίνητα, έχοντας

(32)

ΣΤ. Το νομικά πλαίσιο εντός του οποίου
λειτουργεί η συμφωνία

(33)

(34)

Πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 61 της συνθή
κης προβλέπει ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στον τομέα των μεταφορών διέπεται από τις διατά
ξεις του τίτλου περί μεταφορών. H εφαρμογή των
αρχών της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών που θε
σπίζονται με τα άρθρα 59 και 60 της συνθήκης
πρέπει συνεπώς να υλοποιηθεί με την υλοποίηση της
κοινής πολιτικής μεταφορών βασιζόμενης στο άρ
θρο 75 της συνθήκης.
Αυτό είνει το αντικείμενο της οδηγίας 91/440/EOK,
που θεσπίζει, υπέρ των κοινοτικών σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων και των διεθνών ενώσεων, υπό ορισμέ
νες προϋποθέσεις, δικαίωμα πρόσβασης στις σιδη-

H εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα νέο νομικό πλαίσιο

εντός του οποίου οι κανόνες ανταγωνισμού πρέπει
να αναπτύξουν τα αποτελέσματα τους. Σ' αυτό το
νομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνά
ψουν συμφωνίες, το θεμιτό των οποίων πρέπει
να εξετάζεται υπό το φως των κανόνων ανταγω
νισμού .

(36)

(37)

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής ορίζεται
σύμφωνα με δύο κριτήρια:
— η οδηγία αφορά, αφενός, τη διαχείριση της σιδη
ροδρομικής υποδομής, όπως ορίζεται στο παράρ
τημα 1 μέρος A του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2598/70 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1990
περι καθορισμού του περιεχομένου των διαφό
ρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώ
σεως του παραρτήματος I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1108/90 του Συμβουλίου (]), με εξαί
ρεση την τελευταία περίπτωση,
— η οδηγία αφορά, αφετέρου, τις δραστηριότητες
σιδηροδρομικών μεταφορών των επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν
σε κράτος μέλος, με εξαίρεση τις σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες
περιορίζονται στην εκμετάλλευση μόνο των αστι
κών, προαστιακών ή περιφερειακών μεταφορών.
Βάσει του άρθρου 13.1 της σύμβασης, οι ανάδοχοι
πρέπει να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις του Ηνω
μένου Βασιλείου και της Γαλλίας, σύμφωνα με την
σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές

(CΟΤΙF) (2), τη συμπερίληψη της μόνιμης σύνδεσης

στον κατάλογο των γραμμών στις οποίες ισχύουν οι
ενιαίοι κανόνες που διέπουν τη σύμβαση διεθνών
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και αποσκευ
ών (CIV) (3), καθώς και οι ενιαίοι κανόνες που
διέπουν τη σύμβαση διεθνών σιδηροδρομικών μετα
φορών εμπορευμάτων (CΙΜ) (4). Οι ανάδοχοι πρέ
πει να αναφέρονται ως φορείς εκμετάλλευσης των εν
λόγω γραμμών όσον αφορά την κυκλοφορία αμα
ξοστοιχιών.

(38) Επίσης, η μόνιμη σύνδεση είναι υποδομή η οποία

επιτρεπει τη διέλευση διεθνών αμαξοστοιχιών και

συρμών τύπου σαϊτας που στην πράξη συνιστούν

βεβαίως υπόψη ότι η εκμετάλλευση αυτή δεν πρέπει

να θέσει σε κίνδυνο την εμπορική εκμετάλλευση από
τους αναδόχους.
H διάρκεια της σύμβασης είναι η ίδια με εκείνη της
παραχώρησης, ήτοι 65 έτη.

31 . 12. 94

σύστημα σιδηροδρομικών μεταφορών του οποίου η
δραστηριότητα περιορίζεται γεωγραφικά στη σή
ραγγα.

(39)

Συνεπώς, η μόνιμη σύνδεση αποτελεί σιδηροδρομική
υποδομή, κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας

91/440/EOK, της οποίας διαχειριστής είναι η Euro
tunnel.

H ΒR και η SNCF είναι, από την πλευρά τους, δύο
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που μπορούν να αξιο
ποιήσουν τα δικαιώματα πρόσβασης στη σιδηροδρο
μική υποδομή υπό τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας.
Z. Παρατηρήσεις τρίτων

(40) Μετά την ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε σύμφωνα
με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού

(1) ΕΕ αριθ. L 278 της 23. 12. 1970, σ. 1 .

0 Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές της
9ης Μαΐου 1980.
(3) Παράρτημα A στην CΟΤΙF.
(4) Παράρτημα B στην CΟΤΙF.
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αριθ. 17 και το άρθρο 26 παραγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, η Επιτροπή έλαβε τις
παρατηρήσεις τρίτων ενδιαφερομένων, οι οποίοι
υπογράμμισαν κυρίως τρία σημεία:

μεταφορών εφόσον επηρεάζουν την ιδια την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς.
(47)

— την ανάγκη να εξασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή
των διατάξεων της οδηγίας 91/440/EOK όσον
αφορά τους όρους πρόσβασης στις υποδομές,

— την ανάγκη να μην τεθεί στην αποκλειστική διά
θεση της ΒR και της SNCF ένα ιδιαίτερα αυξημέ
νο ποσοστό δρομολογίων, γεγονός που θα
παρεμπόδιζε τις άλλες επιχειρήσεις να δρομολο
γήσουν επαρκή αριθμό αμαξοστοιχιών,
— την ανάγκη να μην χορηγηθεί απαλλαγή υπερβο
λικά μεγάλης διάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη
τους μεταβαλλόμενους όρους της λειτουργίας της
αγοράς.

(48)

(49)

II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

A. Οι συναφείς νομικές διατάξεις και διαδικαστι
κοί κανόνες

(41)

(50)

Οι συμβαλλόμενοι κοινοποίησαν τη σύμβαση
σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που
καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1017/
68 .

(42)

Ωστόσο, η σύμβαση δεν αφορά μόνον τις υπηρεσίες
μεταφοράς, αλλά επίσης τη διάθεση υποδομής πράγ
μα που δεν συνιστά μεταφορική δραστηριότητα.

(43)

Πρέπει να υπομνησθεί σχετικά ότι o κανονισμός
αριθ. 17 είχε κηρυχθεί ανεφάρμοστος στον τομέα
των μεταφορών από τον κανονισμό αριθ. 141 του
Συμβουλίου Q, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα
ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα των μεταφορών.

(51)

(44)

Το τρίτο σημείο αιτιολογικής σκέψης του κανονι
σμού αριθ. 141 ορίζει σχετικά ότι: τα ειδικά χαρα
κτηριστικά στον τομέα των μεταφορών δικαιολο
γούν την εξαίρεση από την εφαρμογή του κανονι

(52)

σμού αριθ. 17 μόνο των συμφωνιών, αποφάσεων,
και εναρμονισμένων πρακτικών που αφορούν άμεσα
την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς.

(45)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού αριθ. 141 , o
κανονισμός αριθ. 17 δεν εφαρμοζόταν στις συμφω
νίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές στον
τομέα των μεταφορών, οι οποίες έχουν αντικείμενο ή
αποτέλεσμα τον καθορισμό τιμών και όρων μεταφο
ράς, τον περιορισμό ή τον έλεγχο της προσφοράς
μεταφοράς ή την κατανομή των αγορών μεταφορών,
ούτε στις περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσεως, κατά
την έννοια του άρθρου 86 της συνθήκης εντός της
αγοράς μεταφορών. H προσφορά μεταφοράς συνί
σταται εν προκειμένω στο να τίθενται στη διάθεση
των χρηστών διεθνείς αμαξοστοιχίες για τη μεταφο
ρά επιβατών και εμπορευμάτων καθώς και συρμοί

τύπου σαίτας που μπορούν να μεταφέρουν οχήματα.
Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν πράγματι τις υπηρε
σίες μεταφοράς.
(46)

Κατά συνέπεια, o κανονισμός αριθ. 141 και οι ειδι
κοί κανονισμοί διαδικασίας στον τομέα των μεταφο
ρών καλύπτουν μόνον τις πρακτικές περιορισμού
του ανταγωνισμού που σχετίζονται με την αγορά

O ΕΕ αριθ. 124 της 28. 11 . 1962, σ. 2751/62.
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(53)

(54)

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου (2) προκύπτει
ότι η οργάνωση των λιμενικών δραστηριοτήτων,
μολονότι είναι συμπληρωματική και απαραίτητη για
τις θαλάσσιες μεταφορές, πρέπει ωστόσο να διακρί
νεται από αυτές, και αποτελεί ξεχωριστή αγορά.
Υπό τους όρους αυτούς, η δραστηριότητα διάθεσης
υποδομής δεν εμπίπτει, κατά την άποψη της Επιτρο
πής, στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών κανονισμών
διαδικασίας στον τομέα των μεταφορών και καλύ
πτεται από τον κανονισμό αριθ. 17 για την εφαρμο
γή των άρθρων 85 και 86 της συνθήκης.
Κατά συνέπεια, στην προκειμένη περίπτωση, o
κανονισμός διαδικασίας που εφαρμόζεται για το
τμήμα της συμφωνίας που σχετίζεται με τις υπηρε
σίες μεταφορών είναι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
1017/68, ενώ o κανονισμός αριθ. 17 ισχύει όσον
αφορά τη διάθεση των υποδομών.
Εξάλλου, δεδομένου ότι η εν λόγω συμφωνία ενδέ
χεται να έχει επιπτώσεις στο έδαφος του Ευρωπαϊ
κού Οικονομικού Χώρου, πρέπει επίσης να εξετα
σθεί το θεμιτό της συμφωνίας υπό το φως του
άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.
B. Οι σχετικές αγορές
B.1 H αγορά κατανομής δρομολογίων για τις
σιδηροδρομικές μεταφορές στη σήραγγα της
Μάγχης
H σήραγγα της Μάγχης αποτελεί σημαντική σιδη
ροδρομική υποδομή, o διαχειριστής της οποίας
πωλεί τα δρομολόγια στις σιδηροδρομικές επιχειρή
σεις που επιθυμούν να εκμεταλλευθούν διεθνείς
αμαξοστοιχίες.
H χρήση δρομολογίων στην εν λόγω υποδομή είναι
απαραίτητη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που
παρέχουν μεταφορικές υπηρεσίες και ενσωματώνουν
το κόστος αγοράς των εν λόγω δρομολογίων στην
τιμή μεταφοράς που χρεώνουν στους πελάτες τους,
οι οποίοι καταβάλλουν μια συνολική τιμή στους
μεταφορείς.
Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι
χρήστες καταβάλλουν μια συλλογική τιμή στους
μεταφορείς δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι η παρο
χή υπηρεσίας από το διαχειριστή της υποδομής απο
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρεχόμενης μεταφο
ρικής υπηρεσίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αρLθ. 1017/68.
Πρέπει να υπομνησθεί σχετικά ότι από τη νομολογία
του Δικαστηρίου (3) και την πρακτική λήψης αποφά
σεων της Επιτροπής (4) προκύπει ότι η παροχή λιμε
νικών υπηρεσιών μπορεί να αποτελεί αγορά αναφο
ράς κατά την έννοια των κανόνων περί ανταγωνι
σμού.

(55)

H Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η ανάλυση αυτή
μπορεί να εφαρμοστεί, στην προκειμένη περίπτωση,
για την κατανομή δρομολογίων στη σήραγγα της
Μάγχης.

(2) Απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 1991 στην υπόθεση C-179/90
(Porto di Genova), Συλλογή 1991 , σ. 1-5923.
(3) Βλέπε υποσημείωση του σημείου 47.
(4) Απόφαση 94/19/EK (Sea Containers/Stena Sealink), ΕΕ αριθ.
L 15 της 18. 1 . 1994, σ. 8.
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(56)

H υποδομή αυτή συνιστά βασική διευκόλυνση για
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
παράσχουν υπηρεσίες μεταξύ του Ηνωμένου Βασι
λείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

(57)

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παροχή υποδο
μής στη σήραγγα της Μάγχης αποτελεί αγορά ανα
φοράς, η οποία γεωγραφικά περιορίζεται στη
σήραγγα και στις ζώνες πρόσβασης σ' αυτήν.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογία του
Δικαστηρίου, η εν λόγω αγορά αποτελεί σημαντικό
τμήμα της κοινής αγοράς.

— με διεθνείς αμαξοστοιχίες που συνδέουν εναν
τελικό σταθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν
τελικό σταθμό στην ηπειρωτική Ευρώπη (3).

(64)

(59)

Από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι η
έννοια της αγοράς συνεπάγεται ότι μπορεί να υπάρ
χει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ σχετικών
προϊόντων και υπηρεσιών, πράγμα που προϋποθέτει
επαρκή βαθμό εναλλαξιμότητας για την ίδια χρήση
όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ίδια
αγορά (*).

(65)

Τα άτομα που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς
λόγους αναζητούν ένα γρήγορο μέσο μεταφοράς
που προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης και συχνότη
τα δρομολογίων προσαρμοσμένων στις επαγγελματι
κές τους υποχρεώσεις. H τιμή του μεταφορικού
μέσου δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την
επιλογή του μέσου μεταφοράς. Αυτό μπορεί να είναι
το αεροπλάνο, o σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας ή
υψηλού επιπέδου ποιότητας o νυκτερινός σιδηρό
δρομος.

(66)

Τα άτομα που πραγματοποιούν ταξίδι αναψυχής
και αναλαμβάνουν προσωπικά τα έξοδα ταξιδιού
αποδίδουν, αντίθετα, μεγαλύτερη σημασία στην τιμή
της μεταφοράς. H ταχύτητα, η άνεση και η συχνότη
τα δεν αποτελούν καθοριστικά στοιχεία. Οι σιδη
ροδρομικές μεταφορές, οι οδικές ματαφορές που

Συνεπώς, όσον αφορά τις μεταφορές, η δυνατότητα
τεχνικής υποκατάστασης μεταξύ των διάφορων
ειδών μεταφοράς και μόνον δεν θα επαρκούσε για
να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω είδη αναφοράς ανή
κουν στην ίδια αγορά.

(60)

Πρέπει να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα διάφορα
αυτά είδη μεταφοράς παρουσιάζουν για τους χρή
στες επαρκή βαθμό εναλλαξιμότητας.

(61)

Εξάλλου, από γεωγραφική άποψη, το Δικαστήριο
απέκλεισε την ύπαρξη σφαιρικής αγοράς μεταφο
ρών (2). Οι εναλλακτικές δυνατότητες μεταφοράς
πρέπει να αξιολογούνται σε επίπεδο κάθε διεθνούς
δρομολογίου.

(62)

(63)

Επομένως, στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να
γίνεL η διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις που θα παρέ
χουν μεταφορικές υπηρεσίες μεταξύ του Ηνωμένου
Βασιλείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης θα αναλά
βουν δραστηριότητες στον τομέα των διεθνών μετα
φορών, o οποίος υποδιαιρείται σε επιμέρους αγορές
που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και
όπου o ανταγωνισμός είναι διαφορετικός. Είναι
δυνατό να προσδιορισθούν οι ακόλουθες αγορές.
Υπάρχει η αγορά μεταφοράς εμπορευμάτων που
διακινούνται με το ίδιο οδικό όχημα, εμπορευματο
κιβώτιο ή κινητό υποδοχέα χωρίς εκφόρτωση.

χρησιμοποιούν εν μέρει τους συρμούς τύπου σαΐτας
της σήραγγας της Μάγχης ή ' οι υπηρεσίες των
θαλάσσιων μεταφορέων, καθώς και οι εναέριες
μεταφορές σε οικονομική θέση αποτελούν είδη μετα
φοράς που μπορούν να υποκατασταθούν (4).

(67)

Οι αγορές που προαναφέρθηκαν στα σημεία 62 έως
66 δεν συνιστούν πλήρη κατάλογο.
Γ. H έννοια της συμφωνίας

(68)

H σύμβαση χρήσης που υπεγράφη μεταξύ της CΤG,
της FM, της ΒR και της SNCF, παρά τη χρησιμοποι
ούμενη ορολογία, συνιστά συμφωνία κατά την έν
νοια του άρθρου 85 της συνθήκης.
Δ. Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού

Δ.1 . Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού στις αγορές
μεταφορών

(69)

Βάσει του άρθρου 10 της οδηγίας 91/44Θ/EOK, στον
τομέα των συμβατικών μεταφορών επιβατών και
εμπορευμάτων, οι διεθνείς ενώσεις σιδηροδρομικών

επιχειρήσεων διαθέτουν δικαιώματα πρόσβασης στις
σιδηροδρομικές υποδομές των κρατών μελών όπου
είναι εγκατεστημένες, καθώς επίσης και δικαιώματα
διέλευσης στις υποδομές των άλλων κρατών μελών
για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών.

Μετά την έναρξη της λειτουργίας της σήραγγας της
Μάγχης, οι εν λόγω μεταφορές μπορούν να πραγμα
τοποιούνται:

— με φορτηγά που χρησιμοποιούν τις σιδηροδρομι

κές υπηρεσίες των συρμών τύπου σαΐτας που

H αγορά μεταφοράς επιβατών που ταξιδεύουν για
επαγγελματικούς λόγους και η αγορά μεταφοράς
επιβατών που ταξιδεύουν για -ψυχαγωγικούς σκο
πούς, αποτελούν δύο ξεχωριστές αγορές λόγω της
φύσης των απαιτούμενων υπηρεσιών από τους πελά
τες, και της φύσης του ανταγωνισμού .

B.2 Οι αγορές διεθνών επιβατικών και εμπορευμα
τικών μεταφορών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου
και ηπειρωτικής Ευρώπης
(58)
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— με φορτηγά που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
των θαλάσσιων μεταφορέων,

Για την εκτέλεση διεθνών συνδυασμένων μεταφο
ρών, κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση διαθέτει δικαι
ώματα πρόσβασης στις σιδηροδρομιικές υποδομές
εντός της Κοινότητας.

O Απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1979, στην υπόθεση 85/76,
(Hoffmann la Roche/Επιτροπή) Συλλογή 1979, σ. 461 .
(2) Απόφαση της 11ης Απριλίου 1979, στην υπόθεση 66/86,
(Ahmet Saeed Flugreisen), Συλλογή 1989, σ. 803.

(3) Βλέπε απόφαση 94/594/EK της Επιτροπής/ΑCΙ), ΕΕ αριθ.
L 224 της 30. 8. 1994, σ. 28.
(4) Βλέπε απόφαση 94/633/EK της Eπιτροπής/(νυκτερινές υπηρε
σίες), ΕΕ αριθ. L 259 της 7. 10. 1994, σ. 20.

εκμεταλλεύεται η Eurotunnel,

(70)
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(71)

Οι δυνατότητες αυτές προσφέρονται στις υφιστάμε
νες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και στις
νέες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενδέχεται να
δημιουργηθούν, συμπεριλαμβανόμενων και των
θυγατρικών εταιρειών των υφιστάμενων σιδηροδρο

(82)

γορία μεταφορών, και αν παραιτηθούν από ορισμέ
να δικαιώματά τους.

σεις.

Βάσει των διατάξεων αυτών, η ΒR και η SNCF
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν το

(72) Επίσης, οι διατάξεις της οδηγίας 91/44Θ/EOK εναπο

θέτουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα έγκρισης
πλέον φιλελεύθερων εθνικών νόμων όσον αφορά την
πρόσβαση στις υποδομές.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η σύμβαση προβαίνει
κατ' αρχάς σε καταμερισμό των αγορών μεταφορών
μεταξύ, αφενός, της Eurotunnel που ασχολείται με

50% της μεταφορικής ικανότητας της σήραγγας,
αλλά o διαχειριστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
κατανέμει την εν λόγω μεταφορική ικανότητα ανά
λογα με τις ανάγκες.

(83) Συνεπώς, άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν

μπορούν να εξασφαλίσουν από το διαχειριστή της
υποδομής τα δρομολόγια που είναι απαραίτητα για
την εκμετάλλευση των διεθνών επιβατικών ή εμπο
ρευματικών συρμών ανταγωνιζόμενες τη ΒR και την

την εκμετάλλευση συρμών τύπου σαϊτας και, αφετέ
(74)

ρου, της ΒR και της SNCF που εκμεταλλεύονται
διεθνείς συρμούς επιβατών και εμπορευμάτων.
Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28.5 της
σύμβασης, οι ΒR και SNCF έχουν τη δυνατότητα να
εκμεταλλευτούν σιδηροδρόμους για συνοδευόμενα

SNCF.

(84)

αυτοκίνητα και κλινοθέσιους σιδηροδρόμους για

αγορά κατανομής του διαθέσιμου χρόνου στις σιδη
ροδρομικές μεταφορές της Μάγχης, όσο και στις
αγορές μεταφορών.

σεις, να ανταγωνιστούν τους συρμούς τύπου σαϊτας

(75)

E. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ κρατών
μελών

(85)

Ομοίως, η Eurotunnel απορεί νομίμως να συστήσει

διεθνή ένωση με μια άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση

και να εκμεταλλεύεται διεθνείς συρμούς μεταφοράς
επιβατών και συμβατικών φορτίων, ανταγωνιζόμενη
(77)

τη ΒR και την SNCF.
Επίσης, η μεταφορά φορτηγών με συρμούς τύπου

(78)

γίας 91/44Θ/EOK.
Επομένως, η ΒR και η SNCF μπορούν νομίμως να

(86)

σαϊτας αποτελεί μορφή συνδυασμένων διεθνών
μεταφορών εμπορευμάτων κατά την έννοια της οδη

(79)

(87)

εκμεταλλευτούν παρόμοιες υπηρεσίες σε ατομική
βάση ή στο πλαίσιο μιας διεθνούς ένωσης κατ'
εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 10 και σε ανταγω

νισμό με τη Eurotunnel.
Συνεπώς, προβαίνοντας στην κατανομή των προα
ναφερόμενων αγορών μεταξύ της ΒR, της SNCF και

(88)

(89)

Ωστόσο, από τις διατάξεις της σύμβασης προκύπτει
ότι το ήμισυ της μεταφορικής ικανότητας της σήραγ
γας προορίζεται αποκλειστικά για υπηρεσίες
συρμών τύπου σαϊτας, και ότι το άλλο ήμισυ προορί
ζεται αποκλειστικά για διεθνείς σιδηροδρομικές
μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

γούν μεταφορές αυτοκινήτων οχημάτων μεταξύ Γαλ
λίας και Ηνωμένου Βασιλείου .
Βάσει των διαθέσιμων στατιστικών, είναι δύσκολο
να προβλεφθεί με βεβαιότητα ποιο θα είναι το επί

με συρμούς τύπου σαϊτας και εκείνων που παρέχο
νται με διεθνείς συρμούς μεταφοράς επιβατών και
εμπορευμάτων.
Πάντως, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς
υπό ικανοποιητικές συνθήκες των οδικών οχημάτων

που βρίσκονται στην είσοδο της σήραγγας. Επίσης,
είναι προς όφελος των χρηστών να υπάρχει δυνατό

τητα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των υπηρε
σιών που θα προσφέρουν οι διεθνείς συρμοί από τη

υπηρεσιών στη σήραγγα.

(81)

ΣΤ. Άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης και
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68
a) H συμβολή στην οικονομική πρόοδο
H σήραγγα της Μάγχης είναι σιδηροδρομική υποδο
μή που προορίζεται για επιβατικές και εμπορευματι
κές μεταφορές μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και
της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Οι μεταφορές θα πραγματοποιούνται, αφενός, με
διεθνείς συρμούς που συνδέουν γεωγραφικές θέσεις

πεδο των υπηρεσιών μεταφορών που θα παρέχονται

ξεων του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης.

(80)

μοποίησης της σήραγγας της Μάγχης που συνδέει

στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ηπειρωτική Ευρώπη
και, αφετέρου , με συρμούς τύπου σαϊτας που διενερ

της Eurotunnel, η σύμβαση έχει ως στόχο και ως
αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον αισθητό περιο
ρισμό του ανταγωνισμού κατά παράβαση των διατά

Δ.2. Οι περιορισμοί τον ανταγωνισμού στην αγορά
κατανομής δρομολογίων για τις σιδηροδρομικές
μεταφορές στη σήραγγα της Μάγχης
H Eurotunnel, υπό την ιδιότητα του αναδόχου της
σήραγγας της Μάγχης, μπορεί να χρησιμοποιήσει
όλα τα δρομολόγια για την παροχή μεταφορικών

H υπό εξέταση συμφωνία αφορά τους όρους χρησι

δύο κράτη μέλη. Επομένως, η συμφωνία αυτή επη
ρεάζει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών κατά την
έννοια του άρθρου 85 της συνθήκης.

την SNCF.

(76)

Πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνει η διαπίστωση ότι η
υπό εξέταση συμφωνία έχει ως στόχο και ως αποτέ

λεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού τόσο στην

αυτοκίνητα που μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέ

τους οποίους εκμεταλλεύεται η Eurotunnel. Ωστόσο,
βάσει της σύμβασης, η εκμετάλλευση αυτή δεν πρέ
πει να θέτει σε κίνδυνο την εμπορική εκμετάλλευση
από τη Eurotunnel.
Όμως, η Europtunnel, ως σιδηροδρομική επιχείρηση
κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 91/
44Θ/EOK, μπορεί νομίμως να εκμεταλλεύεται σιδη
ροδρομικά δρομολόγια στα πλαίσια συνδυασμένων
μεταφορών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της
ηπειρωτικής Ευρώπης, ανταγωνιζόμενη τη ΒR και

Επίσης, η ΒR και η SNCF έχουν ανα πάσα στιγμή
το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το 50 % της μετα
φορικής ικανότητας της σήραγγας για διεθνείς σιδη
ροδρομικές μεταφορές, ήτοι στην ουσία το 100%

των διαθέσιμων δρομολογίων για την εν λόγω κατη

μικών επιχειρήσεων που μπορούν να εγκαταστα
θούν σε κράτος μέλος ως σιδηροδρομικές επιχειρή

(73)

Αριθ. L 354/71
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(90)

στιγμή που θα ανοίξει η σήραγγα.
Για το θέμα αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μετα

φορές αυτοκινήτων οχημάτων μέσω συρμών τύπου

σαϊτας, καθώς και οι διεθνείς σιδηροδρομικές μετα

φορές, αποτελούν νέες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν

επενδύσεις σε ειδικό υλικό, με μακρά περίοδο από
σβεσης.

Αριθ. L 354/72

(91)

(92)
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Το ειδικό υλικό για τη μεταφορά συρμών τύπου

σαϊτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τη μετα
φορά αυτοκινήτων οχημάτων στη σήραγγα. Κατά
τον ίδιο τρόπο, εάν οι ειδικοί διεθνείς συρμοί για τη
μεταφορά μέσω της σήραγγας μπορούν, από τεχνική
άποψη, να χρησιμοποιηθούν για άλλες διαδρομές,
μια τέτοια χρησιμοποίηση θα ήταν οικονομικά αδι
καιολόγητη.
Σε γενικές γραμμές, συνεπώς, οι φορείς μεταφοράς
πρέπει να διαθέτουν ορισμένες εγγυήσεις όσον αφο
ρά τη διαθεσιμότητα των υποδομών, αφενός, στον
τομέα των συρμών τύπου σαϊτας και, αφετέρου,
στον τομέα των διεθνών συρμών.

(93) H διαθεσιμότητα της μεταφορικές ικανότητας για

(94)

(95)

(96)

τις υπηρεσίες συρμών τύπου σαϊτας και για τους
διεθνείς συρμούς είναι εξίσου σημαντική προκειμέ
νου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του ανταγωνισμού
μεταξύ των εν λόγω τρόπων μεταφοράς.
Συνεπώς, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της
σήραγγας, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η κατα
νομή της μεταφορικής ικανότητας της σήραγγας
μεταξύ υπηρεσιών από συρμούς τύπου σαϊτας και
υπηρεσιών από διεθνείς συρμούς μπορεί να προωθή
σει την οικονομική πρόοδο.
Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η
εκμετάλλευση των υπηρεσιών τόσο από συρμούς
τύπου σαϊτας όσο και από διεθνείς συρμούς απαι
τούν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και ειδικό, μη
εναλλάξιμο υλικό.
Επομένως, έχοντας υπόψη τον ιδιάζοντα χαρακτήρα
της υπό εξέταση υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι
η εξειδίκευση της ΒR και της SNCF στον τομέα των
διεθνών συρμών και της Eurotunnel στον τομέα των

συρμών τύπου σαϊτας μπορεί να συμβάλει στην
(97)

(98)

(99)

οικονομική πρόοδο.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η κατασκευή της
σήραγγας αποτελεί σημαντική ιδιωτική επένδυση
και ότι η δέσμευση που ανέλαβαν οι ΒR και SNCF
να εκμεταλλεύονται διεθνείς συρμούς κατά τη διάρ
κεια της παραχώρησης χρησιμοποιώντας τα δρομο
λόγια που προσφέρει η Eurotunnel, συμβάλλει αι
σθητά στην επίτευξη του σχεδίου. Πρέπει επίσης να
επισημανθεί σχετικά η δέσμευση της ΒR και της
SNCF να καταβάλλουν κατ' αποκοπή τέλη κατά τη
διάρκεια των δώδεκα πρώτων ετών. Οι δεσμεύσεις
αυτές συμβάλλουν άμεσα στη χρηματοοικονομική
ισσοροπία του σχεδίου.

Οι εν λόγω δεσμεύσεις συνιστούν εξίσου σημαντικές

εγγυήσεις για τις τράπεζες οι οποίες εξασφαλίζουν
τη χρηματοδότηση του σφαιρικού σχεδίου που σχε
τίζεται με την Eurotunnel.
Επομένως, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η υπό
εξέταση συμφωνία μπορεί να συμβάλλει στην οικο
νομική πρόοδο.

β) Οφέλη για τους χρήστες
(100) Οι χρήστες θα αποκομίσουν άμεσο όφελος από την
παροχή τακτικών υπηρεσιών τόσο από τους συρ

μούς τύπου σαϊτας όσο και από τους διεθνείς
συρμούς καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, που
συνιστούν εναλλακτική λύση για τις μεταφορές μέσω
της Μάγχης. Οι χρήστες θα αποκομίσουν κυρίως
άμεσο όφελος από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό
που θα προκύψει από τη δημιουργία των νέων
υπηρεσιών.
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γ) O απαραίτητος χαρακτήρας των περιορισμών

(101) H κατανομή της μεταφορικής ικανότητας της
σήραγγας μεταξύ υπηρεσιών από συρμούς τύπου
σαϊτας και υπηρεσιών από διεθνείς συρμούς φαίνε
ται απαραίτητη, ιδίως όσον αφορά τις ανάγκες της
πολιτικής μεταφορών της Κοινότητας και των κρα
τών μελών.
(102) Εντούτοις, υπό το φως των προβλέψεων όσον αφο
ρά την κυκλοφορία και τον αριθμό των δρομολο
γίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πραγ
ματικότητα, η αποκλειστική παραχώρηση στη ΒR
και στην SNCF όλων των διαθέσιμων δρομολογίων
των διεθνών συρμών δεν φαίνεται απαραίτητη για
να μπορέσουν οι εταιρείες αυτές να προσφέρουν τις
μεταφορικές τους υπηρεσίες και να συμβάλουν στην
υλοποίηση του σχεδίου. Το άρθρο 6.2 της σύμβασης
ορίζει ότι οι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν από τη
ΒR και την SNCF να παραιτηθούν από ορισμένα
δικαιώματά τους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της
μόνιμης σύνδεσης, και ότι μια συμφωνία δεν πρέπει
να απορρίπτεται αδικαιολόγητα. Εντούτοις, πρέπει
να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις επί του ανταγω
νισμού κατοχυρώνοντας τη δυνατότητα άλλων σιδη
ροδρομικών επιχειρήσεων εκτός της ΒR και της
SNCF να διαθέτουν δρομολόγια για την εκτέλεση
διεθνών δρομολογίων. Συνεπώς, η Επιτροπή έχει την
πρόθεση να συνδυάσει την απόφασή της με όρους
και υποχρεώσεις.

δ) Μη εξάλειψη του ανταγωνισμού

(103) Για τους λόγους που εκτίθενται στο σημείο 102, η
υπό εξέταση συμφωνία πρέπει να μην εξαλείφει
κάθε μορφή ανταγωνισμού, η δε Επιτροπή έχει την
πρόθεση να συνδυάσει την απόφασή της με όρους
και υποχρεώσεις.

Z. Διαδικασίες απαλλαγής
(104) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 και του άρθρου 8 του
κανονισμού αριθ. 17, η απόφαση απαλλαγής πρέπει
να αναφέρει τη διάρκεια ισχύος της και μπορεί να
συνοδεύεται από όρους και υποχρεώσεις.
(105) Όσον αφορά την περίοδο απαλλαγής, πρέπει να
ληφθεί υπόψη o εξαιρετικός χαρακτήρας της υπό
εξέταση υποδομής και η ανάγκη δημιουργίας κατάλ
ληλων προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της επι
τυχίας της.

(106) Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό η σημασία της
υπό εξέταση συμφωνίας στο πλαίσιο του σχεδίου.
(107) H χρηματοδότηση του σχεδίου εξασφαλίζεται κυρί
ως με τραπεζικά δάνεια, τα περισσότερα από τα
οποία θα εξοφληθούν σε περίοδο τριάντα περίπου
ετών. Οι δεσμεύσεις της ΒR και της SNCF στο
πλαίσιο της σύμβασης συμβάλλουν σημαντικά στην
εγγύηση των εν λόγω δανείων.

(108) Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι, έχοντας υπόψη τις
εξαιρετικές περιστάσεις της προκειμένης περίπτω
σης, μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή τριακονταετούς
διαρκείας.
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(109) Εντούτοις η απαλλαγή πρεπει να συνοδεύεται απο
ορισμένους όρους και υποχρεώσεις, προκειμένου οι
περιορισμοί του ανταγωνισμού να μην υπερβαίνουν
τα όρια που είναι αναγκαία και η συμφωνία να μην
παρέχει στις ενεχόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα
εξαλείψεως του ανταγωνισμού.

(110) Στο πλαίσιο αυτό, η ΒR και η SNCF γνωστοποίησαν
στην Επιτροπή ότι στη διάρκεια περιόδου δώδεκα
ετών και εντός των ορίων που συνεπάγονται συνή
θως τέτοιες προβλέψεις, το αναγκαίο δυναμικό προς
εξασφάλιση του συνόλου της κυκλοφορίας αντιπρο
σωπεύει κατά μέσον όρο το 75 % περίπου των δρο
μολογίων που προορίζονται για τις ΒR και SNCF
βάσεις της σύμβασης που έχει συναφθεί με τη Euro
tunnel. Το ποσοστό αυτό λαμβάνει υπόψη τα διάφο
ρα χαρακτηριστικά ως προς την ταχύτητα με την
οποία κυκλοφορούν τα οχήματα στη σήραγγα. Το
μέσο ποσοστό του 75 % μπορεί, εξάλλου, να κυμαί
νεται ανάλογα με τη στιγμή της ημέρας, χωρίς όμως
να υπάρχουν προς το παρόν σαφέστερες ενδείξεις
λόγω των αβεβαιοτήτων που παρουσιάζουν οι προ
βλέψεις ως προς τη ζήτηση.
H Eurotunnel ανέφερε ότι βάσει των προβλέψεων
για την κυκλοφορία, το ποσοστό του 75% που
προορίζεται για τις ΒR και SNCF φαίνεται απο
δεκτό.

(111) Το άρθρο 6.2 της σύμβασης ορίζει ότι η Eurotunnel
μπορεί να ζητήσει από τη ΒR και την SNCF να
παραιτηθούν από ορισμένα δικαιώματά τους όσον
αφορά την αγορά της μεταφορικής ικανότητας στη
μόνιμη σύνδεση, και ότι οι εταιρείες αυτές δεν μπο
ρούν να το αρνηθούν αδικαιολόγητα.
(112) Επομένως, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι θα ήταν
αδικαιολόγητο να αντιταχθούν οι ΒR και SNCF στη
διάθεση δρομολογίων από το διαχειριστή της υποδο
μής σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με στόχο
την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών ή εμπορευμά
των .

(113) Εντούτοις, η ΒR και η SNCF πρέπει να διαθέτουν
τα απαραίτητα δρομολόγια για την εξασφάλιση
κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών, ήτοι το 75% των
δρομολογίων της σήραγγας που προορίζεται για
διεθνείς συρμούς, πσροκειμένου να παρέχουν υπη
ρεσίες τόσο οι ίδιες όσο και οι θυγατρικές τους
εταιρείες. Μολονότι οι ΒR και SNCF ανέφεραν ότι
το ποσοστό του 75% πρέπει να νοείται για κάθε
ημέρα, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η διάθεση
του 75% των δρομολογιών στις επιχειρήσεις αυτές
πρέπει να καθορίζεται σε ωριαία βάση για τους
ακόλουθους λόγους.
(114) Αφενός, η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των
Eurotunnel και ΒR/SΝCF σχετικά με την κατανομή
των δρομολογίων στηρίζεται σε ωριαία και όχι ημε
ρήσια βάση.

(115) Αφετέρου , οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός των
ΒR και SNCF πρέπει να μπορούν να λάβουν δρομο
λόγια καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και για
τις ώρες αιχμής. Είναι πράγματι σαφές ότι για δεδο
μένη υπηρεσία, όλα τα δρομολόγια δεν έχουν ούτε
την ίδια χρησιμότητα ούτε την ίδια αξία. Στην περί
πτωση, για παράδειγμα, της μεταφοράς επιχειρημα
τιών, οι προτεινόμενες υπηρεσίες πρέπει να καθι
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στούν δυνατή την άφιξη αυτών στις κυριότερες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νωρίς το πρωί και την
επιστροφή τους στο σπίτι κατά το τέλος του απογεύ
ματος. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα υποκατάστασης
μεταξύ διαφορετικών διεθνών αμαξοστοιχιών περιο
ρίζεται χρονικά. Όμως, είναι ανάγκη οι χρήστες να
μπορούν να υποκινούν την άσκηση ανταγωνισμού
μεταξύ περισσότερων του ενός μεταφορέων για τις
ώρες που τους ενδιαφέρουν.
(116) H διάταξη αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο
όσον αφορά την αναπροσαρμογή του ποσοστού στο
πλαίσιο συμφωνιών μεταξύ του διαχειριστή της υπο
δομής, της ΒR, της SNCF και άλλων ενδιαφερόμε
νων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(117) H ΒR και η SNCF πρέπει να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν, εάν παραστεί ανάγκη, άνω του 75 %
των δρομολογίων, εάν o διαχειριστής διαθέτει διαθέ
σιμη μεταφορική ικανότητα.
(118) Επίσης, οι άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει
να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν άνω του 25%
των δρομολογίων, εφόσον o διαχειριστής έχει διαθέ
σιμη μεταφορική ικανότητα.
(119) Οι εν λόγω αναπροσαρμογές δεν πρέπει ωστόσο να
περιορίζουν το δικαίωμα της ΒR και της SNCF να
χρησιμοποιούν μέχρι το 70 % των δρομολογίων που
προορίζονται για τους διεθνείς συρμούς, ούτε το
δικαίωμα των άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
να χρησιμοποιούν μέχρι το 25 % των προαναφερθέ
ντων δρομολογίων.
(120) Επίσης, o καθορισμός του ποσοστού των δρομολο
γίων που η ΒR και η SNCF χρειάζονται πραγματικά
αποτελεί συνάρτηση των προβλέψεων για την
κυκλοφορία οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να γίνουν
για μια περίοδο τριάντα ετών.
(121) Συνεπώς, το ποσοστό του 75% των δρομολογίων
που προορίζονται για τη ΒR και την SNCF πρέπει
να επανεξεταστεί από την Επιτροπή μετά την παρέ
λευση δωδεκαετίας, ήτοι το αργότερο στις 31 Δεκεμ
βρίου 2006.
(122) Έχοντας υπόψη τη μακρά διάρκεια της απαλλαγής,
οι υπό εξέταση σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει
επίσης να γνωστοποιούν κάθε χρόνο στην Επιτροπή
τον αριθμό των δρομολογίων που χρησιμοποιούν
πραγματικά, η δε Eurotunnel πρέπει να γνωστοποιεί
τον αριθμό των αιτήσεων για δρομολόγια που ενδέ
χεται να μην έχουν ικανοποιηθεί λόγω έλειψης δια
θέσιμου χρόνου.
(123) H παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη δυνατότητα
εφαρμογής του άρθρου 86 συνθήκης, ιδίως όσον
αφορά τον καθορισμό των τελών χρήσης της σήραγ
γας, ούτε τη δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας
91 /440/EOK.

(124) H παρούσα απόφαση καθιστά ανεφάρμοστες τις
διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθή
κης του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1017/68 και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της
συμφωνίας ΕΟΧ στη σύμβαση χρήσεως που συνή
φθη μεταξύ ΒR, SNCF και Eurotunnel στις 29 Ιου
λίου 1987 και δεν προδικάζει τη θέση της Επιτροπής
σε περίπτωση τροποποιήσεως όσον αφορά τους
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συμβαλλόμενους ή το περιεχόμενο της σύμβασης, ή
σε περίπτωση σημαντικής τροποιήσεως όσον αφορά
τους όρους λειτουργίας της αγοράς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ,
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 και το
άρθρο 53 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, οι
διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ
του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 και του
άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ κηρύσσο
νται ανεφάρμοστες για περίοδο τριάντα ετών, αρχής γενο
μένης από τις 16 Νοεμβρίου 1991 , ως προς τη σύμβαση
χρήσης της 29ης Ιουλίου 1987 που έχει συναφθεί μεταξύ
της Channel Tunnel Group Limited, της France Manche
SA, της British Railways Board (BR) και της Société
nationale des chemins de fer français (SNCF).
Άρθρο 2

H απαλλαγή που αναφέρεται στο άρθρο 1 συνοδεύεται
από τους ακόλουθους όρους και υποχρεώσεις:
A. Όροι

α) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6.2 της σύμβασης χρήσης,
η ΒR και η SNCF δεν μπορούν να αντιταχθούν στην
πώληση, εκ μέρους του διαχειριστή της υπό εξέταση
υποδομής, σε άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις των
δρομολογίων που είναι απαραίτητα για την παροχή
υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών μεταφορών επιβα
τών και εμπορευμάτων.

β) H ΒR και η SNCF μπορούν, εντούτοις, να διαθέτουν
δρομολόγια που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση
κατάλληλου επιπέδου υπηρεσιών, στη διάρκεια της
περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ήτοι
μέχρι το 75% προς κάθε κατεύθυνση της σήραγγας,
που προορίζονται αποκλειστικά για διεθνείς συρμούς
επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, προκειμέ
νου οι εταιρείες αυτές και οι θυγατρικές τους να
παρέχουν υπηρεσίες.
γ) Στη διάρκεια της περιόδου του στοιχείου β) οι άλλες
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και ενώσεις σιδηροδρομι
κών επιχειρήσεων πρέπει να μπορούν να χρησιμοποι
ούν τουλάχιστον το 25 % των δρομολογίων της σήραγ
γας προς κάθε κατεύθυνση για την εκμετάλλευση των
διεθνών συρμών επιβατών και εμπορευμάτων.
δ) Οι όροι των στοιχείων β) και γ) δεν παρεμποδίζουν τη
ΒR και την SNCF να χρησιμοποιούν, στη διάρκεια της
περιόδου του στοιχείου β), άνω του 75 % των δρομολο
γίων εάν οι άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν
χρησιμοποιούν το 25 % των υπόλοιπων δρομολογίων.

ε) Οι όροι των στοιχείων β) και γ) δεν παρεμποδίζουν
επίσης τις άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να χρησι
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μοποιούν, στη διάρκεια της περιόδου του στοιχείου β),
άνω του 25 % των δρομολογίων, εάν η ΒR και η SNCF
δεν χρησιμοποιούν το 75 % των δρομολογίων που προ
ορίζονται γι' αυτές.
στ) Οι εν λόγω προσαρμογές δεν πρέπει, εντούτοις, να
περιορίζουν το δικαίωμα της ΒR και της SNCF να
χρησιμοποιούν, εάν παραστεί ανάγκη, στη διάρκεια της
περιόδου του στοιχείου β) μέχρι το 75 % των δρομολο
γίων που προορίζονται για τους διεθνείς συρμούς, ούτε
το δικαίωμα των άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
να χρησιμοποιούν έως το 25 % της ενεχόμενης μεταφο
ρικής ικανότητας.
*
ζ) Το ποσοστό των δρομολογίων που προορίζονται απο
κλειστικά με τη ΒR και την SNCF επανεξετάζεται από
την Επιτροπή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006.
B. Υποχρεώσεις

η) Κάθε χρόνο και αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου
1995, η ΒR και η SNCF γνωστοποιούν στην Επιτροπή
τον μέσο όρο των δρομολογίων που χρησιμοποιούνται,
ανά ώρα και προς κάθε κατεύθυνση, σε μηνιαία
βάση.

θ) Κάθε χρόνο και αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου
1985, η Channel Tunnel Group Limited και η France
Manche SA θα γνωστοποιούν στην Επιτροπή τον αριθ
μό αιτήσεων δρομολόγια που έχουν υποβάλει οι σιδη
ροδρομικές επιχειρήσεις εκτός της ΒR και της SNCF, οι
οποίες δεν έχουν ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης διαθέσι
μων δρομολογίων.
Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στους εξής:
1 . British Railways Board
Euston House
24 Eversholt Street
GB-London NW1 1DZ

2. SNCF
88 rue St Lazare
F-75009 Paris

3. The Channel Tunnel Group Limited
The Adelphi
John Adam Street
GB-London WC2N 6JT
4. France Manche SA

112, avenue Kléber
B.P. 166-Trocadéro
F-76770 Paris Cedex 16

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 1994

σχετικά με διαδικασία δυνάμει του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της
συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
(IV/34.768 — International Private Satellite Partners)
(Τα κείμενα στην αγγλική και ιταλική γλώσσα είναι ta μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για του ΕΟΧ)

(94/895/EK)

ώντας το δικό της δορυφορικό σύστημα σε βάση
ενιαίας αγοράς (one stop shop) και β) να προσφέρει
μαζική χωρητικότητα μετάδοσης σε τρίτους, στο

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

βαθμό που η χωρητικότητα των δορυφόρων δεν
χρησιμοποιείται πλήρως από την ΙΡSΡ ή τους εταί

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ρους της .

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ΕΟΧ, τα
μέρη ζήτησαν, στις 14 Φεβρουαρίου 1994, από την
Επιτροπή όπως η κοινοποίηση κριθεί και βάσει του
άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ. H Επιτρο
πή, σεβόμενη αυτό το αίτημα, κίνησε τη σχετική
διαδικασία συνεργασίας με την Εποπτεύουσα Αρχή
της ΕΖΕΣ.

τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962· πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85
και 86 της συνθήκης (] ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχωρήσεως της Ισπανίας και της Πορ
τογαλίας, και ιδίως τα άρθρα 2, 6 και 8,
την αίτηση για αρνητική πιστοποίηση και την κοινοποίηση
για απαλλαγή που υπέβαλαν, στις 28 Ιουνίου 1993 σύμφω
να με τα άρθρα 2 και 4 του κανονισμού αριθ. 17, τα
ενδιαφερόμενα μέρη,

την αίτηση που υπέβαλαν τα μέρη στις 14 Φεβρουαρίου
1994 με την οποία ζήτησαν την αίτηση και η κοινοποίηση
να κριθούν επίσης βάσει του άρθρου 53 της συμφωνίας για
τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,

B. ΤΑ ΜΕΡΗ

α.α. Οι εταίροι
(2)

τις περιλήψεις της αίτησης και της κοινοποίησης που δημο
σιεύθηκαν (2) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του
κανονισμού αριθ. 17,

κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Συμπράξεων Πρακτικών και Δεσποζουσών Θέσεων,

H Orion Network Systems, η οποία είναι επίσης
ετερόρρυθμος εταίρος στην ΙΡSΡ, παρέχει τηλεπικοι
νωνιακές διευκολύνσεις και υπηρεσίες, ιδιαίτερα
υπηρεσίες δισημειακής μετάδοσης με τη χρήση μι
σθωμένης χωρητικότητας.

Εκτιμώντας ότι:
1 . ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1)

Στις 28 Ιουνίου 1993, κοινοποιήθηκαν στην Επιτρο
πή είκοσι συμφωνίες που αναφέρονται στη δη
μιουργία μιας εταιρείας. H εταιρεία International
Private Satellite Partner (εφεξής ΙΡSΡ) δημιουργήθη
κε υπό μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας σύμφωνα με
το δίκαιο των ΗΠΑ, με σκοπό α) να παρέχει διε
θνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις
στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική χρησιμοποι-

(1) ΕΕ αριθ. 13 της 21 . 2. 1962, σ. 204/62.
(2) ΕΕ αριθ. C 305 της 11 . 11. 1993, σ. 13 και ΕΕ αριθ. C 159 της
10. 6. 1994, σ. 2.

— Orion Satellite Corporation. Είναι μία εταιρεία η
οποία διέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας του
Delaware, και δημιουργήθηκε από τη δική της μη
τρική εταιρεία, την Orion Network Systems, για να
αποτελέσει τον ομόρρυθμο εταίρο στην ΙΡSΡ. Έχει
λάβει από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοι
νωνιών των ΗΠΑ (Fédéral Communications Com
mission — εφεξής FCC) άδεια κατασκευής, εκτόξευ
σης και λειτουργίας δύο δορυφόρων της ΙΡSΡ και
έχει ευρεία αρμοδιότητα να διαχειρίζεται και να
ελέγχει την ανάπτυξη και λειτουργία της ΙΡSΡ.

H OrionSat, ως ομόρρυθμος εταίρος, έχει συμμετοχή
[. . .] (3) στην εταιρεία, που πρέπει να προστεθεί σ'
ένα επιπλέον [. . .] που κατέχει η Orion Network
Systems.

(3)

— British Aerospace Communications. Είναι ετε
ρόρρυθμος εταίρος στην ΙΡSΡ και ανήκει στον όμιλο
εταιρειών British Aerospace (εφεξής BAe), o οποίος
και τη συνέστησε ειδικά για να επενδύσει στην
ΙΡSΡ.

(3) [. . .] Τα κενά μέσα στις αγκιλες υποδηλώνουν επαγγελματικα
απόρρητα που έχουν διαγραφεί δυνάμει του άρθρου 21 παρά
γραφος 2 του κανονισμού αριθ. 17.
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Έχει συμμετοχή [. . .] στην ΙΡSΡ. O όμιλος BAe
ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό και την κατα
σκευή πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών,
κατευθυνομένων οπλικών συστημάτων, δορυφόρων
και υποσυστημάτων, εξοπλισμών για ωφέλιμα φορ
τία και οχήματα-εκτοξευτές και αυτοκινήτων οχημά
των. Συγκεκριμένα, είναι o κύριος κατασκευαστής
των δορυφόρων της ΙΡSΡ.

O συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου BAe το
1992 ήταν 9 977 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (13 000
εκατομμύρια Ecu).
(4)

φορών τύπων δορυφόρων (μέσω της Matra Marconi
Space), αμυντικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και εξοπλισμού CΑDCΑΜ, καθώς και
στους τομείς οδικών μεταφορών, εκδόσεων, ραδιο
τηλεοπτικών εκπομπών, παραγωγής ταινιών και δια
φήμισης. O συνολικός της κύκλος εργασιών το 1992
ήταν 55 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα (8 350 εκα
τομμύρια Ecu).
(8)

— COM DEV Satellite Communications Ldt. Είναι
ετερόρρυθμος εταίρος της ΙΡSΡ στην οποία έχει

συμμετοχή [. . .]. Συστάθηκε ειδικά από την μητρική
της εταιρεία, τον όμιλο COM DEV Ltd (εφεξής
COM DEV), προκειμένου να επενδύσει στην ΙΡSΡ.

ΙΡSΡ.

Όπως θα αναφερθεί κατωτέρω, η SΤΕΤ θα έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την προώθηση των πωλή
σεων των δορυφόρων ΙΡSΡ και των διεθνών τηλεπι
κοινωνιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στην Ιτα

— General Dynamics Commercial Launch Services.
Είναι ετερόρρυθμος εταίρος της ΙΡSΡ στην οποία

έχει συμμετοχή [...]. Παρέχει υπηρεσίες εκτόξευσης
διαστημικών σκαφών τις οποίες θα παρέχει και για
τους δορυφόρους της ΙΡSΡ.

λία και στην «Ανατολική Ευρώπη».
(9)

Ανήκει στην General Dynamics Cο η οποία ασχο
λείται με την κατασκευή και πώληση οπλικών
συστημάτων και εξεδρών (πλατφόρμες), τις διαστη
μικές μεταφορές και τα δομικά υλικά. O συνολικός
κύκλος εργασιών της General Dynamics το 1991
ήταν 8 751 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (7 250 εκα
τομμύρια Ecu).
(6)

— Kingston Communications International Ltd
(Kingston). Είναι ετερόρρυθμος εταίρος της ΙΡSΡ

H Kingston Communications (Hull) Pic. είναι εται
ρεία του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία κατέχει άδεια
λειτουργίας για το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μετα
γωγής στην πόλη Hull και στην γύρω περιοχή της.
H Kingston Communications (Hull) Pic. και η BAe
έχουν συστήσει μία από κοινού ελεγχόμενη κοινή
επιχείρηση, την Kingston Satellite Services Ltd, προ
κειμένου να εκπροσωπεί τις δύο μητρικές της εται
ρείες στις συζητήσεις με την ΙΡSΡ σχετικά με την
προσφορά των υπηρεσιών της τελευταίας.

(7)

— ΜCΝ Sat. US. Είναι μία αμερικανική επιχείρηση
η οποία δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την πραγ
ματοποίηση επενδύσεων από το γαλλικό όμιλο
Matra-Hachette στην ΙΡSΡ όπου έχει συμμετοχή
[...].
O όμιλος Matra-Hachette δραστηριοποιείται στην
αεροδιαστημική και ιδιαίτερα στην κατασκευή δια-

— Trans-Atlantic Satellite, Inc. Είναι θυγατρική της
ιαπωνικής εταιρείας Nissho Iwai Cο, που δημιουργή
θηκε κυρίως για επένδυση στην ΙΡSΡ όπου έχει
συμμετοχή [. . .]. Επιπλέον, θα λειτουργεί ως υπεργο
λάβος της BAe για ορισμένα συστατικά των δορυ
φόρων ΙΡSΡ. Στον τομέα αυτό πραγματοποίησε, για
το έτος που προηγήθηκε της 31ης Μαρτίου 1992,
κύκλο εργασιών ύψους 3 εκατομμυρίων δολα
ρίων ΗΠΑ (2,5 εκατομμύρια Ecu).
H Nissho Iwai Cο είναι μία εταιρεία γενικής εμπο
ρίας που δραστηριοποιείται στην εμπορία, εισαγωγή
και εξαγωγή όλων των ειδών των ιαπωνικών και
αλλοδαπών εμπορευμάτων. O κύκλος εργασιών της
κατά το έτος που προηγήθηκε της 31ης Μαρτίου
1992 ήταν 86 700 εκατομμύρια Ecu. O όμιλος Nissho
Iwai έχει σημαντική συμμετοχή σε αρκετές εταιρείες
του τηλεπικοινωνιακού κλάδου. Συγκεκριμένα,
συμμετέχει στο κεφάλαιο της Satellite Japan Corpo
ration, ενός ιαπωνικού φορέα λειτουργίας δορυφό
ρων, η βασική δραστηριότητα του οποίου είναι η
πώληση μαζικής χωρητικότητας αναμεταδότη μόνο

στην οποία έχει συμμετοχή [. . .]. Συστάθηκε από την
μητρική της εταιρεία, την Kingston Communications
(Hull) Pic, ειδικά για την πραγματοποίηση επενδύ
σεων στην ΙΡSΡ.

O συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου Kingston
κατά το 1991 ήταν 59 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας
(77 εκατομμύρια Ecu).

— SΤΕΤ — Società Finanziaria Telefonica per
Azioni. Είναι μία ιταλική εταιρεία στην οποία
συμμετέχει κατά πλειοψηφία το Istituto per la Rico
struzione Industriale (IRI), η μεγαλύτερη ιταλική
δημόσια επιχείρηση. Θεσμικός ρόλος της SΤΕΤ ως
εταιρείας χαρτοφυλακίου της ΙRΙ για τον τομέα των
τηλεπικοινωνιών είναι να εξασφαλίζει το χρηματο

δοτικό και εμπορικό συντονισμό κατά την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, την παραγωγή προϊ
όντων και την εγκατάσταση δικτύων. H SΤΕΤ, ως
ετερόρρυθμος εταίρος, έχει συμμετοχή [. . .] στην

O όμιλος COM DEV κατέχει σημαντική θέση όσον
αφορά τα δορυφορικά ωφέλιμα φορτία, τα
υποσυστήματα για επικοινωνίες, τις διαστημικές
γνώσεις και τις εφαρμογές τηλεανίχνευσης.
(5)

31 . 12. 94

στην Ιαπωνία. H εταιρεία αυτή συγχωνεύθηκε με
την ιαπωνική εταιρεία JC-Sat. H συγκέντρωση αυτή
εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή.
β.β.
(10)

H ετερόρρυθμη εταιρεία

Σκοπός της ΙΡSΡ είναι, πρώτον, να παρέχει διεθνείς
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες [π.χ. εσωτερικά ενιαία
δίκτυα, μαζική μεταφορά δεδομένων, συγκέντρωση
και μεταφορά δεδομένων, τηλεομοιοτυπίες και ηλε
κτρονική διανομή εγγράφων και υπηρεσίες δικτύου
μέσω δορυφόρου χρησιμοποιώντας επίγειο σταθμό
δορυφορικής επικοινωνίας με πολύ μικρή κεραία
(very small aperture terminal — εφεξής VSAT) σε
διεθνείς εταιρείες, με ενιαία αγορά one-stop-shop
ping)] σε διατερματική βάση που καλύπτει τη
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Βορειο Αμερική και την Ευρώπη και δεύτερον, να
προσφέρει χωρητικότητα μετάδοσης στους δορυφό
ρους της, στο βαθμό που δεν χρησιμοποιείται πλή
ρως από την ΙΡSΡ και τους εταίρους της.

(11)

(12)

H ολοκλήρωση της δημιουργίας της ΙΡSΡ σύμφωνα
με την κοινοποιηθείσα διάρθρωση άρχισε το 1982,
όταν η Orion Sat υπέβαλε αίτηση στην FCC για
άδεια λειτουργίας διεθνούς δορυφορικού συστήμα
τος. Μετά τη χορήγηση της εν λόγω άδειας, η Orion
Sat άρχισε, το 1988, μια διαδικασία διαβουλεύσεων
με την Intelsat. Οι διαβουλεύσεις αυτές διήρκεσαν
ένα χρόνο και μόλις ολοκληρώθηκαν το 1989, η
Orion Sat ήρθε σε επαφή με την BAe, που ανέλαβε
την κατασκευή και εκτόξευση του δορυφορικού
συστήματος. Συγχρόνως, και με την ολοκλήρωση της
σύστασης της εταιρείας, στο τέλος του 1991, η Orion
Sat διεξήγαγε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με
υποψήφιους εταίρους και για τη χρηματοδότησή της
διαπραγματεύθηκε μια δέσμη δανείων από έναν
διεθνή τραπεζικό όμιλο.

(17)

(18)

β) Επιπλέον, πέτυχαν την παροχή προνομιούχων
πιστωτικών διευκολύνσεων ύψους μέχρι 251
εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τον πρώτο
δορυφόρο από μία κοινοπραξία διεθνών τρα
πεζών.
γ) Ορισμένοι από τους εταίρους της ΙΡSΡ έχουν
δεσμεύσει πρόσθετα ποσά που ανέρχονται συνο
λικά σε 9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

δ) Εξάλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκές
επίπεδο χρησιμοποίησης της χωρητικότητας των
δορυφόρων της ΙΡSΡ, οι ετερόρρυθμοι εταίροι
συμφώνησαν να μισθώνουν χωρητικότητα των
δορυφόρων για συνολικό ποσό [. . .] συνολικά,
και σε [. . .] αναμεταδότες. Όπως αναφέρεται
κατωτέρω, η χωρητικότητα αυτή μπορεί να
υπεκμισθωθεί από τους ετερόρρυθμους εταίρους
σε πελάτες της ΙΡSΡ.

H ΙΡSΡ προτίθεται να κατασκευάσει, να εκτοξεύσει
και να θέσει σε λειτουργία δύο τηλεπικοινωνιακούς
δορυφόρους με ζώνη συχνοτήτων υψηλής ισχύος
που θα τοποθετηθούν σε τροχιακές θέσεις μήκους
37° 5 W και 47° W. O πρώτος δορυφόρος, που
κατασκευάστηκε με τη χρήση της πλατφόρμας
Eurostar, την οποία ανέπτυξαν από κοινού οι BAe
και Matra Marconi Space μέσω κοινής επιχείρησης
που φέρει την επωνυμία Satcom International, περι
λαμβάνει 28 αναμεταδότες με εύρος ζώνης 54 MHz
και 6 αναμεταδότες με εύρος ζώνης 36 MHz, που

ε) Τέλος, οι ετερόρρυθμοι εταίροι έχουν συνάψει
συμβάσεις επικουρικής μίσθωσης χωρητικότητας
με την ΙΡSΡ, οι οποίες θα απαιτήσουν πρόσθετες
εκ μέρους τους εισφορές στην ΙΡSΡ ως αντάλ
λαγμα της επιπλέον διαβίβασης χωρητικότητας
για μέχρι [. . .] αναμεταδότες σε περίπτωση
ελλείμματος των ταμειακών διαθεσίμων, ούτως
ώστε να μπορεί η ΙΡSΡ να εξυπηρετεί το προνο
μιούχο δάνειο.

αντιστοιχούν σε 1,728 MHz χρησιμοποιήσιμης επι
κοινωνιακής χωρητικότητας ανά δορυφόρο. H γεω
γραφική εμβέλεια (ίχνος) του δορυφόρου θα καλύ

(14)

Αναμένεται ότι o πρώτος δορυφόρος θα λειτουργή
σει μέχρι τον Δεκέμβριο του 1994 και o δεύτερος
λίγο αργότερα, ενώ η κατά το σχεδιασμό θεωρούμε
νη διάρκεια ζωής τους θα είναι 12 χρόνια.

(15)

Πριν από την εκτόξευση και λειτουργία των δορυ
φόρων της, η ΙΡSΡ θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσί
ες χρησιμοποιώντας μισθωμένα μέσα.

(16)

Επιπλέον, η ΙΡSΡ θα θέσει σε λειτουργία δικά της
μέσα ιχνηλάτησης, τηλεμετρίας και εντολής που
έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ για τον έλεγχο των
δορυφόρων, υποστηριζόμενα από πρόσθετα μέσα
που θα κατασκευαστούν στην Ιταλία.

Οι πολύπλοκες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για την
υποστήριξη της ΙΡSΡ είναι οι ακόλουθες:

α) Οι εταίροι έχουν επενδύσει συνολικά 90 εκα
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε μετοχικό κεφάλαιο,
το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με τη συμμετοχή
καθενός στην ΙΡSΡ. H συνεισφορά της Orion Sat
σαν ομόρρυθμου εταίρου ανέρχεται σε 30 εκα
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ και συνίσταται στην
άδεια της FCC, ορισμένα συμβατικά δικαιώματα
και άλλα εμπράγματα και άυλα αγαθά.

Δυνάμει της άδειας της FCC, η ΙΡSΡ ή οι πελάτες
της δεν έχουν δικαίωμα να προβαίνουν σε διασύνδε
ση των δορυφορικών εγκαταστάσεων της ΙΡSΡ με
τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής για την παροχή τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών. Ωστόσο, τον Δεκέμβριο
του 1993, η FCC υιοθέτησε νέα πολιτική, σύμφωνα
με την οποία τα χωριστά δορυφορικά συστήματα
(όπως η ΙΡSΡ) έχουν τώρα τη δυνατότητα να υπο
βάλουν αίτηση για την μεταφορά μέχρι 1 250 κυκλω
μάτων της κίνησης που διαβιβάζεται μέσω του δημο
σίως μεταφερομένου δικτύου τα οποία ισοδυναμούν
με 64 kbps.

πτει μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής, μεγάλο
μέρος του ΕΟΧ και τμήμα της Κεντρικής και Ανα
τολικής Ευρώπης.

Οι πελάτες της ΙΡSΡ θα πρέπει να τοποθετήσουν
αμφίδρομους VSAT στις εγκαταστάσεις τους για να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες.
2. Χρηματοδοτική συμμετοχή

1 . Υπηρεσίες και διευκολύνσεις
(13)

Αριθ. L 354/77

3. Κεντρική διαχείριση και ενοποιημένες λειτουρ
γίες
(19)

Δεδομένου ότι η ΙΡSΡ έχει δημιουργηθεί για την
παροχή υπηρεσιών σε πελάτες βάσει πλήρως
διασυνδεδεμένου δικτύου που επιτρέπει την παροχή
ομοιόμορφων υπηρεσιών με ενιαίες τιμές, o
ομόρρυθμος εταίρος έχει την αποκλειστική ευθύνη
για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΙΡSΡ και, με
την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμένων δικαιώμά
των επιθεώρησης και έγκρισης εκ μέρους των ετε
ρόρρυθμων εταίρων, έχει ευρεία εξουσία όσον αφο
ρά την ανάπτυξη, λειτουργία και εμπορική εκμετάλ
λευση καθώς και την προώθηση των επιχειρήσεων
της ΙΡSΡ.

(20)

O έλεγχος αυτός εκ μέρους της Orion Sat αποτελεί
επίσης όρο της FCC προκειμένου να μεταβιβαστεί
στην ΙΡSΡ η άδεια που κατέχει η Orion Sat.
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βήμα για μιά ευρύτερη συμμαχία) και, ιδιαίτερα, την
παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξί
ας στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίου δια

4. Εμπορία και διανομή
(21)

H ΙΡSΡ θα διακινεί στο εμπόριο και θα διανέμει τις

υπηρεσίες της με τη βοήθεια ορισμένων τοπικών
εταιρειών εμπορίας και λειτουργίας, οι οποίες θα
ορίζονται από την ΙΡSΡ ως αντιπρόσωποι ή διανο
μείς. Εκτός από την SΤΕΤ, η οποία είναι o απο
κλειστικός διανομέας για την Ιταλία και o αποκλει

μετρήματος.

(26)

Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται στους πελάτες
είτε με τη χρήση επίγειων διευκολύνσεων και την
εγκατάσταση φυσικών ζεύξεων με καλώδια ομοαξο
νικά ή οπτικών ινών, ή με τη χρήση δορυφόρων και
VSAT. Γίνεται ευρέως αποδεκτό ότι οι δορυφόροι
συνιστώνται ιδιαίτερα όσον αφορά πελάτες που
βρίσκονται σε απομακρυσμένα εδάφη και σε περιο
χές με πολύ φτωχή επίγεια υποδομή.

(27)

Παρά το ότι οι άλλες συμμαχίες που έχουν ανακοι
νωθεί προβλέπουν επίσης παροχή υπηρεσιών μέσω
δορυφόρου, οι οποίες όμως αποτελούν τμήμα ενός
πακέτου υπηρεσιών που παρέχονται κυρίως μέσω
καλωδίων, η ΙΡSΡ είναι η πρώτη επιχείρηση που θα
προσφέρει υπηρεσίες μόνον μέσω δορυφόρων.

(28)

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της ΙΡSΡ είναι ότι, αντίθετα
με τις περισσότερες από τις συμμαχίες που έχουν
ανακοινωθεί — που σχηματίζονται από υποστηριζό
μενους ΤΟ, οι εταίροι της ΙΡSΡ είναι (εκτός από τις
SΤΕΤ και Kingston) ιδιωτικές εταιρείες που δεν
έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν δραστηριότητες
στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

(29)

Σύμφωνα με τα μέρη, αυτή η έλλειψη ιδιωτικής
πρωτοβουλίας οφείλεται στο γεγονός ότι εν λόγω
εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντι
κά εμπόδια στην είσοδα που προκύπτουν από:

στικός αντιπρόσωπος για ένα σύνολο χωρών που
αναφέρονται στις συμφωνίες συνοπτικά ως «Ανατο
λική Ευρώπη» (Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρου
μανία, Βουλγαρία, Μάλτα, πρώην ΕΣΣΔ, πρώην

Τσεχοσλοβακία και πρώην Γιουγκοσλαβία), οι εν
λόγω αντιπρόσωποι ή διανομείς θα εργάζονται σε
μη αποκλειστική βάση. Ενδέχεται, χωρίς όμως να
είναι αναγκαίο, να είναι ετερόρρυθμοι εταίροι.
Δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν
ακόμη δοθεί άδειες για την παροχή υπηρεσιών ανερ
χόμενης ζεύξης, η ΙΡSΡ πρέπει να συνεργάζεται με
τους εθνικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς
(ΤΟ) οι οποίοι θα ενεργούν ως αντιπρόσωποι. H
κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την
πραγματοποίηση και εφαρμογή της ελευθέρωσης
των δορυφορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα.
Γ. H ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

α.α. Αγορά(ές) προϊόντων
(22)

H ΙΡSΡ θα ανταγωνίζεται σε δύο αγορές, ήτοι:
— παροχής διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,

— προσφοράς μαζικής χωρητικότητας δορυφορικής
μετάδοσης.

— τις εναπομένουσες, σε πολλές χώρες, ρυθμιστικές
παρεμβάσεις στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
παρά τις ουσιώδεις μεταβολές που λαμβάνουν
χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η ΙΡSΡ δεν θα είναι σε
θέση να λειτουργεί ανεξάρτητα εφόσον εξακο
λουθούν να υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα
και θα είναι υποχρεωμένη να ζητά άδειες για την
παροχή υπηρεσιών ανερχόμενης και κατερχόμε
νης ζεύξης αν δεν έχει επιτευχθεί η ολοκληρωτι
κή ελευθέρωση του επίγειου σκέλους των δορυ
φόρων. Εξάλλου, η ΙΡSΡ θα πρέπει να συνερ
γάζεται με τους διεθνείς δορυφορικούς οργανι
σμούς για την παροχή υπηρεσιών μέσω χωριστών
δορυφορικών συστημάτων,

1 . Διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για ιδιω
τικές επιχειρήσεις
(23)
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Οι υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει η ΙΡSΡ στους
πελάτες της αποσκοπούν στην κάλυψη της αυξανό
μενης ανάγκης των πολυεθνικών εταιρειών για
προηγμένες διατερματικές επικοινωνίες μεταξύ των
γεωγραφικά εγκατεσπαρμένων καταστημάτων τους
σε όλο τον κόσμο ή/και μεταξύ αυτών και των
πελατών τους και των παραγωγών πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ
λων, τη φωνητική τηλεφωνία, τις τηλεομοιοτυπίες
μεγάλης ταχύτητας, την αποθήκευση και μεταφορά
δεδομένων και τις τηλεεικονοδιασκέψεις.

(24)

Οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να περιληφθούν
στην ανερχόμενη αγορά διεθνών (και ίσως παγκό
σμιων) υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς μεγά
λες επιχειρήσεις και λοιπούς εντατικούς χρήστες εξε
λιγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

— το μέγεθος της επένδυσης που απαιτείται για την
είσοδο στην αγορά, ιδιαίτερα εάν o εισερχόμενος
αποκτά δικά του μέσα μετάδοσης. Από την άπο
ψη αυτή, το κόστος κατασκευής, δοκιμής και
εκτόξευσης των δύο δορυφόρων της ΙΡSΡ υπολο
γίζεται από μόνο του τουλάχιστον σε 425 εκα
τομμύρια δολάρια ΗΠΑ,

(25)

H εν λόγω αγορά είναι ένα από τα τμήματα του
συνόλου της αγοράς τηλεπικοινωνιών με το

— τις δυσκολίες, το κόστος και το χρόνο που απαι
τούνται για την ίδρυση μιας επιχείρισης με επαρ

κές μέγεθος και φήμη, συμπεριλαμβανομένης της
εξοικείωσης με το σήμα και της απόκτησης πελα
τειακής βάση σ' αυτή τη συγκεκριμένη αγορά.

μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης κατά τα επόμενα
χρόνια, που επωφελείται πλήρως από την τρέχουσα
εξελικτική διαδικασία ελευθέρωσης και την αυξανό
μενη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και της ηλε
κτρονικής και ιδιαίτερα του λογισμικού.
Έχει σημασία ότι οι περισσότερες από τις συμμαχίες
που έχουν ανακοινωθεί σήμερα στον κλάδο των
τηλεπικοινωνιών προβλέπουν την πρόσβαση στην
αγορά προστιθέμενης αξίας (ενίοτε σαν ένα πρώτο

2. Προσφορά μαζικής χωρητικότητας δορυφορι
κής μετάδοσης
(30)

H αγορά αυτή έχει δευτερεύουσα σημασία για την
ΙΡSΡ. Τα μέρη δήλωσαν ότι θα δραστηριοποιηθούν
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Θεωρείται ότι αυτή θα είναι η ελάχιστη γεωγραφική
αγορά που καλύπτεται από τις συμφωνίες. H περιο
χή αυτή μπορεί, εντούτοις, να επεκταθεί περαιτέρω
με τη χρήση επίγειων ζεύξεων και δικτύων που
καλύπτουν τις εγκαταστάσεις πελατών που βρίσκο
νται εκτός των «ιχνών» των δορυφόρων.

σ' αυτή μόνον σε περίπτωση που η ζήτηση των
υπηρεσιών της ΙΡSΡ είναι μικρότερη από την αναμε
νόμενη.
(31)

(32)

Μέχρι σήμερα, η προσφορά χωρητικότητας διαστη
μικού σκέλους γίνεται κυρίως από τους τρεις διε
θνείς δορυφορικούς οργανισμούς (εφεξής ΙSΟ): την
Intelsat, την Eutélsat και την Inmarsat. Αυτοί κατέ
χουν σημαντικό αριθμό τηλεπικοινωνιακών δορυφό
ρων σε τροχιά (για παράδειγμα η Intelsat έχει σήμε
ρα σε λειτουργία 13 γεωστατικούς δορυφόρους).
Και οι τρεις έχουν παρόμοια διάρθρωση, π.χ. είναι
οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε σειρά συμφω
νιών που έχουν υπογραφεί από κυρίαρχα κράτη,
αντιπροσωπευόμενα από τις κυβερνήσεις τους ή από
δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς τηλεπικοινω
νιών (γνωστοί ως «υπογράφοντα μέρη»). Βάσει των
συμφωνιών αυτών οφείλουν να παρέχουν το απαι
τούμενο διαστημικό σκέλος α) για τις διεθνείς δημό
σιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είτε προς όλες τις
περιοχές του κόσμου (Intelsat) είτε προς την Ευρώ
πη (Eutelsat) ή β) για τη βελτίωση των θαλάσσιων
και αεροναυτικών επικοινωνιών (Inmarsat).
Βάσει των αντίστοιχων συμβάσεων των ΙSΟ, τα
υπογράφοντα μέρη· (τα οποία διαθέτουν επίσης τα
επίγεια δίκτυα) έχουν αποκλειστική απευθείας
πρόσβαση στη χωρητικότητα του δορυφορικού σκέ
λους και στο τερματικό του σταθμού εδάφους. Έτσι,
οι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων, οι
οποίοι ανταγωνίζονται τα υπογράφοντα μέρη, ανα
γκάζονται να απευθύνονται σ' αυτά για την εξασφά
λιση χωρητικότητας. Λόγω της κατάστασης αυτής,
τα υπογράφοντα μέρη βρίσκονται σε πολύ ισχυρή
θέση η οποία ενισχύει περαιτέρω τη δεσπόζουσα
θέση τους στην αγορά τηλεπικοινωνιών σαν σύνο
λο .

(33)

Επιπλέον, οι κάτοχοι χωριστών δορυφορικών συστη
μάτων, όπως η ΙΡSΡ, οφείλουν να ακολουθήσουν i)
διαδικασία διαβούλευσης με την Intelsat (ή την
Eutelsat) ώστε να μην προκληθεί σημαντική οικονο

μική ζημία στο σύστημα των ΙSΟ και ii) διαδικασία
τεχνικού συντονισμού, επίσης με τον αρμόδιο ΙSΟ,
για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των νέων μέσων
από τεχνική άποψη και η λειτουργία τους με τη
χρήση του συστήματος συχνοτήτων και της ζώνης
τροχιάς που χρησιμοποιεί το υπάρχον και το σχε
διαζόμενο διαστημικό σκέλος των ΙSΟ.
Μέχρι σήμερα, και μετά από διαδικασία διαβουλεύ
σεων μεταξύ ΙΡSΡ και Intelsat, η Σουηδία, η Δανία,
η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία,
η Ιρλανδία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι
ΗΠΑ χορήγησαν δικαιώματα χρήσης επίγειου δι
κτύου στην ΙΡSΡ ή τον αντιπρόσωπο της. Εξάλλου ,
η ΙΡSΡ κίνησε επίσης διαδικασία διαβουλεύσεων με
την Eutelsat, με την υποστήριξη του Ηνωμένου
Βασιλείου, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας.
β.β. Γεωγραφική αγορά

(34)

H ΙΡSΡ θα δραστηριοποιηθεί κατά κύριο λόγο στην
περιοχή που καλύπτεται από τη γεωγραφική εμβέ
λεια των δορυφόρων, δηλαδή σε μεγάλο μέρος της
Βόρειας Αμερικής, μεγάλο μέρος του ΕΟΧ και σε
τμήμα της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Αριθ. L 354/79

γ.γ. Θέση της ΙΡSΡ στην αγορά

(35)

H ΙΡSΡ υπολογίζει ότι το σύνολο της αγοράς υπηρε
σιών ιδιωτικών γραμμών αντιπροσώπευε περίπου 8,4
δισεκατομμύρια Ecu το 1990, από τα οποία 1,4
δισεκατομμύρια Ecu αντιστοιχούσαν στις ιδιωτικές
επικοινωνίες εταιρειών για τις υπερατλαντικές και
ενδοευρωπαϊκές υπηρεσίες. H ΙΡSΡ αναμένει για το
1995 ότι το τελευταίο αυτό ποσό θα ανέλθει σε 3,5

δισεκατομμύρια Ecu από τα οποία στην ΙΡSΡ θα
αντιστοιχούν περίπου [. . .] Ecu ή μερίδιο αγοράς
[...1.
Δ. ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗθΕΙΣΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

α.α. Κατάλογος των συμφωνιών

(36)

H ΙΡSΡ με την παρούσα μορφή της είναι αποτέλε
σμα μακρών και πολύπλοκων διαπραγματεύσεων
μεταξύ των σημερινών εταίρων της. O πολύπλοκος
αυτός χαρακτήρας εκφράζεται σαφώς από τον αριθ
μό των συμφωνιών που περιλαμβάνονται στην κοι
νοποίηση και αποβλέπουν στην κάλυψη της οργά
νωσης και χρηματοδότησης της ΙΡSΡ, των δορυφό
ρων, των συμφωνιών για την εξασφάλιση συνδρομής
στην ΙΡSΡ εκ μέρους των εταίρων της και άλλων
σχετικών με την εμπορία, κ.λπ. Οι συμφωνίες αυτές
είναι οι εξής:

— Δεύτερη τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη
συμφωνία για την ετερόρρυθμη εταιρεία (και
περαιτέρω τροποποιήσεις), η οποία θέτει τις
βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η οργάνωση
και λειτουργία της ΙΡSΡ.
— Συμφωνίες χωρητικότητας των επικοινωνιακών
δορυφόρων και συμφωνίες επικουρικής χωρητι
κότητας των επικοινωνιακών δορυφόρων που
έχουν συναφθεί μεταξύ της ΙΡSΡ και καθενός
από τους ετερόρρυθμους εταίρους της (ή τις
συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες) μέσω των
οποίων οι τελευταίες ανέλαβαν δεσμεύσεις επταε
τούς διάρκειας που αφορούν τη βασική χωρητι
κότητα στο δορυφορικό σύστημα της ΙΡSΡ για
τις εσωτερικές τους ανάγκες αλλά και για μετα
πώληση σε τρίτους μέσω της ΙΡSΡ. Σκοπός είναι
να εξασφαλισθεί μια ελάχιστη χρήση της χωρητι
κότητας των δορυφόρων. Συγχρόνως, ανέλαβαν
την υποχρέωση είτε να χρησιμοποιούν και να
πληρώνουν μια επιπλέον επικουρική χωρητικότη
τα είτε να προβαίνουν σε εισφορές κεφαλαίου σε
περίπτωση ελλείμματος στα ταμειακά διαθέσιμα.
Οι τελευταίες αυτές συμφωνίες έχουν συναφθεί
κατόπιν απαιτήσεων των προνομιούχων δανει
στών της ΙΡSΡ.
— Συμφωνία αρχών με την οποία θεσπίζονται οι
γενικές αρχές βάσει των οποίων η ΙΡSΡ θα προ
σφέρει τις υπηρεσίες της στους πελάτες, και στην
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τουργία και τον έλεγχο της επιχείρησης και των
υποθέσεων της ΙΡSΡ. Αντίθετα, οι ετερόρρυθμοι
εταίροι δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος
στην καθημερινή διαχείριση της ΙΡSΡ, εκτός εάν
προβλέπεται ρητά από τις συμφωνίες (άρθρο
7.10 της συμφωνίας για την ετερόρρυθμη εται
ρεία και άρθρο 2 της συμφωνίας αρχών). H
διακριτική αυτή ευχέρεια του ομόρρυθμου εταί
ρου εκτείνεται και στον καθορισμό των τιμών και
των άλλων εμπορικών όρων της ΙΡSΡ.

οποία περιλαμβάνονται επίσης οι γενικοί όροι
βάσει των οποίων μπορεί να εξασφαλισθεί η
συνδρομή των κατά τόπους εταιρειών εμπορίας
και λειτουργίας του συστήματος ως αντιπροσώ
πων ή διανομέων της ΙΡSΡ.
— Τροποποιημένη και επαναδιατυπωμένη συμφω
νία προτιμησιακής ανάθεσης συμβάσεων βάσει
της οποίας η ΙΡSΡ παρέχει προτίμηση στους
εταίρους της για την ανάθεση διαφόρων συμβά
σεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο

—

—

—

—

βαθμό που οι προσφορές των εν λόγω εταίρων
για τα προϊόντα είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊ
κές για την ΙΡSΡ με εκείνες των άλλων υποψη
φίων.
Συμφωνία παροχής υπηρεσιών και διανομής για
την Ιταλία που έχει συναφθεί μεταξύ των ΙΡSΡ
και SΤΕΤ, βάσει της οποίας, για όσο διάστημα η
παροχή διεθνών τηλεπικοινωνιών σε επιχειρήσεις
στην Ιταλία υπόκειται σε ρυθμιστικές παρεμβά
σεις ούτως ώστε, δυνάμει της ιταλικής νομοθε
σίας, μόνον η SΤΕΤ μπορεί να τις παρέχει, η
SΤΕΤ ορίζεται αποκλειστικός διανομέας της
ΙΡSΡ για την Ιταλία. Μετά την παύση των
ρυθμιστικών παρεμβάσεων και εφόσον η SΤΕΤ
πληροί ορισμένα κριτήρια απόδοσης, θα διατη
ρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα προώθησης των
πωλήσεων των υπηρεσιών της ΙΡSΡ στην Ιταλία.
Συμφωνία πρώτης άρνησης για την Ιταλία που
έχει συναφθεί μεταξύ των ΙΡSΡ και SΤΕΤ, βάσει
της οποίας η ΙΡSΡ παρέχει στην SΤΕΤ δικαίωμα
για μια πρώτη άρνηση όσον αφορά την παροχή
μαζικής δορυφορικής χωρητικότητας σε πελάτες
της στην Ιταλία για υπηρεσίες στη χώρα αυτή. H
συμφωνία αυτή θα αποκτήσει ενέργεια εάν και
όταν η παροχή της δορυφορικής χωρητικότητας
στην Ιταλία απελευθερωθεί.
Συμφωνία αντιπροσώπευσης για την πώληση
δορυφορικής χωρητικότητας στην Ανατολική
Ευρώπη που έχει συναφθεί μεταξύ των ΙΡSΡ και
SΤΕΤ, η οποία θεσπίζει τους όρους και τις προϋ
ποθέσεις (περιλαμβανομένων και των στόχων
που πρέπει να επιτύχει η SΤΕΤ) υπό τους οποί
ους η SΤΕΤ ορίζεται αποκλειστικός αντιπρόσω
πος της ΙΡSΡ για την πώληση μαζικής δορυφορι
κής χωρητικότητας στην «Ανατολική Ευρώπη».
Συμφωνία παροχής υπηρεσιών και αντιπροσώ
πευσης για την Ανατολική Ευρώπη που έχει
συναφθεί μεταξύ των ΙΡSΡ και SΤΕΤ, βάσει της
οποίας η SΤΕΤ ορίζεται αποκλειστικός αντιπρό
σωπος της ΙΡSΡ στην «Ανατολική Ευρώπη» για
την παροχή υπηρεσιών, εφόσον, ότι η SΤΕΤ
πληροί ορισμένα κριτήρια απόδοσης που ορίζο
νται στη συμφωνία.

β.β. Λεπτομερή στοιχεία των ειδικών συμφωνιών
1 . Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση και διάρ
θρωση της ΙΡSΡ

(37)

Οι συμφωνίες περιέχουν ειδικότερα τις ακόλουθες
διατάξεις:

(38)

— Βάσει του άρθρου 7.01 α της συμφωνίας για την
ετερόρρυθμη εταιρεία, o ομόρρυθμος εταίρος της
ΙΡSΡ διαθέτει πλήρη, αποκλειστική και απόλυτη
διακριτική ευχέρεια για τη διαχείριση, τη λει
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(39)

— Οι ετερόρρυθμοι εταίροι μπορούν, εντούτοις να
ασκούν ορισμένη επιρροή στη διαχείριση της
ΙΡSΡ μέσω μόνιμης διάρθρωσης που δημιουργεί
ται και απαρτίζεται από τις ακόλουθες επιτρο
πές:
α) Επιτροπή εταίρων για την επιθεώρηση του
προγραμματισμού και της πολιτικής (επιτρο
πή επιθεώρησης)
Δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 7.11 α της
συμφωνίας για την ετερόρρυθμη εταιρεία
κάθε εταίρος ορίζει ένα από τα μέλη της
επιτροπής. O ομόρρυθμος εταίρος υποβάλλει
ορισμένες ενέργειες στην επιτροπή επιθεώρη
σης, η οποία έχει δικαίωμα να τις εγκρίνει ή
να τις απορρίψει με πλειοψηφία. Οι σημαντι
κότερες από τις ενέργειες αυτές είναι:
— καθιέρωση τιμολογιακής πολιτικής όσον
αφορά την πώληση υπηρεσιών της ΙΡSΡ,
με σκοπό την πώληση χωρητικότητας
δορυφορικής μετάδοσης σε πελάτες σε
τιμές οι οποίες, κατά κανόνα, είναι χαμη
λότερες από αυτές που χρεώνονται στους
ετερόρρυθμους εταίρους ή την πώληση
χωρητικότητας δορυφορικής μετάδοσης
σε ορισμένους εταίρους, της ΙΡSΡ σε τιμές
ή με όρους που διαφέρουν ουσιωδώς από
τις τιμές και τους όρους που ισχύουν
κατά κανόνα για τους εταίρους της
ΙΡSΡ,

— απόφαση του ομόρρυθμου εταίρου για
αύξηση του προϋπολογισμού πέραν ορι
σμένου ποσοστού ,
— έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων για τις
υπηρεσίες της ΙΡSΡ, όσον αφορά i) τους
πόρους της ΙΡSΡ, ii) την πρόσθετη χρημα
τοδότηση και iii) την έναρξη της παροχής
υπηρεσιών της ΙΡSΡ πριν από την εκτό
ξευση των δορυφόρων.
β) Τεχνική επιτροπή (άρθρο 7.15 β της συμφω
νίας για την ετερόρρυθμη εταιρεία). Πρόκει
ται για συμβουλευτική επιτροπή ως προς όλα
τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία
και τη λειτουργία του δορυφορικού συστήμα
τος και των δικτύων μετάδοσης της ΙΡSΡ.
Ειδικότερα, και σε σχέση με τις υπηρεσίες
της ΙΡSΡ, θα πρέπει να συνιστά τεχνικά
πρότυπα για τον εξοπλισμό και τις λειτου
ργίες.
γ) Βάσει του άρθρου 7.04 της συμφωνίας για
την ετερόρρυθμη εταιρεία, ορισμένες σημα
ντικές αποφάσεις του ομόρρυθμου εταίρου
που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις
επενδύσεις των ετερόρρυθμων εταίρων, τί
θενται σε ψηφοφορία και λαμβάνεται από
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πωλήσει ή να μισθώσει δορυφορική χωρητικότητα
σε τρίτους πελάτες εφαρμόζοντας μηνιαία τιμή ανά
MHz η οποία είναι χαμηλότερη από αυτή που έχουν
συμφωνήσει να καταβάλουν οι ετερόρρυθμοι εταίροι
στην ΙΡSΡ βάσει των ανωτέρω συμφωνιών, τότε η
ΙΡSΡ πρέπει να τους προσφέρει το ίδιο ποσό πρό
σθετης χωρητικότητας αναμεταδότη που προσφέρει
στους πελάτες στην ίδια τιμή αλλά με έκπτωση 10 %
και με ίδιους τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέ

. φάση με πλειοψηφία. Στις αποφάσεις αυτές
περιλαμβάνονται η λύση της ΙΡSΡ, η συγχώ
νευση ή η ενοποίησή της με άλλη επιχείρηση,
και η πώληση σημαντικού τμήματος του
ενεργητικού της.

(40)

— Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η OrionSat
αφιερώνεται απερίσπαστα στη διαχείριση της
ΙΡSΡ, βάσει του άρθρου 7.06 της συμφωνίας για
την ετερόρρυθμη εταιρεία, o ομόρρυθμος εταίρος
δεν επιτρέπεται να ασχολείται με οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα εκτός από τη διαχείριση της
εταιρείας χωρίς προηγούμενη γραπτή ομόφωνη
συναίνεση των ετερόρρυθμων εταίρων. Επιπλέον,
ούτε η OrionSat ούτε η Orion Network Systems
Inc. μπορούν να αποκτούν συμμετοχή σε άλλες
επιχειρήσεις ή να ασχολούνται με άλλες επιχειρη
ματικές δραστηριότητες άμεσα ή έμμεσα ανταγω
νιστικές της ΙΡSΡ.
Αντίθετα, οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι ελεύθε
ροι να ανταγωνίζονται την ΙΡSΡ κατά την παρο
χή υπηρεσιών στους πελάτες. Παραμένουν επί
σης ελεύθεροι να αποκτούν συμμετοχή σε επιχει
ρήσεις ή να ασχολούνται με άλλες επιχειρηματι
κές δραστηριότητες μαζί με ανταγωνιστές της
ΙΡSΡ ή ετερόρρυθμους εταίρους τους (άρθρο
7.06 της συμφωνίας για την ετερόρρυθμη εται
ρεία και άρθρο 7 της συμφωνίας αρχών).

σεις.

(43)

(44)

2. Διατάξεις σχετικές με τους «πλέον ευνοουμένους
εταίρους»

(41)

Οι συμφωνίες περιέχουν ορισμένες διατάξεις που
αναφέρονται ως διατάξεις του «μάλλον ευνοουμένου
κράτους», σύμφωνα με τις οποίες η ΙΡSΡ εγγυάται
στους ετερόρρυθμους εταίρους τις καλύτερες τιμές,
όρους και άλλες προϋποθέσεις που προσφέρει η
ΙΡSΡ στους πελάτες της για την αντίστοιχη χωρητι
κότητα ή και υπηρεσίες. Οι εν λόγω διατάξεις περι
λαμβάνονται στο άρθρο 16.02 της συμφωνίας για
την ετερόρρυθμη εταιρεία καθώς και στο άρθρο
16.01 των διαφόρων συμφωνιών χωρητικότητας, στο
άρθρο 21.01 των συμφωνιών επικουρικής χωρητικό
τητας, στα άρθρα 4.5 και 5.1 της συμφωνίας παρο
χής και διανομής υπηρεσιών για την Ιταλία, στο
άρθρο 3.5 της συμφωνίας αντιπροσώπευσης για την
πώληση δορυφορικής χωρητικότητας για την «Ανα
τολική Ευρώπη» και στα άρθρα 4.4 και 15.1 της
συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και αντιπροσώπευ
σης για την «Ανατολική Ευρώπη».

Οι διατάξεις αυτές παρέχουν με τη σειρά τους ανά
λογη προστασία στην ΙΡSΡ όσον αφορά τις υπηρε
σίες και τον εξοπλισμό που λαμβάνει από τους εταί
ρους της για να μπορεί να λειτουργεί με ανταγωνι
στικό κόστος. Αυτή η προστασία, εντούτοις, δεν
ισχύει σε περίπτωση συμβάσεων μεταξύ ετερόρρυθ
μου εταίρου αφενός και των Intelsat, Eutelsat,
Inmarsat και των εγχώριων δορυφορικών συστημά
των αφετέρου.

(42)

3. Πώληση της δορυφορικής χωρητικότητας σε
τιμές χαμηλότερες των καταβαλλομένων από
τους ετερόρρυθμους εταίρους
Σύμφωνα με το άρθρο 16.01 β των συμφωνιών χωρη
τικότητας και το άρθρο 21.01 β των συμφωνιών
επικουρικής χωρητικότητας, εάν η ΙΡSΡ επιθυμεί να
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(45)

(46)

4. Χρήση από την ΙΡSΡ δορυφορικής χωρητικότη
τας για την οποία έχουν συνάψει σύμβαση οι
ετερόρρυθμοι εταίροι
Βάσει του τμήματος 8 της συμφωνίας αρχών και
εφόσον η ΙΡSΡ διαθέτει επαρκή θετικά ταμειακά
αποθέματα για την εξυπηρέτηση του προνομιούχου
δανείου, η ΙΡSΡ αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί πρώ
τα τη χωρητικότητα για την οποία οι ετερόρρυθμοι
εταίροι έχουν αναλάβει με σύμβαση πάγια δέσμευ
ση, δηλαδή βάσει των αντίστοιχων συμφωνιών, και
την οποία δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν για
τις εσωτερικές τους ανάγκες.
5. Προκήρυξη διαγωνισμών από την ΙΡSΡ
Βάσει του τμήματας 2 της συμφωνίας προτιμησιακής
ανάθεσης συμβάσεων, όταν η ΙΡSΡ προκηρύσσει
διαγωνισμούς για συμβάσεις αξίας άνω του 1 εκα
τομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, εάν ένας ή περισσότεροι
ετερόρρυθμοι εταίροι υποβάλλουν προσφορά η
οποία δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή για την ΙΡSΡ από
τις προσφορές τρίτων όσον αφορά την τιμή, το
σχεδιασμό, τις επιδόσεις, την πληρωμή, το χρονο
διάγραμμα παράδοσης και τους άλλους όρους και
προϋποθέσεις, τότε, μετά από ένα ενδεχόμενο τελευ
ταίο κύκλο προσφορών, η ΙΡSΡ αναθέτει τη σύμβα
ση στον/στην ετερόρρυθμο/ους εταίρο/ους του/των
οποίου/ων η/οι προσφορά/ές ανταποκρίνονται στα
εν λόγω κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις.

6. Όροι εμπορίας και διανομής
α) Γενικά
O σχεδιασμός και η διαχείριση της εμπορίας και
διανομής των υπηρεσιών της ΙΡSΡ θα γίνεται κεντρι
κά, αλλά θα εφαρμόζεται με αποκεντρωμένο τρόπο.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα παρέχονται με ομοιόμορ
φο επίπεδο τιμών και ποιότητας.
Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται με τις ακόλουθες ειδι
κές ρυθμίσεις:
— η ΙΡSΡ αναλαμβάνει τον αποκλειστικό έλεγχο και
τη λειτουργία του δορυφορικού συστήματος (άρ
θρα 7.01 και 7.10 της συμφωνίας για την ετε
ρόρρυθμη εταιρεία, άρθρο 8.01 των συμφωνιών
χωρητικότητας και άρθρο 13.01 των συμφωνιών

επικουρικής χωρητικότητας),
— για την εμπορία και διανομή των διεθνών τηλε
πικοινωνιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις την
ευθύνη έχει o ομόρρυθμος εταίρος (τμήμα 2 της
συμφωνίας αρχών), o οποίος θα καθορίζει επί
σης όλες τις τιμές για τις υπηρεσίες της ΙΡSΡ
(εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, λόγω των
σχετικών αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν
χορηγηθεί στους ΤΟ σε ορισμένες χώρες). Επι
πλέον, τις πωλήσεις υπηρεσιών θα διαχειρίζεται
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σε κεντρικό επίπεδο o ομόρρυθμος εταίρος, αλλά
κατά βάση θα τις αναλαμβάνουν οι αντιπρόσω
ποι που επιλέγει αυτός (σ' αυτούς μπορεί να
περιλαμβάνονται και οι ετερόρρυθμοι εταίροι).
Στις σχετικές συμφωνίες με τους αντιπροσώπους
ή διανομείς, o ομόρρυθμος εταίρος θα εξασφαλί
ζει ανταγωνιστικές τιμές όρους και προϋποθέσεις
και θα προβλέπει κριτήρια απόδοσης και στό
χους που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω αντι
πρόσωποι. Τέλος, οι συμφωνίες πρέπει να συνά
πτονται στο όνομα της ΙΡSΡ,
— το προσάρτημα A της συμφωνίας αρχών προβλέ
πει ότι εφόσον οι υπηρεσίες της ΙΡSΡ παρέχονται
σε περιοχή όπου υπάρχουν ειδικά ή αποκλειστι
κά δικαιώματα όσον αφορά την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών, οι υπηρεσίες της ΙΡSΡ θα παρέ
χονται στον πελάτη βάσει χωριστής σύμβασης. H
σύμβαση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη
νομοθεσία που ισχύει στην εν λόγω περιοχή και
συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του αντιπρο
σώπου της ΙΡSΡ, o οποίος στις περιπτώσεις αυτές
θα είναι συνήθως o εθνικός ΤΟ.
β)

διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που περι
λαμβάνει επίσης υπηρεσίες επίγειας λειτουργίας σε
σχέση με την εγκατάστασή του στην Ιταλία, τότε η
ΙΡSΡ θα χρησιμοποιεί κατ' αρχήν την SΤΕΤ ως
υπεργολάβο για την παροχή επίγειων υπηρεσιών
στην Ιταλία. Πάντως, η τελική απόφαση για την
χρησιμοποίηση των υπηρεσιών επίγειας λειτουργίας
ανήκει στους πελάτες. Επομένως αν, λόγω του κό
στους ή για άλλους λόγους, οι πελάτες προτιμούν να
προμηθευτούν τις υπηρεσίες επίγειας λειτουργίας
από αλλού , τότε η ΙΡSΡ θα παρέχει το πακέτο των
υπηρεσιών χωρίς αυτές.

(48)

Ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη SΤΕΤ

Σύμφωνα με το τμήμα 2 της συμφωνίας παροχής
υπηρεσιών και διανομής για την Ιταλία, η STET
ορίζεται ως αποκλειστικός διανομέας της ΙΡSΡ στην
Ιταλία, καθόσον χρόνο ισχύουν στην ιταλική αγορά
ρυθμιστικές παρεμβάσεις στον τομέα των τηλεπικοι
νωνιών (').

(49)

Εάν καταργηθούν οι παρεμβάσεις αυτές στην ιταλι
κή επικράτεια, το αποκλειστικό δικαίωμα της SΤΕΤ
θα μετατραπεί σε αποκλειστικό δικαίωμα για την
προώθηση της πώλησης των υπηρεσιών της ΙΡSΡ
στην Ιταλία. Το δικαίωμα αυτό θα εξαρτάται από
την τήρηση εκ μέρους της SΤΕΤ ορισμένων κριτη
ρίων απόδοσης που εκφράζονται με βάση τους στό
χους εσόδων. Σε περίπτωση που η SΊΈΤ παραλείψει
να λάβει όλα τα ευλόγως αναγκαία μέτρα για να
επανορθώσει την παράλειψη αυτή μέσα σε διάστη
μα 18 μηνών, τότε η ΙΡSΡ θα μπορεί να ορίσει
άλλους διανομείς στην Ιταλία σε μη αποκλειστική
βάση. H SΤΕΤ πάντως θα εξακολουθήσει να είναι
μη αποκλειστικός διανομέας.

Αντιστρόφως, η SΤΕΤ αναλαμβάνει να μην προωθεί
τις υπηρεσίες της ΙΡSΡ εκτός της Ιταλίας με εξαίρε
ση την «Ανατολική Ευρώπη» (2) (άρθρο 2.3 της
συμφωνίας παροχής υπηρεσιών).
Παρά την ύπαρξη αυτής της αποκλειστικότητας,
εάν, μετά την κατάργηση των ρυθμιστικών παρεμβά
σεων στην Ιταλία, η ΙΡSΡ ή ένας από τους αντιπρο
σώπους, διανομείς ή εταίρους της ζητήσει να παρά
σχει υπηρεσίες στην Ιταλία, μπορεί να το κάνει.

Όταν καταργηθούν οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις, αν
ένας πελάτης εγκατεστημένος στην Ιταλία επιθυμεί
να αγοράσει από την ΙΡSΡ ολοκληρωμένο πακέτο
(') Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης οι όροι «ρυθμιστι
κές» ή «μη ρυθμιστικές» όσον αφορά την Ιταλία, νοούνται
όπως αναφέρεται στο σημείο (36), πέμπτη περίπτωση.
(2) Αυτή, πάντως, η διάταξη δεν εμποδίζει την SΤΕΤ να ασχολη
θεί με παθητικές πωλήσεις εκτός Ιταλίας.

Εξάλλου, βάσει της συμφωνίας πρώτης άρνησης για
την Ιταλία, όταν η παροχή δορυφορικής χωρητικό
τητας απελευθερωθεί στην ιταλική επικράτεια, η
ΙΡSΡ θα δίνει στην SΤΕΤ την ευκαιρία, για διάστη
μα 60 ημερών, να παρέχει τη δορυφορική χωρητικό
τητα που έχει ζητήσει ένας πελάτης που βρίσκεται
εγκατεστημένος μόνον στην Ιταλία ή, εαν ό πελάτης
προτιμά να αγοράσει χωρητικότητα από την ΙΡSΡ,
να παρέχει την εν λόγω χωρητικότητα στην ΙΡSΡ με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει
συμφωνήσει με τον πελάτη. Εν πάση περιπτώσει, η
εν λόγω χωρητικότητα είναι η χωρητικότητα για την
οποία έχει δεσμευτεί η SΤΕΤ στους δορυφόρους της

β.1 . Σχετικά με την ιταλική επικράτεια

(47)
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ΙΡSΡ. Σκοπός αυτής της διάταξης είναι να δώσει
στην SΤΕΤ σχετική προτεραιότητα απαλλάσσοντάς
την από τους κινδύνους που αναλαμβάνει με αυτή
τη δέσμευση. H τιμή πάντως και οι όροι αυτής της
εκμίσθωσης ή πώλησης δορυφορικής χωρητικότητας
σε πελάτες γενικά και, ειδικότερα, σε ιταλούς πελά
τες, καθορίζονται από την ΙΡSΡ.
Τέλος, βάσει του τμήματος 3.3 της συμφωνίας παρο
χής υπηρεσιών και διανομής για την Ιταλία, η ΙΡSΡ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραπέμπει στη
SΤΕΤ τους υποψήφιους πελάτες οι οποίοι επιθυ
μούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
στην ιταλική επικράτεια και δεν εκτείνονται πέρα
από αυτό.

β.2. Σχετικά με τις χώρες που συνοπτικά
αποκαλούνται « Ανατολική Ευρώπη »

(50)

Οι δύο σχετικές συμφωνίες είναι παρεμφερείς με
αυτές που αφορούν την Ιταλία με τη διαφορά ότι
στη συγκεκριμένη περίπτωση η SΤΕΤ έχει οριστεί
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΙΡSΡ για την
παροχή δορυφορικής χωρητικότητας και υπηρεσιών
της ΙΡSΡ.

(51)

Σύμφωνα με την αποκλειστικότητα αυτή, και για
όσο διάστημα στις ενδιαφερόμενες χώρες ισχύουν
ρυθμιστικές παρεμβάσεις (καθώς και στη διάρκεια
του πρώτου έτους μετά την κατάργηση τους), η
ΙΡSΡ και οι ετερρόρυθμοι εταίροι αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να μην προωθούν την πώληση μαζικής
δορυφορικής χωρητικότητας (3) που έχουν αποκτή
σει από την ΙΡSΡ ή δορυφορικών τηλεπικοινωνια
κών υπηρεσιών που παρέχονται από την ΙΡSΡ ή
ισοδυναμούν με τις υπηρεσίες της ΙΡSΡ που προωθεί
η SΤΕΤ.

(3) H συμφωνία αυτή εφαρμόζεται μόνον σε πελάτες που είναι
εγκατεστημένοι στην επικράτεια της Ανατολικής Ευρώπης και
όχι σε πελάτες εγκατεστημένους αλλού που απαιτούν χωρητι
κότητα για ορισμένες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων και
μίας ή περισσότερων τοποθεσιών στην επικράτεια της Ανατολι
κής Ευρώπης.
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Πάντως, η ΙΡSΡ μπορεί να πωλήσει σ' αυτές τις
χώρες μαζική χωρητικότητα ανεξάρτητα από την
SΤΕΤ και οι ετερρόρυθμοι εταίροι είναι ελεύθεροι
οποτεδήποτε να εμπορευθούν τη χωρητικότητα
δορυφορικής μετάδοσης που έχουν αποκτήσει από
άλλα δορυφορικά συστήματα, διεθνείς τηλεπικοινω
νιακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που παρέχονται σε
άλλα δορυφορικά συστήματα και υπηρεσίες δορυ
φορικών τηλεπικοινωνιών που παρέχονται με χρήση
της χωρητικότητας των δορυφόρων της ΙΡSΡ, εφό
σον οι υπηρεσίες δεν είναι αντίστοιχες με τις υπηρε
σίες της ΙΡSΡ που εμπορεύεται η SΤΕΤ. Εξάλλου,
ένα έτος μετά την κατάργηση των ρυθμιστικών
παρεμβάσεων στις ενδιαφερόμενες χώρες, οι ετερ
ρόρυθμοι εταίροι θα έχουν δικαίωμα να προσφέ
ρουν πρόσθετη μαζική χωρητικότητα δορυφορικής
μετάδοσης την οποία θα αποκτούν από την ΙΡSΡ
ή/και υπηρεσίες ισοδύναμες με αυτές που εμπορεύε
ται η SΤΕΤ, εφόσον πάντως δεν θα χρησιμοποιείται
ούτε λογότυπο ούτε εμπορικό σήμα που ανήκουν
στην ΙΡSΡ.

Τέλος, οποιοσδήποτε τρίτος ή άλλη επιχείρηση που
θα έχουν αγοράσει δορυφορική χωρητικότητα από
την ΙΡSΡ θα είναι ελεύθεροι οποτεδήποτε να πωλή
σουν τη χωρητικότητα ή τις υπηρεσίες δορυφορικών
τηλεπικοινωνιών, εφόσον δεν θα χρησιμοποιούν
λογότυπο ή εμπορικό σήμα που ανήκουν στην
ΙΡSΡ.

(53)

Τα αποκλειστικά δικαιώματα της SΤΕΤ δυνάμει των
δύο συμφωνιών θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για
όσο διάστημα πληρούνται ορισμένα κριτήρια καθο
ριζόμενα στις συμφωνίες.

7. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις τρίτων
(54)

Μετά τις δύο δημοσιεύσεις βάσει του άρθρου 19
παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 που πραγ
ματοποιήθηκαν για να τηρηθεί το άρθρο 85 της
συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 53 της συμφωνίας για
τον ΕΟΧ, δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από
ενδιαφερόμενους τρίτους.

II . ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

A. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΙΡSΡ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 85
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΑ ΤΟΝ ΕΟΧ

(55)

Βάσει των επιχειρημάτων που αναπτύσσονται κατω
τέρω, οι εταίροι της ΙΡSΡ δεν μπορούν να θεωρη
θούν πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές στις
σχετικές αγορές στις οποίες απευθύνεται η ΙΡSΡ.
α) Προκειμένου η ΙΡSΡ να εισέλθει στην αγορά ως
παρέχουσα υπηρεσίες που βασίζονται σε διευ
κολύνσεις, κατέστη απαραίτητο να λάβει ορισμέ
νες άδειες και να προβεί σε διευθετήσεις για τη
χρηματοδότηση, την κατασκευή, την εκτόξευση
και τη λειτουργία δύο δορυφόρων. Θεωρείται
ότι κανένας από τους εταίρους δεν είναι σε θέση
να ανταποκριθεί μόνος του σ' όλες αυτές τις
απαιτήσεις παρά μόνον με συνεργασία στο πλαί
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σιο κοινής επιχείρησης όπως η παρούσα.
Συγκεκριμένα:
— μόνον o ομόρρυθμος εταίρος της ΙΡSΡ, η
OrionSat, έχει τις αναγκαίες άδειες από την
FCC και την Intelsat για να εκτοξεύσει και
να θέσει σε λειτουργία δύο δορυφόρους.
Εξάλλου, οι όροι της άδειας της FCC εμποδί
ξουν τον ομόρρυθμο εταίρο να εγκαταλείψει
τον έλεγχο επ' αυτών χωρίς συναίνεση της
FCC και καθορίζουν με μεγάλη σαφήνεια το
είδος των υπηρεσιών που έχει δικαίωμα να
παρέχει η ΙΡSΡ (βλέπε σημείο 12),
— κανένας από τους εταίρους της ΙΡSΡ δεν
κατέχει τις αναγκαίες άδειες για να παρέχει
διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλες
τις χώρες μέσα στα ίχνη των δορυφόρων.
Μόνο η SΤΕΤ και η Kingston (εκτός από την
ίδια την OrionStat) κατέχουν άδεια για να
παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, η
SΤΕΤ όμως περιορίζεται στην Ιταλία, και η
Kingston στην πόλη του Hull και στη γύρω
περιοχή. Όσον αφορά τους άλλους ετερ
ρόρυθμους εταίρους, αυτοί οι ίδιοι (ή οι μη
τρικές τους εταιρείες) είναι βιομηχανικές
εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες σε δια
φορετικούς κλάδους της διαστημικής αγοράς
και δεν έχουν ούτε τις απαιτούμενες άδειες
ούτε την απαιτούμενη πείρα γιa την παροχή
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών σε άλλες εταιρεί
ες σε ανταγωνιστική βάση (παρά το ότι μερι
κές από αυτές έχουν αποκτήσει ορισμένη
πείρα μέσω της διαχείρισης των δικών τους
εσωτερικών δικτύων).
β) Κανένας από τους εταίρους της ΙΡSΡ δεν μπορεί
να αναμένεται ευλόγως ότι θα προβεί στην
επένδυση, και θα αναλάβει τον ουσιώδη κίνδυνο
που συνδέεται με αυτήν, προκειμένου να εισέλ
θει στην αγορά. Τα πολύ μεγάλα εμπόδια στην
είσοδο, το σημαντικό τμήμα της αγοράς που έχει
συγκεντρωθεί στα χέρια (στο σύνολο της αγοράς
των τηλεπικοινωνιών) των υποστηριζόμενων ΤΟ
καθώς και χέρια των ΙSΟ στην αγορά δορυφορι
κής μετάδοσης, οι ενεχόμενες προωθημένες τε
χνολογίες, o σημαντικός εγγενής κίνδυνος απο
τυχίας που συνδέεται με τις επιχειρήσεις στο
διάστημα και η ευρεία γεωγραφική έκταση που
καλύπτουν, μαζί με τα ποσά που απαιτούνται
και τη διαπραγματευτική ισχύ των πελατών (ιδί
ως των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών), καθι
στούν το εγχείρημα αυτό ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι ρεαλιστικό να
θεωρηθεί, από οικονομική άποψη, ότι οποιοσδή
ποτε από τους εταίρους θα εισέλθει μόνος του
στην αγορά.
γ) Εξάλλου, όσον αφορά την εμπορία και διανομή,
η αρχή των ενιαίων τιμών και λοιπών όρων σε
διαφορετικά εδάφη, μαζί με την εκτέλεση της
εμπορίας σε αποκεντρωμένη βάση, φαίνεται ότι
ενδείκνυται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παγκοσμίου χα
ρακτήρα, σε βάση ενιαίας αγοράς (one stop
shop) και ενιαίας τιμολόγησης, τις οποίες αντιμε
τωπίζουν πελάτες με υποκαταστήματα και
θυγατρικές διασκορπισμένες σε διαφορετικά
εδάφη.
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H παροχή τέτοιων υπηρεσιών δεν διασφαλίζεται
επαρκώς με τις υφιστάμενες διμερείς διευθετή
σεις μεταξύ τηλεπικοινωνιακών οργανισμών,
σύμφωνα με τις οποίες o καθένας παρέχει τις
δικές του διευκολύνσεις στη δική του χώρα.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε εθνικός ΤΟ επιβάλλει
για το τμήμα του δικτύου που του αναλογεί
χωριστές τιμές, συνάπτει συμβάσεις με τον πελά
τη χωριστά και εκδίδει χωριστά τιμολόγια, για
ένα σύνολο υπηρεσιών που συχνά δεν είναι
ομοιόμορφο σε όλα τα ενεχόμενα εδάφη λόγω
των διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών
κάθε δικτύου. Από την άποψη αυτή, η ισχύς
ενός συνδυασμένου δικτύου που έχει δημιουργη
θεί με τον τρόπο αυτό βρίσκεται στο επίπεδο της
ασθενέστερης σύνδεσής του και επομένως, o
αριθμός των υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά
τους αντιστοιχούν σε εκείνα του λιγότερο αποτε
λεσματικού εθνικού δικτύου. Εξάλλου, άλλα λει
τουργικά θέματα όπως είναι η παρακολούθηση
της ποιότητας, οι διορθώσεις των ελαττωμάτων
και η παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, ρυθμί
ζονται επίσης χωριστά.
Οι εθνικοί ΤΟ αποκτούν όλο και μεγαλύτερη
συναίσθηση της σημασίας που έχει η αγορά
διεθνών τηλεπικοινωνιών και των μειονεκτημά
των που απορρέουν από την περιγραφείσα
κατάσταση. Όπως αναφέρθηκε, προσπαθούν να
τα υπερπηδήσουν σχηματίζοντας κοινοπραξίες
με άλλους ΤΟ για να παρέχουν τέτοιες υπηρεσί
ες (και, στις περισσότερες περιπτώσεις, να
κάνουν άλλα πράγματα). Μερικές από τις κοι
νοπραξίες αυτές έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην
Επιτροπή.
(56)

H σύσταση και η υλοποίηση της ΙΡSΡ, που συνεπά
γεται είσοδο ενός νέου ανταγωνιστή, πρέπει να ανα
μένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό σε έναν
ταχύτατα ανερχόμενο κλάδο της συνολικής αγοράς
τηλεπικοινωνιών, o οποίος μέχρι πρόσφατα ανήκε σε
εταιρείες που διαθέτουν αποκλειστικά δικαιώματα.
Αυτό θα βοηθούσε να επιταχυνθεί o ρυθμός με τον
οποίο παρέχονται στους πελάτες νέες και ομοιόμορ
φες υπηρεσίες και να βελτιωθεί η τιμή και η απόδο
σή τους.

(57)

H επίδραση στην αγορά μαζικής χωρητικότητας
δορυφορικής αναμετάδοσης αναμένεται να είναι

θετική καθώς και ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως επειδή
η σύσταση της ΙΡSΡ σημαίνει τη δημιουργία εναλ
λακτικού, και ιδιωτικού , φορέα παροχής υπηρεσιών
στον τομέα της χωρητικότητας του διαστήματος
έναντι των υποστηριζόμενων και εξαιρετικά ισχυρών
ΙSΟ και των εθνικών συστημάτων που ελέγχονται
από εθνικούς ΤΟ. Κατά συνέπεια, το νόημα της
ΙΡSΡ είναι ότι αυξάνει την επιλογή που έχουν στη
διάθεσή τους όσοι παρέχουν υπηρεσίες και χρει
άζονται χωρητικότητα στο διάστημα.
(58)

Συνάγεται, ότι η δημιουργία της ΙΡSΡ, μιας από τις
πρώτες ιδιωτικές κοινές επιχειρήσεις που εισέρχο
νται στην εξελισσόμενη αγορά τηλεπικοινωνιών, δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ούτε. του άρθρου 85
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ούτε και του άρ
θρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ.
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B. ΕΦΑΡΟΓΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 85 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΕΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 53 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΑ ΤΟΝ ΕΟΧ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(59)

Οι κατωτέρω διατάξεις δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και
του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας για
τον ΕΟΧ:

— H διάταξη σύμφωνα με την οποία η SΤΕΤ έχει
ορισθεί αποκλειστικός διανομέας υπηρεσιών της
ΙΡSΡ στην Ιταλία, ενώ η ιταλική αγορά υπόκειται
σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
H διάταξη αυτή απλώς αντικατοπτρίζει το γεγο
νός ότι βάσει του ιταλικού νόμου, η SΤΕΤ εξακο
λουθεί να έχει αποκλειστικά δικαιώματα σε ορι
σμένες από τις περιοχές στις οποίες απευθύνεται
η ΙΡSΡ. Ακόμη και αν δεν υπήρχε η συμφωνία,
καμία άλλη εταιρεία δεν θα ήταν ικανή να δια
νείμει στην Ιταλία τις υπηρεσίες της ΙΡSΡ.
— Οι διατάξεις που αφορούν τον ορισμό της SΤΕΤ
ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της «Ανατολι
κής Ευρώπης» εκτός Αυστρίας.

Δεδομένου ότι οι χώρες αυτές είναι εκτός Κοινό
τητας και ΕΟΧ, οι εν λόγω διατάξεις δεν
δημιουργούν καμία σημαντική επίδραση στον
ΕΟΧ:

(60)

Οι κατωτέρω διατάξεις θεωρούν ότι δεν συνιστούν
αισθητούς περιορισμούς του ανταγωνισμού:
— Σχετικά με τις συμφωνίες που αφορούν την ιταλι
κή επικράτεια, το αποκλειστικό δικαίωμα προώ
θησης των πωλήσεων των υπηρεσιών της ΙΡSΡ
στην Ιταλία που ευχωρήθηκε στην SΤΕΤ μετά
κατάργηση των παρεμβάσεων, δεν αποτελεί
ουσιαστικό περιορισμό του ανταγωνισμού διότι:
α) οι υπηρεσίες ΙΡSΡ είναι εξ ορισμού διεθνείς,
έτσι ώστε οι Ιταλοί πελάτες μπορούν να
υπογράφουν συμβάσεις για τις ίδιες υπηρεσί
ες με αντιπροσώπους ή διανομείς μη εγκα
τεστημένους στην Ιταλία μέσω των παραρτη
μάτων ή γραφείων τους εκτός Ιταλίας*

β) πιθανοί πελάτες υπηρεσιών ΙΡSΡ θα είναι
μεγάλες επεχειρήσεις που θα διαθέτουν γρα
φεία σε διάφορες χώρες*
γ) δεδομένου ότι η μόνη αποκλειστικότητα μετά
την απελευθέρωση θα είναι η αποκλειστικό
τητα προώθησης των πωλήσεων υπηρεσιών
της ΙΡSΡ στην Ιταλία, οι αντιπρόσωποι και
διανομείς της ΙΡSΡ εκτός της SΤΕΤ θα είναι
ελεύθεροι να πωλούν τις υπηρεσίες της ΙΡSΡ
στην Ιταλία*
δ) η SΤΕΤ θα συναλλάσσεται ελεύθερα με
ανταγωνιστές της ΙΡSΡ*

ε) η ΙΡSΡ αναμένεται ότι θα έχει μερίδιο αγοράς
χαμηλότερο από το 5 % των δύο αγορών.
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— Όσον αφορά τις συμφωνίες σχετικά με την
αυστριακή επικράτεια, ισχύει το ίδιο σκεπτικό με
αυτό που αφορά την ιταλική επικράτεια. Επιπλέ
ον, τα αποκλειστικά δικαιώματα που έχει η
SΤΕΤ, ως αντιπρόσωπος για την ΙΡSΡ, είναι πλέ
ον περιορισμένα από εκείνα που έχει η SΤΕΤ
όσον αφορά την Ιταλία (βλέπε σημεία 51 , 52 και
53) δεδομένου ότι η ΙΡSΡ μπορεί να απευθυνθεί
ευθέως σε πελάτες και οι ετερόρρυθμοι εταίροι
μπορούν να εμπορεύονται χωρητικότητα ή/και

(62)

(61)

Για τους ακόλουθους λόγους, οι κατωτέρω αναλυό
μενες διατάξεις, μολονότι θέτουν περιορισμούς στην
ελευθερία κίνησης των εταίρων, θεωρούνται απλευ
θείας συνδεδεμένοι και απαραίτητοι για την ΙΡSΡ,
και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για τη
δημιουργία και λειτουργία της ΙΡSΡ. Επομένως, πρέ
πει να αντιμετωπίζονται, δυνάμει των περί ανταγω
νισμού διατάξεων της συνθήκης ΕΚ και της συμφω
νίας ΕΟΧ, ως δευτερεύοντες περιορισμοί.

α) H διάταξη περί μη ασκήσεως ανταγωνισμού
είναι δευτερεύουσα επειδή αναφέρεται μόνον
στον ομόρρυθμο εταίρο και αποτελεί εύλογη
συνέπεια της εις ολόκληρον ευθύνης που υπέχει.
Αποβλέπει στο να διασφαλίσει ότι o ομόρρυθ
μος εταίρος θα αφοσιωθεί στη διαχείριση των
δραστηριοτήτων της ΙΡSΡ με πλήρη απασχόλη
ση. Όσον αφορά τους ετερόρρυθμους εταίρους,
είναι, όπως αναφέρεται ανωτέρω ελεύθεροι να
ανταγωνιστούν την ΙΡSΡβ) η ρήτρα «υπέρ του μάλλον ευνοουμένου κρά
τους» είναι δευτερεύουσα επειδή αποσκοπεί να
διασφαλίσει ότι η ΙΡSΡ θα αντιμετωπίζει κάθε
ετερόρρυθμο εταίρο, o οποίος θα είναι συνήθως
και πελάτης της ΙΡSΡ, επί ίσοις όροις —όχι όμως
ευνοϊκότερα— με τους άλλους ετερόρρυθμους
εταίρους και, ιδίως, τους πελάτες που είναι τρί
τοι και δεν έχουν επενδύσει στην ΙΡSΡ·
γ) η προτίμηση έναντι των ετερόρρυθμων εταίρων
κατά την προκήρυξη ορισμένων διαγωνισμών
που δημοσιεύει η ΙΡSΡ, με βάση τη συμφωνία
προτιμησιακής ανάθεσης, μπορεί επίσης να θεω
ρηθεί δευτερεύουσα με το σκεπτικό ότι φαίνεται
φυσική η προτίμηση έναντι ετερόρρρυθμων εταί
ρων, ως αντάλλαγμα για τα σημαντικά χρηματι
κά ποσά που έχουν επενδύσει στην επιχείρηση
και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από
αυτούς ασκούν οι ίδιοι δραστηριότητες σε δια
φορετικούς τομείς στην αγορά του διαστήματος,
πράγμα που ισχύει και για τους κατασκευαστές
εξοπλισμού όμοιου με αυτού που χρειάζεται η
ΙΡSΡ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διάταξη,
όπως είναι διατυπωμένη, δεν παρέχει πλεονέ
κτημα στους ετερόρρυθμους εταίρους σχετικά με
την τιμή ή άλλους όρους και, επομένως, δεν
μπορεί να αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αξιό
λογο αποκλεισμό επηρεάζοντας την ανταγωνι
στική θέση τρίτων. Εν πάση περιπτώσει, και
ενόψει τόσο της δομής των σχετικών αγορών
όσο ιδίως της παρουσίας ισχυρών υποστηριζόμε
νων εταιρειών, οποιαδήποτε καταχρηστική ερμη
νεία αυτής της διάταξης πρέπει να αποκλεισθεί
προκειμένου η επιχείρηση να κατορθώσει να

επιβάλει την παρουσία της στις αγορές στις
οποίες απευθύνεται.
Οι δευτερεύοντες περιορισμοί πρέπει να κριθούν σε
συνάρτηση με τη συσταθείσα εταιρεία. Εφόσον λοι
πόν κρίθηκε ότι η ΙΡSΡ έχει συναφθεί έτσι ώστε να
μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53
παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, τότε
ούτε οι ανωτέρω αναλυόμενες διατάξεις εμπίπτουν
σ' αυτό,

υπηρεσίες που λαμβάνουν από άλλα δορυφορικά
συστήματα και ακόμη υπηρεσίες που χρησιμο
ποιούν τη δορυφορική χωρητικότητα της ΙΡSΡ.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
H Επιτροπή, βάσει των πραγματικών περιστατικών που

έχει στη διάθεσή της, δεν έχει λόγους να κινήσει διαδικασία
δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ
και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ ως προς τις κοινοποιηθείσες συμφωνίες που αφορούν
τη σύσταση της εταιρείας International Private Satellite
Partners (εφεξής ΙΡSΡ).
Άρθρο 2

H Επιτροπή, βάσει των πραγματικών περιστατικών που
έχει στη διάθεσή της, δεν έχει λόγους να κινήσει διαδικασία
δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ
και του άρθρου 53 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ ως προς την υποχρέωση του ομόρρυθμου εταίρου να
μην ασκεί ανταγωνισμό δυνάμει του άρθρου 7.06 της
συμφωνίας για την ετερρόρυθμη εταιρεία, ως προς τις
διατάξεις «υπέρ του μάλλον ευνοουμένου κράτους» δυνά
μει του άρθρου 16.02 της εν λόγω συμφωνίας, του άρ
θρου 16.01 κάθε συμφωνίας χωρητικότητας, των επικοινω
νιακών δορυφόρων, του άρθρου 21.01 κάθε συμφωνίας
επικουρικής χωρητικότητας, των επικοινωνιακών δορυφό
ρων, των άρθρων 4.5 και 15.1 της συμφωνίας παροχής
υπηρεσιών και διανομής για την Ιταλία, του άρθρου 3.5 της
συμφωνίας αντιπροσώπευσης για την πώληση δορυφορι
κής χωρητικότητας στην «Ανατολική Ευρώπη» και των
άρθρων 4.4 και 15.11 της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών
και αντιπροσώπευσης για την «Ανατολική Ευρώπη», ως
προς την προτίμηση που παρέχεται στους ετερόρρυθμους
εταίρους δυνάμει του άρθρου 2 της συμφωνίας προτιμησια
κής ανάθεσης συμβάσεων, ως προς τον καθορισμό της
SΤΕΤ ως αποκλειστικού διανομέα της ΙΡSΡ στην Ιταλία
δυνάμει του άρθρου 2 της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών
και διανομής για την Ιταλία και ως προς τον καθορισμό
της SΤΕΤ ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της ΙΡSΡ δυνά
μει του άρθρου 2 της συμφωνίας αντιπροσωπεύσεως για
την πώληση δορυφορικής χωρητικότητας για την «Ανατο
λική Ευρώπη» και της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και
αντιπροσωπεύσεως για την «Ανατολική Ευρώπη».
Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στους εξής:
International Private Satellite Partners, LP
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

Orion Satellite Corporation
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA
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British Aerospace Communications Inc.

STET-Società Finanziaria Telefonica per Azioni

13873 Park Center Road,
Suite 500,
Herndon,

Corso d'Italia 41
1-00198 Roma

Virginia 22071

Trans-Atlantic Satellite, Inc.

USA

COM DEV Satellite Communications Limited
155 Sheldon Drive

Cambridge, Ontario NIR 7H6

c/o Nissho Iwai American Corporation
1211 Avenue of the Americas

New York, NY 10036
USA

Canada

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.

Kingston Communications International Limited
Telephone House

9444 Balboa Avenue

Carr Lane,

USA

UK — Hull HU1 3RE

San Diego, California 92123

MCN SAT US, Inc.

c/o Matra Aerospace, Inc.
1735 Jefferson Davis Highway
Suite 810

Arlington, Virginia

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 1994.

USA

Orion Network Systems
2440 Research Boulevard, Suite 400
Rockville

Maryland 20850
USA

Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 1994
σχετικά με μια διαδικασία βάσει του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΚ
(IV/33.863 — Asahi/Saint-Gobain)
(Τα κείμενα στην αγγλική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
(94/896/EK)

εκχωρητής της αδείας εκμετάλλευσης διστρωματικής
τεχνολογίας.

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη' συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(2)

τον κανονισμό αριθ. 17 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουα
ρίου 1962, πρώτο κανονισμό εφαρμογής των άρθρων 85
και 86 της συνθήκης (*), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλί
ας, και ιδίως τα άρθρα 2, 4, 6 και 8,

την κοινοποίηση την οποία υπέβαλαν στις 3 Ιανουαρίου
1991 η Saint-Gobain vitrage international με έδρα την
Courbevoie Γαλλίας και η ΑG Glass Company Ltd, με έδρα
το Tokyo Ιαπωνίας, δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού
αριθ. 17, όσον αφορά τη συμφωνία κοινής επιχείρησης την
οποία συνήψαν στις 30 Μαρτίου 1990 και τροποποίησαν
στις 7 Δεκεμβρίου 1992 καθώς και τη συμφωνία παροχής
άδειας εκμετάλλευσης και τεχνικής συνδρομής και τις
συμφωνίες παροχής άδειας εκμετάλλευσης,
την περίληψη της κοινοποίησης που δημοσιεύθηκε (2),
βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 3 του κανονισμού

εργασιών ανήλθε σε 8,177 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ. Οι πωλήσεις υάλου και σχετικών προϊόντων
έφθασαν κατά το 1989 τα 3,298 εκατομμύρια δολά
ρια ΗΠΑ. Οι πωλήσεις υάλου και σχετικών προϊό
ντων έφθασαν κατά το 1989 τα 3,298 εκατομμύρια

αριθ . 17,

κατόπιν διαβουλεύσεως με τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Συμπράξεων και Δεσποζουσών θέσεων,
Εκτιμώντας ότι:

δολάρια ΗΠΑ.
I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

A. H διαδικασία

(1)

B. Οι επιχειρήσεις
H SG είναι μέλος του ομίλου Saint Gobain, που
αποτελείται από διάφορες εταιρείες εγκατεστημένες
στη Γαλλία και οργανωμένες σε επτά τμήματα,
συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων κατασκευής
υαλοπινάκων, προϊόντων κεραμικής, μονώσεων και
υλικών κατασκευής. O κύκλος εργασιών της Saint
Gobain Group κατά το 1990 ανήλθε σε 69 δισεκα
τομμύρια γαλλικά φράγκα με πρώτο το τμήμα
κατασκευής υαλοπινάκων (12,724 δισεκατομμύρια
γαλλικά φράγκα).
H ΑG αποτελεί τμήμα της Asahi Glass Group, εται
ρείας εγκατεστημένης στην Ιαπωνία με άνω των 29
θυγατρικές και υποκαταστήματα στο εξωτερικό,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Glaverbel,
Maasglass και Splintex στην Ευρώπη. O όμιλος
αυτός αποτελεί σημαντικό σε παγκόσμια κλίμακα
προμηθευτή προϊόντων υάλου χημικών και προϊό
ντων κεραμικής. Κατά το 1990 o ετήσιος κύκλος

Με επιστολή της 3ης Ιανουαρίου 1991 , η Saint
Gobain vitrage international (SG) και η Asahi Glass
Company Ltd (ΑG) κοινοποίησαν ορισμένες συμφω
νίες που είχαν συνάψει μεταξύ τους, βάσει των
οποίων προέβησαν στη σύσταση κοινής επιχείρησης

για την κοινή έρευνα και ανάπτυξη διστρωματικών
προϊόντων, διστρωματικής τεχνολογίας, και διστρω
ματικών υμενίων, την κατασκευή προτύπων εγκα
ταστάσεων και την κοινή παραγωγή διστρωματικών
υμενίων.
H συμφωνία κοινής επιχείρησης προβλέπει την
αποκλειστική μεταφορά διστρωματικής τεχνολογίας
που κατέχουν οι SG και ΑG στην κοινή επιχείρηση,
η οποία αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας,
ήτοι της συμφωνίας παροχής άδειας εκμετάλλευσης
και τεχνικής συνδρομής. H συμφωνία προβλέπει,
επίσης, ότι η κοινή επιχείρηση είναι o αποκλειστικός
Ο) ΕΕ αριθ. 13 της 21. 12. 1962, σ. 204/62.
f2) ΕΕ αριθ. C 111 της 21 . 4. 1993, σ. 6.

(3)

Γ. Το προϊόν
Σκοπός των συμφωνιών είναι η έρευνα και η ανά
πτυξη σε ένα σχετικά νέο τομέα — τη διστρωματική
τεχνολογία και τα σχετικά προϊόντα.
Τα διστρωματικά προϊόντα κατασκευάζονται από
ένα συνδυασμό υάλου/πλαστικού που προέρχεται
από την επίστρωση τεμαχίου υαλοϋφάσματος με ένα
ή περισσότερα πλαστικά υμένια εκ των οποίων του
λάχιστον ένα είναι πολυουρεθάνη. Οι ενδεδειγμένες

εφαρμογές διστρωματικών προϊόντων βρίσκονται
στις υάλους ασφαλείας για α) οχήματα χερσαίων
μεταφορών (αλεξήνεμα πλευρικά παράθυρα, οπί
σθια παράθυρα) και β) για εφαρμογές στην αρχιτε
κτονική.

Ως διστρωματικό υμένιο νοείται οποιοδήποτε πλα
στικό υμένιο που χρησιμοποιείται σε διστρωματικά
προϊόντα.
Ως διστρωματική τεχνολογία νοούνται όλα τα δι
πλώματα ευρεσιτεχνίας και η τεχνογνωσία που χρη
σιμοποιείται σε σχέση με όλες ή μερικές πτυχές του
σχεδιασμού, της παραγωγής, της κατασκευής και
της χρήσης διστρωματικών προϊόντων, περιλαμβα
νομένων των εξής:
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και συνίσταται στη χρήση ορισμένου τύπου υμενίου
πολυουρεθάνης.

α) σχεδιασμός, προσδιορισμός, συνθετική κατα
σκευή και προδιαγραφή των διστρωματικών
προϊόντων
β) σχετική διαδικασία αξιολόγησης·
γ) σχεδιασμός, προσδιορισμός, συνθετική κατασκε
υή, προδιαγραφή, παραγωγή και κατασκευή
όλων των συστατικών μερών των διστρωματικών

Οι παραγωγοί χημικών προϊόντων, όπως οι Du Pont
και Monsanto, αναμένεται να ασχοληθούν με την
ανάπτυξη υμενίου για διστρωματικά προϊόντα.
Επιπλέον, μερικοί πρωτοπόροι κατασκευαστές πρω
τότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ) για αυτοκίνητα και
κατασκευαστές υάλου ασχολούνται, προφανώς με
την ανάπτυξη αλεξηνέμων από διστρωματικά
προϊόντα.

προϊόντων, εκτός από το υαλούφασμα που ανα
φέρεται στον ορισμό των διστρωματικών προϊό
ντων, εφόσον αυτή η διστρωματική τεχνολογία

περιλαμβάνει επεξεργασίες και προσαρμογές πα
ρόμοιων στρωμάτων υαλοϋφάσματος όπως εκεί
να που προσιδιάζουν στο σχεδιασμό, στον προ
σδιορισμό, στη συνθετική κατασκευή, στην προ
διαγραφή, και στην παραγωγή ή κατασκευή δι
στρωματικών προϊόντων*
δ) μέθοδοι κατασκευής διστρωματικών προϊόντων
περιλαμβανομένης της επίστρωσης και του τελει
ώματος·

(4)

ε) μέθοδοι και τεχνικές που συνδέονται με την
εφαρμογή και χρήση διστρωματικών προϊόντων.
Τα συμβαλλόμενα μέρη σκοπεύουν αρχικά να διαθέ
σουν το διστρωματικό προϊόν τους στην αυτοκινητο
βιομηχανία, κυρίως για χρήση στην κατασκευή αλη

ξήνεμων ασφαλείας και ενδεχομένως για τα πλευρι
κά και οπίσθια παράθυρα των οχημάτων. Οι δυνητι

κοί πελάτες, κατά συνέπεια, των νέων προϊόντων
είναι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων/οχημάτων.

Επί του παρόντος, η ύαλος ασφαλείας που χρησιμο
ποιείται συνηθέστερα στην κατασκευή αυτοκινήτων/
οχημάτων είναι εσκληρυμένη ή/και ύαλος με επί
στρωση, η δε τελευταία τείνει περισσότερο να χρη
σιμοποιείται για τα εμπρόσθια αλεξήνεμα, ενώ η
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H ανάπτυξη πλαστικών «πινάκων» (δηλαδή χωρίς

τη χρήση υάλου) προχωρεί και αυτοί οι πλαστικοί
«πίνακες» προσφέρουν πλεονεκτήματα που είναι
ανάλογα με εκείνα που επιτυγχάνονται από τη δι
στρωματική τεχνολογία.
(6)

H ύαλος με επίστρωση χρησιμοποιείται στη βιομηχα

νία αυτοκινήτων και στην αρχιτεκτονική ως ύαλος
ασφαλείας. Και τα δύο μέρη της συμφωνίας ασκούν

σημαντικές δρατηριότητες στις διάφορες αγορές

υάλου αφαλείας. Δεδομένου ότι τα διστρωματικά
προϊόντα προορίζονται κυρίως για την αγορά υάλου
ασφαλείας αυοκινήτων, όπου οι όροι ανταγωνισμού
διαφέρουν σημαντικά από αυτούς της αγοράς υάλου

αρχιτεκτονικής, η αγορά αυτή θεωρείται ως η σχετι

κή αγορά για τους σκοπούς της παρούσας εξέτασης.
Στην Ευρώπη, οι κύριοι παραγωγοί κατά σειρά
μεγέθους είναι οι SG, Pilkington και Glaverbel. Σε

παγκόσμια κλίμακα οι κύριοι παραγωγοί υάλου

ασφαλείας αυτοκινήτων είναι οι ΑG, SG, Pilkington,
Ford glass, Société Italiana Vetro (SIV), PPG και
Nippon Sheet Glass.

εσκληρυμένη ύαλος χρησιμοποιείται για τα πλευρικά

και οπίσθια παράθυρα. H βασική φροντίδα των
κατασκευαστών αυτοκινήτων όταν επιλέγουν ένα
προϊόν υάλου ασφαλείας είναι (όχι απαραίτητα με
σειρά προτεραιότητας) η ευελιξία του σχεδιασμού, η
εξοικονόμηση βάρους, το κόστος και η ασφάλεια.
Τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης ενός διστρω
ματικού προϊόντος που βασίζεται στην ουρεθάνη για
την κατασκυεή αληξήνεμων, αντί για τη συνήθη
επιστρωμένη ύαλο, είναι τα εξής:
— μεγαλύτερη ασφάλεια (μεγαλύτερη αντοχή σε
κρούσεις),
— καλύτερη αντοχή της επιφάνειας (μεγαλύτερη
αντοχή σε αλλοίωση χρωματισμού και αμυχές),
— χαμηλότερη οπτική παραμόρφωση,
— μικρότερο βάρος (ένα ιστρωματικό αλεξήνεμο
είναι ελαφρύτερο μέχρι και κατά 2,5 χιλιόγραμμα
ανά τετραγωνικό μέτρο),
— ευελιξία στο σχεδιασμό.
Δ. H αγορά

(5)

Κάθε ανάπτυξη νέας τεχνολογίας απαιτεί στην αρχή

την επιλογή ενός ειδικού άξονα έρευνας και ανα
πτυξης, που εξαρτάται από το υφιστάμενο επίπεδο

Μερίδιο αγο Μερίδιο αγο Μερίδιο αγο
ράς 1993
ράς 1994
ράς 1990

Ευρωπαϊκή
αγορά:
SG
Pilkington

SIV
PPG

[...]

[...]

[···]
[...]
[...]

[···]
[...]
[...]

[...]
■
Pilkington
GP O
[···]
[...]
[...]

[. . .]

[. . .]
[. . .]
[. . .]

[. . .J
[. . .]
[. . .]

Glaverbel

Splintex (AG)
Guardian
Soliver
Παγκόσμια
αγορά:
AG
SG
Pilkington

[...]
[...]
[. . .]

Ford Glass

[. . .]

[. . .]

PPG

[...]

[...]

[. . .]

[. . .]
[. . .]
[. . .]

SIV

'

[...]

1992
[...]
[...]
[. . .]

[...]

τικώς.

Nippon Sheet
Glass
Guardian
Λοιποί

Επίκεντρο της έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί η
εξεύρεση του πλέον κατάλληλου υμενίου. H γραμμή
που η SG και η ΑG αποφάσισαν να ακολουθήσουν
προσδιορίζεται στη συμφωνία κοινής επιχείρησης

(') H Pilkington απέκτησε μερίδιο 50% στην SIV το 1993.
Πηγή: [. . .] Τα κενά στις αγκύλες αντιστοιχούν σε ποσά που έχουν
παραληφθεί ως επαγγελματικό απόρρητο βάσει του άρ
θρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 17.

γνώσεων καθώς και από την εκτίμηση της επιτυχίας
των διαφόρων προοπτικών που διανοίγονται θεωρη
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H εξέλιξη της αγοράς της υάλου ασφαλείας είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την αντίστοιχη εξέλιξη της
παραγωγής οχημάτων και την επιφάνεια της απαι
τούμενης υάλου ασφαλείας για την παραγωγή αυτο
κινήτων (η οποία μπορεί να μεταβληθεί με την
πάροδο του χρόνου σε συνάρτηση με το σχεδιασμό
των αυτοκινήτων).

τεχνολογίας αυτής τόσο στην ΑG/SG όσο και στα
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.

α) H συμφωνία κοινής επιχείρησης

(9)

ύαλο και μόνο για ορισμένους τύπους αυτοκινήτων.

Το τελικό προϊον θα μπορούσε να πωλείται σε όλη
την Κοινότητα ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα.

Λαμβάνοντας υπόψη την πελατεία στην αγορά
υάλου ασφαλείας που αποτελούν οι κατασκευαστές
αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών καθώς και
οι κατασκευαστές σιδηροδρομικών οχημάτων, η
γεωγραφική αγορά αναφοράς καλύπτει όλη την Κοι
νότητα. Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αγοράζουν
συχνά ύαλο αυτοκινήτων από παραγωγούς εγκατε
στημένους σε διάφορα κράτη μέλη και η υψηλότερη
προστιθέμενη αξία του προϊόντος αυτού σημαίνει
ότι οι δαπάνες μεταφοράς του αντιπροσωπεύουν
ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό του κόστους του .

τύπων βιομηχανικών μονάδων με σκοπό τη συνέχιση

της ανάπτυξης τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιείται
(10)

E. Οι κοινοποιηθείσες συμφωνίες

για την παραγωγή και κατασκευή διστρωματικών
υμενίων.
H συνεργασία θα περιλαμβάνει δύο στάδια, ήτοι i)
εκείνο της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης και ii)
της κοινής βιομηχανικής εκμετάλλευσης των αποτε

λεσμάτων της από κοινού έρευνας και ανάπτυξης.
Το πρώτο στάδιο συνίσταται σε ένα πρόγραμμα από
κοινού έρευνας και ανάπτυξης καθώς και στην ανέ
γερση, από την κοινή επιχείρηση, δύο προτύπων

Οι SG και ΑG συμφώνησαν να συνεργαστούν για
την περαιτέρω ανάπτυξη διστρωματικών προϊόντων
και τεχνολογίας για εμπορική χρήση και για να
προωθήσουν την παραγωγή, εμπορία και διανομή
τέτοιων διστρωματικών προϊόντων. Για το σκοπό
αυτό, τα δύο μέρη συμφώνησαν να μοιρασθούν την
προηγουμένη και μελλοντική έρευνα και ανάπτυξη
διστρωματικής τεχνολογίας και να συστήσουν μια
κοινή επιχείρηση. Τα μέρη έχουν μεταβιβάσει στην
κοινή επιχείρηση την άδεια αποκλειστικής εκμετάλ
λευσης της διστρωματικής τεχνολογίας την οποία
κατέχουν. H κοινή επιχείρηση είτε θα κατέχει είτε
θα είναι o αποκλειστικός δικαιοδόχος της διστρωμα
τικής τεχνολογίας που αποκτάται ή αναπτύσσεται
από κοινού από τις ΑG και SG βάσει του προγράμ
ματος έρευνας και ανάπτυξης. Εάν η SG ή η ΑG ή
ελεγχόμενες από αυτές εταιρείες αναπτύξουν ή
αποκτήσουν διστρωματική τεχνολογία εκτός του
προγράμματος αυτού , τα σχετικά δικαιώματα θα
ανήκουν μεν σε κάθε μεμονωμένο εταίρο ή στις

σον η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμογές για το σχε
διασμό, την παραγωγή, την κατασκευή ή τη χρήση
διστρωματικών προϊόντων. H νέα διστρωματική τε
χνολογία που θα αναπτύσσεται από τις ΑG ή SG
μετά το πρόγραμμα αυτό θα μεταβιβάζεται απο
κλειστικά στην κοινή επιχείρηση, με εξαίρεση, ωστό
σο, τις σημαντικότερες καινοτομίες. H κοινή επιχεί
ρηση είναι δικαιοπάροχος σε διεθνή κλίμακα της

επιχείρησης σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κάτω

ελέγχεται από κοινού απο τις SG και ΑG. H συμφω
νία θέτει τους στόχους της κοινής επιχείρησης, και
συγκεκριμένα:
— να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της SG και
της ΑG για την ανάπτυξη διστρωματικών προϊ
όντων και διστρωματικής τεχνολογίας,
— να λαμβάνει αποκλειστικές άδειες από τη SG και
ΑG για όλη τη διστρωματική τεχνολογία την
οποία κατέχουν ή χρησιμοποιούν, καθώς και να
αποκτά όλα τα δικαιώματα διστρωματικής τεχνο
λογίας που πρόκειται να αναπτυχθεί ή να απο
κτηθεί από τα μέρη,
— να λειτουργεί ως αποκλειστικός, σε παγκόσμια
κλίμακα, δικαιοπάροχος και να μεταβιβάζει τη
διστρωματική τεχνολογία σε όλα τα πρόσωπα,
συμπεριλαμβανομένων των SG και ΑG.
H κοινή επιχείρηση δεν θα προβαίνει η ίδια σε
ενέργειες έρευνας ή ανάπτυξης, αλλά θα αποτελεί
μάλλον το μέσο με το οποίο τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη θα συντονίζουν τις αντίστοιχες δραστηριότητές
τους στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επί
σης, δεν θα κατασκευάζει ούτε θα πωλεί διστρωμα
τικά προϊόντα. H από κοινού έρευνα και ανάπτυξη
περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία προ

Δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη της πιθανής ανά
πτυξης της αγοράς, ούτε είναι δυνατόν να λεχθεί εάν
η διστρωματική ύαλος θα αντικαταστήσει τη συνήθη
ύαλο ασφαλείας. Στο προσεχές μέλλον, είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα προσφέρεται παράλληλα με τη συνήθη

θυγατρικές του κατά περίπτωση, αλλά θα μεταβι
βάζονται αποκλειστικά στην κοινή επιχείρηση εφό

H συμφωνία αυτή- προβλέπει τη σύσταση της κοινής

Χωρών. H κοινή επιχείρηση ανήκει, διευθύνεται και

Το 1990 κατασκευάσθηκαν 13 εκατομμύρια αυτοκί
νητα στην Ευρώπη. Αν σε κάθε αυτοκίνητο τοποθε
τείται, κατά μέσο όρο, ύαλος ασφαλείας τεσσάρων
τετραγωνικών μέτρων, το μέγεθος της δυνητικής
αγοράς φθάνει τα 52 εκατομμύρια περίπου τετραγω
νικά μέτρα — αξίας 1 040 εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ, εφόσον η μέση δαπάνη ανά αυτοκίνητο για
ύαλο ασφαλείας υπολογισθεί σε 80 δολάρια ΗΠΑ.

(8)
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βιομηχανικών μονάδων οι οποίες θα παράγουν δι
στρωματικό υμένιο. H πρώτη πρότυπη [μονάδα έχει
σαν στόχο την έρευνα και ανάπτυξη κατά την περίο
δο που προηγείται της εμπορίας και θα εγκαταστα
θεί στην Ιαπωνία. H δεύτερη βιομηχανική μονάδα
θα συσταθεί όταν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι

υπάρχει αγορά επαρκούς μεγέθους και θα εγκατα

σταθεί πιθανότατα στην Ευρώπη . O οριστικός τόπος

εγκατάστασης θα επιλεγεί σε συνάρτηση με την
ανάπτυξη της αγοράς.

Το δεύτερο στάδιο θα αρχίσει από τη στιγμή της

(11)

εμπορικής παραγωγής των διστρωματικών προϊο
ντων εντός της κοινής αγοράς, που κανονικά αντι
στοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται
να τεθεί σε λειτουργία η δεύτερη βιομηχανική μονά
δα της κοινής επιχείρησης.
H συμφωνία αναφέρει ότι δεν υπάρχει εμπόδιο ή
περιορισμός για τη SG και την ΑG να ανταγωνίζο
νται μεταξύ τους για την κατασκευή, εμπορία ή
πώληση διστρωματικών προϊόντων. Ωστόσο, δεν
επιτρέπει στα μέρη την κατασκευή άλλης βιομηχανι

κής μονάδας για την παραγωγή διστρωματικού υμε

νίου πριν από την κατασκευή της πρώτης και δεύτε

ρης πρότυπης βιομηχανικής μονάδας, ούτε την επέ

κταση του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού
χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου μετόχου.
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Τα μέρη τροποποίησαν τη συμφωνία αυτή στις 7 Δε

(ΕΟΚ) αριθ. 418/85 της Επιτροπής O σχετικά με την
εφαρμογή του άρθρου 85 παράγραφος 3 της συνθή
κης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών έρευνας
και ανάπτυξης μπορεί, κατά περίπτωση, να τύχουν
ατομικής απαλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνο

κεμβρίου 1992 ούτως ώστε η ισχύς αυτής να λήξει
μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία
έναρξης της εμπορικής παραγωγής της δεύτερης
πρότυπης βιομηχανικής μονάδας της κοινής επιχεί
ρησης, και το αργότερο στις 7 Δεκεμβρίου 2005,
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι πλησιέστερη,

και να διαλυθεί συγχρόνως η κοινή επιχείρηση.
Κατά τη λύση της κοινής επιχείρησης, τα μέρη θα
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί
σε καθένα από αυτά η πρόσβαση στην τεχνολογία
που κατείχε η κοινή επιχείρηση, και θα καθορίσουν
ανεξάρτητα τον τρόπο εκμετάλλευσης των σχετικών
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτη
σίας ή τεχνολογίας στο μέλλον.

νται ιδιαίτερα υπόψη οι όροι ανταγωνισμού στην
αγορά του σχετικού προϊόντος καθώς και o ειδικός
χαρακτήρας της κατασκευής προϊόντων υψηλής τε
χνολογίας.
A. Συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων

(15)

Συμφωνία παροχής άδειας εκμετάλλευ
σης και τεχνικής συνδρομής
Βάσει της συμφωνίας αυτής, οι SG/ΑG (ως δικαιο
πάροχοι) παρέχουν στην κοινή επιχείρηση (ως δικαι
οδόχο) αποκλειστικό μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να
χρησιμοποιεί και να εκχωρεί περαιτέρω όλα τα
αντίστοιχα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τους για τα
οποία υπάρχει άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και την
τεχνογνωσία («η εκχωρηθείσα τεχνολογία») για όλες
τις εφαρμογές οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό,

παραγωγή, κατασκευή ή χρησιμοποίηση διστρωματι

κών προϊοντων. Οι δικαιοπάροχοι δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν την εκχωρηθείσα τεχνολογία για τις

εφαρμογές αυτές παρά μόνο βάσει μιας συμφωνίας

παροχής άδειας εκμετάλλευσης που χορηγεί σε
καθέναν από αυτούς η κοινή επιχείρηση. Οι δικαιο
πάροχοι, πάντως, διατηρούν το δικαίωμα να χρησι

μοποιούν την εκχωρούμενη τεχνολογία για όλες τις

άλλες εφαρμογές.

(14)

Συμφωνίες παροχής άδειας εκμετάλλευ
σης

Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται μεταξύ της κοινής
επιχείρησης (ως δικαιοπαρόχου), και την SG/ΑG ή
τρίτου μέρους (ως δικαιοδόχων). O δικαιοπάροχος
παρέχει σε ένα δικαιοδόχο ένα μη αποκλειστικό, μη
μεταβιβάσιμο δικαίωμα για το σχεδιασμό, κατα
σκευή, χρησιμοποίηση και πώληση διστρωματικών
προϊόντων, καθώς και για τη χρησιμοποίηση της

εκχωρούμενης τεχνολογίας. O δικαιοδόχος δεν μπο

ρεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή για εφαρ
μογές πλην των διστρωματικών προϊόντων. Μόνο
ένα παράδειγμα της συμφωνίας παροχής άδειας
εκμετάλλευσης που παραχωρήθηκε από την κοινή
επιχείρηση στη SG ή την ΑG αναφερόταν στην
κοινοποίηση της 3ης Ιανουαρίου 1991 .

Οι ΑG και SG είναι επιχειρήσεις κατά την έννοια
του άρθρου 85 παράγραφος 1 , ενώ η συμφωνία
κοινής επιχείρησης, η συμφωνία παροχής άδειας

εκμετάλλευσης και τεχνικής συνδρομής και οι
συμφωνίες παροχής άδειας εκμετάλλευσης είναι
συμφωνίες κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου.

β) Συμπληρωματικές συμφωνίες

(13)
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B. Περιορισμοί τον ανταγωνισμού

(16)

Και τα δύο [μέρη κατέβουν δεσπόζουσα θέση στη

βιομηχανία υάλου γενικά και στην αγορά της υάλου
ασφαλείας για αυτοκίνητα ειδικότερα. Και τα δύο
δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή εντός της
Κοινότητας και σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσον αφορά τα προϊόντα που αφορά η έρευνα και

ανάπτυξη, τα μέρη ισχυρίζονται οτι δεν είναι αντα
γωνιστές, διότι i) η SG συγκεντρώνει, σε μεγάλο
βαθμό, τις ερευνητικές της προσπάθειες στην Ευρώ

πη, ενώ η ΑG περιορίζεται στην ιαπωνική αγορά
και ii) καμία δεν μπορεί να εισέλθει με τρόπο ανε

ξάρτητο στην αγορά της άλλης, πράγμα που αλη
θεύει ιδίως για την ΑG λόγω των διπλωμάτων ευρε
σιτεχνίας που η SG κατέχει στην Ευρώπη.

H Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή.
Πρώτον, τα μέρη είναι οι δύο μεγαλύτεροι ανταγω
νιστές στη σχετική αγορά, δηλ. την αγορά υάλου
ασφαλείας αυτοκινήτων, στην οποία στοχεύει κυρί
ως η έρευνα και ανάπτυξη. Δεύτερον, όσον αφορά
την κοινοποιηθείσα συνεργασία έρευνας και ανά
πτυξης, θεωρείται ότι τα μέρη θα μπορούσαν να
εφαρμόσουν τα εν λόγω σχέδια μεμονωμένα. H ΑG
και η SG έχουν τη δική τους πρότυπη πειραματική
εγκατάσταση για την παραγωγή διστρωματικών
προϊόντων υμενίου και μια πρότυπη γραμμή συναρ
μολόγησης για διστρωματικά προϊόντα. Οι εταιρείες
ΑG και SG απέστειλαν δείγματα στους αντίστοιχους
δυνητικούς πελάτες τους για προκαταρκτική τεχνο
λογική εκτίμηση, έστω και αν απαιτείται ακόμη η
διεξαγωγή σημαντικής έρευνας και ανάπτυξης για
να καταστούν δυνατές οι πωλήσεις διστρωματικών
προϊόντων.

II. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αρθρο 85 παράγραφος 1
Το άρθρο 85 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ απα
γορεύει, ως ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, όλες
τις συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ
επιχειρήσεων, που δύνανται να επηρεάσουν το
εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον
περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός
της κοινής αγοράς. Ωστόσο, συμφωνίες μεταξύ επι
χειρήσεων οι οποίες δεν πληρούν, όσον αφορά τα
μερίδια αγοράς, τις προϋποθέσεις του κανονισμού

Τα διστρωματικά προϊόντα, και ειδικότερα εκείνα

που προορίζονται για τον τομέα της υάλου ασφαλεί
ας για αυτοκίνητα, δεν αποτελούν ομοιογενή προϊ
όντα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επίστρωσης της
υάλου με πλαστικό, και οι μέθοδοι κατασκευής υμε
νίου και συναρμολόγησης υάλων με πλαστικό και οι

μέθοδοι κατασκευής υμενίου και συναρμολόγησης

υάλων είναι δυνατόν να παρουσιάζουν σημαντικές
παραλλαγές. Τα διστρωματικά υμένια μπορούν να
λάβουν πολλές διαφορετικές μορφές και το υμένιο
από πολυουρεθάνη αποτελεί μια μόνο τέτοια τεχνο(!) ΕΕ αριθ. L 53 της 22. 2. 1985, σ. 5.
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τεχνολογίας τόσο στην ΑG οσο και στην SG καθώς
και στους ενδιαφερόμενους τρίτους, όχι μόνο κατά
την περίοδο της έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και
στο στάδιο της παραγωγής που καλύπτει η συμφω
νία κοινή επιχείρηση.
(20) Κατά τη λύση της κοινής επιχείρησης, τα μέρη θα
λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, και ιδιαίτερα θα .
παράσχουν αμοιβαίες άδειες εκμετάλλευσης που θα
επιτρέπουν στον καθένα να συνεχίσει να χρησιμο
ποιεί χωρίς καταβολή δικαιωμάτων, όλη τη διστρω
ματική τεχνολογία, με εξαίρεση τις σημαντικότερες
καινοτομίες, που ανήκει στην κοινή επιχείρηση, στον
αντισυμβαλλόμενο ή και στα δύο μέρη από κοινού
κατά το χρόνο της λύσης.
(21) Κάθε συμβαλλόμενος έχει παραιτηθεί από οποιαδή
ποτε άσκηση ατομικής πρωτοβουλίας η οποία θα
του επέτρεπε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέ
κτημα έναντι του άλλου τουλάχιστον επί μία δεκαε
τία και το αργότερο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2005,
ακόμη και αν το τελικό προϊόν (διστρωματική ύαλος
ασφαλείας) θα κατασκευάζεται σε ελεύθερη και
ανταγωνιστική βάση, και θα κυκλοφορεί και θα
πωλείται σε οποιαδήποτε χώρα και σε οποιαδήποτε
ποσότητα και από τα δύο μέρη χωριστά. Σε περί
πτωση επιτυχούς έρευνας και ανάπτυξης, το νέο δι
στρωματικό προϊόν θα έχει σημαντικά εμπορικά
αποτελέσματα.
(22) H συμφωνία κοινής επιχείρησης προβλέπει τόσο την
από κοινού έρευνα και ανάπτυξη όσο και την από
κοινού εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων, ενώ τα
μέρη καθορίζουν από κοινού τον τρόπο κατασκευής
του αναπτυχθέντος προϊόντος καθώς και τον τρόπο
. εκμετάλλευσης των σχετικών δικαιωμάτων πνευματι
κής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Λαμβάνοντας
υπόψη την ισχυρή θέση των μερών στη σχετική
αγορά, η συμφωνία συνεπάγεται, ως εκ τούτου, τον
περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια του
άρθρου 85 παράγραφος 1 .

λογία. Δεδομενων των πόρων για την ερευνά και την
ανάπτυξη που διαθέτουν η ΑG και η SG, η Επιτρο
πή θεωρεί ότι καθεμία θα μπορούσε να αναπτύξει
ανεξάρτητα τη δική της μορφή πλαστικού υμενίου ή
μέθοδο συναρμολόγησης.

(17)

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν κατ' ουσίαν
να εργάζονται χωριστά στον τομέα της έρευνας και
ανάπτυξης για τα εν λόγω προϊόντα, αλλά οι κοινές
εργασίες έρευνας και ανάπτυξης διεξάγονται στα
πλαίσια ενός προγράμματος με το οποίο καθορίζο
νται οι ετήσιοι στόχοι και οι ειδικές εργασίες και
προγραμμάτων διαμέσου της κοινής επιχείρησης,
πράγμα που επιτρέπει σε κάθε εταίρο να τηρείται
ενήμερος για οποιοδήποτε επίτευγμα του άλλου και
καθιστά δυνατή τη λήψη κοινών αποφάσεων σε
όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη. Κανένα από
τα μέρη δεν μπορεί να κατασκευάσει μονάδα παρα
γωγής ή να επεκτείνει το υφιστάμενο παραγωγικό
δυναμικό για το διστρωματικό υμένιο πριν από την
κατασκευή της πρότυπης μονάδας της κοινής επιχεί
ρησης .

(18)

H συνεργασία μεταξύ των μερών έχει ως στόχο την
έρευνα και ανάπτυξη μέχρι το στάδιο της βιομηχανι
κής εφαρμογής και εκμετάλλευσης των αποτελεσμά
των .

Ενώ η πρώτη πρότυπη μονάδα προορίζεται να χρη
σιμοποιηθεί για ερευνητικούς και αναπτυξιακούς
σκοπούς, η δεύτερη θα δημιουργηθεί όταν θα υπάρ
χουν θετικές προοπτικές για αγορά σημαντικού
μεγέθους και θα εγκατασταθεί κατά πάσα πιθανότη
τα στην Ευρώπη .

(19)

H συνεργασία μεταξύ των μερών αφορά επίσης

θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εμπιστευτικών
τεχνικών γνώσεων. Βάσει της συμφωνίας παροχής
άδειας εκμετάλλευσης και τεχνικής συνδρομής, οι
SG και ΑG εκχώρησαν στην κοινή επιχείρηση, σε
αποκλειστική βάση, όλη τη διστρωματική τεχνολογία
που κατείχαν τη στιγμή της σύναψης της, στους
τομείς του σχεδιασμού, της παραγωγής της κατα
σκευής ή της χρήσης διστρωματικών προϊόντων.
Όλα τα δικαιώματα σχετικά με τη διστρωματική
τεχνολογία που αναπτύσσεται ή αποκτάται από την
ΑG και την SG κατά τη διάρκεια της περιόδου της
κοινής έρευνας και ανάπτυξης είτε στο πλαίσιο του
προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης είτε εκτός
αυτού , εφόσον η εν λόγω τεχνολογία έχει εφαρμογές
στο σχεδιασμό την παραγωγή, την κατασκευή ή τη
χρήση διστρωματικών προϊόντων, θα ανήκουν στην
κοινή επιχείρηση, ενώ καθεμία θα επιτρέπει στην
άλλη να λαμβάνει γνώση για κάθε πρόοδο που
σημειώνει.

Τα δικαιώματα που αποκτούν η SG και η ΑG μετά
την περίοδο έρευνας και ανάπτυξης θα διατηρηθούν
από καθεμία εξ αυτών, κατά περίπτωση, και θα
εκχωρηθούν στην κοινή επιχείρηση σε αποκλειστική
βάση. Συνεπώς, και τα δύο μέρη θα είναι σε θέση να
συνδυάζουν τις γνώσεις και την ειδίκευσή τους στην
διστρωματική τεχνολογία, κατά τη διάρκεια ισχύος
της συμφωνίας κοινής επιχείρησης. Παρόλο που τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά
την ανάπτυξη ανήκουν στον συμμετέχοντα που προ
έβη σ' αυτήν, o τελευταίος δεν μπορεί να τα ασκεί
ελεύθερα, δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση είναι o
δικαιοπάροχος σε παγκόσμιο επίπεδο της εν λόγω

Αριθ. L 354/91

ν

(23)

Γ. Επιπτώσεις στο διακρατικό εμπόριο μεταξύ των
κρατών μελών
H κοινή έρευνα και ανάπτυξη διεξάγεται από δύο
μεγάλες και σημαντικές εταιρείες οι οποίες ασκούν
τις δραστηριότητές τους τόσο εντός της Κοινότητας
όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Το τελικό προϊόν το
οποίο θα κατασκευάζεται και θα διοχετεύεται στο
εμπόριο μόνον κατόπιν της επιτυχημένης έκβασης
της συνεργασίας και των δύο εταιρειών στον τομέα
της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και της παραγω
γής διστρωματικών υμενίων, είναι το μόνο προϊόν
που μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο από τα δύο
μέρη στην Κοινότητα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμα
κα. Προορίζεται δε για ένα τελικό χρήστη που είναι
παρών και έχει μεγάλη οικονομική ισχύ στην Κοινό
τητα και στον κόσμο. Αν οι καταναλωτές τελικά
προτιμήσουν τα διστρωματικά προϊόντα, οι δύο
εταιρείες που συμμετέχουν στη συνεργασία θα
ευνοηθούν σημαντικά στον τομέα του εμπορίου της
υάλου ασφαλείας. Το τελικό προϊόν θα αποτελέσει,
συνεπώς αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
κρατών μελών (και πέραν τούτων).
Κατά συνέπεια, οι περιορισμοί που αναφέρονται στα
σημεία 16 έως 22 ενδέχεται να επηρεάσουν σε
σημαντικό βαθμό το εμπόριο μεταξύ κρατών
μελών.

Αριθ. L 354/92
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Αναμένεται, συνεπώς, ότι η συνεργασία για την
ανάπτυξη διστρωματικών προϊόντων με βάση την

Άρθρο 85 παράγραφος 3 της συνθήκης

ουρεθάνη θα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγής

Βάσει του άρθρου 85 παράγραφος 3, οι διατάξεις
του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης δύνα
νται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες σε περίπτωση
συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες συμβάλ
λουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής

προϊόντων και στην προώθηση της τεχνικής προο
δου .

B. Μερίδιο των καταναλωτών απο το όφελος που
προκύπτει από τις συμφωνίες

των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή

οικονομικής προόδου εξασφαλίζοντας συγχρόνως
στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος
που προκύπτει και οι οποίες:

(26)

α) δεν επιβάλλουν στις ενδιαφεροίμενες επιχειρή
σεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επί
τευξη των στόχων αυτών

β) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατό
τητα καταργήσεως του ανταγωνισμού επί σημα
ντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων.
Α. Βελτίωση της παραγωγής των προϊοντων και

προώθηση της τεχνικής προόδου

τιωμένη οπτική ποιότητα συμβάλλει γενικά στην

Υπάρχει ζήτηση από την πλευρά της βιομηχανίας

ασφάλεια του οδηγού . Το μικρότερο βάρος μειώνει
το κόστος και συμβάλει στην εξοικονόμηση καυσί

υαλοπινάκων αυτοκινήτων για ασφαλή προϊόντα
υάλου τα οποία να είναι περισσότερο ευέλικτα στην

μων.

προσαρμογή τους και ελαφρύτερα από τα υφιστάμε

H συνεργασία μεταξύ ΑG και SG μειώνει περαιτέρω

να πολυστρωματικά προϊοντα. Τα πολυστρωματικά
προϊόντα έχουν ήδη διοχετευθεί στην αγορά επειδή
είναι ασφαλέστερα από ό,τι οι υαλοπίνακες επικολη

τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στα διστρωματι
κά προϊόντα και, συνεπώς, την τιμή αυτών των
προϊόντων για τους καταναλωτές, επιταχύνοντας με
τον τρόπο αυτό την κυκλοφορία των εν λόγω προϊ
όντων στην αγορά.

μένων στρώσεων αλλά, για διάφορους λόγους,
μεταξύ των οποίων η μικρότερη ευελιξία προσαρμο

γής τους και η υψηλότερη τιμή και το βάρος τους,

δεν έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά στην αγορά ως
υποκατάστατο των υαλοπινάκων επικολημένων
στρώσεων.

Όπως αναφέρεται στο σημείο 4, τα διστρωματικά
προϊόντα που βασίζονται στην πολυουρεθάνη πα
ρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της
συνήθους υάλου επικολλημένων στρώσεων κατά την
κατασκευή αλεξήνεμων. Θα μπορούσαν να βελτιώ
σουν την οπτική ποιότητα, να μειώσουν το βάρος,
να παράσχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για τους
πολύπλοκους σχεδιασμούς και, επιπλέον, επιδέχο

Γ. Αναγκαίος χαρακτήρας των περιορισμών

(27)

ασφαλείας με συνδυασμό υάλου και πλαστικού,
προτού συνάψουν τη συμφωνία. H ΑG διαθέτει
τεχνογνωσία και εμπειρία στον τομέα των χημικών
προϊόντων, πράγμα χρήσιμο για την ανάπτυξη του
διστρωματικού υμενίου. H SG διαθέτει τεχνογνωσία
και εμπειρία στη συναρμολόγηση διστρωματικών
προϊόντων και εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία

αλλού (π.χ. αντισυμπύκωνση). Το εν λόγω προϊόν
θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
σχεδιασμό, στην ασφάλεια και στην τιμή των αυτοκι
νήτων και άλλων οχημάτων.

αγορά τόσο της υάλου ασφαλείας αυτοκινήτων όσο
και των χημικών προϊόντων. Όλες οι αναπτυξιακές

δραστηριότητες της ΑG που αφορούσαν τη διστρω

ματική τεχνολογία και προϊοντα, πριν από τη
δημιουργία της κοινής επιχείρησης, είχαν πραγματο
ποιηθεί στην Ιαπωνία. H ΑG διαθέτει δεκαετή πείρα
στην ανάπτυξη των σημερινών διστρωματικών υμε

νίων με βάση την ουρεθάνη καθώς και μια πρότυπη

βιομηχανική μονάδα στην Ιαπωνία σε κλίμακα δοκι
μών, η οποία ανήκε στην ΑG πριν από τη δημιουρ
γία της κοινής επιχείρησης, και χρησιμοποιεί μια
συνεχή παραγωγική διαδικασία. Συνεισφέρει έτσι
στην κοινή επιχείρηση κυρίως με τις τεχνικές τις
δυνατότητες για ανάπτυξη διστρωματικού υμενίου
με βάση την ουρεθάνη, όπου περιλαμβάνεται και η
διαμόρφωση και η συνεχής παραγωγική διαδικα
σία .

Τόσο η ΑG όσο και η SG επένδυσαν από τη δεκαε
τία του 1970 σημαντικά ποσά στις ανεξάρτητες

προσπάθειες τους για την ανάπτυξη αλεξήνεμων

νται προσαρμογή προκειμένου να χρησιμεύουν και

(25) H ΑG είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στην ιαπωνική

Τα οφέλη της αυτοκινητοβιομηχανίας αναφέρθηκαν
ήδη στο σημείο 4 όσον αφορά τους τεχνικούς παρά
γοντες και τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας.
Έχει ήδη γίνει έρευνα με σκοπό την κάλυψη της
επιστρωμένης υάλου ασφαλείας με πλαστική στρώση
ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια της υάλου των αυτο
κινήτων οχημάτων. Σκοπός της έρευνας είναι να μην
εξακοντίζονται τμήματα του αλεξήνεμου προς το
εσωτερικό του αυτοκινήτου σε περίπτωση πρό
σκρουσης αντικειμένου στο εξωτερικό του αλεξήνε
μου, και να προσφέρεται προστασία έναντι του
τραυματισμού όταν o επιβάτης προσκρούσει στο
αλεξήνεμο. H μεγαλύτερη αντοχή της διστρωματικής
υάλου στις προσκρούσεις μπορεί να περιορίσει τις
σωματικές βλάβες σε περίπτωση σύγκρουσης. H βελ

και

(24)
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στις δοκιμές αξιολόγησης και αντοχής διστρωματι
κών προϊόντων. Τα μέρη έχουν αποκτήσει ανάλογο
επίπεδο γνώσεων, και στον τομέα της διστρωματικής

τεχνολογίας οι γνώσεις αυτές είναι συμπληρωματικές
σε μεγάλο βαθμό.
(28)

Το νέο προϊόν είναι προηγμένης τεχνολογίας και

καινοτόμο, η δε ανάπτυξή του εμπεριέχει μεγάλο

οικονομικό κίνδυνο για τα μέρη, δεδομένου ότι είναι
ακόμη αβέβαιη η εμπορική του βιωσιμότητα. Χρει
άζεται να γίνουν ακόμη σημαντικές εργασίες έρευ
νας και ανάπτυξης για να υπάρξει δυνατότητα
πώλησης διστρωματικών προϊόντων στο εμπόριο.
Λόγω της ισχύος που υπάρχει από πλευράς ζήτησης

(αυτοκινητοβιομηχανία), πρέπει να καταβληθούν
σημαντικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση του

κόστους ή, αν το κόστος αποδειχθεί ότι υπερβαίνει
αυτό των συμβατικών αλεξήνεμων, για την εξασφά
λιση σημαντικών πλεονεκτημάτων από άποψη ποιό

τητας και απόδοσης ώστε να δικαιολογείται η υψη

λότερη τιμή. Αν τα μέρη ανελάμβαναν ανεξάρτητα

το ένα από το άλλο τις προσπάθειες και τους
κινδύνους που απαιτεί το εγχείρημα, δεν θα εξα-
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σφαλιζαν, κατα πασα πιθανότητα, τα ταχέα, αποδο
τικά και οικονομικά συμφέροντα αποτελέσματα που
προσδοκούν τώρα. H συνεργασία είναι απαραίτητη
καθώς διευκολύνει την έγκαιρη εισαγωγή του προϊ
όντος στην Κοινότητα, τα πλεονεκτήματα της οποί
ας για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και την
ασφάλεια των χρηστών των οχημάτων παρατίθενται
στα σημεία 4 και 26.
(29)

H ρήτρα περί μη ανταγωνισμού, η οποία σχετίζεται
με την παραγωγή του διστρωματικού υμενίου και
όχι το τελικό προϊόν, καθώς και η αποκλειστική
άδεια εκμετάλλευσης που χορηγείται στην κοινή επι
χείρηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δη
μιουργίας της κοινής επιχείρησης και διασφαλίζουν
το ότι κανένα από τα μέρη δεν θα αρχίσει να
ανταγωνίζεται την κοινή επιχείρηση. H συμφωνία
κοινής επιχείρησης προβλέπει ότι κάθε μέρος διατη
ρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να μεταφέρει τη
διστρωματική τεχνολογία για εφαρμογές που δεν
αφορούν το σχεδιασμό, την παραγωγή, την κατα
σκευή ή τη χρήση διστρωματικών προϊόντων, καθώς
και ότι συμφωνίες παροχής άδειας εκμετάλλευσης
συνάπτονται με τρίτους χωρίς να γίνονται διακρί
σεις. Ορίζεται επίσης στην εν λόγω συμφωνία ότι
τίποτε δεν εμποδίζει την SG και την ΑG να ανταγω
νίζονται μεταξύ τους όσον αφορά την κατασκευή ,
την εμπορία ή την πώληση διστρωματικών προϊό
ντων. Ειδικότερα, η συμφωνία δεν περιέχει κανένα
από τους περιορισμούς που απαριθμούνται στο άρ

λειτουργίας της δεύτερης εγκαταστασης της κοινής
επιχείρησης που κατά πάσα πιθανότητα θα δη
μιουργηθεί στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι η δεύτερη
εγκατάσταση θα δημιουργηθεί μόλις υπάρξει θετική
προοπτική για σημαντικού μεγέθους αγορά, πράγμα
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς τη στιγμή
αυτή, προβλέπεται ότι το δεύτερο στάδιο, διάρκει
ας 5 ετών, θα τερματισθεί το αργότερο στις 7 Δεκεμ
βρίου του 2005. H κοινή επιχείρηση θα λυθεί στο
τέλος του δεύτερου σταδίου. Κατά τη λύση της, τα
μέρη θα λάβουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία
ώστε κάθε ένα από αυτά να εξακολουθήσει να
χρησιμοποιεί όλη τη διστρωματική τεχνολογία που
αναπτύχθηκε από κοινού. Κάθε μέρος θα είναι τότε
ελεύθερο να εφαρμόζει την ανεξάρτητη πολιτική του
όσον αφορά την εκχώρηση αδειών εκμετάλλευσης
διστρωματικής τεχνολογίας.
•
(32)

θρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 418/85 .

Διάρκεια της συνεργασίας

(31)

Προηγουμένως, η συμφωνία κοινής επιχείρησης
προέβλεπε τρικονταετή διάρκεια της συνεργασίας
καθώς και ότι η κοινή επιχείρηση θα ήταν o απο
κλειστικός δικαιοπάροχος αδειών εκμετάλλευσης της
διστρωματικής τεχνολογίας για τη διάρκεια ισχύος
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν και η Επιτροπή
είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίζει ευμενώς κοινές
επιχειρήσεις έρευνας και ανάπτυξης, ακόμη και αν
δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 418/85, λόγω των γενικότε
ρων οικονομικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν σε
σύγκριση με τα μειονεκτήματα για τον ανταγωνισμό,
δεν είναι πρόθυμη να επιτρέψει τόσο μακρά περίοδο
συνεργασίας για επιχειρήσεις που κατέχουν τέτοια
θέση στη σχετική αγορά.
Εξετάζοντας το θέμα σαν περίπτωση ατομικής
απαλλαγής και ενόψει της υποχρέωσής της βάσει
του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού
αριθ. 17, να ορίζει τη διάρκεια κάθε απαλλαγής, η
Επιτροπή δεν βλέπει κανένα λόγο να μην τηρηθεί το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 418/85, ήτοι η πενταετής περίοδος
απαλλαγής που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του εν λόγω
άρθρου 3 για την από κοινού εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων. Τα μέρη τροποποίησαν τη συμφω
νία τους ώστε το δεύτερο στάδιο να περατωθεί μετά
πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία της έναρξης

Δ. Μη εξάλειψη τον ανταγωνισμού

H συμφωνία για την κοινή επιχείρηση αναφέρει ότι
δεν θα υπάρχουν εμπόδια ή περιορισμοί στον αντα
γωνισμό μεταξύ της SG και της ΑG όσον αφορά την
κατασκευή, διάθεση στην αγορά και την πώληση
διστρωματικών προϊόντων. H χωριστή κατασκευή,
διάθεση στην αγορά και πώληση του τελικού προϊ
όντος από τα δύο μέρη σημαίνει ότι οι τελικοί
καταναλωτές θα έχουν πάντοτε τη δυνατότητα επι
λογής του προμηθευτή .
Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η αγορά δι
στρωματικής τεχνολογίας και σχετικών προϊόντων
δεν θα ανήκει αποκλειστικά στα μέρη που κοινοποί
ησαν τη συμφωνία αλλά θα ανοιχθεί και σε νέους
ανταγωνιστές. H Επιτροπή είναι ικανοποιημένη ως
προς το ότι η συμφωνία κοινής επιχείρησης προβλέ
πει επίσης ότι συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμε
τάλλευσης θα παρέχονται σε τρίτους χωρίς διακρί
σεις, πράγμα που θα επιτρέψει το άνοιγμα της αγο
ράς σε νέους ανταγωνιστές. H διάταξη αυτή ενισχύε
ται περαιτέρω από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πελάτες
θα ζητούν από την SG και την ΑG τη χορήγηση
αδειών εκμετάλλευσης σε άλλους δυνητικούς προμη
θευτές, όπως αναλύεται στο σημείο 34. Ωστόσο,
δεδομένου ότι δεν έχουν συναφθεί σχετικές συμφω
νίες με τρίτους, δεν καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή είναι της γνώμης
ότι η σχετική συμφωνία δεν περιέχει περιορισμούς
επί του ανταγωνισμού που δεν απαιτούνται για την
επίτευξη των στόχων της.

(30)

Αριθ. L 354/93

(33)

Τα διστρωματικά προϊόντα, και ιδιαίτερα εκείνα που
προορίζονται για τον τομέα της υάλου ασφαλείας
αυτοκινήτων, δεν αποτελούν ομοιογενές προϊόν.
Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι επίστρωσης της υάλου με
πλαστικό. Οι μέθοδοι παραγωγής υμενίου και
συναρμολόγησης υάλου ποικίλλουν σε εξαιρετικό
βαθμό. Ομοίως, τα διστρωματικά υμένια μπορούν
να παραχθούν με πολλές διαφορετικές μορφές. Δι
στρωματικά υμένιο είναι οποιοδήποτε πλαστικό υμέ
νιο που χρησιμοποιείται σε διστρωματικά προϊόντα.
Το υμένιο από πολυουρεθάνη αποτελεί μόνο μια
πτυχή της σχετικής τεχνολογίας. Δεδομένου ότι τα
προϊόντα μπορεί να παραχθούν με ποικίλες μεθό
δους και το υμένιο να λάβει ποικίλες μορφές, αναμέ
νεται ανταγωνισμός και μεταξύ παραγωγών διστρω
ματικών προϊόντων που προορίζονται για τους ίδι
ους τελικούς καταναλωτές.

Ειδικότερα, πιστεύεται ότι έχουν αναληφθεί δραστη
ριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς που σχετί

Αριθ . L 354/94

γη παράγει αποτέλεσμα από τις 7 Δεκεμβρίου 1992,
ημερομηνία κατά την οποία οι δύο εταιρείες τροπο
ποίησαν την συμφωνία κοινής επιχείρησης για να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του άρθρου 85 παρά

ζονται με διστρωματικά προϊοντα και απο άλλες
μεγάλες και ισχυρές εταιρείες στον χημικό κλάδο,
και ότι αναπτύσσονται πλαστικοί υαλοπίνακες χωρίς
ύαλο που προσφέρουν πλεονεκτήματα ανάλογα με
εκείνα που προσφέρει η διστρωματική τεχνολογία.
Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέρη θα αντιμε
τωπίσουν κατά πάσα πιθανότητα ανταγωνισμό από
άλλες εταιρείες της βιομηχανίας υάλου και χημικών
προϊόντων.
(34)
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H αγορά διστρωματικών προϊόντων που προορίζο
νται για την αυτοκινητοβιομηχανία χαρακτηρίζεται
από την ισχυρή διαπραγματευτική θέση των πελα
τών και πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, της
αγοράς αυτοκινήτου . Οι κατασκευαστές αυτοκινή
των, για τους οποίους προορίζονται τα προϊόντα,
ενδέχεται βεβαίως να συνεχίσουν να προτιμούν
παραδοσιακά προϊόντα αντί να αναλάβουν τον
κίνδυνο να εξαρτώνται από μια και μόνο* πηγή
εφοδιασμού. Κανένας κατασκευαστής αυτοκινήτων
δεν θα δεχθεί να χρησιμοποιεί ένα προϊόν από έναν
ή δύο κατασκευαστές μόνο, και θα ζητήσει από τον
(τους) προμηθευτή(ες) την εκχώρηση αδειών εκμε
τάλλευσης σε άλλους δυνητικούς προμηθευτές. Δεν
είναι εύκολο να προβλεφθεί η πιθανή εξέλιξη της
αγοράς, ούτε να λεχθεί αν η διστρωματική ύαλος θα
αντικαταστήσει τη συνήθη ύαλο ασφαλείας. H αγο
ρά αυτοκινήτου παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη από
πλευράς τάσεων ως προς το σχεδιασμό, τις προτιμή
σεις των πελατών, τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις
κυβερνητικές ρυθμίσεις. Στο εγγύς μέλλον, η διστρω
ματική ύαλος θα προσφέρεται κατά πάσα πιθανότη
τα παράλληλα με τη συνήθη ύαλο, και τότε όμως
μόνο για νέους τύπους αυτοκινήτων.

H Επιτροπή πιστεύει ότι η εν λόγω συμφωνία δεν
εξαλείφει τον ανταγωνισμό όσον αφορά τα σχετικά
προϊόντα.

γραφος 3 .

(36)

H συμφωνία κοινής επιχείρησης προβλέπει ότι θα
συναφθούν συμφωνίες παροχής άδειας εκμετάλλευ
σης με τρίτους, επειδή όμως παρόμοιες συμφωνίες
δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί, η παρούσα απόφαση
δεν καλύπτει αυτές τις μελλοντικές συμφωνίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του άρθρου 85 παράγραφος 1 της συνθήκης
ΕΚ κηρύσσονται ανεφάρμοστες βάσει του άρθρου 85
παράγραφος 3, όσον αφορά τη συμφωνία κοινής επιχείρη
σης, όπως τροποποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1992, τη
ρήτρα περί μη ανταγωνισμού που προβλέπεται στην εν
λόγω συμφωνία, τη συμφωνία περί παροχής άδειας εκμε
τάλλευσης και τεχνικής συνδρομής μεταξύ των Saint
Gobain vitrage international ( SG) και Asahi Glass Com

pany (AG), και τη συμφωνία αδείας εκμετάλλευσης μεταξύ
της κοινής επιχείρησης και των SG/ΑG, που συνήφθηκαν
στις 30 Μαρτίου 1990 μεταξύ της SG και της ΑG.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση παράγει αποτέλεσμα από την 1η
Δεκεμβρίου 1992 και λήγει η ισχύς της μετά πάροδο πέντε
ετών από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής παραγω
γής από τη δεύτερη πρότυπη μονάδα της κοινής επιχείρη
σης, ή στις 7 Δεκεμβρίου 2005, ανάλογα με το ποια ημερο
μηνία είναι εγγύτερη.
Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στους εξής:
Άρθρο 8 του κανονισμού 17

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονι
σμού 17, μια απόφαση εφαρμογής του άρθρου 85
παράγραφος 3 της συνθήκης εκδίδεται για ορισμένο
χρόνο και μπορεί να συνοδεύεται από όρους και
υποχρεώσεις. Επιπλέον, βάσει της παραγράφου 2
του εν λόγω άρθρου 8, η Επιτροπή έχει καθήκον να
εξακριβώνει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 85 παράγραφος 3.

(35)

Οι συμφωνίες, όπως κοινοποιήθηκαν και τροποποιή
θηκαν όσον αφορά τη διάρκεια και τη λύση της
κοινής επιχείρησης, πληρούν τις προϋποθέσεις
απαλλαγής. Ως εκ τούτου, βάσει του άρθρου 6
παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. 17, η απαλλα-
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