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Πολιτική ανταγωνισμού

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περιλαμβάνει στα άρθρα 101
έως 109 κανόνες σχετικά με τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με αυτούς
απαγορεύονται συμφωνίες κατά του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις
με δεσπόζουσα θέση στην αγορά απαγορεύεται να καταχρώνται τη θέση τους κατά τρόπο ο
οποίος επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων και εξαγορές που έχουν κοινοτική διάσταση ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να απαγορευθούν. Οι κρατικές ενισχύσεις
προς όφελος ορισμένων επιχειρήσεων ή προϊόντων οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού απαγορεύονται, αλλά είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνονται
δεκτές. Οι διατάξεις περί ανταγωνισμού ισχύουν επίσης στις δημόσιες επιχειρήσεις, τις
δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Η εφαρμογή των κανόνων του
ανταγωνισμού μπορεί να ανασταλεί, εάν η υλοποίηση των στόχων των εν λόγω υπηρεσιών
είναι πιθανόν να τεθεί σε κίνδυνο.

Νομική βάση

— Άρθρα 101 έως 109 της ΣΛΕΕ, καθώς και Πρωτόκολλο αριθ. 27 σχετικά με την εσωτερική
αγορά και τον ανταγωνισμό, το οποίο διασαφηνίζει ότι η μη νόθευση του ανταγωνισμού
περιλαμβάνεται στον στόχο για την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς στο άρθρο 3
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 περί συγχωνεύσεων.

— Άρθρα 37, 106 και 345 της ΣΛΕΕ σχετικά με για τις δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και
άρθρα 14, 59, 93, 106, 107, 108 και 114 της ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος· πρωτόκολλο αριθ. 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος· άρθρο
36 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Στόχοι

Ο θεμελιώδης στόχος των κοινοτικών διατάξεων περί ανταγωνισμού είναι να προστατεύει
τον ανταγωνισμό από στρεβλώσεις. Αυτό όμως δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι μάλλον
προϋπόθεση για την επίτευξη μιας ελεύθερης και δυναμικής εσωτερικής αγοράς και χρησιμεύει
ως ένα από τα πολλά μέσα τα οποία προωθούν τη γενικότερη οικονομική ευημερία. Μετά την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η προστασία του ανταγωνισμού από στρεβλώσεις
δεν αναφέρεται πλέον αποκλειστικά στο άρθρο 3 ΣΛΕΕ, αλλά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο
αριθ. 27, υπάγεται στην έννοια της εσωτερικής αγοράς. Το γεγονός αυτό δεν αναμένεται να
έχει πρακτικές επιπτώσεις, επειδή οι κανόνες του ανταγωνισμού παραμένουν αμετάβλητοι. Οι
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων και οι νομικές επιπτώσεις τους είναι
τόσο στέρεα εδραιωμένες στην πολυετή διοικητική πρακτική της Επιτροπής και της νομολογίας
των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν παγιωμένες.
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Επιτεύγματα

Α. Ευρεία απαγόρευση των συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό (Άρθρο 101
ΣΛΕΕ)
Απαγορεύονται και είναι άκυρες (παράγραφος 2) όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων
οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση και τον περιορισμό
του ανταγωνισμού και δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών
(παράγραφος 1). Από την εν λόγω απαγόρευση μπορούν να εξαιρούνται, συμφωνίες οι οποίες
συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής αγαθών ή στην τεχνική ή οικονομική
πρόοδο, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ταυτόχρονα στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα
από το όφελος που προκύπτει και ότι η συμφωνία δεν επιβάλλει περιττούς περιορισμούς
ή αποσκοπεί στην κατάργηση του ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών
προϊόντων (παράγραφος 3).
Από την 1η Μαΐου 2004 ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου ρυθμίζει την
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της
Συνθήκης ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού
καθώς και τα δικαστήρια των κρατών μελών δύνανται να εφαρμόζουν απευθείας τα άρθρα
101 και 102 της ΣΛΕΕ. Το 2017, η Επιτροπή πρότεινε μια οδηγία που θα εξουσιοδοτεί τις
εθνικές αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ) να καταστούν αποτελεσματικότερες αρχές επιβολής των
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, κατά την εφαρμογή της
ίδιας νομικής βάσης, οι ΕΑΑ που συνεργάζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού
διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία ενός πραγματικά κοινού χώρου επιβολής
του ανταγωνισμού. Σε γενικές γραμμές, κατά την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών πολιτικών
της ΕΕ, αποδείχτηκαν ότι είναι χρήσιμα στην πράξη τα ακόλουθα μέσα:
— Απαλλαγές κατά κατηγορία: Αυτές καλύπτουν ομάδες με παρόμοιου περιεχομένου ειδικές

συμφωνίες οι οποίες συνήθως έχουν συγκρίσιμες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Όταν
μια από τις εν λόγω ομάδες αναμένεται ότι πληροί, σε τακτική βάση, τις προϋποθέσεις
για εξαίρεση που καθορίζονται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η ομάδα αυτής
μπορεί να λάβει απαλλαγή, με τη μορφή κανονισμού, από την απαγόρευση του άρθρου
101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω διαδικασία επιδιώκει να μειώσει τη διοικητική
επιβάρυνση της Επιτροπής.

— Συμφωνίες ήσσονος σημασίας: ορισμένες συμφωνίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην
εξαίρεση όσον αφορά την απαλλαγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 101
της ΣΛΕΕ, αλλά δεν θεωρούνται παραβάσεις, εφόσον είναι ήσσονος σημασίας και
έχουν ελάχιστη επίπτωση στην αγορά (αρχή de minimis). Τέτοιου είδους συμφωνίες
θεωρούνται συχνά ως χρήσιμες για την συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η
ανακοίνωση de minimis αναθεωρήθηκε το 2014 (2014/C 291/01) ώστε να αντανακλά την
τροποποίηση ορισμένων κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και τη νέα νομολογία.
Σημαντικότερη τροποποίηση είναι η διασαφήνιση ότι οι συμφωνίες που «αποσκοπούν»
στον περιορισμό του ανταγωνισμού δεν μπορούν να θεωρούνται ως ελάσσονος σημασίας.

Ορισμένοι τύποι συμφωνιών θεωρούνται πάντα ως περιοριστικές για τον ανταγωνισμό και ως
εκ τούτου απαγορεύονται χωρίς εξαιρέσεις. Αυτές είναι κυρίως οι συμφωνίες καθορισμού τιμών
και οι ρήτρες προορισμού και εδαφικής προστασίας.
Διαδικασίες διευθέτησης διαφορών σε υποθέσεις συμπράξεων: Σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 622/2008, υφίσταται η δυνατότητα να επιταχυνθεί η διαδικασία περάτωσης της
υπόθεσης και το πρόστιμο να μειωθεί κατά 10%, εάν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στηρίζουν
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την Επιτροπή στο έργο της και έχει αποκαλυφθεί ήδη σε προγενέστερο στάδιο η συμμετοχή
τους σε συμφωνία που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.
Αγωγές αποζημίωσης: Το 2014 εγκρίθηκε η οδηγία σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν
τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων περί
ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014/104/ΕΕ) με σκοπό
να ενισχυθεί η αποτρεπτική επίδραση κατά απαγορευμένων συμφωνιών και να παρέχεται
καλύτερη προστασία στους καταναλωτές. Για διαδικασίες όσον αφορά συμπράξεις, προκύπτουν
εν προκειμένω δύο κύριες επιπτώσεις: η αστική αποζημίωση συνδυάζεται με χρηματική ποινή
και εξακολουθεί να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της πολιτικής επιείκειας.
Β. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρο 102 ΣΛΕΕ)
Ως «δεσπόζουσα θέση νοείται η κατάσταση οικονομικής ισχύος μιας επιχειρήσεως, που
της παρέχει τη δυνατότητα να εμποδίζει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού
εντός της σχετικής αγοράς, παρέχοντάς της τη δυνατότητα ανεξάρτητης, σε σημαντικό
βαθμό, συμπεριφοράς έναντι των ανταγωνιστών της, των πελατών της και, τέλος των
καταναλωτών» (Υπόθεση 27/76, United Brands). Η δεσπόζουσα θέση αξιολογείται σε σχέση με
το σύνολο ή σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς. Το μέγεθος της αγοράς που λαμβάνεται
υπόψη εξαρτάται από τη φύση των προϊόντων, την ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων καθώς
και την συμπεριφορά/προθυμία των καταναλωτών να επιλέξουν εναλλακτικές λύσεις. Το άρθρο
102 της ΣΛΕΕ καθορίζει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο παραδειγμάτων για καταχρηστικές
πρακτικές.
Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Επιτροπή εφάρμοσε μια προσέγγιση τύπου διαδικασίας
συμβιβασμού με τη μορφή συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ.
Γ. Διαδικασία ελέγχου των συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004, οι συγκεντρώσεις που ενδέχεται να
παρακωλύουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό
τμήμα της, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης μια δεσπόζουσας θέσης,
κηρύσσονται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά (άρθρο 2 παράγραφος 3). Πριν από μια
συγχώνευση το σχέδιο θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή. Συνδετικό στοιχείο της
εξέτασης αυτής είναι η απόκτηση ελέγχου σε άλλες επιχειρήσεις (άρθρο 3 παράγραφος 1).
Η συγχώνευση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν να δώσει η Επιτροπή σχετική άδεια
(άρθρο 7). Δεν πραγματοποιείται συστηματικός και εκ των υστέρων έλεγχος και διαχωρισμός
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει δύο φάσεις. Συνήθως, οι διαδικασίες μπορούν να
περατωθούν ήδη μετά την πρώτη φάση (25 εργάσιμες ημέρες). Περίπλοκες υποθέσεις
ελέγχονται ενδελεχέστερα σε δεύτερη φάση (90 εργάσιμες ημέρες). Οι αποφάσεις περί
συμβατότητας είναι πιθανόν να συνοδεύονται από την επιβολή όρων και υποχρεώσεων
(άρθρο 8).
Το 2014, η Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Προς ένα αποτελεσματικότερο
έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ», η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της αλληλεπίδρασης
μεταξύ των κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2016, η
Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης επιλεγμένων
διαδικαστικών και δικαιοδοτικών πτυχών του κοινοτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων.
Δ. Απαγόρευση ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 ΣΛΕΕ
Οι ενισχύσεις είναι άμεσα καταβαλλόμενες από τα κράτη μέλη παροχές, οι οποίες προέρχονται
από κρατικούς πόρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται, πέραν των μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων,
δάνεια με ευνοϊκούς όρους, φορολογικές απαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, εγγυήσεις δανείων
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αλλά και η συμμετοχή κρατικών αρχών σε επιχειρήσεις, στο βαθμό που προκύπτει ευνοϊκή
μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή άλλων κλάδων παραγωγής, η οποία στρεβλώνει ή
απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει αρνητικά τις συναλλαγές μεταξύ των
κρατών μελών.
Η απαγόρευση ενισχύσεων δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Παρόμοιες ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και
επιτρέπονται αυτομάτως. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 θα πρέπει να
πραγματοποιείται μεμονωμένη εξέταση από την Επιτροπή. Η αρχή de minimis χρησιμοποιείται
και κατά τον έλεγχο των ενισχύσεων, ενώ από το 2008 ισχύει ένας γενικός κανονισμός
απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008) το πεδίο εφαρμογής του οποίου
διευρύνθηκε το 2014 και το 2017.
Από την 1η Αυγούστου 2013, εφαρμόζεται η αποκαλούμενη Ανακοίνωση για τις Τράπεζες
σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη
μέτρων υπέρ των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης (ΕΕ C 216 της
30.7.2013, σ. 1), η οποία εντάσσεται στην απόκριση στην οικονομική και χρηματοπιστωτική
κρίση και εφαρμόζεται σε αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο
β) ΣΛΕΕ. Περαιτέρω ανακοινώσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανακεφαλαιοποίηση
των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών
στοιχείων, την αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας και την αξιολόγηση των μέτρων
αναδιάρθρωσης.
Στόχος των ενισχύσεων προς τις τράπεζες είναι η προώθηση της χορήγησης τραπεζικών δανείων
και των επενδύσεων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μεγάλος αριθμός κανονισμών
αναθεωρήθηκε το πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις
το 2012, όπου στόχος ήταν η εστίαση σε αυτές τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων οι
οποίες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά καθώς και η απλούστευση της
διαδικασίας.
Στις πρώτες αποφάσεις της, η Επιτροπή έκρινε ότι η προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση
για ορισμένες μεμονωμένες επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη αποτελεί παράνομη ενίσχυση
και πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή της (Απόφαση επί των υποθέσεων Fiat Finance and Trade
και Starbucks Manufacturing τον Οκτώβριο του 2015). Στην περίπτωση της Apple, η Επιτροπή
διέταξε την Ιρλανδία, τον Αύγουστο του 2016, να ανακτήσει 13 δισ. ευρώ σε φόρο. Τόσο
η Apple όσο και η Ιρλανδία αμφισβήτησαν την απόφαση αυτή. Η υπόθεση εξακολουθεί να
εκκρεμεί. Η Επιτροπή διερευνά περαιτέρω υποθέσεις.
Ε. Δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες γενικού οικονομικού
συμφέροντος (ΙΓΟΣ)
Το άρθρο 14 δεύτερη πρόταση της ΣΛΕΕ δίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά μια
συντρέχουσα αρμοδιότητα σε θέματα νομοθεσίας. Με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αναγνωρίζονται, όπως προβλέπεται και στα άρθρα
52 και 114 ΣΛΕΕ, ως ισότιμοι συννομοθέτες. Το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ συμπληρώνεται από
το πρωτόκολλο αριθ. 26, στο οποίο, πραγματοποιείται αναφορά στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ
και υπογραμμίζεται για άλλη μια φορά η σημασία των υπηρεσιών, η ποικιλότητά τους, η
μεγάλη διακριτική ευχέρεια των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και η ενιαία
πρόσβαση σε αυτές. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ λόγω του άρθρου 36 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και εδώ αναγνωρίζεται η πρόσβαση των πολιτών της
Ένωσης στις ΥΓΟΣ με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης.
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Οι κανόνες που έχουν θεσπισθεί στο παρόν πλαίσιο ΥΓΟΣ αποτελούνται από μια απόφαση της
Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3) και δύο ανακοινώσεις (ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 14 και
ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 15), μαζί με την Οδηγία 2006/111/ΕΚ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει συνήθως στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού μόνο μέσω
της διαδικασίας διαβούλευσης. Η επιρροή του είναι, επομένως, περιορισμένη σε σύγκριση
με αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει
επανειλημμένα, μεταξύ άλλων, στα ετήσια ψηφίσματά του σχετικά με την ετήσια έκθεση
της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού, την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής
διαδικασίας ώστε να καλύπτει και το δίκαιο του ανταγωνισμού.
Ο κυριότερος ρόλος του Κοινοβουλίου είναι συνεπώς να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Το
αρμόδιο για θέματα ανταγωνισμού μέλος της Επιτροπής εμφανίζεται επανειλημμένα, κατά τη
διάρκεια του έτους, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON),
προκειμένου να εξηγήσει την πολιτική του και να συζητήσει αποφάσεις.
Στην προαναφερθείσα οδηγία σχετικά με τις αγωγές για αποζημίωση, εφαρμόστηκε η συνήθης
νομοθετική διαδικασία. Σε αυτή τη σπάνια περίπτωση όπου το Κοινοβούλιο ενέργησε
ως συννομοθέτης (με αρμόδια επιτροπή την ECON), για τους βουλευτές ήταν σημαντικό
να επιτύχουν την πλήρη αποζημίωση για βλάβες που έχουν υποστεί οι καταναλωτές και
ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει εν προκειμένω υπερβολική αντιστάθμιση.
Έχοντας υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών, οι βουλευτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι αποφάσεις των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού θα θεωρούνται
ως πρώτη ένδειξη στρέβλωσης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Το καλοκαίρι του 2016, η ειδική επιτροπή φορολογικών αποφάσεων και άλλων μέτρων
παρόμοιας φύσης ή αποτελέσματος (TAXE) ολοκλήρωσε τις εργασίες της με αντικείμενο τον
τρόπο με τον οποίο ελέγχεται στην πράξη η συμβατότητα των φορολογικών αποφάσεων στα
κράτη μέλη με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και το ζήτημα της αποσαφήνισης των
κανόνων για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών.
Η πρόταση της Επιτροπής να εξουσιοδοτήσει τις ΕΑΑ να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα
το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ (πρόταση ECN +) ακολουθεί επί του παρόντος τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία μέσω του Κοινοβουλίου, ενώ αρμόδια επιτροπή ορίστηκε η ECON. Η
θέση του Κοινοβουλίου, η οποία πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με
το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αναμένεται στις αρχές του 2018.
Stephanie Honnefelder / Roberto Silvestri
11/2017
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