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Εισαγωγή 

1. Στο πρώτο τµήµα της παρούσας έκθεσης γίνεται µια επισκόπηση του τρόπου µε τον 
οποίο αναπτύχθηκαν περαιτέρω και εφαρµόστηκαν τα εργαλεία της πολιτικής 
ανταγωνισµού, και ιδίως οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες και οι κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις. Στο δεύτερο τµήµα εξετάζεται το πώς 
αυτά και άλλα εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν σε ορισµένους συγκεκριµένους τοµείς. 
Στο τρίτο τµήµα παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητες του προηγούµενου 
έτους που σχετίζονται µε τους καταναλωτές. Το τέταρτο τµήµα αφορά τη 
συνεργασία εντός του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισµού (Ε∆Α) και µε τα εθνικά 
δικαστήρια, ενώ στο πέµπτο τµήµα εξετάζονται οι διεθνείς δραστηριότητες. Τέλος, 
στο έκτο τµήµα περιγράφεται συνοπτικά η διοργανική συνεργασία.  

2. Όπως και πέρυσι, η ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού περιλαµβάνει 
ένα ειδικό κεφάλαιο που αναλύει ένα θέµα που θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό για 
την πολιτική ανταγωνισµού. Το θέµα που έχει επιλεγεί για το έτος αυτό είναι «Η 
πολιτική ανταγωνισµού και η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση». 

3. Με βάση τα παραπάνω, στη φετινή έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν για 
την αντιµετώπιση της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, είτε πρόκειται για 
εθνικά καθεστώτα είτε για µέτρα που στοχεύουν σε συγκεκριµένες εταιρείες του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Κατά παρόµοιο τρόπο, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται και στα 
µέτρα που εφαρµόστηκαν εντός του προσωρινού πλαισίου µε στόχο τον µετριασµό 
του αντικτύπου της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται 
έτσι και σε σχετικό αίτηµα που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο 
ψηφίσµατός του σχετικά µε την ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού για 
το 2008, που βρίσκεται υπό συζήτηση τη στιγµή που ολοκληρώνεται η παρούσα 
ετήσια έκθεση1.  

4. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε εκτενές έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής2 και στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού3. 

5. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Έκτοτε, η 
αρίθµηση των άρθρων έχει αλλάξει. Για τους αντιµονοπωλιακούς κανόνες, τα άρθρα 
81, 82 και 86 ΕΚ φέρουν πλέον τον αριθµό 101, 102 και 106 ΣΛΕΕ αντίστοιχα, ενώ 
οι διατάξεις τους παραµένουν πανοµοιότυπες επί της ουσίας. Ωστόσο, στην παρούσα 
έκθεση έχουν διατηρηθεί οι παραποµπές στην προηγούµενη αρίθµηση, όταν 
αφορούν διαδικασίες που ξεκίνησαν πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Οµοίως, 
διατηρήθηκαν οι παλαιότερες παραποµπές σε άρθρα της Συνθήκης ΕΚ στον τοµέα 
της χορήγησης κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 87 έως 89 ΕΚ) σε περιπτώσεις όπου οι 
διαδικασίες στις οποίες γίνεται αναφορά έλαβαν χώρα πριν από την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

                                                 
1 Σχέδιο έκθεσης για την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού 2008 (2009/2173(INI)), Κα Sophia in 't 

Veld (εισηγήτρια – Οµάδα ALDE - NL). 
2 SEC (2010) 666. 
3 http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 
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6. Επίσης, από την 1η ∆εκεµβρίου 2009, το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
ονοµάζεται Γενικό ∆ικαστήριο. Εντούτοις, στο παρόν κείµενο έχει διατηρηθεί ο 
όρος Πρωτοδικείο όταν γίνεται αναφορά σε αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από 
εκείνη την ηµεροµηνία.  
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 ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισµού στο πλαίσιο της κρίσης 

7. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και ο υπόλοιπος κόσµος, 
βρέθηκε αντιµέτωπη µε µια εξαιρετικά σοβαρή χρηµατοπιστωτική και οικονοµική 
κρίση. Το έτος αυτό επεφύλαξε πολλές προκλήσεις για την οικονοµία και τις 
επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι 
κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθµιστικοί φορείς του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλαν 
πολλές προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και να 
εξασφαλίσουν ότι µια τέτοια κρίση δεν θα επαναληφθεί στο µέλλον. Οι υπεύθυνοι 
χάραξης πολιτικής επεδίωξαν, επίσης, να καταρτίσουν πολιτικές µε στόχο την 
ελαχιστοποίηση του αντικτύπου της κρίσης στην πραγµατική οικονοµία. 

8. Από την αρχή της κρίσης, οι στόχοι της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανόνων ανταγωνισµού είχαν διττό χαρακτήρα, που αφορούσε κατά πρώτο λόγο την 
ενίσχυση της οικονοµικής σταθερότητας προσδίδοντας το συντοµότερο δυνατόν 
ασφάλεια δικαίου στα µέτρα διάσωσης που έλαβαν τα κράτη µέλη της ΕΕ και κατά 
δεύτερο λόγο τη διαφύλαξη των ίσων όρων ανταγωνισµού στην Ευρώπη και τη 
διασφάλιση ότι τα εθνικά µέτρα δεν θα δηµιουργούσαν προβλήµατα σε άλλα κράτη 
µέλη.  

9. Πράγµατι, στο αρχικό στάδιο της κρίσης, τα κράτη µέλη αποφάσισαν να διαθέσουν 
µεγάλα ποσά κρατικών ενισχύσεων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Μέσω των 
αρµοδιοτήτων της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποίησε αυστηρό έλεγχο των 
κρατικών ενισχύσεων βάσει των σχετικών µε τον ανταγωνισµό διατάξεων της 
Συνθήκης. Από τις απαρχές της κρίσης, η πολιτική και η προάσπιση του 
ανταγωνισµού διαδραµάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διαφύλαξη της εσωτερικής 
αγοράς, ενός εκ των σηµαντικότερων πλεονεκτηµάτων της ΕΕ. 

Η αντίδραση της Επιτροπής µέσω των πολιτικών 

10. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2009, η Επιτροπή εξέδωσε 
τέσσερις ανακοινώσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στα κρατικά µέτρα για τη στήριξη του χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα στο πλαίσιο της κρίσης. Στις 13 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε 
κατευθύνσεις σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα 
κρατικά καθεστώτα στήριξης και την επί µέρους συνδροµή σε χρηµατοπιστωτικούς 
φορείς (τραπεζική ανακοίνωση)4. Οι κατευθύνσεις αυτές εκδόθηκαν µετά από την 
κατάρρευση της Lehman Brothers στις 15 Σεπτεµβρίου 2008, την ανάγκη για 
διάσωση σηµαντικών φορέων της αγοράς, όπως οι Fortis, Dexia, Bradford & 
Bingley και Hypo Real Estate, και την ανακοίνωση επιχειρήσεων διάσωσης 
τραπεζών ή καθεστώτων εγγύησης από κράτη µέλη, όπως η ∆ανία και η Ιρλανδία.  

                                                 
4 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα που λήφθηκαν για 

τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. (ΕΕ C 
270 της 25.10.2008, σ. 8). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC1025(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC1025(01):EN:NOT
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11. Η Επιτροπή ασχολήθηκε µε πολυάριθµες κοινοποιήσεις µέτρων άµεσης ενίσχυσης 
από τα κράτη µέλη. Ανταποκρίθηκε σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια 
πραγµατοποιώντας ανακατατάξεις στο προσωπικό της που εργάστηκε µε ιδιαίτερη 
προσήλωση και προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωρινού χαρακτήρα. 

Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

12. Για να αντιµετωπίσουν την κρίση, τα κράτη µέλη είχαν επισηµάνει διάφορες µορφές 
λύσεων, που περιελάµβαναν από καθεστώτα µε βάση τις εγγυήσεις µέχρι 
ανακεφαλαιοποιήσεις. Μετά από διεξοδικές συνοµιλίες µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και τα κράτη µέλη, στις 5 ∆εκεµβρίου 2008 η Επιτροπή υιοθέτησε την 
ανακοίνωση περί ανακεφαλαιοποίησης5. 

13. Η ανακοίνωση περί ανακεφαλαιοποίησης πραγµατοποιεί µια διαφοροποίηση µεταξύ 
των τραπεζών που έχουν παραµείνει κατά βάση υγιείς και των τραπεζών που 
βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές για την 
αξιολόγηση των ενισχύσεων υπό µορφή εισφοράς κεφαλαίου. Είναι εύλογο, οι 
τράπεζες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιµετωπίζουν κίνδυνο ανεπάρκειας 
ενεργητικού να υποχρεωθούν να καταβάλουν υψηλότερα επιτόκια για την κρατική 
στήριξη που έχουν λάβει και να υποβάλλονται σε αυστηρότερους ελέγχους. Οι 
τράπεζες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν λάβει ενισχύσεις πρέπει να 
προβούν σε αναδιάρθρωση, ώστε να ανακτήσουν την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά 
τους.  

14. Τόσο η τραπεζική ανακοίνωση όσο και η ανακοίνωση περί ανακεφαλαιοποίησης 
κατέστησαν δυνατή τη διαφύλαξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και τη 
µείωση των περιορισµών στη διαθεσιµότητα των πιστώσεων, διατηρώντας 
παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Τα 
µέτρα ανακεφαλαιοποίησης, ιδιαίτερα, αποδείχθηκαν απαραίτητα για την παροχή 
επαρκούς κεφαλαιουχικής βάσης στις τράπεζες, ώστε να συνεχίσουν να 
εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως δανειστές στην πραγµατική οικονοµία. Παράλληλα, 
το προβλεπόµενο επίπεδο αµοιβής για το κρατικό κεφάλαιο σε συνδυασµό µε 
µηχανισµούς κλιµάκωσης σε καθεστώτα και επί µέρους µέτρα εξασφαλίζει ότι το 
κεφάλαιο αυτό θα επιστραφεί µόλις το επιτρέψουν οι οικονοµικές συνθήκες. 

15. Από τον Οκτώβριο του 2008 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε 
καθεστώτα εγγυήσεων για 12 κράτη µέλη6. Επτά κράτη µέλη εφάρµοσαν καθαρά 
καθεστώτα ανακεφαλαιοποίησης7, ενώ επτά σχεδίασαν µικτά/συνδυασµένα 
καθεστώτα8. Η Ισπανία, η Σλοβενία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ουγγαρία και η 
Γερµανία εφάρµοσαν επίσης καθεστώτα στήριξης διαφορετικού τύπου. 

                                                 
5 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Η ανακεφαλαιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στο πλαίσιο της 

τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης: περιορισµός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και διασφαλίσεις 
έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. (ΕΕ C 10 της 15.1.2009, σ. 2). 

6 Κύπρος, ∆ανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και 
Σουηδία. 

7 ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία. 
8 Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0115(01):EN:NOT
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16. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση επί µέρους οντοτήτων, το 2009 η Επιτροπή ενέκρινε 
µέτρα ανακεφαλαιοποίησης και άλλα µέτρα στήριξης για 29 οντότητες9.  

Στην υπόθεση ανακεφαλαιοποίησης της Commerzbank (CoBa)10, η Επιτροπή ενέκρινε νέα ενίσχυση κεφαλαίου 
ύψους 18 δισεκατ. ευρώ από τη γερµανική κυβέρνηση µε βάση ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης υγιών επιχειρήσεων. 
Το επιχειρηµατικό σχέδιο που παρουσιάστηκε εστιάζει στις κύριες δραστηριότητες της CoBa, και ιδιαίτερα τις 
λιανικές και εταιρικές τραπεζικές υπηρεσίες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες της 
τράπεζας σε ασταθείς επενδύσεις θα µειωθούν , ενώ οι δραστηριότητες σχετικά µε τα εµπορικά ακίνητα θα 
αποτελέσουν αντικείµενο εκποίησης. Το σχέδιο προβλέπει µεγάλης κλίµακας εκποιήσεις επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων (που ανέρχονται στο 45% του συνόλου του τρέχοντος ισολογισµού της CoBa) και αναστολή 
των πληρωµών των µερισµάτων και των τόκων. Για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, στην 
CoBa θα επιβληθεί γενική τριετής απαγόρευση εξαγοράς χρηµατοπιστωτικών οργανισµών ή άλλων δυνάµει 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, το σχέδιο επιβάλλει απαγόρευση καθορισµού χαµηλότερων τιµών 
("price leadership") σε σχέση µε τους τρεις βασικούς ανταγωνιστές της Coba στις αγορές ή στα προϊόντα, όπου 
το µερίδιο της αγοράς της υπερβαίνει το 5%. Η Επιτροπή έκρινε ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο που 
παρουσιάστηκε έχει πιθανότητες να αποκαταστήσει τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της τράπεζας. 

Αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία 

17. Παρά το γεγονός ότι σε πολλά κράτη µέλη είχαν καταρτισθεί καθεστώτα 
ανακεφαλαιοποίησης, στις αρχές του 2009 οι επενδυτές δεν έδειχναν να 
εµπιστεύονται το σύστηµα. Οι εγγυήσεις και οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών 
δεν µεταφράστηκαν σε ροή πιστώσεων προς την οικονοµία, ενώ παρέµεινε η 
αβεβαιότητα σχετικά µε τις µη ανακοινωθείσες απώλειες περιουσιακών στοιχείων 
των οποίων η αξία είχε µειωθεί. Αντιµέτωπα καθώς ήταν µε µια τέτοια κατάσταση 
ορισµένα κράτη µέλη κατάρτισαν «καθεστώτα προστασίας περιουσιακών 
στοιχείων». Η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου υπέβαλε πρόταση για καθεστώς 
προστασίας ύψους 500 δισεκατ. GBP, ενώ η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών 
ανακοίνωσε τη χορήγηση 40 δισεκατ. USD για την προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων της ING. 

18. Στις 25 Φεβρουαρίου 2009, µετά από διεξοδικές συνοµιλίες µε τα κράτη µέλη, η 
Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε την αντιµετώπιση των αποµειωµένων 
περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό τοµέα («Ανακοίνωση περί 
αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων»)11, η οποία ανταποκρίθηκε στη συνεχώς 
αυξανόµενη συναίνεση σχετικά µε την ανάγκη αντιµετώπισης των πρωταρχικών 
αιτιών της κρίσης µε τη µορφή τοξικών περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς 
των τραπεζών. Στην εν λόγω ανακοίνωση, η Επιτροπή προσδιορίζει τον τρόπο µε 
τον οποίο θα αξιολογήσει τα µέτρα αρωγής για περιουσιακά στοιχεία για 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Μέχρι σήµερα, µόνο η Γερµανία διαθέτει εγκεκριµένο από την Επιτροπή 
εθνικό καθεστώς αρωγής για τα αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία.  

19. Η ανακοίνωση βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και γνωστοποίησης, του 
κατάλληλου καταµερισµού του φόρτου µεταξύ του κράτους και του δικαιούχου και 

                                                 
9 ING, KBC, Parex Banka, Anglo Irish Bank, Bank of Ireland, Allied Irish BankFortis, Dexia, Nord LB, IKB, 

Kaupthing Bank Finland, Ethias, SdB, Banco Privado Portugues, Hypo Real Estate, WestLB, Fionia, HSH 
Nordbank, Hypo Tirol, LBBW, Kaupthing Luxemburg, Caisse d'Epargne/Banque Populaire, Mortgage Bank of 
Latvia, Northern Rock, Commerzbank, Lloyds Banking Group, BAWAG, Hypo Group Alpe Adria και RBS. 

10 IP/09/711. 
11 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την αντιµετώπιση των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων 

στον κοινοτικό τραπεζικό τοµέα (ΕΕ C 72 της 26.3.2009, σ. 1). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/711
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0326(01):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0326(01):EN:NOT
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της συνετής αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων µε βάση την πραγµατική 
οικονοµική αξία τους. ∆εδοµένης της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει την 
κατάλληλη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων, η Επιτροπή αποφάσισε να 
απευθυνθεί σε τεχνικούς εµπειρογνώµονες για την πραγµατοποίηση ανεξάρτητης 
αποτίµησης. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί επιλέχθηκαν βάσει σύµβασης-πλαισίου 
κατόπιν διαδικασίας διαγωνισµού. 

Στις 12 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε επιπρόσθετα µέτρα για την ενίσχυση της Fortis Bank και της Fortis 
Holding12. Η επιπρόσθετη ενίσχυση από το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο προέκυψε από την τροποποίηση της 
συµφωνίας µεταξύ των Fortis Holding, BNP Paribas, Fortis Bank και των αρχών του Βελγίου και του 
Λουξεµβούργου. Η δέσµη µέτρων περιελάµβανε αρωγή στην Fortis Bank για ορισµένα αποµειωµένα 
περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση περί αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, η Fortis Bank 
βαρύνεται µε σηµαντικό µέρος των ζηµιών, καθώς η τιµή που κατέβαλε το βελγικό κράτος για την αγορά ή την 
εγγύηση των διαρθρωµένων πιστώσεων είναι κατά πολύ χαµηλότερη από την πραγµατική τους οικονοµική αξία. 
Επίσης, η Fortis δεσµεύθηκε να µην επεκταθεί µέσω εξαγορών στην τραπεζική αγορά του Βελγίου και του 
Λουξεµβούργου, ώστε να αποφευχθούν πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού . 

Μια µακρόπνοη αναδιαρθρωτική προσέγγιση 

20. Με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή άρχισε να εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο 
µεσοπρόθεσµα οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα µπορούσαν να ξεκινήσουν να 
επιστρέφουν τα ποσά που είχαν δανειστεί και να ορθοποδήσουν. Έτσι, στις 14 
Απριλίου εξέδωσε µια ανακοίνωση περί της αποκατάστασης της βιωσιµότητας και 
αξιολόγησης των µέτρων αναδιάρθρωσης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στο 
πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
(«Ανακοίνωση περί αναδιάρθρωσης»)13. 

21. Η ανακοίνωση περί αναδιάρθρωσης αντικατοπτρίζει το όραµα της Επιτροπής για την 
µετά την κρίση εποχή µε ένα βιώσιµο τραπεζικό τοµέα και ορίζει τις αρχές που 
πρέπει να εφαρµοστούν στους δικαιούχους που δεν χρειάζονταν βραχυπρόθεσµη 
ενίσχυση µόνο για τη διάσωσή τους, αλλά και για την πραγµατοποίηση 
διαρθρωτικών αλλαγών στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο.  

22. Η ανακοίνωση βασίζεται στις βασικές αρχές των κατευθυντήριων γραµµών της 
Κοινότητας σχετικά µε την ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων 
που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες, αλλά προσαρµόστηκε και στις έκτακτες 
οικονοµικές συνθήκες της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η αναδιαρθρωτική 
προσέγγιση της Επιτροπής συνεπάγεται συµµόρφωση µε αρκετές προϋποθέσεις. 
Πρώτον, οι τράπεζες που είναι υποχρεωµένες να υποστούν αναδιάρθρωση πρέπει να 
αποδείξουν ότι δύνανται να αποκαταστήσουν την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους 
χωρίς κρατική στήριξη. ∆εύτερον, πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος της 
αναδιάρθρωσης. Τρίτον, οφείλουν να λάβουν µέτρα για τον περιορισµό των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, όπως εκποίηση δραστηριοτήτων σε βασικές 
αγορές και/ή µειώσεις στον ισολογισµό. 

23. Οι προαναφερθείσες αρχές συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του ζητήµατος του 
ηθικού κινδύνου. Προς αποφυγήν ανταµοιβής των συµπεριφορών του παρελθόντος 

                                                 
12 IP/09/743 . 
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί της αποκατάστασης της βιωσιµότητας και αξιολόγησης των µέτρων 

αναδιάρθρωσης στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C 195 της 19.8.2009, σ. 9). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/743
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0819(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009XC0819(03):EN:NOT
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που ενείχαν κινδύνους, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι θα απαιτηθεί κατάλληλη αµοιβή 
κάθε ενίσχυσης µέσω της επιβολής προσωρινών περιορισµών στις πληρωµές 
τοκοµεριδίων και µερισµάτων σε οµολογιούχους και µετόχους. Επίσης, για να 
θεωρηθεί συµβατή οποιαδήποτε ενίσχυση, απαιτούνται προσαρµοσµένα ανά 
περίπτωση µέτρα για τον περιορισµό των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού ως 
αποτέλεσµα των ενισχύσεων, που καθορίζονται κατά κύριο λόγο από το 
σχετικό/απόλυτο ύψος της ενίσχυσης και τη θέση του δικαιούχου στις σχετικές 
αγορές. Σχέδια αναδιάρθρωσης έχουν εγκριθεί µεταξύ άλλων για τις Commerzbank, 
ING, RBS, Lloyds' Banking Group και KBC, ενώ πολλά άλλα βρίσκονται στο 
στάδιο της αξιολόγησης στο πλαίσιο επίσηµων διαδικασιών έρευνας. 

Στις 18 Νοεµβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αναδιάρθρωσης και ενίσχυση για τα µη ευκόλως 
ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της ολλανδικής τράπεζας ING14. Με βάση το κοινοποιηθέν σχέδιο 
αναδιάρθρωσης, η ING θα επιβαρυνθεί µε σηµαντικό µερίδιο του κόστους αναδιάρθρωσης και θα ανακτήσει τη 
µακροπρόθεσµη εµπορική βιωσιµότητά της, ενώ η ενίσχυση δεν θα επιφέρει αδικαιολόγητες στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισµό. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει ότι η ING θα µειώσει το προφίλ κινδύνου και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της και θα πωλήσει τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες µε την πάροδο 
του χρόνου. Επίσης, η ING θα εκχωρήσει, σύµφωνα µε λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα υπό την εποπτεία των 
επιµελητών, µια επιχειρηµατική µονάδα (Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH) / Interadvies) για την 
ενίσχυση του ανταγωνισµού στην ολλανδική αγοράς λιανικής τραπεζικής. 

Ωστόσο, η χρηµατοπιστωτική κρίση δεν αφορούσε µόνο τις κρατικές ενισχύσεις 

24. Η χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση γέννησε επίσης προκλήσεις σχετικά µε 
τους κοινοτικούς αντιµονοπωλιακούς κανόνες και τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις. Από ουσιαστικής πλευράς, ήταν σηµαντικό να συνεχιστεί η αυστηρή 
εφαρµογή των αντιµονοπωλιακών κανόνων και των κανόνων για τις συγκεντρώσεις, 
ώστε να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να 
διευκολυνθεί η έξοδός τους από την κρίση. 

25. Στις απαρχές της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή αντιµετώπισε περίπλοκα 
ζητήµατα αρµοδιότητας βάσει του κανονισµού ΕΚ για τις συγκεντρώσεις. Πράγµατι, 
προέκυψαν ερωτήµατα σχετικά µε το αν οι κρατικοποιήσεις χρηµατοπιστωτικών 
οργανισµών έπρεπε να κοινοποιούνται στην Επιτροπή βάσει του κανονισµού περί 
συγκεντρώσεων, πράγµα που εξαρτάται από το αν η κρατικοποιηµένη οντότητα θα 
παρέµενε οικονοµική µονάδα µε ανεξάρτητη εξουσία λήψης αποφάσεων ή όχι ή το 
αν η οντότητα αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί τµήµα µιας ενιαίας οικονοµικής 
οντότητας, η οποία περιλαµβάνει και άλλες επιχειρήσεις που δέχονται κρατική 
ενίσχυση.  

26. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Επιτροπή δήλωσε ικανοποιηµένη από το γεγονός 
ότι οι διακανονισµοί συµµετοχής διασφάλιζαν την ανεξαρτησία και, ως εκ τούτου, 
δεν ετίθετο θέµα συγκέντρωσης. Ωστόσο, στην περίπτωση της γερµανικής τράπεζας 
German Hypo Real Estate15 απαιτείτο κοινοποίηση συγκέντρωσης. 

27. Η οικονοµική κρίση δεν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στην πολιτική και την πρακτική 
της Επιτροπής σχετικά µε τις δεσµεύσεις σε υποθέσεις συγκεντρώσεων. Οι 
διαρθρωτικές δεσµεύσεις, ιδίως οι εκχωρήσεις δραστηριοτήτων, εξακολουθούν να 
θεωρούνται ο καταλληλότερος τύπος διορθωτικών µέτρων, ώστε να προλαµβάνονται 

                                                 
14 IP/09/1729 . 
15 Υπόθεση COMP/M.5508 SOFFIN/Hypo Real Estate. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1729&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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κατά βιώσιµο τρόπο τα προβλήµατα του ανταγωνισµού που θα µπορούσαν να 
προκύψουν από µια συγκέντρωση. Σε ορισµένες περιπτώσεις, κατά την αξιολόγηση 
ενός αιτήµατος για παράταση προθεσµίας για την εφαρµογή ενός διορθωτικού 
µέτρου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη δυσκολία εύρεσης αγοραστών λόγω του 
οικονοµικού κλίµατος που επικρατούσε. Οµοίως, οι διαδικασίες περί 
συγκεντρώσεων της Επιτροπής αποδείχθηκαν κατάλληλες για τον στόχο τους και 
µάλιστα υπό δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή ενέκρινε 
έξι παρεκκλίσεις από την υποχρέωση αναστολής της εφαρµογής σε ορισµένες 
επείγουσες περιπτώσεις λόγω των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούσαν, 
σεβόµενη ωστόσο πλήρως τη σαφώς καθορισµένη και αυστηρή πρακτική.  

28. Στον αντιµονοπωλιακό τοµέα, η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει επιχειρήµατα που 
αφορούσαν δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι εταιρείες σχετικά µε την καταβολή 
προστίµων που είχε επιβάλει η Επιτροπή βάσει των αντιµονοπωλιακών κανόνων. Η 
Επιτροπή αναθεώρησε µε προσοχή τις προϋποθέσεις για την «αδυναµία πληρωµής». 
Οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται µόνο στην περίπτωση που η καταβολή 
ολόκληρου του ποσού του προστίµου θα έβλαπτε ανεπανόρθωτα την οικονοµική 
βιωσιµότητα της συγκεκριµένης επιχείρησης και θα συντελούσε στην απώλεια 
ολόκληρης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, 
η Επιτροπή αξιολόγησε τα αιτήµατα κατά περίπτωση. Ο ισχυρισµός της αδυναµίας 
πληρωµής έγινε δεκτός στην περίπτωση της Heat Stabilisers, πράγµα που οδήγησε 
σε σηµαντική µείωση του προστίµου. 

Η κρίση έπληξε και την πραγµατική οικονοµία 

29. Καθώς τράπεζες άρχισαν να εφαρµόζουν τακτική αποµόχλευσης και αποφυγής των 
κινδύνων σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι κατά το παρελθόν, οι επιχειρήσεις 
άρχισαν να αντιµετωπίζουν δυσχέρειες πρόσβασης σε πιστώσεις. Στο πλαίσιο της 
προσπάθειάς της για την αντιµετώπιση της κρίσης, η Επιτροπή ενέκρινε τον 
Ιανουάριο του 2009 το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής 
ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια 
της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης»16. Το προσωρινό αυτό 
πλαίσιο (µε ισχύ µέχρι το τέλος του 2010) παρέχει στα κράτη µέλη περισσότερες 
δυνατότητες να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της πιστωτικής στενότητας στην 
πραγµατική οικονοµία. 

30. Το προσωρινό πλαίσιο εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Επιτροπής για την 
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, δηλαδή στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε τον Νοέµβριο του 2008 από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο. Στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η Επιτροπή τροποποίησε το 
προσωρινό πλαίσιο τον Φεβρουάριο του 200917, για να παράσχει στα κράτη µέλη 
περισσότερες δυνατότητες να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της πιστωτικής 
στενότητας στην πραγµατική οικονοµία. Το τροποποιηµένο πλαίσιο λαµβάνει υπόψη 
διαφορετικό επίπεδο διασφάλισης (ιδιαίτερα για τις χαµηλές βαθµολογίες) κατά τον 
υπολογισµό της επιτρεπτής προµήθειας εγγύησης. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή 

                                                 
16 ΕΕ C 83, της 7.4.2009, σ. 1. Η Επιτροπή αρχίζει να εφαρµόζει το προσωρινό πλαίσιο από τις 17 

∆εκεµβρίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία ενέκρινε κατ’ αρχήν το περιεχόµενό του. 
17 Ανακοίνωση της Επιτροπής –Τροποποίηση του Προσωρινού πλαισίου για τη λήψη µέτρων κρατικής 

ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης– εγκριθείσα στις 25 Φεβρουαρίου 2009. 
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ενέκρινε µια τροποποίηση του πλαισίου για να καταστήσει δυνατή τη χορήγηση 
ξεχωριστής συµβατής και περιορισµένης ενίσχυσης ύψους 15.000 EUR για τους 
αγρότες18. Τέλος, το πλαίσιο τροποποιήθηκε τον ∆εκέµβριο κατά τρόπο ώστε να 
διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, ιδίως στα κράτη µέλη µε 
χαµηλό εργατικό κόστος19.  

31. Το προσωρινό πλαίσιο εστιάζει σε δυο στόχους: πρώτον, στη συνεχή πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στις χρηµατοδοτήσεις (π.χ. δίνοντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να 
χορηγήσουν κρατικές εγγυήσεις για δάνεια µε µειωµένες προµήθειες ή 
επιχορηγούµενα επιτόκια για δάνεια και την εκχώρηση ποσών ύψους µέχρι 500.000 
EUR ανά εταιρεία) και δεύτερον, στην ενθάρρυνση των εταιρειών να συνεχίσουν να 
επενδύουν σε ένα βιώσιµο µέλλον (π.χ. µέσω επιχορηγούµενων δανείων για την 
ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων). Εκτός από τα προαναφερθέντα νέα µέτρα για 
τις ενισχύσεις, το προσωρινό πλαίσιο περιλαµβάνει προσωρινές προσαρµογές των 
ισχυουσών κατευθυντήριων γραµµών, υπό µορφή απλοποίησης των κανόνων για τις 
βραχυπρόθεσµες εξαγωγικές πιστώσεις και αύξησης των ανώτατων ορίων των 
επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

32. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή είχε εγκρίνει 79 µέτρα σε 25 κράτη µέλη 
µε στόχο τη σταθεροποίηση επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης στην 
πραγµατική οικονοµία20. 

33. Το προσωρινό πλαίσιο αποτελεί οριζόντιο µέσο, το οποίο έδωσε στα κράτη µέλη τη 
δυνατότητα να στηρίξουν όλους τους τοµείς της οικονοµίας που είχαν πληγεί από 
την κρίση, συµπεριλαµβανοµένης και της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Tο προσωρινό 
πλαίσιο χρησιµοποιήθηκε ευρέως για τη στήριξη του κλάδου αυτού. Όπως και όλοι 
οι κλάδοι, ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας µπορεί να επωφεληθεί από 
ενισχύσεις ύψους µέχρι και 500.000 EUR ανά επιχείρηση για τα επόµενα δύο χρόνια 
(µικρά ποσά ενισχύσεων), κρατικές εγγυήσεις για δάνεια, επιδοτούµενα δάνεια 
(µεταξύ άλλων, ειδικά για τα «πράσινα» αυτοκίνητα) και διευκολύνσεις στην 
πρόσβαση σε επιχειρηµατικά κεφάλαια για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ορισµένα 
από τα µέτρα που περιλαµβάνει το προσωρινό πλαίσιο αφορούν ιδιαίτερα τον τοµέα 
της αυτοκινητοβιοµηχανίας, καθώς επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
για την ανάπτυξη των οχηµάτων χαµηλών εκποµπών. 

34. Η Επιτροπή ενέκρινε ενισχύσεις για πράσινα προϊόντα που κοινοποίησαν η Γαλλία, 
το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γερµανία και η Ιταλία21. Επιπλέον, ορισµένα 
κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, το 
Βέλγιο (περιφέρεια της Φλάνδρας) και η Ρουµανία έχουν θεσπίσει καθεστώτα 
εγγυήσεων και/ή επιδοτούµενων δανείων, από τα οποία µπορεί να επωφεληθεί ο 

                                                 
18 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για τη λήψη 

µέτρων κρατικής ενίσχυσης, µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση στη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (ΕΕ C 261 της 31.10.2009, σ. 2). 

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του προσωρινού κοινοτικού πλαισίου για τη λήψη 
µέτρων κρατικής ενίσχυσης, µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση στη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (ΕΕ C 303 της 15.12.2009, σ. 6). 

20 Εκτός προσωρινών µέτρων στον τοµέα της γεωργίας. 
21 N11/2009 (Γαλλία), N72/2009 (Ηνωµένο Βασίλειο), N140/2009 (Ισπανία), N426/2009 (Γερµανία), 

N542/2009 (Ιταλία). 
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κλάδος της αυτοκινητοβιοµηχανίας (µεταξύ άλλων)22. Για παράδειγµα, 
επιδοτούµενο δάνειο 1,5 δισεκατ. EUR χορηγήθηκε από τη Γερµανία στην Opel 
µετά την πτώχευση της µητρικής της General Motors23, ενώ η Γαλλία χορήγησε τόσο 
στην Renault όσο και την PSA επιδοτούµενα δάνεια ύψους 3 δισεκατ. EUR24. 
Επιπλέον, τον Ιούνιο η Επιτροπή ενέκρινε κρατική εγγύηση που κοινοποίησε η 
Σουηδία σχετικά µε δάνειο της ΕΤΕπ για τη Volvo Cars25. 

35. Τέλος, σύµφωνα µε το προσωρινό πλαίσιο, τα κράτη µέλη έπρεπε να επανέλθουν 
ενηµερώνοντας την Επιτροπή µέχρι τις 31 Οκτωβρίου σχετικά µε την εφαρµογή του 
και την αποτελεσµατικότητά του σε ό,τι αφορά την επανενεργοποίηση του 
τραπεζικού δανεισµού και τη στήριξη των επιχειρήσεων26. Η Επιτροπή κατάρτισε 
ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της Γ∆ 
Ανταγωνισµού, ώστε να λάβει τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών. Γενικά, τα 
κράτη µέλη χαρακτήρισαν το προσωρινό πλαίσιο ως ένα χρήσιµο µηχανισµό, ο 
οποίος πρόσφερε σηµαντική στήριξη στις επιχειρήσεις. Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι οι 
επιχειρήσεις εξακολουθούσαν να αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά την 
πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις, πράγµα που δικαιολογούσε τη συνέχιση του 
προσωρινού πλαισίου κατά τη διάρκεια του 2010. Τα κράτη µέλη εφάρµοσαν κυρίως 
το µέτρο των 500k (χορήγηση 500.000 EUR ανά επιχείρηση) και τις επιδοτούµενες 
εγγυήσεις. 

Εγκριθείσες ενισχύσεις και κόστος 

36. Από τον Οκτώβριο του 2008 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε 73 
αποφάσεις σχετικά µε 33 καθεστώτα και 68 αποφάσεις σχετικά µε επί µέρους µέτρα 
για 38 τράπεζες. Αυτές οι 141 αποφάσεις αφορούν 21 κράτη µέλη. Λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα τους, κάποιες από αυτές τις αποφάσεις ελήφθησαν µέσα σε 
µια νύχτα, ώστε να αποφευχθούν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις και η κατάρρευση 
µεγάλου τµήµατος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της ΕΕ. 

37. Από τον Οκτώβριο 2008 µέχρι το τέλος του 2009, η Επιτροπή ενέκρινε µέτρα 
κρατικής ενίσχυσης σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ύψους περίπου 3,63 
τρισεκατ. EUR (ποσό που αντιστοιχεί στο 29% του ΑΕΠ των EΕ-27).  

38. Σε ό,τι αφορά την πραγµατική οικονοµία, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή 
είχε εγκρίνει 79 µέτρα κρατικών ενισχύσεων σε 25 κράτη µέλη. Στα µέτρα αυτά, 

                                                 
22 Βλ. για παράδειγµα N23/2009 (Γαλλία), N71/2009 (Ηνωµένο Βασίλειο), N27/2009 (Γερµανία), 

N117/2009 (Φλαµανδική περιοχή/Βέλγιο), N286/2009(Ρουµανία) για τα καθεστώτα εγγυήσεων, 
N38/2009 (Γερµανία), N15/2009 (Γαλλία), N257/2009 (Ηνωµένο Βασίλειο) για τα καθεστώτα 
επιδοτούµενων δανείων. 

23 Βλ. http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2009/11/2009-11-26-opel.html 
24 Βλ. http://www.gouvernement.fr/gouvernement/automobile-le-plan-d-aide-en-chiffres 
25 Υπόθεση N 80/2009: η Volvo Cars, θυγατρική της Ford, υπέβαλε αίτηση για δάνειο 200 εκατ. EUR 

από την ΕΤΕπ για ένα πρόγραµµα αξίας 2 δισεκατ. EUR για Ε&Α στον τοµέα των πράσινων 
τεχνολογιών. Η έγκριση της ΕΤΕπ δόθηκε µε την προϋπόθεση να λάβει κρατική εγγύηση για το δάνειο. 
Στις 5 Ιουνίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε την κοινοποιηθείσα εγγύηση, το 90% της οποίας µε βάση το 
προσωρινό πλαίσιο και το 10% ως ελεύθερο ενίσχυσης καθώς το τέλος της συνάδει µε τις συνθήκες της 
αγοράς. 

26 Βλ. σηµείο 6 της ανακοίνωσης της Επιτροπής – Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων 
κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (ΕΕ C 16 της 21.1.2009, σ. 1). 
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συµπεριλαµβάνονταν 18 για εγγυήσεις, 11 για βραχυπρόθεσµες εξαγωγικές 
πιστώσεις, εννέα για δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο, έξι για µέτρα περί 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων και πέντε για δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο για πράσινα 
προϊόντα. Πολλά από τα εγκριθέντα µέτρα (30) αφορούσαν τη χορήγηση ποσών 
ύψους µέχρι και 500.000 EUR ανά επιχείρηση.  

39. Σύµφωνα µε τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του φθινοπώρου 
του 2009, ο συνολικός όγκος των ενισχύσεων αυξήθηκε το 2008 από περίπου 0,5% 
του ΑΕΠ σε 2,2% του ΑΕΠ ή κατά 279,6 δισεκατ. EUR λόγω της 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Οι ενισχύσεις που σχετίζονται µε την 
κρίση αντιστοιχούσαν περίπου στο 1,7% ή 212,2 δισεκατ. EUR και αφορούσαν 
ενισχύσεις χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και µόνο27. Οι ενισχύσεις για την 
πραγµατική οικονοµία µε βάση το προσωρινό πλαίσιο ξεκίνησαν να εφαρµόζονται 
από τα κράτη µέλη µόλις το 2009. Πέρα από τα σχετικά µε την κρίση µέτρα, το 
σύνολο των ενισχύσεων ανήλθε το 2008 στο 0,5% του ΑΕΠ ή 67,4 δισεκατ. EUR, 
επίπεδο παρόµοιο µε εκείνο του 2007 καθώς και των προηγούµενων ετών. Οι 
ενισχύσεις κατευθύνονταν κυρίως προς οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος 
(88% κατά µέσο όρο), από τους οποίους οι περιφερειακές ενισχύσεις, η έρευνα και η 
ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στα δύο τρίτα 
των ενισχύσεων, ενώ παρουσίασαν µείωση οι ενισχύσεις διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης. Παρ’ όλο που δεν έχουµε ακόµα στη διάθεσή µας τα στοιχεία για το 
2009, ο όγκος και το µερίδιο της µη χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για το 2009 δεν 
αναµένεται να παρουσιάσουν δραµατικές αλλαγές. 

Συµπέρασµα 

40. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία σχετικά µε τα οφέλη της κρατικής ενίσχυσης που 
χορηγήθηκε στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τοµέα. Η εισφορά ρευστότητας 
εµπόδισε την κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και συνέβαλε στο εκ 
νέου άνοιγµα των αγορών. Επίσης, πρόσφερε περισσότερα κεφάλαια στην 
πραγµατική οικονοµία και βοήθησε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές να 
οµαλοποιήσουν περισσότερο τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της κρίσης, η πολιτική 
ανταγωνισµού συνέβαλε στην ενδυνάµωση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας 
και δηµιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ύπαρξη σταθερών 
κεφαλαιαγορών σε βραχυπρόθεσµο και πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο. Η έγκαιρη 
παρέµβαση της Επιτροπής περιόρισε επίσης τον αντίκτυπο της πιστωτικής 
στενότητας στην πραγµατική οικονοµία. Εξίσου σηµαντικό είναι, τέλος, το γεγονός 
ότι η χρήση των κανόνων ανταγωνισµού συνέβαλε στην προστασία των χρηµάτων 
των φορολογουµένων.  

41. Η πολιτική του ανταγωνισµού δεν έχει στατικό και άκαµπτο χαρακτήρα. Αντιθέτως, 
λαµβάνει υπόψη τη µεταβαλλόµενη οικονοµική πραγµατικότητα. Αυτός ο 
συνδυασµός των αυστηρών αρχών και των ευέλικτων διαδικασιών έδωσε τη 
δυνατότητα στην πολιτική ανταγωνισµού, και ιδιαίτερα στις κρατικές ενισχύσεις, να 

                                                 
27 Ο µέγιστος όγκος των µέτρων που ενέκρινε η Επιτροπή και θέσπισαν τα κράτη µέλη το 2008 για τη 

σταθεροποίηση των κεφαλαιαγορών ανήλθε σε 3361 δισεκατ. EUR. Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις 
που υπέβαλαν τα κράτη µέλη, εφάρµοσαν µέτρα των οποίων η ονοµαστική αξία ανήλθε στα 958 
δισεκατ. EUR. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, το στοιχείο ενίσχυσης των µέτρων στήριξης που 
ελήφθησαν το 2008 –ως ενδεικτικό των οφελών που παρείχε το κράτος στους επωφελούµενους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς– ανήλθε σε 212,2 δισεκατ. EUR. 



 

EL 14   EL 

διαδραµατίσουν εποικοδοµητικό και σταθεροποιητικό ρόλο στο χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα της ΕΕ και την πραγµατική οικονοµία. 

1 ΜΕΣΑ 

1.1 Έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων 

1.1.1. ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή των κανόνων 

42. Η εφαρµογή του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (Σ∆ΚΕ)28 συνεχίστηκε 
το 2009 µε την υιοθέτηση των εγγράφων καθοδήγησης σχετικά µε τις ενισχύσεις για 
επιµόρφωση29 και τις ενισχύσεις για εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση30 ή µε 
αναπηρία. Επίσης, καταρτίστηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την ενδελεχή 
αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων σε µεγάλα επενδυτικά προγράµµατα31. 
Οι αρχές που περιγράφονταν λεπτοµερώς σε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες 
εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στην υπόθεση της Dell Πολωνίας32, όπου η 
Επιτροπή έκρινε ότι το επενδυτικό σχέδιο της Dell για δηµιουργία κατασκευαστικής 
µονάδας στο Łódź θα συνέβαλε σηµαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και ότι τα 
οφέλη αυτά αντισταθµίζουν τυχόν αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισµό.  

43. Η Επιτροπή επίσης διευκρίνισε µερικές πτυχές της εφαρµογής του πακέτου για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος µέσω απαντήσεων σε 16 ερωτήσεις 
που τέθηκαν στο πλαίσιο της διαδραστικής υπηρεσίας πληροφόρησης33. 

44. Η Επιτροπή παρέτεινε την ισχύ των κριτηρίων αξιολόγησης για τις κρατικές 
ενισχύσεις που περιλαµβάνονταν στην ανακοίνωση του 2001 για τον 
κινηµατογράφο34 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 201235.  

45. Η Επιτροπή παρέτεινε µέχρι τον Οκτώβριο του 2012 την ισχύ των τρεχουσών 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων36. Με βάση αυτές τις 

                                                 
28 Σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις– Λιγότερες και καλύτερα στοχευµένες κρατικές ενισχύσεις : 

οδικός χάρτης για τη µεταρρύθµιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (COM(2005)107 τελικό, 
7.6.2005).  

29 Ανακοίνωση της Επιτροπής – κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας περιπτώσεων κρατικών 
ενισχύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση οι οποίες κοινοποιούνται µεµονωµένα (ΕΕ C 188 της 
11.8.2009, σ. 1). 

30 Ανακοίνωση της Επιτροπής- κριτήρια για την ανάλυση της συµβατότητας των κρατικών ενισχύσεων 
για εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση και εργαζόµενους µε αναπηρία που υπόκεινται σε υποχρέωση 
κοινοποίησης µεµονωµένων ενισχύσεων (ΕΕ C 188 της 11.8.2009, σ. 6).  

31 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τα κριτήρια για την αναλυτική αξιολόγηση των περιφερειακών 
ενισχύσεων προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 223 της 16.9.2009, σ 3). 

32 C 46/2008. 
33 http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html 
34 Ανακοίνωση σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές που αφορούν τα κινηµατογραφικά και τα άλλα 

οπτικοακουστικά έργα, ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 6. 
35 Ανακοίνωση σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές που αφορούν τα κινηµατογραφικά και 
τα άλλα οπτικοακουστικά έργα (ανακοίνωση για τον κινηµατογράφο) της 26ης Σεπτεµβρίου 2001, ΕΕ 
C 31 της 7.2.2009, σ. 1. 

36 Παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 156 της 9.7.2009, σ. 3). 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html
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κατευθυντήριες γραµµές η Επιτροπή ενέκρινε την ενίσχυση που χορήγησε και 
σχεδίασε η Πολωνία στην Gdansk Shipyard και ολοκλήρωσε την ενδελεχή έρευνα 
που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2005. 

46. Επίσης, τον Ιούλιο εξέδωσε αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές 
µεταδόσεις, ώστε να προσφέρει περισσότερη σαφήνεια στην αξιολόγηση των νέων 
υπηρεσιών των µέσων ενηµέρωσης που χρηµατοδοτούνται από δηµόσια κονδύλια37.  

47. Τον Σεπτέµβριο, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την 
εφαρµογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων στη δηµόσια χρηµατοδότηση για την 
ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και ασχολήθηκε, επίσης, µε τη δηµόσια 
χρηµατοδότηση µε στόχο την ανάπτυξη των λεγόµενων ευρυζωνικών δικτύων νέας 
γενιάς38. Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην παροχή ισότιµης ευρυζωνικής κάλυψης 
σε προσιτές τιµές στους ευρωπαίους πολίτες.  

1.1.2. Έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων – η δέσµη µέτρων απλούστευσης 

48. Η δέσµη µέτρων απλούστευσης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεµβρίου 
περιλαµβάνει τον κώδικα βέλτιστων πρακτικών39 και µια ανακοίνωση σχετικά µε 
µια απλοποιηµένη διαδικασία40. Στόχος και των δυο είναι η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας, της διαφάνειας και της προβλεψιµότητας των σχετικών µε τις 
κρατικές ενισχύσεις διαδικασιών της Επιτροπής. 

1.1.3. Πολιτική ανάκτησης 

49. Η ανάκτηση των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων δεν θεωρείται ποινή, αλλά µέσο 
για την επαναφορά στην πριν από τη χορήγηση παράνοµης ή αθέµιτης ενίσχυσης 
κατάσταση. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου, το ποσό των ανακτηθεισών παράνοµων και 
ασύµβατων ενισχύσεων αυξήθηκε από 2,3 δισεκατ. EUR τον ∆εκέµβριο του 2004 σε 
10,4 δισεκατ. EUR. Το ποσοστό παράνοµων και ασύµβατων ενισχύσεων που µένει 
να ανακτηθούν παρουσίασε την ανάλογη εξέλιξη (από 75% στο τέλος του 2004 
µειώθηκε στο 12% την 31η ∆εκεµβρίου 2009). Ωστόσο, το ποσοστό του συνολικού 
ανακτηθέντος ποσού παρουσίασε µικρή µείωση µεταξύ του 2008 και του 2009 (από 
90,9% στο 88%), λόγω επτά νέων αποφάσεων ανάκτησης που εκδόθηκαν το 2009 
και των υψηλών ποσών ενισχύσεων που προέβλεπαν41 αρκετές αποφάσεις του 2008. 

                                                 
37 Ανακοίνωση µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση 

της 2ας Ιουλίου 2009, ΕΕ C 257 της 27.10.2009. 
38 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον 

αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ΕΕ C 235 της 30.9.2009, σ. 7. 
39 Κώδικας βέλτιστων πρακτικών για τη διεξαγωγή διαδικασιών που αφορούν τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων (ΕΕ C 136 της 16.6.2009, σσ. 13-20). 
40 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε απλοποιηµένη διαδικασία για την εξέταση ορισµένων 

κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ C 136 της 16.6.2009,σσ. 3-12). 
41 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Επιτροπή δεν µπορεί πάντα να προσδιορίζει το ποσό της ενίσχυσης 

που πρέπει να ανακτηθεί (σε τέτοιες περιπτώσεις, οι αποφάσεις της Επιτροπής περιλαµβάνουν 
πληροφορίες που δίνουν στο κράτος µέλος τη δυνατότητα να προσδιορίσει το ποσό της ενίσχυσης). 
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1.1.4. Εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια 

50. Τον Απρίλιο, η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά µε την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων από τα εθνικά δικαστήρια42. Στόχος του 
εγγράφου αυτού είναι να παράσχει διεξοδική καθοδήγηση για όλες τις πτυχές των 
προσφυγών ιδιωτών για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων. 
Έτσι, η Επιτροπή προσφέρει στα εθνικά δικαστήρια πιο πρακτικούς και πιο 
εύχρηστους υποστηρικτικούς µηχανισµούς κατά την καθηµερινή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, καθώς οι εθνικοί δικαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από 
την Επιτροπή πληροφορίες που διαθέτει και/ή τη γνώµη της για την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις. 

1. 1.5. Παρακολούθηση των µέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις 

51. Από το 2006, η Επιτροπή επιτείνει συνεχώς την «εκ των υστέρων παρακολούθηση» 
των βασικών µορφών ενίσχυσης που εµπίπτουν στους κανονισµούς απαλλαγής κατά 
κατηγορία (ΚΑΚ) και εποµένως δεν υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση 
κοινοποίησης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των πρώτων 
τριών ετών φανερώνει ότι, γενικά, οι υπάρχουσες δοµές σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις (καθεστώτα και ΚΑΚ) λειτουργούν ικανοποιητικά. Όλα τα κράτη µέλη 
συνεργάζονται µε την Επιτροπή, αν και πολλά υπέβαλαν τις πληροφορίες που τους 
ζητήθηκαν µε σηµαντική καθυστέρηση. Επίσης, το Πρωτοδικείο εξέδωσε απόφαση43 
που επιβεβαιώνει τη νοµιµότητα των ελέγχων αυτών. 

1.1.6. Οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις 

52. Το 2009, η Επιτροπή ενέκρινε 29 καθεστώτα ενισχύσεων και εξέδωσε τέσσερις 
αποφάσεις µη χορήγησης ενίσχυσης µε βάση το κοινοτικό πλαίσιο για την έρευνα, 
την ανάπτυξη και την καινοτοµία44. ∆εκαεννέα από τα µέτρα αυτά ήταν 
προγράµµατα που αφορούσαν καθαρά την Ε&Α, δύο ήταν προγράµµατα 
προσανατολισµένα προς την καινοτοµία και δώδεκα είχαν µικτό χαρακτήρα, 
εξυπηρετώντας τόσο τους στόχους της Ε&Α όσο και εκείνους της καινοτοµίας. 
Επιπλέον, µετά από ενδελεχή οικονοµική αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφάσισε να 
µην προβάλει αντιρρήσεις στις εννέα µεµονωµένα κοινοποιήσιµες ενισχύσεις για 
µεγάλα προγράµµατα Ε&Α. Επίσης, έλεγξε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν 
σχετικά µε ενισχύσεις για 73 άλλα προγράµµατα Ε&Α, που υπερέβησαν τα 3 εκατ. 
EUR χωρίς, ωστόσο, να εµπίπτουν στην υποχρέωση µεµονωµένης κοινοποίησης. 

53. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για προγράµµατα Ε&Α µε 
βάση τον γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)45, υπήρχαν 51 
προγράµµατα για τη βασική έρευνα, 186 για την βιοµηχανική έρευνα και 181 για την 
πειραµατική ανάπτυξη. Παράλληλα, τα κράτη µέλη χρησιµοποίησαν τον ΓΚΑΚ για 
µέτρα που σχετίζονταν µε την καινοτοµία, 57 εκ των οποίων αφορούσαν δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 26 νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις, 47 συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης σχετικά µε την 
καινοτοµία και 23 δανεισµό προσωπικού µε υψηλή εξειδίκευση. 

                                                 
42 ΕΕ C 85 της 9.4.2009, σ. 1. 
43 Απόφαση για την υπόθεσηT-376/07, Γερµανία κατά Επιτροπής, 25.11.2009. 
44 ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1. 
45 ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 3. 
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54. Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή ενέκρινε 34 
καθεστώτα ενίσχυσης και τέσσερα µεµονωµένα αιτήµατα, τα περισσότερα από τα 
οποία εντός του πλαισίου των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος46. Επιπλέον, η Επιτροπή περάτωσε 
µια περίπτωση, καθώς δεν αποτελούσε κρατική ενίσχυση. Επίσης, κατόπιν επίσηµης 
διαδικασίας έρευνας η Επιτροπή έλαβε δύο αρνητικές αποφάσεις, µια απόφαση υπό 
προϋποθέσεις και µια θετική. Παράλληλα, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία 
επίσηµης διερεύνησης σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις που αφορούσαν 
περιβαλλοντικές ενισχύσεις.  

55. Στον τοµέα της χρηµατοδότησης µε επιχειρηµατικά κεφάλαια για ΜΜΕ και στη 
συνέχεια έξι καθεστώτων ενίσχυσης που εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού 
πλαισίου, η Επιτροπή ενέκρινε 25 µέτρα βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια47, 16 εκ των οποίων πληρούσαν τις διατάξεις «ασφαλούς 
λιµένα» που επέτρεπαν απλοποιηµένη εκτίµηση. Η Επιτροπή αξιολόγησε ενδελεχώς 
τη συµβατότητα των µέτρων σε επτά άλλες περιπτώσεις και θεώρησε ότι δεν 
περιελάµβαναν κρατική ενίσχυση στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις. Επιπλέον, το 
2009 εφαρµόστηκαν 13 επιπρόσθετα καθεστώτα ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ, τα 
οποία επίσης ξεκίνησαν να χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη για περιπτώσεις 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

56. Συνολικά, η Επιτροπή ενηµερώθηκε για 971 µέτρα σχετικά µε ενισχύσεις που 
εφαρµόστηκαν το 2009 βάσει του ΓΚΑΚ. Πέρα από τους προαναφερθέντες στόχους, 
τα απηλλαγµένα αυτά µέτρα για τις ενισχύσεις κάλυπταν επίσης τους τοµείς της 
ενίσχυσης για την απασχόληση, την κατάρτιση, την προστασία του περιβάλλοντος48, 
καθώς επίσης και τις περιφερειακές ενισχύσεις. 

57. Στον τοµέα των περιφερειακών ενισχύσεων, το 2009 η Επιτροπή ενέκρινε 45 
προγράµµατα, κυρίως βάσει των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-201349. Επίσης, ενέκρινε 
12 ad hoc µέτρα για ενισχύσεις υπέρ µεµονωµένων επιχειρήσεων για επενδύσεις σε 
τοµείς βάσει των χαρτών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την 
περίοδο 2007-201350.. Σύµφωνα µε τις ίδιες κατευθυντήριες γραµµές για τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013, 
εγκρίθηκαν κρατικές ενισχύσεις για εννέα µεγάλα επενδυτικά προγράµµατα51 και 
κινήθηκε επίσηµη διαδικασία έρευνας στην περίπτωση δύο άλλων τέτοιων 

                                                 
46 ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1. 
47 ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2. 
48 124 µέτρα σχετικά µε τις ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν το 2010 µε βάση τις 

εθνικές ετήσιες εκθέσεις για το 2009. 
49 ΕΕ C 54 της 4.3.2006. 
50 Οι αποφάσεις είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα :  

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html 
51 Στον ενεργειακό τοµέα: Υπόθεση N538/2008 Ersol Thin Film, Υπόθεση N453/2008 Sunfilm AG, 

Υπόθεση N539/2008 ASI Industries/Ersol Solar Energy, Υπόθεση N180/2009 EnPlus Centrale 
Termoelettrica di San Severo. Στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας: Υπόθεση N473/2008 Ford 
Ισπανίας, Υπόθεση N671/2008 Ενίσχυση για την Mercedes Benz Manufacturing Ουγγαρίας, Υπόθεση 
N635/2008 Fiat Σικελίας, Υπόθεση N674/2008 Volkswagen Σλοβακίας. Στη βιοµηχανία χάρτου: 
Υπόθεση N203/2008 Hamburger Spremberg GmbH. 
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προγραµµάτων52, καθώς επίσης και για µία περίπτωση ad hoc περιφερειακής 
ενίσχυσης53. Τέλος, η Επιτροπή περάτωσε την επίσηµη διαδικασία έρευνας σχετικά 
µε δύο άλλα µεγάλα επενδυτικά προγράµµατα λαµβάνοντας θετική απόφαση54. 

58. Βάσει του προσωρινού πλαισίου, το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε 30 αποφάσεις 
εγκρίνοντας περιορισµένα ποσά συµβατών καθεστώτων ενίσχυσης, 15 αποφάσεις 
για την έγκριση µέτρων κρατικών ενισχύσεων µε τη µορφή εγγύησης και 9 
αποφάσεις για την έγκριση µέτρων µε τη µορφή επιδοτούµενων επιτοκίων. 

1.1.7. Κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα  

59. Κατά τη διάρκεια του 2009, η Επιτροπή ενέκρινε ενισχύσεις για τον τοµέα του 
άνθρακα στη Γερµανία55, τη Σλοβακία56 και την Ισπανία57. Στόχος των ενισχύσεων 
αυτών είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε αποθέµατα άνθρακα και η αναδιάρθρωση 
του τοµέα σε αυτές τις χώρες. 

60. Ενόψει της επικείµενης λήξης της ισχύος του κανονισµού 1407/200258 (την 31η 
∆εκεµβρίου 2010), η Επιτροπή πραγµατοποίησε δηµόσια διαβούλευση για τις 
µελλοντικές πολιτικές επιλογές σχετικά µε τις ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία του 
άνθρακα59. 

1.1.8. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας 

61. Η Επιτροπή αξιολογεί τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στον τοµέα της 
γεωργίας και της δασοκοµίας βάσει των «κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας για την περίοδο 2007 έως 
2013»60. Το 2009, η Επιτροπή κατέγραψε 139 νέες περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης 
και εξέδωσε 146 αποφάσεις.  

62. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου, το µέγιστο ποσό 
ενίσχυσης σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις µπορεί να χορηγηθεί µόνο µία φορά µέχρι 
την 31η ∆εκεµβρίου 2010. Οποιαδήποτε γεωργική ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de-
minimis) που έχουν λάβει µεµονωµένες επιχειρήσεις από την αρχή του 2008 
σύµφωνα µε τον κανονισµό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1535/200761 πρέπει να 
αφαιρεθεί από αυτό το ποσό.  

                                                 
52 Υπόθεση N113/2009 Ενίσχυση για την Audi Hungaria Motor Ltd, υπόθεση N588/2008 Petróleos de 

Portugal – Petrogal S.A.  
53 Υπόθεση N357/2008 Fri-el Acerra s.r.l. 
54 Υποθέσεις C21/2008 Sovello Ag (πρώην EverQ) και N46/2008 Ενίσχυση στην Dell Πολωνίας. 
55 Υπόθεση N563/2008 Ενίσχυση προς τη γερµανική βιοµηχανία άνθρακα το 2008 (ΕΕ C 199 της 

25.8.2009, σ. 1). 
56 Υπόθεση N347/2009 – ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, Baňa Dolina a.s. 
57 Υπόθεση NN20/2009, πρώην N647/2008 Ενίσχυση προς τη βιοµηχανία του άνθρακα για την περίοδο 

2008-2010 (ΕΕ C 234 της 29.9.2009, σ. 5). 
58 ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ.1. 
59 http://ec.europa.eu/energy/coal/consultations/2009_07_15_en.htm 
60 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και 

της δασοκοµίας για την περίοδο 2007-2013 (ΕΕ C 319 της 27.12.2006, σ. 1). 
61 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2007, για την εφαρµογή των 

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) στον τοµέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 35). 

http://ec.europa.eu/energy/coal/consultations/2009_07_15_en.htm
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1.2 Αντιµονοπωλιακοί κανόνες – Άρθρα 101, 102 και 106 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της ΕΕ 

1.2.1. ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή των κανόνων  

 Έκθεση για τη λειτουργία του κανονισµού 1/2003 

63. Στις 29 Απριλίου, η Επιτροπή υιοθέτησε την έκθεσή της για τη λειτουργία του 
κανονισµού του Συµβουλίου αριθ. 1/200362. Η έκθεση αξιολογεί τον τρόπο µε τον 
οποίο εξελίχθηκε ο εκσυγχρονισµός των κανόνων εφαρµογής της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας της ΕΕ από την έναρξη ισχύος του κανονισµού την 1η Μαΐου 2004. 
Αναφέρεται στην αποκτηθείσα εµπειρία σε όλους τους τοµείς µείζονος σηµασίας 
που καλύπτει ο κανονισµός και αξιολογεί την πρόοδο που σηµειώθηκε χάρη στη 
θέσπιση νέων µέσων και µεθόδων εργασίας. Η έκθεση επίσης δίνει έµφαση σε 
ορισµένες πτυχές που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. 

 Εφαρµογή της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΕ από ιδιωτικούς φορείς 

64. Οι αντιµονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ έχουν άµεση ισχύ και, ως εκ τούτου, 
εκχωρούν δικαιώµατα σε άτοµα, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος σε 
αποζηµίωση, που µπορεί να εφαρµοστεί από τα εθνικά δικαστήρια (private 
enforcement). Η Επιτροπή ξεκίνησε ένα πρόγραµµα πολιτικής µε στόχο τη 
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των αγωγών αποζηµίωσης για παραβίαση της 
αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΕ, και το 2008 εξέδωσε Λευκή Βίβλο σχετικά 
µε τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της 
ΕΚ63 διατυπώνοντας συγκεκριµένες προτάσεις. Οι προτάσεις της Λευκής Βίβλου 
περιλαµβάνουν: (α) διευκρίνιση σχετικά µε το είδος της αποζηµίωσης που µπορεί να 
απαιτηθεί και από ποιον, (β) διευκόλυνση της θέσης των καταναλωτών και άλλων 
έµµεσων θυµάτων σε περίπτωση που υπέστησαν παράνοµη επιπλέον επιβάρυνση, (γ) 
βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεπόµενων αγωγών αποζηµίωσης 
προβλέποντας ότι οι τελικές αποφάσεις παράβασης των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού αποτελούν επαρκή απόδειξη παράβασης, (δ) διασφάλιση της 
δυνατότητας των εναγόντων να έχουν ισότιµη πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία 
µέσω κοινοποίησης στο δικαστήριο, (ε) εξασφάλιση αποτελεσµατικών συλλογικών 
προσφυγών, και (στ) προτάσεις κανόνων για τη διασφάλιση της οµαλής 
αλληλεπίδρασης µεταξύ της επιβολής της νοµοθεσίας από ιδιωτικούς και από 
δηµόσιους φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των προγραµµάτων 
επιεικούς µεταχείρισης. 

65. Τον Μάρτιο του 2009, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσαν γνωµοδοτήσεις υποστηρίζοντας την 
προσέγγιση της Λευκής Βίβλου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν να 
εξετάζουν τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα είναι σχεδιασµένα για την επίτευξη των 
στόχων της Λευκής Βίβλου λαµβάνοντας ταυτόχρονα δεόντως υπόψη τις 
γνωµοδοτήσεις και τα σχόλια που έλαβαν κατά τη δηµόσια διαβούλευση. Επιπλέον, 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοιµάζουν µη δεσµευτικές κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά µε τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων. 

                                                 
62 COM(2009)206 τελικό, συνοδευόµενο από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, 

SEC(2009)574 τελικό. 
63 COM(2008)165 τελικό, βλ. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
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 Συµπράξεις 

66. Το 2009 η Επιτροπή εξέδωσε έξι αποφάσεις σχετικά µε τις συµπράξεις (καρτέλ)64 
επιβάλλοντας πρόστιµα ύψους 1,62 δισεκατ. EUR σε 43 επιχειρήσεις65. Συνέχισε να 
δίνει µεγάλη προτεραιότητα στον εντοπισµό και τη διερεύνηση των συµπράξεων, 
καθώς και στην επιβολή κυρώσεων. Για πρώτη φορά, εξέδωσε αποφάσεις που 
αφορούσαν επιχειρήσεις στη Σλοβακία και τη Σλοβενία (υπόθεση Calcium Carbide 
– σχετικά µε σκόνη και κόκκους ανθρακασβεστίου για τη µεταλλουργική βιοµηχανία 
και τη βιοµηχανία φυσικού αερίου). Η καταπολέµηση των συµπράξεων µε διεθνή 
διάσταση αποδείχθηκε πολύ επιτυχής και συνοψίζεται στις αποφάσεις σχετικά µε τις 
υποθέσεις Marine Hoses66 (σύµπραξη κατανοµής της αγοράς και καθορισµού τιµών 
σχετικά µε τους θαλάσσιους σωλήνες, που χρησιµοποιούνται για τη φόρτωση 
πετρελαίου και άλλων παράγωγων προϊόντων από εγκαταστάσεις ανοιχτής 
θάλασσας σε πλοία και την εκ νέου εκφόρτωσή τους σε εγκαταστάσεις ανοιχτής 
θάλασσας, για την οποία η ΕΕ συνεργάστηκε µε τις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και 
την Ιαπωνία), Power Transformers67 (συµφωνία κατανοµής της αγοράς µεταξύ 
ευρωπαίων και ιαπώνων παραγωγών µετασχηµατιστών ισχύος, αυτόµατων 
µετασχηµατιστών και πηνίων αντισταθµίσεως µε εύρος τάσης 380 kV και άνω) και 
Heat Stabilisers (σύµπραξη κατανοµής της αγοράς και καθορισµού τιµών σχετικά µε 
τα πλαστικά πρόσθετα, η οποία περιελάµβανε ευρωπαϊκές, αµερικανικές και 
ελβετικές εταιρείες). 

67. Μετά την ακύρωση από το Πρωτοδικείο της απόφασης για την υπόθεση Concrete 
Reinforcing Bars (ράβδοι οπλισµού σκυροδέµατος) το 200768, στις 30 Σεπτεµβρίου η 
Επιτροπή εξέδωσε εκ νέου την αρχική της απόφαση του 2002 και διατήρησε και τις 
οκτώ επιχειρήσεις επιβάλλοντας σχεδόν το ίδιο πρόστιµο σε όλες69. 

 Άλλες συµφωνίες και συντονισµένες πρακτικές 

68. Για την εφαρµογή της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας σε υποθέσεις που δεν αφορούν 
συµπράξεις, η Επιτροπή εξέδωσε στις 14 Οκτωβρίου απόφαση δέσµευσης70 που 
καθιστά νοµικά δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που υπέβαλε η ∆ιεθνής Ένωση 
Νηογνωµόνων (IACS) για την αντιµετώπιση προβληµατισµών που εκφράσθηκαν 
κατά τη διάρκεια διερεύνησης βάσει του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της 
Συµφωνίας ΕΟΧ στην παγκόσµια αγορά ταξινόµησης πλοίων.  

69. Το 2009 πραγµατοποιήθηκε αναθεώρηση ορισµένων ΚΑΚ και, κατά περίπτωση, των 
συνοδευτικών κατευθυντήριων γραµµών σχετικά την εφαρµογή του άρθρου 101 της 

                                                 
64 Υποθέσεις COMP/39406 Εύκαµπτοι θαλάσσιοι σωλήνες, COMP/39401 E.on/GDF; COMP/39396 

Ανθρακασβέστιο, COMP/37956 Πλήρεις ράβδοι οπλισµού για τσιµέντο (επανέκδοση), COMP/39129 
Μετασχηµατιστές ισχύος και COMP/38589 Σταθεροποιητές θερµότητας. 

65 Περιλαµβάνει οντότητες στις οποίες δεν επιβλήθηκαν πρόστιµα, όπως όσες αιτήθηκαν επιεική 
µεταχείριση. Εάν περισσότερες από µία οντότητες της ίδιας οµάδας υπόκειντο στην απόφαση, 
υπολογίζονται ως µία.  

66 Βλ. Ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισµού του 2007, σ. 43. 
67 Βλ. IP/09/1432. 
68 T–77/03 Feralpi Siderugica SpA/Επιτροπή, Συλλογή 2007, σ. II-139 Summ.pub. 
69 Στο πλαίσιο της εκ νέου έκδοσης της απόφασης, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο ύψους 83 250 εκατ. 

EUR, µειώνοντας το πρόστιµο µιας εκ των επιχειρήσεων από 16 350 εκατ. EUR σε 14 350 εκατ. EUR 
λόγω µεταβολής του µεγέθους της. Βλ. IP/09/1389. 

70 Υπόθεση COMP/39416 Ταξινόµηση πλοίων. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1432&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1389&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/39416/commitments_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/39416/commitments_decision_en.pdf
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ΣΛΕΕ, των οποίων η ισχύς πρόκειται να λήξει στο άµεσο µέλλον. Οι αναθεωρήσεις 
αυτές αφορούν ιδιαίτερα τους ΚΑΚ για κάθετες και οριζόντιες συµφωνίες, τον ΚΑΚ 
στον τοµέα των ασφαλίσεων71 (βλ. τµήµα 2.1) και τον ΚΑΚ στον τοµέα των 
αυτοκινήτων οχηµάτων (βλ. τµήµα 2.9). 

70. Τον Ιούλιο, Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο κανονισµού απαλλαγής ανά κατηγορία 
σχετικά µε τις κάθετες συµφωνίες και τις κατευθυντήριες γραµµές προς δηµόσια 
διαβούλευση. Στο νέο κείµενο, προτείνεται η διατήρηση επί της ουσίας των 
ισχυόντων κανόνων µε παράλληλη προσαρµογή και περαιτέρω επεξεργασία τους, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στην αγορά, ιδιαίτερα στην αγοραστική δύναµη 
των καταναλωτών και τη διαρκή αύξηση των πωλήσεων µέσω ∆ιαδικτύου. 

71. Σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες συµφωνίες, η αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραµµών72 σχετίζεται µε την αναθεώρηση του ΚΑΚ για τις συµφωνίες 
εξειδίκευσης73 και του ΚΑΚ σχετικά µε τις συµφωνίες στον τοµέα της έρευνας και 
της ανάπτυξης74. Οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραµµές δεν καλύπτουν µόνο τις 
συµφωνίες εξειδίκευσης και Ε&Α, αλλά και άλλους τύπους συµφωνιών, όπως 
συµφωνίες παραγωγής, εµπορευµατοποίησης και πραγµατοποίησης κοινών αγορών. 

72. Εγκρίθηκε, επίσης, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 906/2009 σχετικά µε την εφαρµογή του 
άρθρου 81, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, 
αποφάσεων και εναρµονισµένων πρακτικών µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών 
γραµµών (κοινοπραξίες)75. Ο κανονισµός αυτός προσφέρει τη δυνατότητα παροχής 
κοινής υπηρεσίας θαλάσσιας µεταφοράς µεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών 
γραµµών που υπόκεινται σε ορισµένες προϋποθέσεις. Αυτό το είδος συνεργασίας 
έχει εξαιρεθεί από τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισµό από το 1995. Ο νέος 
κανονισµός θα τεθεί σε ισχύ την 25η Απριλίου 2010 και θα ισχύσει για 5 έτη. 

 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
ΕΕ) 

73. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής σχετικά µε τις προτεραιότητες κατά τον 
έλεγχο της εφαρµογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές 
συµπεριφορές αποκλεισµού που υιοθετούν δεσπόζουσες επιχειρήσεις 
δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα (ΕΕ) την 24η Φεβρουαρίου76. 

74. Η Επιτροπή εξέδωσε τελικές αποφάσεις στους τοµείς της ενέργειας (RWE και GdF) 
και της τεχνολογίας των πληροφοριών (Intel, Microsoft και Rambus). Αποφάσισε 

                                                 
71 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 358/2003 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρµογή του 

άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και 
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 8). 

72 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή τον άρθρου 81 της συνθήκης 
ΕΚ στις συµφωνίες οριζόντιας συνεργασίας, ΕΕ C 3 της 6.1.2001, σ. 2. 

73 Κανονισµός αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής (ΕΚ), της 29ηςς Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών εξειδίκευσης, ΕΕ L 
304 της 5.12.2000, σ. 3. 

74 Κανονισµός αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής (EΚ), της 29ης Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε την εφαρµογή 
του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε κατηγορίες συµφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, ΕΕ L 
304 της 5.12.2000, σ. 7. 

75 ΕΕ L 256 της 29.9.2009, σ. 31. 
76 ΕΕ C 45 της 24.2.2009, σ. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:EN:PDF


 

EL 22   EL 

επίσης να κινήσει διαδικασίες στους τοµείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(κατεστηµένες επιχειρήσεις στην αγορά ευρυζωνικών δικτύων της Πολωνίας και της 
Σλοβακίας) και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (Standard & Poor's και 
Thomson Reuters). Περισσότερες λεπτοµέρειες παρέχονται στα αντίστοιχα τοµεακά 
τµήµατα της παρούσας έκθεσης.  

13. Κρατικά µέτρα (∆ηµόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις µε αποκλειστικά ή ειδικά 
δικαιώµατα –Άρθρο 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ) 

75. Στις 2 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση77 στη 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας ζητώντας της να εναρµονίσει τον νόµο για τον 
ανταγωνισµό της µε την κοινοτική νοµοθεσία. Στις 25 Ιουνίου, περάτωσε τη 
διαδικασία παράβασης78 κατόπιν κατάργησης ολόκληρης της αµφισβητούµενης 
διάταξης µε ισχύ από την 1η Ιουνίου. Η διαδικασία παράβασης κατά της 
∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας για τη µη εφαρµογή της απόφασης της Επιτροπής για το 
σλοβακικό νόµο περί ταχυδροµείων του 200879 βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. 

76. Τον Αύγουστο, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση αποδεχόµενη τις δεσµεύσεις της 
Ελλάδας για τη διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης στα ελληνικά κοιτάσµατα 
λιγνίτη80. 

77. Τον Οκτώβριο, µετά από το ξεκίνηµα της διανοµής του βιβλιαρίου τύπου Α (Livret 
A) από τις τράπεζες, περατώθηκε η διαδικασία παράβασης που είχε ξεκινήσει κατά 
της Γαλλίας το 2007.  

1.4 Έλεγχος συγκεντρώσεων 

1.4.1. ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή των κανόνων 

78. Το 2009, ο αριθµός των συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν δεν ξεπέρασε τα 
επίπεδα ρεκόρ των προηγούµενων ετών. Συνολικά, κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή 
259 πράξεις και εξέδωσε 243 τελικές αποφάσεις. Μεταξύ των αποφάσεων αυτών, 
εγκρίθηκαν 225 πράξεις άνευ όρων κατά τη Φάση Ι, ενώ 82 αποφάσεις εγκρίθηκαν 
άνευ όρων βάσει της κανονικής διαδικασίας και 143 (ή 63,6%) µέσω της 
απλοποιηµένης διαδικασίας. Κατά τη Φάση Ι, εγκρίθηκαν 13 πράξεις υπό όρους. 
Επιπλέον, η Επιτροπή κίνησε πέντε διαδικασίες στη Φάση ΙΙ, τρεις εκ των οποίων 
εγκρίθηκαν από όρους. Επίσης, αποσύρθηκαν δύο υποθέσεις στη Φάση ΙΙ και έξι 
υποθέσεις στη Φάση Ι. Καµία απαγορευτική απόφαση δεν ελήφθη κατά τη διάρκεια 
του έτους. 

1.4.2. Άρθρο 21 

79. Οι νοµικές εξουσίες που προβλέπει το άρθρο 21(4) του κανονισµού της ΕΚ για τις 
συγκεντρώσεις δίνουν στη Επιτροπή τη δυνατότητα να παρέµβει ώστε να 

                                                 
77 Βλ. δελτίο Τύπου IP/09/200, της 2.2.2009. 
78 Βλ. δελτίο Τύπου IP/09/1182 της  23.7.2009. Μια προηγούµενη διαδικασία παράβασης κατά της 

∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, που κατέληξε σε κατάργηση παρόµοιων προβληµατικών νοµοθετηµάτων το 
2007, προηγήθηκε της επιτυχούς διευθέτησης της υπόθεσης αυτής.  

79 Υπόθεση COMP/39562 Σλοβακικός νόµος περί ταχυδροµείων (ΕΕ C 322 της 17.12.2008, σ. 10). Βλ. 
επίσης δελτίο Τύπου IP/08/1467 της 7.10.2008. 

80 ΕΕ C 243 της 10.10.2009, σ. 5.  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/200&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1182&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:322:0010:0011:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1467&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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αποθαρρύνει και τελικώς να αποτρέψει τα κράτη µέλη από την παρεµπόδιση ή τον 
περιορισµό της εξαγοράς εγχώριων εταιρειών από εταιρείες άλλων κρατών µελών 
χωρίς βάσιµες δικαιολογίες. Η διάταξη αυτή προβλέπει επίσης ένα διαδικαστικό 
πλαίσιο για την έγκαιρη ανταλλαγή απόψεων µε τα κράτη µέλη για τη διάκριση των 
παρεµβάσεων µε κίνητρο προστατευτισµού από την καθαρή διαφύλαξη των θεµιτών 
δηµόσιων συµφερόντων (πλην του ανταγωνισµού). Από την έναρξη της ισχύος του 
µέχρι σήµερα, το άρθρο 21 έχει εφαρµοστεί σε λιγότερες από 20 περιπτώσεις. Μετά 
από µια περίοδο συχνότερης εφαρµογής του άρθρου 21, το 2009 δεν ξεκίνησε καµία 
νέα διαδικασία βάσει της διάταξης αυτής. 

1.4.3 Η έκθεση για τις συγκεντρώσεις 

80. Πέντε χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του κοινοτικού κανονισµού συγκεντρώσεων81, 
η Επιτροπή παρουσίασε έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του. Η 
έκθεση αυτή συµπεραίνει ότι γενικά τα δικαιοδοτικά όρια και οι µηχανισµοί 
παραποµπής παρείχαν το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο για µια ευέλικτη κατανοµή και 
ανακατανοµή των υποθέσεων µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών 
ανταγωνισµού (ΕΑΑ). Επίσης, η έκθεση διατυπώνει την άποψη ότι οι µηχανισµοί 
παραποµπής µετά την κοινοποίηση αποδείχτηκαν ότι συνεχίζουν να είναι χρήσιµοι 
στην ανακατανοµή των υποθέσεων παρά τη θέσπιση των µηχανισµών παραποµπής 
προ της κοινοποίησης. 

81. Τέλος, η έκθεση υπογραµµίζει τοµείς όπου ενδέχεται να υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης, όπως η λειτουργία του «κανόνα των δύο τρίτων», του τρόπου δηλαδή 
αντιµετώπισης περιπτώσεων που κοινοποιούνται σε τρεις ή περισσότερες ΕΑΑ 
(αρχή της µονοαπευθυντικότητας) και το θέµα της περαιτέρω σύγκλισης των 
εφαρµοστέων εθνικών κανόνων σε σχέση µε τους κοινοτικούς κανόνες. 

2 ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

82. Οι κεφαλαιαγορές έχουν καθοριστική σηµασία για τη λειτουργία των σύγχρονων 
οικονοµιών. Το έτος αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα 
και η Επιτροπή διαδραµάτισε ηγετικό ρόλο παρέχοντας ασφάλεια δικαίου στον 
τοµέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και των συγκεντρώσεων82.  

83. Στον τοµέα της διανοµής των δεδοµένων για τις κεφαλαιαγορές, κινήθηκε επίσηµη 
διαδικασία κατά της Standard & Poor's για εικαζόµενη κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης της σε σχέση µε την έκδοση και την έγκριση αριθµών αναγνώρισης 
χρεογράφων (ISINs)83. Επίσης, Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία κατά της 
Thomson Reuters σχετικά µε τη χρήση των RICs84.  

                                                 
81 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, Έκθεση για τη λειτουργία του κανονισµού αριθ 

139/2004, και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2009 
(COM(2009)281 τελικό). 

82 Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ειδικό κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. 
83 Πρόκειται για γενικούς αριθµούς αναγνώρισης χρεογράφων, που διέπονται από το πρότυπο 6166 του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (ISO). Είναι απαραίτητοι για ορισµένες δραστηριότητες των 
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών (για παράδειγµα, υποβολή εκθέσεων στις αρχές ή συµψηφισµός και 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/508&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1692&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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84. Αφού είχε κινήσει διαδικασία έρευνας το 2008 σχετικά µε τα διασυνοριακές 
πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες της VISA Europe, η Επιτροπή απέστειλε 
κοινοποίηση αιτιάσεων τον Απρίλιο. Τον Μάιο, η Επιτροπή ανέθεσε σε εξωτερικό 
φορέα την εκπόνηση µελέτης για τη σύγκριση του κόστους µεταξύ των πληρωµών 
τοις µετρητοίς και µε κάρτα. 

85. Η Επιτροπή συνέχισε να εποπτεύει προσεκτικά την εφαρµογή της απαγορευτικής 
απόφασης του 2007 για τις διασυνοριακές πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες 
(MIFs) της MasterCard. Τον Απρίλιο, η MasterCard δεσµεύτηκε να θεσπίσει εκ νέου 
κατά πολύ µειωµένες διασυνοριακές πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες85, να 
καταργήσει τις αυξήσεις στα τέλη των προγραµµάτων και να αλλάξει τους κανόνες 
του συστήµατός της, ώστε να αυξήσει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισµό στην 
αγορά των καρτών πληρωµών86. Η εφαρµογή αυτών των εγχειρηµάτων 
παρακολουθείται στενά από ανεξάρτητο επιµελητή. 

86. Η Επιτροπή πραγµατοποίησε αναθεώρηση της λειτουργίας του ισχύοντος ΚΑΚ για 
τον ασφαλιστικό τοµέα87 πριν από τη λήξη της ισχύος του στις 31 Μαρτίου 2010. 
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αναθεώρηση, το σχέδιο ΚΑΚ 
ανανεώνει την απαλλαγή για δύο κατηγορίες συµφωνιών: πρόσβαση σε κοινές 
συλλογές στοιχείων, πίνακες και µελέτες και όµιλοι συνασφάλισης και αµοιβαίας 
αντασφάλισης. Το σχέδιο κανονισµού δηµοσιεύθηκε για διαβούλευση στις 5 
Οκτωβρίου για οκτώ εβδοµάδες. 

87. Ο ΕΧΠΕ (Ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ - SEPA) αποτέλεσε σηµαντικό σηµείο 
εστίασης της καταπολέµησης των συµπράξεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών. Πρόκειται για αυτόνοµη πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
κλάδου, την οποία διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (ΕΣΠ) για τη 
µετάβαση σε µία ολοκληρωµένη ζώνη πληρωµών σε ευρώ διασφαλίζοντας ότι οι 
διασυνοριακές πληρωµές θα γίνουν τόσο εύκολες και αποδοτικές όσο και οι 
εγχώριες.  

88. Κατά τη διάρκεια του 2009, πραγµατοποιήθηκαν ανεπίσηµες συνοµιλίες µε δυνάµει 
νεοεισερχόµενες εταιρείες –συγκεκριµένα, µε τη Payfair και τη Monnet– κυρίως για 
να διευκρινισθεί η συµβατότητα των προβλεπόµενων χρηµατοδοτικών µηχανισµών 
τους µε τους κανόνες ανταγωνισµού και να ενθαρρυνθεί ο αποτελεσµατικός 
σύµµορφος µε τον ΕΧΠΕ ανταγωνισµός στο πλαίσιο της αγοράς καρτών πληρωµών. 

                                                                                                                                                         
διακανονισµός) και δεν µπορούν να αντικατασταθούν από άλλους αριθµούς αναγνώρισης χρεογράφων. 
Βλ. επίσης MEMO/09/508. 

84 Τα RICs είναι σύντοµοι αλφαριθµητικοί κώδικες που ταυτοποιούν τα χρεόγραφα και τις τοποθεσίες 
εµπορίας τους. Χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση πληροφοριών από τις διαβιβάσεις πληροφοριών σε 
πραγµατικό χρόνο της Thomson Reuters, για παράδειγµα πληροφορίες πραγµατικού χρόνου για την 
τιµή των µετοχών σε ένα συγκεκριµένο χρηµατιστήριο. Βλ. επίσης IP/09/1692 της 10.11.2009. 

85 Με βάση τη νέα µεθοδολογία η µέση σταθµισµένη διατραπεζική προµήθεια ανά συναλλαγή µειώθηκε 
στο 0,30% για τις καταναλωτικές πιστωτικές κάρτες και στο 0,20% για τις καταναλωτικές χρεωστικές 
κάρτες. 

86 Βλ. IP/09/515 και MEMO/09/143. 
87 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 358/2003 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρµογή του 

άρθρου 81, παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες συµφωνιών, αποφάσεων και 
εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων (ΕΕ L 53, 28.2.2003, σ. 8). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/515format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/143&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:EN:PDF
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89. Ο διάλογος που είχε ξεκινήσει µε το ΕΣΠ το 2007 συνεχίστηκε και το 2009 
εστιάζοντας στις διατραπεζικές προµήθειες για το σύστηµα απευθείας χρέωσης 
ΕΧΠΕ (SDD), τη διαχείριση του ΕΣΠ και των καθεστώτων, καθώς επίσης και στην 
τυποποίηση. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή και η ΕΚΤ εξέδωσαν κοινή δήλωση 
διευκρινίζοντας τις χρηµατοδοτικές αρχές του SDD, συµπεριλαµβανοµένης της 
δυνατότητας χρέωσης –σε µεταβατική βάση– πολυµερών διατραπεζικών 
προµηθειών σε κάποια κράτη µέλη88. Στις 2 Νοεµβρίου, τέθηκε σε ισχύ ο 
Κανονισµός αριθ. 924/200989 για τις διασυνοριακές πληρωµές, και η Επιτροπή και η 
ΕΚΤ εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες για τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση του 
SDD90. Οι κατευθύνσεις αυτές αφορούν την περίοδο κατά την οποία δεν θα ισχύουν 
πλέον οι µεταβατικές ρυθµίσεις για τις Π∆Π.  

90. Από τις 3 Νοεµβρίου µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου, η Επιτροπή πραγµατοποίησε δηµόσια 
διαβούλευση σχετικά µε τις περαιτέρω κατευθύνσεις για τους συµµετέχοντες στο 
σύστηµα SDD σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των µηχανισµών συλλογικής 
χρηµατοδότησης βάσει της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ανταγωνισµού. Μετά τη 
διαβούλευση, η Επιτροπή ενδέχεται, εάν ενδείκνυται, να αποφασίσει να εκδώσει 
επιπλέον κατευθυντήριες οδηγίες για να προσδώσει σαφήνεια και προβλέψιµο 
χαρακτήρα στο γενικό πλαίσιο της ανάλυσης. 

2.2. Ενέργεια και περιβάλλον 

91. Στις 6 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν το 
νοµοθετικό πακέτο για το κλίµα και την ενέργεια, το οποίο περιλαµβάνει µέτρα για 
την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και την προώθηση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και είχε προταθεί από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2008. Το 
πακέτο περιλαµβάνει την οδηγία για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οποία 
καθορίζει τα κριτήρια βιωσιµότητας για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά91. Τα 
κριτήρια αυτά σχετίζονται και µε την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων στον 
τοµέα αυτό. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν 
οδηγία σχετικά µε την αναθεώρηση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής της ΕΕ για τα αέρια του θερµοκηπίου92. 

92. Στις 13 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο υιοθέτησαν τη δέσµη 
µέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας93, και στις 16 του ιδίου µήνα η Επιτροπή 
ενέκρινε πρόταση κανονισµού σχετικά µε µέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασµού µε αέριο.  

                                                 
88 Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη διευκρίνιση 

ορισµένων αρχών για ένα µελλοντικό επιχειρηµατικό µοντέλο συστήµατος απευθείας χρέωσης ΕΧΠΕ 
(SDD), SEC(2009)397. 

89 ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11. 
90 Εφαρµογή του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ σε πολυµερείς διατραπεζικές πληρωµές στο σύστηµα 

απευθείας χρέωσης ΕΧΠΕ, SEC (2009)1472. 
91 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 

σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και τη 
συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16). 

92 Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήµατος 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63). 

93 ΕΕ L 211 της 14.8.2009. 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/sepa_direct_debit.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/sepa_direct_debit.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/sepa_direct_debit.pdf
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93. Η Επιτροπή διαδραµάτισε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο για την εφαρµογή της πολιτικής 
ανταγωνισµού στον ενεργειακό τοµέα µε βάση τις γνώσεις που απέκτησε µέσω της 
έρευνας στον τοµέα της ενέργειας94. Η ανάπτυξη αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 
στις αγορές αυτές πρέπει να συντελέσει σε αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασµού, 
µείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου, ανάπτυξη της καινοτοµίας, καθώς και 
στον εφοδιασµό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων της ΕΕ µε ενέργεια σε 
ανταγωνιστικές τιµές. 

94. Στις 18 Μαρτίου, εκδόθηκε απόφαση95 στην υπόθεση κλεισίµατος της αγοράς 
φυσικού αερίου RWE, η οποία καθιστούσε νοµικά δεσµευτικές τις δεσµεύσεις 
εκποίησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που είχε προηγουµένως προτείνει η 
RWE και µε την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Παροµοίως, οι δεσµεύσεις που 
υπέβαλε η GDF Suez96 έλαβαν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα µε την έκδοση 
απόφασης της 2ας ∆εκεµβρίου βάσει του άρθρου 9 του κανονισµού αριθ. 1/2003. Οι 
δεσµεύσεις αυτές θα διευκολύνουν την είσοδο των ανταγωνιστών στην αγορά 
φυσικού αερίου της Γαλλίας. Επίσης, στις 4 Νοεµβρίου, η Επιτροπή 
πραγµατοποίησε έρευνα αγοράς σχετικά µε τις δεσµεύσεις που πρόσφερε η γαλλική 
εταιρεία ενέργειας EDF στο πλαίσιο της υπόθεσης αποκλεισµού ανταγωνιστών από 
την πρόσβαση σε πελάτες (EDF Customer Foreclosure)97. Σε συνδυασµό µε τη 
µεταρρύθµιση που πραγµατοποιεί η γαλλική κυβέρνηση στην αγορά ηλεκτρισµού, η 
οποία αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης98, στην περίπτωση αυτή οι δεσµεύσεις θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική πρόοδο προς µια πλήρως ανταγωνιστική 
αγορά ηλεκτρισµού στη Γαλλία. Στις 22 ∆εκεµβρίου 2009, η E.ON AG και οι 
θυγατρικές της, συµπεριλαµβανοµένων των E.ON Ruhrgas AG και E.ON 
Gastransport GmbH, έλαβαν µια προκαταρκτική αξιολόγηση υπό την έννοια του 
άρθρου 9 του κανονισµού αριθ. 1/2003, όπου εκφράζονταν ανησυχίες σχετικά µε την 
παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ (πρώην 82 ΕΚ). Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε 
ανακοίνωση σχετικά µε την έρευνα της αγοράς υπό την έννοια του άρθρου 27(4) του 
κανονισµού αριθ. 1/2003. 

95. Σε ό,τι αφορά άλλες υποθέσεις στον τοµέα τις ενέργειας, στις 8 Ιουλίου, η Επιτροπή 
εξέδωσε απόφαση βάσει του άρθρου 7 του κανονισµού αριθ. 1/2003 επιβάλλοντας 
συνολικά πρόστιµα ύψους 1 106 εκατ. EUR στην E.ON και την GDF Suez 
καταµερισµό των µεριδίων της αγοράς99. Πρόκειται για τα πρώτα πρόστιµα που 
επέβαλε η Επιτροπή για παράβαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας στον τοµέα 
της ενέργειας, καθώς και για το υψηλότερο πρόστιµο που επιβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 2009. Στις 6 Μαρτίου, η Επιτροπή απηύθηνε κοινοποίηση αιτιάσεων 
στην ENI S.p.A.100 σε σχέση µε τη διαχείριση και λειτουργία των αγωγών µεταφοράς 
φυσικού αερίου. Στις 23 Απριλίου, η Επιτροπή κίνησε τις διαδικασίες για την 

                                                 
94 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Έρευνα δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στον 

ευρωπαϊκό κλάδο του αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας (Τελική Έκθεση) (COM(2006)851 τελικό, 
10.1.2007), και έκθεση της Γ∆ Ανταγωνισµού σχετικά µε την έρευνα στον τοµέα της ενέργειας 
(SEC(2006)1724, 10.1.2007). 

95 Βλ. IP/09/410, 18.3.2009. 
96 Υπόθεση COMP/39316. 
97 Υπόθεση COMP/39386 Μακροπρόθεσµες συµβάσεις ηλεκτρισµού στη Γαλλία.  
98 Βλ. MEMO/09/394. 
99 Υπόθεση COMP/39401. Βλ. IP/09/1099, 8.7.2009. 
100 Υπόθεση COMP/39315. Βλ. MEMO/09/120, 19.3.2009. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/410&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/394&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1099&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/120&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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υπόθεση Svenska Kraftnät101, ενώ, στις 6 Οκτωβρίου, ξεκίνησε έρευνα αγοράς102 
καλώντας τα ενδιαφερόµενα µέρη να καταθέσουν τα σχόλιά τους σχετικά µε τις 
δεσµεύσεις που υπέβαλε η Svenska Kraftnät (SvK), ο σουηδικός φορέας 
εκµετάλλευσης του συστήµατος µεταφοράς.  

96. Στον τοµέα των συγκεντρώσεων, η Επιτροπή ενέκρινε µε διορθωτικά µέτρα τρεις 
πράξεις σχετικά µε την παροχή αερίου και ηλεκτρισµού: εξαγορά της Nuon Energy 
από την Vattenfall103, αγορά της Essent από την RWE104 και εξαγορά της Segebel 
από την EDF105. ∆ύο περιπτώσεις106 που προέκυψαν από τα διορθωτικά µέτρα της 
αντιµονοπωλιακής διαδικασίας της Ε.ON107 εγκρίθηκαν άνευ όρων. 

97. Στον τοµέα του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, σηµειώθηκε πρόοδος σε σχέση 
µε τα ρυθµιζόµενα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία108. Στις 19 
Σεπτεµβρίου, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε µεταρρυθµιστικό σχέδιο που 
προέβλεπε τη σταδιακή κατάργηση των τιµολογίων αυτών και έναν µηχανισµό µε 
στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
διασφαλίζοντας στους ανταγωνιστές πρόσβαση σε ένα ορισµένο ποσοστό του 
δυναµικού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της EDF σε ρυθµιζόµενη τιµή. Ωστόσο, 
πριν µπορέσει η Επιτροπή να λάβει µια τελική απόφαση, απαιτείται η έγκριση του 
γαλλικού νοµοθετήµατος109.  

98. Στις 18 Νοεµβρίου, εκδόθηκε αρνητική απόφαση µε ανάκτηση σχετικά µε τα 
προτιµησιακά τιµολόγια στην υπόθεση των µονάδων της Alcoa στο Βένετο και τη 
Σαρδηνία110.  

99. Στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η Επιτροπή ενέκρινε ένα πρόγραµµα 
από την Κύπρο111, τρία από τη ∆ανία112 και ένα από την Αυστρία για επιδοτήσεις 
εγγυηµένων τιµών αγορών υπέρ των παραγωγών ανανεώσιµης ενέργειας113. Κατά 
την ίδια χρονική περίοδο, πραγµατοποίησε ενδελεχή έρευνα σχετικά µε ορισµένες 

                                                 
101 Υπόθεση COMP/39351. Βλ. MEMO/09/191, 23.4.2009. 
102 Βλ. IP/09/1425, 6.10.2009. 
103 Υπόθεση COMP/M.5496 απόφαση Vattenfall/Nuon. 
104 Υπόθεση COMP/M.5467 RWE/Essent. 
105 Υπόθεση COMP/M.5549 EDF/Segebel. 
106 Υπόθεση COMP/M.5512 Electrabel/E.ON (certain assets) και M.5519 E.ON/Electrabel acquired assets. 
107 Υποθέσεις COMP/39388 και COMP/39389 E.ON electricity. 
108 Υπόθεση C17/2007 (πρώην NN19/07) Ρυθµιζόµενα τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία (ΕΕ C 

96 της 25.4.2009, σ. 18). 
109 MEMO/09/394, 15.9.2009.  
110 Υπόθεση C36β/2006 Προτιµησιακή τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας – Alcoa (δεν έχει δηµοσιευθεί 

ακόµα). 
111 Υπόθεση N143/2009 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από µεγάλα εµπορικά 

Αιολικά, Ηλιοθερµικά, Φωτοβολταϊκά συστήµατα και την αξιοποίηση της Βιοµάζας (ΕΕ C 247 της 
15.10.2009, σ. 2).  

112 Υπόθεση N359/2008 Συµπλήρωµα σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση 
βιοµάζας (ΕΕ C 179 της 1.8.2009, σ. 1); Υπόθεση N354/2008 Συµπλήρωµα σχετικά µε την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από νέες ανεµογεννήτριες (ΕΕ C 143 της 24.6.2009, σ. 6); Υπόθεση N356/2008 
Συµπλήρωµα σχετικά µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο (ΕΕ C 151 της 3.7.2009, σ. 
16).  

113 Υπόθεση N446/2008 ∆εύτερη τροποποίηση του νόµου για την πράσινη ενέργεια του 2008 (ΕΕ C 217 της 
11.9.2009, σ. 12). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/191&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1425&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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διατάξεις του αυστριακού προγράµµατος που φαίνονται να ευνοούν όσους κάνουν 
µαζική κατανάλωση ενέργειας114.  

100. Επίσης, εγκρίθηκε υπό όρους ένα δανέζικο πρόγραµµα χορήγησης φορολογικών 
απαλλαγών σχετικά µε το CO2 σε εταιρείες που συµµετέχουν το ευρωπαϊκό σύστηµα 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών (ETS)115. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε 
φορολογικές ελαφρύνσεις για την τσιµεντοβιοµηχανία της ∆ανίας. Η πρώτη από τις 
υποθέσεις αυτού του κλάδου πρόκειται να εγκριθεί βάσει των νέων κανόνων για τις 
ενισχύσεις µε τη µορφή µείωσης των περιβαλλοντικών φόρων, οι οποίοι 
περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
ενισχύσεις116. Από την άλλη µεριά, η Επιτροπή έκρινε ότι µια τέτοια φοροαπαλλαγή 
για την ολλανδική κεραµική βιοµηχανία δεν ήταν συµβατή117, καθώς δεν θεωρήθηκε 
αναγκαία ή ανάλογη. 

101. Η Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο θεσπίζει 
σύστηµα εµπορίας των εκποµπών CO2 σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας118. 
Εγκρίθηκαν, επίσης, καθεστώτα της Πολωνίας119, της Λιθουανίας120 και της 
Βουλγαρίας121 που προέβλεπαν µείωση των φόρων µε σκοπό την ενίσχυση της 
παραγωγής ορισµένων µορφών βιοκαυσίµων.  

102. Η Επιτροπή εξέτασε ορισµένα µέτρα της Αυστρίας που προάγουν την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµότητας122 και τις υποδοµές διανοµής123; ενέκρινε τρία 
προγράµµατα της Πολωνίας σχετικά µε τα δίκτυα διανοµής θερµότητας124, τα δίκτυα 
σύνδεσης ηλεκτρισµού για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας125 και τον εκσυγχρονισµό 
των δικτύων διανοµής του ηλεκτρικού ρεύµατος126. Η Επιτροπή, επίσης, ενέκρινε 
καθεστώς για διαγωνισµό για την εκπόνηση δύο µελετών βασικού σχεδιασµού 
FEED για δύο προγράµµατα επίδειξης δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) 
σε βιοµηχανική κλίµακα στο Ηνωµένο Βασίλειο127. 

                                                 
114 C24/2009 (πρώην N446/2008) ∆εύτερη τροποποίηση του νόµου για την πράσινη ενέργεια του 2008 (ΕΕ 

C 217 της 11.9.2009, σ. 12).  
115 Υπόθεση C41/2006 Τροποποίηση του φόρου CO2 στη ρυθµιζόµενη από ποσοστώσεις κατανάλωση 

καυσίµων στη βιοµηχανία (η δηµόσια εκδοχή δεν είναι ακόµα διαθέσιµη). 
116 Υπόθεση N327/2008 µείωση φόρων NOx για τους κύριους ρυπαίνοντες και τις εταιρείες που µειώνουν τη 

µόλυνση και µειώσεις φόρων για το βιοαέριο και τη βιοµάζα.  
117 Υπόθεση C5/2009 (πρώην N210/2008) Απαλλαγή των Ολλανδών παραγωγών κεραµικών .από 

περιβαλλοντικούς φόρους  
118 Υπόθεση N629/2008 Carbon Reduction Committment (CRC). 
119 Υπόθεση N57/2008 Λειτουργικές ενισχύσεις υπέρ των βιοκαυσίµων – Πολωνία (ΕΕ C 247 της 

15.10.2009, σ. 1). 
120 Υπόθεση N372/2007 Στήριξη για τα βιοκαύσιµα (ΕΕ C 106 της 8.5.2009, σ. 14). 
121 Υπόθεση N607/2008 Μείωση των φόρων για τα βιοκαύσιµα (Βουλγαρία). 
122 Υπόθεση N461/2008 Νόµος για τις µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP) (ΕΕ C 

109 της 13.5.2009, σ. 1). 
123 Υπόθεση N485/2008 Καθεστώς ενισχύσεων για τη θέρµανση των αστικών περιοχών και τις υποδοµές και 

εγκαταστάσεις ψύξης (AT) (ΕΕ C 191 της 14.8.2009, σ. 1). 
124 Υπόθεση N54/2009 Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό των δικτύων διανοµής θέρµανσης στην Πολωνία 

(ΕΕ C 204 της 29.8.2009, σ. 2). 
125 Υπόθεση N55/2009 Ενίσχυση για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισµό των δικτύων σύνδεσης 

ηλεκτρισµού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Πολωνία (ΕΕ C 206 της 1.9.2009, σ. 3). 
126 Υπόθεση N56/2009 Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό και την αντικατάσταση δικτύων διανοµής 

ηλεκτρισµού στην Πολωνία (ΕΕ C 206 της.9.2008, σ. 4). 
127 Υπόθεση N74/2009 CCS Demonstration Competition – FEED (ΕΕ C 203 της 28.8.2009, σ. 2). 
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103. Τέλος, βάσει του προσωρινού πλαισίου128 η Επιτροπή ενέκρινε εθνικά καθεστώτα 
ενισχύσεων από τη Γαλλία129, τη Γερµανία130, την Ισπανία131, την Ιταλία132 και το 
Ηνωµένο Βασίλειο133 σχετικά µε τη διατήρηση των επενδύσεων σε προϊόντα µε 
θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο (δηλαδή, στα πράσινα προϊόντα). Τα καθεστώτα 
αυτά πέρασαν από ταχεία διαδικασία. 

2.3. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

104. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συνέχισαν να 
δραστηριοποιούνται εντός των περιορισµών του ρυθµιστικού πλαισίου της ΕΕ για 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες134. Οι εκ των προτέρων ρυθµίσεις βάσει του 
ρυθµιστικού πλαισίου στηρίζονται στις αρχές της νοµοθεσίας του ανταγωνισµού. Η 
προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε από τις εθνικές ρυθµιστικές αρχές κατά την 
αξιολόγηση των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πραγµατοποιούν. 

105. Το 2009, η Επιτροπή έλαβε 161 κοινοποιήσεις από εθνικές ρυθµιστικές αρχές και 
απέστειλε 87 επιστολές µε παρατηρήσεις και 59 επιστολές άνευ παρατηρήσεων στο 
πλαίσιο του κοινοτικού µηχανισµού διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της 
οδηγίας πλαίσιο, ενώ στα τέλη του έτους 9 υποθέσεις δεν είχαν ακόµα περατωθεί. Σε 
µία υπόθεση135, η Επιτροπή εξέφρασε σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό των 
κοινοποιηθέντων µέτρων µε την κοινοτική νοµοθεσία και ξεκίνησε τη δεύτερη φάση 
της διαδικασίας έρευνας. 

                                                 
128 Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής (ΕΕ C 83 της 
7.4.2009, σ. 1). 

129 Υπόθεση N11/2009 Προσωρινό καθεστώς επιδοτούµενων δανείων για τις εταιρείες που παράγουν 
πράσινα προϊόντα (ΕΕ C 106 της 8.5.2009, σ. 22). 

130 Υπόθεση N426/2009 Οµοσπονδιακό πλαίσιο για τα χαµηλότοκα δάνεια για την παραγωγή πράσινων 
προϊόντων (ΕΕ C 225 της 18.9.2009, σ. 2). 

131 Υπόθεση N140/2009 Σχέδιο ανταγωνιστικότητας στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας – Επενδύσεις µε 
στόχο την παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων (ΕΕ C 146 της 26.6.2009, σ. 2). 

132 Υπόθεση N542/2009 Ενίσχυση για την παραγωγή πράσινων προϊόντων. 
133 Υπόθεση N72/2009 Προσωρινή ενίσχυση για την παραγωγή πράσινων προϊόντων (ΕΕ C 145 της 

25.6.2009, σ. 7). 
134 Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 

σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία 
πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33), οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση) (ΕΕ L 108 της 
24.4.2002, σ. 7), Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης 
Μαρτίου 2002 για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία περί 
αδειοδότησης) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002 σ. 21), οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών 
όσον αφορά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία περί καθολικών υπηρεσιών) (ΕΕ L 108, της 
24.4.2002, σ. 51), οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία περί ιδιωτικής ζωής και 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών) (ΕΕ L 201, της 31.7.2002, σ. 37). Οι οδηγίες αυτές τροποποιήθηκαν 
πρόσφατα από τις οδηγίες 2009/140/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37 και 11). 

135 Υπόθεση AT/2009/970 σχετικά µε τη χονδρική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης της Αυστρίας  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0032:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:EN:PDF
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106. Στις 7 Μαΐου, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για τα τέλη τερµατισµού136 
καταρτίζοντας µεθοδολογία για τη ρύθµιση των τελών τερµατισµού µε στόχο την 
εξασφάλιση της συνέπειας µεταξύ των ρυθµιστικών προσεγγίσεων. Την 1 Ιουλίου 
τέθηκε σε ισχύ κανονισµός της ΕΕ για την ενδοκοινοτική περιαγωγή. Οι νέοι 
κανόνες θα εφαρµοστούν µέχρι το καλοκαίρι του 2012, ενώ µέχρι το καλοκαίρι του 
2010 η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη λειτουργία τους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.  

107. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη λήψη µέτρων για τις ενισχύσεις µε στόχο την παροχή 
επαρκούς ευρυζωνικής κάλυψης σε προσιτές τιµές για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες. Μέχρι το 2009, η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε τη χρήση των 
κρατικών ενισχύσεων και άλλων µορφών δηµόσιας χρηµατοδότησης ύψους περίπου 
2 δισεκατ. EUR137 στην Ευρώπη, ενέργεια που προκάλεσε επενδύσεις ύψους πάνω 
από 3 δισεκατ. EUR στα ευρυζωνικά δίκτυα. 

108. Οι κατευθυντήριες γραµµές για τα ευρυζωνικά δίκτυα που εγκρίθηκαν τον 
Σεπτέµβριο δεν αφορούν µόνο τις ενισχύσεις για τα βασικά ευρυζωνικά δίκτυα 
(ADSL, καλωδιακά, κινητά, ασύρµατα ή ευρυζωνικές υπηρεσίες µέσω δορυφόρου), 
αλλά παρέχουν στήριξη και για τα πολύ µεγάλης ταχύτητας δίκτυα πρόσβασης νέας 
γενιάς (δίκτυα που βασίζονται σε οπτικές ίνες ή είναι προηγµένα αναβαθµισµένα 
καλωδιακά δίκτυα στην παρούσα φάση). Οι κατευθυντήριες γραµµές παρέχουν 
επίσης συµπληρωµατικές εξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της 
υφιστάµενης νοµολογίας στον τοµέα των ευρυζωνικών συνδέσεων για τις 
περιπτώσεις όπου ένα κράτος µέλος χαρακτηρίζει την εκµετάλλευση ενός 
ευρυζωνικού δικτύου ως υπηρεσία γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η Επιτροπή ενέκρινε δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις ύψους 59 εκατ. EUR για 
ένα πρόγραµµα για δίκτυο πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο γαλλικό διαµέρισµα 
Hauts-de-Seine138.  

109. Στον τοµέα της καταπολέµησης µονοπωλίων, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά 
κατεστηµένων επιχειρήσεων στην αγορά των ευρυζωνικών δικτύων της Πολωνίας 
και της Σλοβακίας139. 

2.4. Τεχνολογία πληροφοριών 

110. Ο τοµέας της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι καθοριστικής 
σηµασίας για την προώθηση της καινοτοµίας και την αξιοποίηση του δυναµικού της 
ψηφιακής οικονοµίας. Οι αγορές της τεχνολογίας των πληροφοριών συχνά είναι 
επιρρεπείς στην επίδραση των δικτύων, όπως φάνηκε από την υπόθεση Microsoft µε 

                                                 
136 Τα τέλη τερµατισµού είναι τιµές χονδρικής που χρεώνει ο φορέας εκµετάλλευσης του καλούµενου 

µέρους στον φορέα εκµετάλλευσης του δικτύου του µέρους που καλεί. Οι χρεώσεις αυτές έχουν 
σηµαντικό αντίκτυπο στις λογαριασµούς που λαµβάνουν οι καταναλωτές και, εποµένως, αποτελούν 
αντικείµενο ρυθµίσεων, για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές. Σύσταση της 
Επιτροπής 2009/396/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά µε την κανονιστική ρύθµιση των τελών 
τερµατισµού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ (ΕΕ L 124 της 20.5.2009). 

137 Εκ των οποίων 1,5 δισεκατ. EUR θεωρήθηκαν κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 
ΣΛΕΕ. 

138 Απόφαση της Επιτροπής της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 για την υπόθεση N331/2008 "Réseau à très haut 
débit en Hauts-de-Seine". ∆εν έχει δηµοσιευθεί ακόµα.  

139 MEMO/09/203, της 27.4.2009. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/203&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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την οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή το 2004140. Οι επιδράσεις αυτές µπορεί να 
συντελέσουν στον εγκλωβισµό των πελατών καθώς επίσης και την εµφάνιση 
δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, οι οποίες δεν είναι προβληµατικές αυτές 
καθαυτές, αλλά µπορεί να απαιτήσουν έγκαιρη επιβολή της νοµοθεσίας περί 
ανταγωνισµού, προκειµένου να διασφαλιστεί ο ανταγωνισµός όσον αφορά τα 
πλεονεκτήµατα στις εν λόγω ή τις σχετικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η 
διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα αποτελούν θεµελιώδη ζητήµατα σε έναν κόσµο 
µε όλο και περισσότερες διασυνδέσεις. 

111. Στην υπόθεση Intel141, εκδόθηκε απαγορευτική απόφαση στις 13 Μαΐου σύµφωνα µε 
την οποία η Intel παρέβη το άρθρο 82 ΕΚ επιδιδόµενη σε πρακτικές κατά του 
ανταγωνισµού αποσκοπώντας στον αποκλεισµό των ανταγωνιστών της από την 
αγορά µονάδων κεντρικής επεξεργασίας x86. Οι πρακτικές αυτές ζηµίωσαν τους 
καταναλωτές σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Υποβαθµίζοντας την ικανότητα των 
ανταγωνιστών της να την ανταγωνιστούν µε βάση µε τα πλεονεκτήµατα των 
προϊόντων τους, οι δράσεις της Intel έπληξαν τον ανταγωνισµό, συρρίκνωσαν τις 
επιλογές του καταναλωτή και λειτούργησαν ανασταλτικά ως προς την καινοτοµία. Η 
απόφαση επιβάλει πρόστιµο ύψους 1,06 δισεκατ. EUR στην Intel. Πρόκειται για το 
υψηλότερο πρόστιµο που έχει ποτέ επιβληθεί σε µια και µόνη εταιρία από την 
Επιτροπή. Η Intel άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης στο Πρωτοδικείο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 22α Ιουλίου142. 

112. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή κατέστησε νοµικώς δεσµευτικές τις 
δεσµεύσεις της Microsoft για την αντιµετώπιση των ανησυχιών σχετικά µε τον 
ανταγωνισµό που είχε εκφράσει η Επιτροπή σε κοινοποίηση των αιτιάσεων που είχε 
απευθύνει τον Ιανουάριο του 2009 σχετικά µε τη δέσµευση της πώλησης του 
κυρίαρχου λειτουργικού της συστήµατος ΠΥ πελάτη «Windows» µε το 
φυλλοµετρητή ιστού της, Internet Explorer. Οι δεσµεύσεις αυτές θα πρέπει να 
οδηγήσουν στην ύπαρξη περισσότερων και πιο τεκµηριωµένων επιλογών µεταξύ 
λογισµικών πλοήγησης στο ∆ιαδίκτυο για τους καταναλωτές του ΕΟΧ και σε 
αύξηση της ελευθερίας των κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 
Microsoft δεσµεύθηκε (α) να διανείµει επικαιροποίηση λογισµικού οθόνης επιλογής 
στους χρήστες των ΠΥ Windows εντός του ΕΟΧ µέσω επικαιροποίησης του 
συστήµατος Windows, ώστε οι χρήστες να µπορούν να επιλέξουν αµερόληπτα 
µεταξύ των ευρύτερα χρησιµοποιούµενων φυλλοµετρητών ιστού στον ΕΟΧ και (β) 
να ενσωµατώσει ένα µηχανισµό στα Windows 7 και τις επόµενες εκδόσεις των 
Windows στον ΕΟΧ, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και τους τελικούς χρήστες να επιλέγουν ή να καταργούν 
τη χρήση του Internet Explorer.143 

113. Στην υπόθεση Rambus, η Επιτροπή είχε εκφράσει προβληµατισµούς σχετικά µε το 
γεγονός ότι η Rambus απαιτούσε υπέρογκα δικαιώµατα εκµετάλλευσης για τη χρήση 
ορισµένων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για ολοκληρωµένα κυκλώµατα δυναµικής 
µνήµης τυχαίας προσπέλασης (DRAM) που χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλους τους 
ΠΥ. Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στις 9 ∆εκεµβρίου 2009 καθιστώντας νοµικά 

                                                 
140 Υπόθεση COMP/37.792 Microsoft (ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 23). 
141 Υπόθεση COMP/37990 Intel (ΕΕ C 227 της 22.9.2009, σ. 13). 
142 T-286/09 Intel κατά Επιτροπής (ΕΕ C 220, της12.9.2009, σ. 41). 
143 Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού υπό τον τίτλο 

"Antitrust cases". 
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δεσµευτικές τις δεσµεύσεις που πρότεινε η Rambus, οι οποίες στην ουσία ορίζουν 
µια ανώτατη τιµή για τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης.144 Το 2008, οι παγκόσµιες 
πωλήσεις των DRAM ξεπέρασαν τα 34 δισεκατ. US$ (πάνω από 23 δισεκατ. EUR). 
Η Rambus δεσµεύτηκε να επιβάλει µια παγκόσµια ανώτατη τιµή στα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσής της για πέντε έτη και συµφώνησε να απαιτεί µηδενικά δικαιώµατα 
για τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα προηγούµενης γενιάς σε συνδυασµό µε ένα 
µέγιστο ποσοστό δικαιώµατος εκµετάλλευσης που ανέρχεται στο 1,5% για τα εν 
λόγω ολοκληρωµένα κυκλώµατα νέας γενιάς. ∆ιαπιστώνεται, λοιπόν, ουσιαστική 
µείωση σε σχέση µε το 3,5% που απαιτούσε η Rambus στο παρελθόν.  

114. Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι µια αποτελεσµατική διαδικασία 
καθορισµού προτύπων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ανοιχτό πνεύµα, διαφάνεια 
και χωρίς διακρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισµός όσον αφορά τα 
πλεονεκτήµατα και να δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν 
από την τεχνική ανάπτυξη και την καινοτοµία145. Επί του παρόντος, η Επιτροπή 
αναθεωρεί τις κατευθυντήριες γραµµές στον αντιµονοπωλιακό τοµέα για τις 
οριζόντιες συµφωνίες και προτίθεται να ενοποιήσει το υπάρχον κεφάλαιο περί 
τυποποίησης, ώστε να παράσχει µεγαλύτερη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό 
προτύπων. Το σχέδιο του κειµένου θα διατεθεί για δηµόσια διαβούλευση στις αρχές 
του 2010. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να διερευνά και να παρεµβαίνει όπως 
ενδείκνυται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπου διαπιστώνονται προβλήµατα στον 
ανταγωνισµό. 

2.5. Μέσα ενηµέρωσης 

115. Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η Επιτροπή 
συνέχισε τις συζητήσεις µε σηµαντικούς εκπροσώπους των καταναλωτών και της 
βιοµηχανίας σχετικά µε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που δηµιουργεί το ∆ιαδίκτυο 
και τους υφιστάµενους φραγµούς στις αυξηµένες λιανικές διαδικτυακές πωλήσεις 
µουσικής και αγαθών στην Ευρώπη. Τον Μάιο του 2009, δηµοσιεύθηκε έκθεση για 
τις ευκαιρίες και τους φραγµούς των διαδικτυακών λιανικών πωλήσεων, ενώ το 
Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους πραγµατοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις 
της στρογγυλής τράπεζας υπό την αιγίδα της Επιτρόπου για τον ανταγωνισµό 
εστιάζοντας στη διαδικτυακή µουσική. Η πρωτοβουλία της στρογγυλής τράπεζας 
οδήγησε στη δηµοσίευση δυο κοινών δηλώσεων σχετικά µε τη διανοµή µουσικής 
µέσω ∆ιαδικτύου και τις πληροφορίες σχετικά µε την κατοχή δικαιωµάτων. 
Ορισµένοι συµµετέχοντες της στρογγυλής τράπεζας ανακοίνωσαν, επίσης, 
συγκεκριµένα βήµατα και δεσµεύσεις µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των 
ευρωπαίων καταναλωτών στη διαδικτυακή µουσική146. 

116. Το 2009 η Επιτροπή συνέχισε να παρακολουθεί στενά τη µετάβαση από την 
αναλογική στην ψηφιακή επίγεια ραδιοτηλεοπτική µετάδοση στην Ιταλία στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης που κίνησε το 2006 σχετικά µε την ιταλική 
νοµοθεσία για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις. Μετά από στενές επαφές µε τους 

                                                 
144 Μια µη εµπιστευτική έκδοση της απόφασης και των δεσµεύσεων είναι διαθέσιµη στον δικτυακό τόπο 

της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases. 
145 Η απόφαση και οι δεσµεύσεις δηµοσιεύθηκαν στο δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού υπό τον τίτλο 

"Antitrust cases". 
146 Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο:  

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases
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Επιτρόπους υπεύθυνους για τον ανταγωνισµό και την κοινωνία των πληροφοριών, οι 
ιταλικές αρχές υιοθέτησαν νέα κριτήρια για την «ψηφιοποίηση» των επίγειων 
τηλεοπτικών δικτύων στην Ιταλία µε στόχο τη διασφάλιση της διάθεσης 
περισσότερων συχνοτήτων σε νεοεισερχόµενους φορείς και σε µικρότερους 
υφιστάµενους φορείς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης. Ο διαγωνισµός για την 
κατανοµή των συχνοτήτων αναµένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2010147. 

117. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή εξακολούθησε την εποπτεία της 
µετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια ραδιοτηλεοπτική µετάδοση στα 
κράτη µέλη της ΕΕ. Το Πρωτοδικείο επιβεβαίωσε στις 6 Οκτωβρίου µια αρνητική 
απόφαση που αφορούσε τη Γερµανία148, η οποία βασιζόταν, επίσης, στην έλλειψη 
της τεχνολογικής ουδετερότητας του καθεστώτος149. 

118. Στις 2 Ιουλίου, η Επιτροπή υιοθέτησε την αναθεωρηµένη ανακοίνωση για τις 
ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, που επιδιώκει να προσδώσει περισσότερη σαφήνεια 
στην αξιολόγηση των νέων υπηρεσιών των µέσων ενηµέρωσης που 
χρηµατοδοτούνται από δηµόσια κονδύλια150. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η 
Επιτροπή εξέδωσε ορισµένες θετικές αποφάσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των 
συστηµάτων της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης στη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία 
και τη ∆ανία. Τον Ιούνιο υιοθέτησε πρόταση για την επίτευξη συµβατότητας της 
ενίσχυσης στον σουηδικό Τύπο, και κυρίως σε αστικές εφηµερίδες µεγάλης 
κυκλοφορίας, µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις151. 

2.6. Φαρµακευτική βιοµηχανία & υγεία 

Φαρµακευτική βιοµηχανία 

119. Το 2009, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την έρευνά της σχετικά µε το φαρµακευτικό 
κλάδο της ΕΕ. Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει τους λόγους για τα 
παρατηρούµενα περιστατικά καθυστερηµένης εισόδου στην αγορά γενόσηµων 
φαρµάκων και η ολοφάνερη πτώση της καινοτοµίας, όπως προκύπτει από τη µείωση 
του αριθµού νέων φαρµάκων που εµφανίζονται στην αγορά. Η έρευνα ασχολήθηκε 
µε την ανταγωνιστική σχέση (α) µεταξύ των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων και των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων και (β) µεταξύ εταιρειών 
παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων, και διατύπωσε σηµαντικές συστάσεις 
πολιτικής σχετικά µε τον τρόπο βελτίωσης της λειτουργίας του κλάδου. Η Επιτροπή 
δηµοσίευσε την τελική της έκθεση στις 8 Ιουλίου152. 

120. Στην τελική έκθεση της έρευνας του κλάδου, η Επιτροπή κάλεσε όλους τους 
ενδιαφεροµένους να επιστήσουν την προσοχή των αρχών ανταγωνισµού σε 
ενδεχόµενα προβλήµατα σχετικά µε τον ανταγωνισµό. 

                                                 
147 Στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, η Επιτροπή είχε αποστείλει στην Ιταλία αιτιολογηµένη γνωµοδότηση 

στις 18.7.2007. 
148 Υπόθεση C-25/2004 DVB-T Berlin Brandenburg. Η Γερµανία άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής 

το ∆εκέµβριο. Η έφεση αφορούσε επίσης το θέµα της τεχνολογικής ουδετερότητας. 
149 Υποθέσεις T-8/06, T-21/06, T-24/06. 
150 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη 

δηµόσια ραδιοτηλεόραση της 2ας Ιουλίου 2009, ΕΕ C 257 της 27.10.2009. 
151 Υπόθεση E4/2008. 
152 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2009 σχετικά µε τη ∆ιοικητική σύνοψη της έκθεσης για 

την έρευνα στον φαρµακευτικό κλάδο, δελτίο Τύπου IP/09/1098. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1098&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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121. Επίσης, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες κατά της Servier διερευνώντας, µεταξύ 
άλλων, τις συµφωνίες διακανονισµού όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που 
έχει συνάψει η Servier και ορισµένους φορείς εκµετάλλευσης γενοσήµων φαρµάκων 
που ενδέχεται να έχουν αντιανταγωνιστική συµπεριφορά. Η διερεύνηση αυτή δεν 
εντάσσεται στην έρευνα σχετικά µε τον φαρµακευτικό κλάδο, αλλά τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από αυτήν έδωσαν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
συνάγει συµπεράσµατα για τους τοµείς όπου θα µπορούσε να δράσει µε τον 
κατάλληλο και αποτελεσµατικό τρόπο βάσει της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.  

122. Σε σχέση µε το ρυθµιστικό πλαίσιο, η τελική έκθεση τονίζει τρεις κυρίους τοµείς 
προβληµατισµού: διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, χορήγηση αδειών εµπορίας και 
τιµολόγηση και επιστροφή των εξόδων. Όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας η 
Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου την άµεση ανάγκη θέσπισης του κοινοτικού 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενός ενιαίου και εξειδικευµένου συστήµατος επίλυσης 
των διαφορών σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη.  

123. Σε ό,τι αφορά το παράλληλο εµπόριο φαρµάκων η απόφαση του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) της 6ης Οκτωβρίου παρείχε σηµαντικές 
διευκρινίσεις για τους περιορισµούς του παράλληλου εµπορίου στον φαρµακευτικό 
κλάδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα λεγόµενα συστήµατα διπλής τιµολόγησης153. 

124. Στον τοµέα του ελέγχου των συγκεντρώσεων, κατά τη διάρκεια του 2009 
πραγµατοποιήθηκαν αρκετές µεγάλες συγκεντρώσεις φαρµακευτικών εταιρειών 
επιβεβαιώνοντας την τάση ανακατατάξεων που παρατηρείται στον κλάδο. Όλες οι 
περιπτώσεις εγκρίθηκαν στην πρώτη φάση µε ή χωρίς δεσµεύσεις. Η αξιολόγηση 
των συγκεντρώσεων στον φαρµακευτικό τοµέα έδειξε ότι οι αγορές υγείας των ζώων 
παρουσιάζουν γενικά µεγάλο βαθµό συγκέντρωσης. Για να επιτραπεί νέα είσοδος 
αγοραστή στον τοµέα των εµβολίων για ζώα, το πακέτο εκποίησης δραστηριοτήτων 
στην υπόθεση Pfizer/Wyeth154 περιελάµβανε για πρώτη φορά µια εγκατάσταση 
παραγωγής. 

Υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

125. Οι δράσεις της Επιτροπής στον τοµέα αυτό αποσκοπούσαν στις κρατικές ενισχύσεις, 
όπου έλαβε καταγγελίες από ιδιωτικά νοσοκοµεία για εικαζόµενη άδικη µεταχείριση 
ή υπέρογκες αποζηµιώσεις προς δηµόσια νοσοκοµεία σε διάφορα κράτη µέλη, ενώ 
για το δεύτερο διατυπώνονται συχνά ισχυρισµοί για διεπιδότηση εµπορικών 
δραστηριοτήτων από τα κονδύλια του δηµοσίου. Οι περισσότερες καταγγελίες 
προέρχονταν από κράτη µέλη που έχουν ήδη ανοίξει τις αγορές τους στον 
ανταγωνισµό (π.χ. Γερµανία και Βέλγιο). 

                                                 
153 Βλ. υπόθεση C-501/06 GlaxoSmithKline κατά Επιτροπής (2009), που διατίθεται στην ιστοσελίδα: 

http://eur-lex.europa.eu. Τον Μάρτιο του 1998, η GSK κοινοποίησε στην Επιτροπή την τιµολογιακή 
πολιτική της για 82 φάρµακα στην Ισπανία η οποία ίσχυε για τις ισπανικές επιχειρήσεις χονδρικής 
πώλησης. Σύµφωνα µε την κοινοποιηθείσα πολιτική η GSK χρέωνε διαφορετική τιµή στις επιχειρήσεις 
χονδρικής πώλησης ανάλογα µε τον τελικό προορισµό του προϊόντος, δηλαδή, εάν το προϊόν 
προοριζόταν για κατανάλωση στην Ισπανία ίσχυε χαµηλότερη τιµή, ενώ εάν προοριζόταν για εξαγωγή 
η τιµή ήταν υψηλότερη. Ορισµένοι χονδρέµποροι και ενώσεις χονδρεµπόρων υπέβαλαν καταγγελίες 
στην Επιτροπή κατά της πολιτικής αυτής και η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση τον Μάιο του 2001, 
σύµφωνα µε την οποία η GSK είχε παραβεί το άρθρο 81(1) ΕΚ. 

154 Βλ. Υπόθεση COMP/M.5476 Pfizer / Wyeth. 

http://eur-lex.europa.eu/
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126. Στις 28 Οκτωβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε θετική απόφαση κρίνοντας ότι η χορήγηση 
δηµόσιας χρηµατοδότησης από τις βελγικές αρχές σε δηµόσια νοσοκοµεία της 
περιφέρειας των Βρυξελλών ήταν σύµµορφη µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
Συνθήκη155. Επίσης, τον Ιούνιο ενέκρινε το νέο καθεστώς της Ιρλανδίας για τις 
εισφορές και µειώσεις φόρων στον τοµέα της ασφάλισης ασθενείας156. 

127. Στον τοµέα των συµπράξεων, τον Οκτώβριο η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση 
αιτιάσεων για εικαζόµενη παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ από τον γαλλικό 
φαρµακευτικό σύλλογο (Ordre National des Pharmaciens, Conseil National de 
l'Ordre des Pharmaciens, Section G de l'Ordre National des Pharmaciens και Conseil 
Central de la Section G de l'Ordre des Pharmaciens)157. Η Επιτροπή ανησυχούσε 
µήπως ο ONP εφάρµοζε ελάχιστες τιµές για την κλινική ανάλυση και περιόριζε την 
ανάπτυξη ορισµένων φορέων της αγοράς µε στόχο να προστατεύσει τα οικονοµικά 
συµφέροντα των µελών του, δηλαδή των Γάλλων φαρµακοποιών.  

2.7. Μεταφορές 

128. Η πολιτική ανταγωνισµού στον τοµέα των µεταφορών αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της αποτελεσµατικής λειτουργίας των αγορών των οποίων η απελευθέρωση 
συντελέστηκε πρόσφατα ή βρίσκονται στο στάδιο της απελευθέρωσης. Για τον 
σκοπό αυτό, το ρυθµιστικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται συνεχώς εντάσσοντας τον 
τοµέα των µεταφορών στους γενικά εφαρµοστέους κανόνες για τον ανταγωνισµό. Το 
ρυθµιστικό έργο συµπληρώθηκε από µέτρα για έρευνες και για επιβολή της 
νοµοθεσίας. 

129. Στον τοµέα των οδικών µεταφορών, ο νέος κανονισµός για τις δηµόσιες επιβατικές 
µεταφορές158 τέθηκε σε ισχύ την 3η ∆εκεµβρίου. Ο κανονισµός θεσπίζει τους 
κανόνες που ισχύουν για τις αποζηµιώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα 
των χερσαίων µεταφορών. 

130. Η Επιτροπή εξέτασε ορισµένες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων σχετικά µε 
υπηρεσίες λεωφορείων στη ∆ανία και τη Γερµανία. Στον τοµέα των αστικών 
µεταφορών, περάτωσε επίσηµη διαδικασία έρευνας σχετικά µε τη µεταρρύθµιση της 
µεθόδου χρηµατοδότησης του ειδικού καθεστώτος συνταξιοδότησης των υπαλλήλων 
της RATP, της γαλλικής εταιρείας δηµόσιων συγκοινωνιών159. 

131. Σύµφωνα µε τους ευρύτερους κοινοτικούς στόχους της κοινής πολιτικής µεταφορών 
και της προστασίας του περιβάλλοντος η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς που προάγει 
την αγορά φιλικότερων προς το περιβάλλων βαρέων οχηµάτων στη Σλοβενία160. 
Επίσης, ενέκρινε ένα γερµανικό πρόγραµµα ενισχύσεων µε στόχο τη στήριξη της 

                                                 
155 Υπόθεση NN54/2009 Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) 

κατά Βελγίου. Η δηµόσια έκδοση της απόφασης αυτής δεν είναι ακόµα διαθέσιµη. Θα δηµοσιευθεί 
µόλις διαγραφούν τυχόν πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. 

156 Υπόθεση N582/08 Health Insurance intergenerational solidarity relief (Ιρλανδία). Τελική απόφαση 
C(2009)3572 τελικό (ΕΕ C 186 της 8.8.2009). 

157 Υπόθεση COMP/39510 LABCO/ONP. 
158 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 2007 για τις δηµόσιες επιβατικές σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές και την κατάργηση 
των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και αριθ. 1107/70 (ΕΕ L 315 της 3.12.2007). 

159 Υπόθεση C42/2007 (ΕΕ L 327 της 12.12.2009). 
160 Υπόθεση N395/2008 (ΕΕ C 125 της 5.6.2009). 
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αποδοχής από την αγορά των διαθέσιµων εξαιρετικά αποδοτικών τεχνολογιών για 
οχήµατα161 και ένα πρόγραµµα ενισχύσεων υπέρ της αγοράς λεωφορείων µε χαµηλές 
εκποµπές άνθρακα στην Αγγλία162. 

132. Σχετικά µε τη βελτίωση των υποδοµών των δηµόσιων συγκοινωνιών, εγκρίθηκαν 
αρκετά σηµαντικά προγράµµατα, µεταξύ των οποίων και η κατασκευή και 
συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων A1163 και A2164 στην Πολωνία.  

133. Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, η Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της 
πολωνικής σιδηροδροµικής εταιρείας PCC Logistics από την Deutsche Bahn AG165 
στις 12 Ιουνίου. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή παρέπεµψε στη Γαλλία µια υπόθεση 
συγκέντρωσης, µέσω της οποίας η SNCF θα αποκτούσε από κοινού τον έλεγχο της 
Keolis, επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τοµέα των δηµόσιων επιβατικών 
µεταφορών166. 

134. Όπως και σε προηγούµενα έτη, η Επιτροπή εξέδωσε διάφορες αποφάσεις στον τοµέα 
των κρατικών ενισχύσεων για να προάγει τις σιδηροδροµικές µεταφορές και τις 
συνδυασµένες µεταφορές σε διάφορα κράτη µέλη, όπως η Βουλγαρία167, η Τσεχική 
∆ηµοκρατία168, η Γερµανία169 και το Ηνωµένο Βασίλειο (αναδιάρθρωση του 
Eurostar)170.  

135. Στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, η Επιτροπή υιοθέτησε τον Ιούνιο την 
ανακοίνωση σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στις εταιρείες 
διαχείρισης πλοίων171. Η Επιτροπή εξέδωσε θετικές αποφάσεις σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις ναυτικών στην Ιταλία172 και τη Φινλανδία173. Επίσης, περάτωσε 
την επίσηµη διαδικασία που είχε κινήσει το 2007 σχετικά µε το καθεστώς του 
διεθνούς νηολογίου της ∆ανίας (DIS). Αποδέχθηκε την επέκταση του καθεστώτος 
DIS στα πλοία πόντισης καλωδίων µέσω αναλογικής εφαρµογής των 
κατευθυντηρίων γραµµών για τις θαλάσσιες µεταφορές174. Επιπλέον, ολοκλήρωσε 
τις διαδικασίες διερεύνησης σχετικά µε τα καθεστώτα φορολόγησης βάσει 
χωρητικότητας στην Ιρλανδία175, τη ∆ανία176, ενέκρινε τροποποίηση του ολλανδικού 

                                                 
161 N457/2009. 
162 Υπόθεση N517/2009. 
163 Υποθέσεις N151/2009, N152/2009 (ΕΕ C 164 της 16.7.2009). 
164 Υπόθεση N462/2009. 
165 Υπόθεση COMP/M.5480. 
166 Υπόθεση COMP/M.5557 SNCF / CDPQ / Keolis / Effia. 
167 Υπόθεση N175/2009 (ΕΕ C 246 της 14.10.2009). 
168 Υποθέσεις N409/2008, N410/2008 και N411/2008 (ΕΕ C 106 της 8.5.2009). 
169 Υπόθεση N324/2009 (ΕΕ C 299 της 9.12.2009). 
170 Υπόθεση N420/2008 (ΕΕ C 183 της 5.8.2009). 
171 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί παροχής οδηγιών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται 

στις εταιρείες διαχείρισης πλοίων (ΕΕ C 132 της 11.6.2009). 
172 Υπόθεση N219/2009 (ΕΕ C 196, της 20.8.2009). 
173 Υποθέσεις N120/2009 (ΕΕ C 232 της 26.9.2009), N67/2009 (ΕΕ C 232 της 26.9.2009) και N300/2009 

(ΕΕ C 299 της 9.12.2009). 
174 Υπόθεση C22/2007 (ΕΕ L 119 της 15.5.2009). 
175 Υπόθεση C2/2008 (ΕΕ L 228 της 1.9.2009). 
176 Υπόθεση C5/2007 (ΕΕ L 315 της 2.12.2009). 
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καθεστώτος φορολόγησης βάσει χωρητικότητας177 και τη θέσπιση ενός τέτοιου 
καθεστώτος στη Σλοβενία178 και την Πολωνία179. 

136. Η Επιτροπή ενέκρινε εν µέρει ένα ελληνικό180 και ένα λετονικό181 πρόγραµµα 
ανάπτυξης λιµενικών υποδοµών και κίνησε επίσηµη διαδικασία έρευνας σχετικά µε 
ορισµένα φορολογικά µέτρα υπέρ του λιµενικού τοµέα στη Γαλλία182. Επιπλέον, 
περάτωσε την επίσηµη διαδικασία εξέτασης που είχε κινήσει το 2008 σχετικά µε τη 
δηµόσια χρηµατοδότηση των υπηρεσιών µεταφοράς µε οχηµαταγωγά µεταξύ της 
ηπειρωτικής Σκωτίας και των νησιών που βρίσκονται ανοιχτά των δυτικών και 
βόρειων ακτών της183. Με την εξαίρεση µιας διαδροµής, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι 
οι υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας για τα δυτικά και τα βόρεια νησιά ήταν 
βάσιµα καθορισµένες και ανατεθειµένες στους φορείς εκµετάλλευσης. Στον τοµέα 
των συγκεντρώσεων, η Maersk ο µεγαλύτερος όµιλος θαλάσσιων µεταφορών του 
κόσµου, εξαγόρασε τη Broström184. 

137. Στον τοµέα της αεροπλοΐας, ο κανονισµός για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης 
θέσεων (CRS)185 τέθηκε σε ισχύ στις 29 Μαρτίου. Η νέα οδηγία για τα τέλη 
αερολιµένα τέθηκε σε ισχύ στις 15 Μαρτίου186.  

138. Στις 18 Ιουνίου το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν µια 
τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων187, µε στόχο να προσδώσουν περισσότερη 
ευελιξία στην κατανοµή διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots), ώστε να εξουδετερωθεί ο 
αντίκτυπος της κρίσης στις αεροπορικές µεταφορές. Το µέτρο παγώνει προσωρινά 
τον κανόνα «χρήση ή απώλεια» κατά τη θερινή περίοδο του 2009 και δίνει στις 
αεροπορικές εταιρείες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα δικαιώµατά τους στον 
διαθέσιµο χρόνο χρήσης. 

139. Ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών αντιµετώπισε σοβαρά προβλήµατα το 2009, 
µε πτώση στη ζήτηση για µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων που επέφερε 
σηµαντικές ζηµίες σε πολλούς µεταφορείς, καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση του 
κλάδου. Η αναδιάρθρωση έλαβε τη µορφή εντατικής συνεργασίας στο πλαίσιο 
παγκόσµιων συµµαχιών αεροπορικών εταιρειών που οδήγησαν σε συµφωνίες κοινών 
επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα διατλαντικά δροµολόγια. Ο κλάδος των 
ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών πέρασε από διαδικασία ανακατατάξεων µε 
συγκεντρώσεις τόσο από µεταφορείς που λειτουργούν ως δίκτυο όσο και από τους 

                                                 
177 Υπόθεση N457/2008 (ΕΕ C 106 της 8.5.2009). 
178 Υπόθεση N325/2007 (ΕΕ C 53 της 6.3.2009). 
179 Υπόθεση C34/2007. 
180 Υποθέσεις N169/2008, N105/2008, N168/2008 και C21/2009.  
181 Υποθέσεις N385/2009. 
182 Υποθέσεις N614/2008 (ΕΕ C 122 της 30.5.2009). 
183 Υπόθεση C16/2008, δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα. 
184 Υπόθεση COMP/M.5346 APMM/Broström. 
185 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης 

Ιανουαρίου 2009 όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήµατα κράτησης 
θέσεων και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του Συµβουλίου (ΕΕ L 35 της 
4.2.2009). 

186 Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (ΕΕ 
L 70 της 14.3.2009). 

187 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 545/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2009 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες κατανοµής 
του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες (ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 24). 
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αεροµεταφορείς χαµηλού κόστους188. Ορισµένες µεγάλες εταιρείες που λειτουργούν 
ως δίκτυο, και ιδιαίτερα η Lufthansa, άδραξαν την ευκαιρία αυτή και επεκτάθηκαν 
µέσω εξαγορών µικρότερων περιφερειακών φορέων, κυρίως της Brussels Airlines189, 
της Bmi190 και της Austrian Airlines191.  

140. Στις 8 Απριλίου, η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία έρευνας για τη συνεργασία 
των αεροπορικών εταιρειών στις διατλαντικές πτήσεις192 µεταξύ της Oneworld 
airline alliance (British Airways, American Airlines και Iberia) και της Star Alliance 
(Lufthansa, United, Continental και Air Canada). Στις 30 Σεπτεµβρίου, η Επιτροπή 
απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων για την υπόθεση Oneworld193.  

141. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση διάσωσης που 
χορηγήθηκε στον όµιλο Austrian Airlines µε τη µορφή εγγύησης δανείου194. Επίσης, 
χαρακτήρισε το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Austrian Airlines συµβατό µε την κοινή 
αγορά195. Επιπλέον, µε την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων196, η Επιτροπή 
αποφάνθηκε για ορισµένες αλλαγές που ήθελαν να επιφέρουν οι ελληνικές αρχές 
στις διαδικασίες πωλήσεων της Olympic Airlines. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε 
την πρόθεση των ελληνικών αρχών να καλύψουν µέρος του κόστους του 
προγράµµατος εθελούσιας αποχώρησης που θα εφάρµοζε η Olympic Catering SA σε 
ορισµένους από τους υπαλλήλους της197. 

142. Η Επιτροπή δέχθηκε τα µέτρα που έλαβε η Γαλλία για την κατάργηση της 
διαφοροποίησης στα τέλη επιβατών µεταξύ εγχώριων πτήσεων και πτήσεων στην 
ΕΕ, κάτι που στην πραγµατικότητα ωφελούσε τις αεροπορικές εταιρείες που 
εκτελούσαν εγχώριες πτήσεις198. 

2.8. Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

143. Όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στον 
ταχυδροµικό τοµέα το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε αρκετές αποφάσεις µε στόχο να 
αποτραπεί η παροχή αδικαιολόγητων προνοµίων στους ταχυδροµικούς φορείς, στους 
οποίους έχουν ανατεθεί υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος καθώς και στις 
θυγατρικές τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά 
της σχετικά µε την εικαζόµενη υπεραντιστάθµιση της Deutsche Post AG199 για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της περί παροχής καθολικής υπηρεσίας από το 1989 
έως 2007. Στις 13 Ιουλίου, η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία έρευνας για να 
εξετάσει τα µέτρα υπέρ της βελγικής La Poste200. Στην υπόθεση UK Royal Mail, η 

                                                 
188 Υπόθεση COMP/M.5364 Iberia/Vueling/Clickair. 
189 Υπόθεση COMP/M.5335 Lufthansa/Brussels Airlines. 
190 Υπόθεση COMP/M.5403 Lufthansa/bmi. 
191 Υπόθεση COMP/M.5440 Lufthansa/Austrian Airlines. 
192 Βλ. δελτίο Τύπου MEMO/09/168 της 20.4.2009. 
193 Βλ. δελτίο Τύπου MEMO/09/430 της 2.10.2009. 
194 Υπόθεση NN72/2008, δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί. 
195 Υπόθεση C6/2009. 
196 Υπόθεση N83/2009, δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί. 
197 Υπόθεση N487/2009. 
198 Υπόθεση E4/2007 (ΕΕ C 83, 7.4.2009). 
199 Υπόθεση C36/2007 Καταγγελία κατά του γερµανικού κράτους για τη χορήγηση παράνοµης ενίσχυσης 

προς την Deutsche Post (ΕΕ C 245 της 19.10.2007 σ. 21). 
200 Υπόθεση C20/09 (πρώην N763/02) La Poste (ΕΕ C 176 της 29.7.2009, σ. 17). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/168&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/430&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221961
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Επιτροπή αποφάσισε ότι τα τέσσερα κρατικά µέτρα που είχαν ληφθεί από το 2001 
έως το 2007 εναρµονίζονταν µε τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις201. Σε σχέση µε την υπόθεση της γαλλικής La Poste202, η γαλλική 
κυβέρνηση υιοθέτησε ένα νοµοσχέδιο που προβλέπει την καταχώριση της La Poste 
ως ανώνυµη εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2010, γεγονός που θα έθετε τέλος στην 
εγγύηση. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή επί του παρόντος 
οριστικοποιεί την απόφασή της. 

144. Σε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις, στις 21 Απριλίου η Επιτροπή ενέκρινε υπό όρους 
την πρώτη συγκέντρωση µεταξύ των κατεστηµένων ταχυδροµικών φορέων, Posten 
(της Σουηδίας) και Post Danmark203. 

2.9. Αυτοκινητοβιοµηχανία 

145. Ο τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας δέχθηκε ιδιαίτερα δυνατό πλήγµα από την 
οικονοµική κρίση. Παρ’ όλο που η παγκόσµια ζήτηση για αυτοκίνητα το 2009 
παρουσίασε πτώση µόνο κατά 2,4% σε σχέση µε το 2008 χάρη στη µεγάλη ζήτηση 
που παρατηρήθηκε στην Κίνα204, οι πωλήσεις αυτοκινήτων (των επιβατικών 
αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελµατικών οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους) στην 
ΕΕ µειώθηκαν κατά 4,6% σε σχέση µε το 2008 και κατά 12,5% σε σχέση µε το 
2007205. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, τα προγράµµατα απόσυρσης που θεσπίστηκαν 
σε διάφορες εθνικές αγορές, και ιδιαίτερα το πρόγραµµα της Γερµανίας, είχαν θετικό 
αντίκτυπο στις πωλήσεις. Με βάση τον µηχανισµό πληροφόρησης που θεσπίστηκε 
µε την οδηγία 98/34/ΕΚ, τα εθνικά προγράµµατα απόσυρσης που περιλαµβάνουν και 
τεχνικούς κανόνες κοινοποιήθηκαν πριν από την έγκρισή τους στην Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη, κίνηση που πρόσφερε εχέγγυα για τη διαφάνεια, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την πρόληψη εµποδίων στην ενιαία αγορά. 

146. Η πτώση της ζήτησης και της παγκόσµιας υπερπροσφοράς που χαρακτήριζαν τον 
τοµέα για ορισµένα χρόνια οδήγησαν σε πτωχευτική διαδικασία αρκετούς 
προµηθευτές της αυτοκινητοβιοµηχανίας, και κυρίως τους δύο προµηθευτές των 
ΗΠΑ General Motors και Chrysler. Συνεπώς, δύο από τα ευρωπαϊκά τµήµατα της 
GM, η Opel/Vauxhall και η Saab, τέθηκαν προς πώληση, και στην περίπτωση της 
Opel χρειάστηκαν κρατικά δάνεια προκειµένου να συνεχίσει να λειτουργεί. 

147. Η δεύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει επί του παρόντος ο κλάδος είναι η µετάβαση 
προς τα οικολογικότερα αυτοκίνητα. Η αυξηµένη ζήτηση από τους πελάτες για 
αυτοκίνητα µε χαµηλές εκποµπές και το όλο και πιο αυστηρό ρυθµιστικό 
περιβάλλον απαιτούν επενδύσεις µεγάλης κλίµακας για την ανάπτυξη των οχηµάτων 
που θα ανταποκρίνονται στα πρότυπα του µέλλοντος. Η Επιτροπή ενέκρινε αρκετά 
σχετικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων206. Παράλληλα, ο κλάδος επωφελήθηκε 

                                                 
201 Υπόθεση C7/07 (πρώην NN82/06 και NN83/06) Εικαζόµενη ενίσχυση υπέρ της Royal (ΕΕ L 210 της 

14.8.2009, σ. 16). 
202 Υπόθεση C56/2007 Απεριόριστη κρατική εγγύηση- La Poste (Γαλλία). 
203 Υπόθεση COMP/M.5152. 
204 Global auto report, Scotia Bank, http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf 
205 ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου), Νέες εγγραφές ανά χώρα 

http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/new_vehicle_registrations_by_country/ 
206 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το ειδικό κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης.  

http://www.scotiacapital.com/English/bns_econ/bns_auto.pdf
http://www.acea.be/index.php/news/news_detail/new_vehicle_registrations_by_country/
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από τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις χρηµατοδοτήσεις µέσω δανείων και 
εγγυήσεων.  

148. Σε όλες τις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας, η Επιτροπή συνέχισε να εφαρµόζει µια αυστηρή πολιτική 
γραµµή. Ειδικότερα, η Επιτροπή δήλωσε µε συνέπεια ότι δεν θα δεχόταν να 
υπόκεινται –de jure ή de facto– οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο 
προγραµµάτων εγκεκριµένων βάσει του προσωρινού πλαισίου σε όρους που 
εξυπηρετούν τον προστατευτισµό, όπως οι αδικαιολόγητοι µη εµπορικοί όροι 
σχετικά µε τη γεωγραφική τοποθεσία των επενδύσεων. Η Επιτροπή εξέτασε µε 
προσοχή κάθε υπόθεση όπου παρουσιάστηκαν αυτού του είδους οι ανησυχίες 
σχετικά µε τον προστατευτισµό, διασφαλίζοντας ότι η ενίσχυση δεν στρεβλωνόταν 
από µη εµπορικούς προβληµατισµούς και ότι συνέβαλλε στην µελλοντική 
βιωσιµότητα του κλάδου της αυτοκινητοβιοµηχανίας. 

149. Στις 13 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε ενίσχυση ύψους 11 εκατ. EUR για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση προσωπικού στις εργοστασιακές µονάδες κατασκευής 
φορτηγών της Scania στη Σουηδία207. Επίσης, στις 2 ∆εκεµβρίου εγκρίθηκε 
ενίσχυση για επαγγελµατική εκπαίδευση ύψους 57 εκατ. EUR για την Ford Romania 
SA, περατώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την διαδικασία έρευνας στην υπόθεση 
αυτή208. Στις 5 Ιουνίου, η Επιτροπή ενέκρινε κρατικές εγγυήσεις από το σουηδικό 
κράτος στην Volvo Personvagnar (Volvo PV)209 και στις 13 Νοεµβρίου από το 
κράτος της Ρουµανίας στην Ford Romania SA210. Επίσης, ενέκρινε επενδυτική 
ενίσχυση στην Mercedes-Benz Ουγγαρίας211 και τη Ford Ισπανίας212.  

150. Σχετικά µε την περιφερειακή ενίσχυση, στις 29 Απριλίου εγκρίθηκε επενδυτική 
ενίσχυση ύψους 46 εκατ. EUR για τον Όµιλο Fiat για ένα µεγάλο επενδυτικό 
πρόγραµµα για την παραγωγή ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου στη Σικελία 
(Ιταλία)213. Ωστόσο, στις 29 Οκτωβρίου η Επιτροπή κίνησε επίσηµη διαδικασία 
έρευνας κατά της ουγγρικής περιφερειακής ενίσχυσης ύψους περίπου 50 εκατ. EUR 
για ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα της Audi Hungaria Motor Kft. και της 
µονάδας της στο Györ214.  

151. Στον αντιµονοπωλιακό τοµέα, ένα προκαταρκτικό σχέδιο ενός νέου ΚΑΚ για τα 
αυτοκίνητα οχήµατα και οι συνοδευτικές κατευθυντήριες γραµµές εγκρίθηκαν στις 
28 Οκτωβρίου. Τα κείµενα δηµοσιεύθηκαν για δηµόσια διαβούλευση στις 21 
∆εκεµβρίου και ακολουθούν την πορεία που χάραξε η ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 22ας Ιουλίου215. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και ανάλογα µε το αποτέλεσµα 
της δηµόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι συµφωνίες διανοµής 
αυτοκινήτων δεν πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης από οποιαδήποτε 

                                                 
207 N98/2009 Ενίσχυση για επαγγελµατική εκπαίδευση στη Scania, ΕΕ 147 της 27.6.2009, σ. 6. 
208 Υπόθεση C39/2008 (πρώην N148/2008) Ενίσχυση για επαγγελµατική εκπαίδευση στη Ford Craiova, 

Ρουµανία. 
209 N80/2009 Κρατικές εγγυήσεις υπέρ της Volvo Cars, ΕΕ C 172 της 24.7.2009, σ. 2. 
210 N478/2009 Επί µέρους κρατική εγγύηση για την Ford Romania S.A. 
211 N671/2008. Βλ. IP/09/1147. 
212 N473/2008. Βλ. IP/09/958. 
213 Υπόθεση N635/2008 FIAT Termini Imerese. 
214 Υπόθεση C31/2009 (πρώην N113/2009) Audi Hungaria Motor Kft. 
215 Ανακοίνωση της Επιτροπής για το µελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο του δικαίου ανταγωνισµού που θα 

ισχύει στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας της 22ας Ιουλίου 2009 (COM(2009) 388 τελικό) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1147&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/958&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
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παρόµοια συµφωνία σε άλλους τοµείς. Εποµένως, το σχέδιο ΚΑΚ προβλέπει ότι η 
µελλοντική γενική απαλλαγή ανά κατηγορία για τους κάθετους περιορισµούς θα 
αντικαταστήσει τους ισχύοντες ειδικούς κανόνες για τέτοιου είδους συµφωνίες. 
Ωστόσο, για να προστατευθούν οι επενδύσεις που πραγµατοποίησαν οι διανοµείς 
αυτοκινήτων µε βάση τους παλαιότερους κανόνες, για παράδειγµα σε χώρους όπου 
κατασκευάζονται διάφορες µάρκες (multi-brand sites), προτείνεται η µετάβαση αυτή 
να µην πραγµατοποιηθεί πριν από την 31η Μαΐου 2013.  

152. Όσον αφορά τις δευτερεύουσες αγορές παροχής υπηρεσιών επισκευής και 
συντήρησης και διανοµής ανταλλακτικών, η ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε έδειξε 
ότι ο ανταγωνισµός αποδυναµώνεται λόγω της σηµασίας που προσλαµβάνουν οι 
δεσµοί µε ένα συγκεκριµένο σήµα και ότι σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνταν 
τοµεακές διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τις αγορές αυτές, το σχέδιο ΚΑΚ και το σχέδιο 
των συνοδευτικών κατευθυντήριων γραµµών αποσκοπούν, εποµένως, στην 
αντικατάσταση του ισχύοντος ΚΑΚ 216 από την 1 Ιουνίου 2010. Με τον τρόπο αυτό, 
θα συµπληρωθούν οι τοµεακοί κανόνες σχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες 
επισκευής και συντήρησης νέων οχηµάτων. 

2.10. Βιοµηχανία τροφίµων 

153. Η Επιτροπή συνέχισε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στις αγορές 
τροφίµων µέσω της ενεργού παρακολούθησης των υφιστάµενων αποφάσεων 
δέσµευσης και συνέχισε την αξιολόγηση των υποθέσεων για τις οποίες είχαν 
διενεργηθεί επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του 2008. Οι εργασίες της ειδικής 
επιχειρησιακής οµάδας για τη λειτουργία της διατροφικής αλυσίδας συνεχίστηκαν το 
2009. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ανέλαβε µια στοχευµένη διερευνητική 
αποστολή, ώστε να βρεθούν οι δυνητικοί προβληµατισµοί σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό που µπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του τοµέα των τροφίµων. Τα 
αποτελέσµατα της διερεύνησης αυτής ανακοινώθηκαν στις ΕΑΑ και 
ενσωµατώθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την «καλύτερη λειτουργία της 
διατροφικής αλυσίδας» που εγκρίθηκε στις 28 Οκτωβρίου217. 

154. Πραγµατοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις της υποοµάδας τροφίµων του Ε∆Α τον 
Ιούλιο και τον Νοέµβριο προκειµένου να συζητηθούν και να ανταλλαγούν βέλτιστες 
πρακτικές για θέµατα που συνδέονται µε τις αγορές τροφίµων. 

155. Ο τοµέας των γαλακτοκοµικών προϊόντων συγκαταλέγεται µεταξύ των τοµέων που 
αντιµετώπισαν τις περισσότερες δυσκολίες το 2009. Λόγω των δυσκολιών αυτών, 
τον Ιούλιο η Επιτροπή κατάρτισε «έκθεση για την κατάσταση της αγοράς των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων»218. Επίσης, συστήθηκε οµάδα υψηλού επιπέδου για το 
γάλα, όπου συνεδριάζουν εθνικοί εµπειρογνώµονες για γεωργικά θέµατα και της 
οποίας οι εργασίες είναι εν εξελίξει. Επιπλέον, εντατικοποιήθηκε ο διάλογος της 
Επιτροπής µε τις ΕΑΑ σχετικά µε τον τοµέα των γαλακτοκοµικών προϊόντων µέσω 
της δηµιουργίας µιας µικτής οµάδας εργασίας του Ε∆Α για το γάλα, της οποίας οι 
εργασίες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του 2010. 

                                                 
216 Κανονισµός της Επιτροπής 1400/2002 της 31ης Ιουλίου 2002 για την εφαρµογή του άρθρου 81 

παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων 
πρακτικών στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας , ΕΕ L 203 της 1.8.2002, σσ. 30-41. 

217 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16061_en.pdf 
218 http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm 
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3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

156. Η µονάδα συνδέσµου µε τους καταναλωτές έχει συσταθεί και λειτουργεί εδώ και 
πάνω από ένα χρόνο για την επίτευξη των στόχων της εµβάθυνσης της συνεργασίας 
της Γ∆ Ανταγωνισµού µε τους εκπροσώπους των καταναλωτών και την ανάπτυξη 
νέων τρόπων άµεσης επικοινωνίας µε το ευρύ κοινό. 

157. Το 2003 η Επιτροπή σύστησε την ευρωπαϊκή συµβουλευτική οµάδα καταναλωτών 
(ECCG) ως το κύριο φόρουµ της Επιτροπής για συνεργασία µε τις οργανώσεις των 
καταναλωτών219. Η ECCG δηµιούργησε µια υποοµάδα για τον ανταγωνισµό, η 
οποία συνέρχεται δύο φορές τον χρόνο στις Βρυξέλλες220. Κατά τη διάρκεια του 
έτους, η υποοµάδα για τον ανταγωνισµό της ECCG πραγµατοποίησε συζητήσεις για 
θέµατα όπως η χρηµατοπιστωτική κρίση και τα σχετικά µέτρα για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ο ψηφιακός κινηµατογράφος, η απόφαση σχετικά µε την Intel και η 
έρευνα για τον φαρµακευτικό κλάδο.  

158. Στις 21 Οκτωβρίου, η Γ∆ Ανταγωνισµού οργάνωσε µια δηµόσια εκδήλωση µε τίτλο 
«Ο ανταγωνισµός και οι καταναλωτές στον 21ο αιώνα». Για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας, οι ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισµό που 
απευθύνονται στους καταναλωτές επικαιροποιήθηκαν και πλέον περιλαµβάνουν 
περισσότερες εύχρηστες πληροφορίες.  

4. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

159. Το 2009 το Ε∆Α συνέχισε να αποτελεί ένα πολύ ενεργό φόρουµ για συζητήσεις και 
ανταλλαγές ορθών πρακτικών µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισµού 
των 27 κρατών µελών.  

160. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ Ανταγωνισµού και οι επικεφαλής όλων των ΕΑΑ 
συνήλθαν στις 13 Οκτωβρίου. Η συζήτησε επικεντρώθηκε στα εξής θέµατα: 
καθορισµός προτεραιοτήτων, σύγκλιση/διαφάνεια των διαδικασιών, κυρώσεις και 
ποινικοποίηση και συνεργασία στον τοµέα των συγκεντρώσεων. Στη συνεδρίαση 
αναφέρθηκαν, επίσης, οι δράσεις της Επιτροπής κατά την χρηµατοπιστωτική κρίση, 
ενώ έγινε οµόφωνα δεκτή η έκθεση για τη σύγκλιση της επιείκειας βάσει του 
πρότυπου προγράµµατος επιείκειας του Ε∆Α221. 

161. Η Επιτροπή πληροφορήθηκε βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισµού 
για 129 νέες διερευνήσεις που ξεκίνησαν οι ΕΑΑ το 2009. Παρατηρήθηκαν πολλές 
υποθέσεις, µεταξύ άλλων στον τοµέα της ενέργειας, των µέσων ενηµέρωσης, των 
τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η 
Επιτροπή, επίσης, ενηµερώθηκε για 69 σχέδια αποφάσεων βάσει του άρθρου 11 

                                                 
219 2003/709/ΕΚ απόφαση της 9ης Οκτωβρίου 2003. 
220 Η υποοµάδα της ECCG για τον ανταγωνισµό περιλαµβάνει έναν εθνικό αντιπρόσωπο οργάνωσης 

καταναλωτών ανά κράτος µέλος της ΕΕ συν έναν εκπρόσωπο από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC) και δύο από τους παρατηρητές του ΕΟΧ (Ισλανδία και Νορβηγία). Η Επιτροπή 
παρέχει τη γραµµατεία της υποοµάδας. 

221 Η έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html  

http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html
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παράγραφος 4 του κανονισµού αριθ. 1/2003 (διαπιστώθηκε αύξηση της τάξης του 
15% σε σχέση µε το 2008). 

162. Το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε πέντε γνωµοδοτήσεις βάσει του άρθρου 15 
παράγραφος 1 του κανονισµού που αφορούσαν ερωτήσεις των εθνικών δικαστών 
σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΕ: µία σε βελγικό 
δικαστήριο, µία σε λιθουανικό, και τρεις σε ισπανικά δικαστήρια. Σε σχέση µε τις 
παρεµβάσεις υπό τύπον amicus curiae βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 3 του 
κανονισµού, η Επιτροπή υπέβαλε γραπτές παρατηρήσεις σε µία περίπτωση ενώπιον 
του Εφετείου των Παρισίων σχετικά µε περιορισµό των διαδικτυακών πωλήσεων σε 
συµφωνίες επιλεκτικής διανοµής222. Σε συνέχεια της απόφασης του ∆ΕΚ στην 
υπόθεση C-429/07, η Επιτροπή υπέβαλε γραπτές παρατηρήσεις στο Gerechtshof 
Amsterdam σχετικά µε την φορολογική έκπτωση των προστίµων που επιβάλλει η 
Επιτροπή. 

163. Κατά τη διάρκεια του έτους, συνήφθησαν 10 συµφωνίες επιχορήγησης για 
εκπαιδευτικά προγράµµατα δικαστών σε διάφορα κράτη µέλη. 

5. ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

164. Σε µια ολοένα πιο παγκοσµιοποιούµενη οικονοµία, η πολιτική ανταγωνισµού πρέπει 
και αυτή να αποκτήσει µια παγκόσµια προοπτική. Η Γ∆ Ανταγωνισµού συνέχισε να 
διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ανταγωνισµού (∆∆Α). Στις 22 και 
23 Ιανουαρίου, η Γ∆ Ανταγωνισµού διοργάνωσε στις Βρυξέλλες «Σεµινάριο για την 
αποτελεσµατικότητα της αρχής του ανταγωνισµού». Επρόκειτο για το πρώτο 
σεµινάριο αυτού του είδους.  

165. Όπως και στο παρελθόν, η Γ∆ Ανταγωνισµού συνέβαλε ενεργά στις εργασίες της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού του ΟΟΣΑ και συµµετείχε στην ετήσια διάσκεψη της 
∆ιακυβερνητικής Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για το δίκαιο και την πολιτική 
ανταγωνισµού στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο 
και την Ανάπτυξη (UNCTAD) συµβάλλοντας στις περισσότερες συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας. 

166. Υπήρξε επίσης έντονη συνεργασία µε τις ΗΠΑ και σε µεµονωµένες περιπτώσεις, 
αλλά και για γενικότερα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την πολιτική ανταγωνισµού. 
Το ίδιο ισχύει και για τη συνεργασία µε το Γραφείο Ανταγωνισµού του Καναδά και 
την Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ιαπωνίας (Japan Fair Trade Commission).  

167. Στ 23 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Νότια Κορέα υπέγραψαν διµερή 
συµφωνία συνεργασίας στον τοµέα του ανταγωνισµού, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 
1η Ιουλίου223. Η συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών µε τη Νότια Κορέα ξεκίνησε 
στις 15 Οκτωβρίου 2009 και αναµένεται να υπογραφεί και να τεθεί σε ισχύ κατά τη 

                                                 
222 Υπόθεση στο Εφετείο Παρισίων, αριθ. RG 2008/23812, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Η υπόθεση 

αυτή οδήγησε σε αίτηση για προκαταρκτική απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 267 ΣΛΕΕ; βλ. υπόθεση 
C-439/09. 

223 Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Κορέας 
σχετικά µε τη συνεργασία σε δραστηριότητες κατά του ανταγωνισµού (ΕΕ L 202 της 4.8.2009, σ. 36). 
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διάρκεια του 2010. Είναι η πρώτη φορά που µια συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
εµπεριέχει απαγόρευση για ορισµένα είδη επιδοτήσεων. 

168. Στις 8 Οκτωβρίου η Επίτροπος Kroes υπέγραψε µνηµόνιο συµφωνίας µε το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τους επικεφαλής των αρχών ανταγωνισµού της 
Βραζιλίας για να διασφαλίσει τη στενότερη συνεργασία µεταξύ της Γ∆ 
Ανταγωνισµού και των οµολόγων της στη Βραζιλία.  

169. Ο ετήσιος διάλογος για τον ανταγωνισµό µε την Κίνα πραγµατοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 22 και 23 Ιουνίου. Η συνεργασία µε την Ινδία εντατικοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του 2009, καθώς η Ινδία διόρισε επτά Επιτρόπους που απαρτίζουν 
την Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ινδίας (CCI), η οποία είναι υπεύθυνη για την 
εφαρµογή του νόµου για τον ανταγωνισµό του 2002.  

170. Στο πλαίσιο της διεύρυνσης, υπήρξε ιδιαίτερα στενή συνεργασία µε την Κροατία και 
την Τουρκία. Οι δύο αυτές υποψήφιες χώρες πρέπει να εκπληρώσουν τα «αρχικά 
κριτήρια αναφοράς» πριν ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης για το 
κεφάλαιο του ανταγωνισµού. Επιπλέον, η Γ∆ Ανταγωνισµού βοήθησε τις χώρες των 
∆υτικών Βαλκανίων για την περαιτέρω ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας τους στον 
τοµέα του ανταγωνισµού µε τη νοµοθεσία της ΕΕ και συµµετείχε στις 
προκαταρκτικές συζητήσεις για την προοπτική προσχώρησης της Ισλανδίας στην 
ΕΕ. 

6. ∆ΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

171. Το 2009, η Επιτροπή συνέχισε τη συνεργασία της µε τα άλλα θεσµικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες συµφωνίες ή πρωτόκολλα που 
έχουν συναφθεί µε τα όργανα αυτά224. 

172. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) εξέδωσε ψήφισµα σχετικά µε τη Λευκή 
Βίβλο για τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας της ΕΚ και τις ετήσιες εκθέσεις ανταγωνισµού για το 2006 και το 2007. 
Εκτός από τον τακτικό διάλογο µεταξύ του Επιτρόπου για τον ανταγωνισµό και της 
επιτροπής ECON, η Επιτροπή συµµετείχε σε συζητήσεις που διεξήχθησαν σε άλλες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές και για µια σειρά θεµάτων που περιελάµβαναν την 
ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισµό, τη Λευκή Βίβλο για τις αγωγές αποζηµίωσης, 
την ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις, τις κρατικές ενισχύσεις και τη 
χρηµατοπιστωτική κρίση, την έρευνα για τον φαρµακευτικό κλάδο και τον 
κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία στον τοµέα των αυτοκινήτων οχηµάτων. 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν διµερείς συναντήσεις µε µέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα, αλλά και για πολλά άλλα. 

173. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά µε το Συµβούλιο ενηµερώνοντάς το για τις 
σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες της στον τοµέα του ανταγωνισµού, όπως τα 

                                                 
224 Συµφωνία-πλαίσιο της 26ης Μαΐου 2005 για τις σχέσεις µεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

Επιτροπής, Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 7ης Νοεµβρίου 2005, Πρωτόκολλο για τις ρυθµίσεις 
συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών της 17ης 
Νοεµβρίου 2005. 
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µέτρα κρατικών ενισχύσεων και οι κατευθυντήριες γραµµές για τον τραπεζικό κλάδο 
και άλλα επιπρόσθετα µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Ζητήθηκε η γνώµη της Οικονοµικής 
και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής225, για τις ανακοινώσεις σχετικά µε τον τραπεζικό 
κλάδο, τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τα αποµειωµένα περιουσιακά στοιχεία και την 
αναδιάρθρωση, καθώς και µια αναθεώρηση των καθεστώτων εγγύησης και 
ανακεφαλαιοποίησης. Η Επιτροπή συνέβαλε στην πολιτική ανταγωνισµού µε 
συµπεράσµατα που υιοθετήθηκαν σε διάφορους σχηµατισµούς του Συµβουλίου, 
όπως το Συµβούλιο ECOFIN, Ανταγωνισµού, το Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας, καθώς επίσης και από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.  

174. Η Επιτροπή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τις σηµαντικότερες 
πολιτικές πρωτοβουλίες της και συµµετέχει στις συζητήσεις που πραγµατοποιεί η 
µία ή η άλλη για τις εν λόγω πρωτοβουλίες. Εντός του 2009, η ΕΟΚΕ δηµοσίευσε 
εκθέσεις για την ετήσια έκθεση για τον ανταγωνισµό του 2007 και τη Λευκή Βίβλο 
σχετικά µε τις αγωγές αποζηµίωσης. Οι υπηρεσίες της Γ∆ Ανταγωνισµού 
συµµετείχαν επίσης σε συνεδριάσεις των οµάδων εργασίας και πραγµατοποίησαν 
διµερείς συναντήσεις µε εισηγητές της ΕΟΚΕ για ορισµένα θέµατα, όπως η 
προσαρµογή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις αλλαγές της παγκόσµιας αγοράς, 
η ναυπηγική βιοµηχανία και οι κρατικές ενισχύσεις. 

                                                 
225 Η Οικονοµική και ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή προετοιµάζει τις εργασίες του Συµβουλίου Οικονοµικών 

και ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων (ECOFIN), και στα µέλη της συγκαταλέγεται και εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 


