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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη σύγχρονη ζωή. Η αξιόπιστη πρόσβαση 

στην προσφορά σε ανταγωνιστικές τιμές είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία 

των πολιτών και για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της 

ΕΕ. Εντούτοις, οι αγορές ενέργειας παρουσιάζουν ορισμένα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στις κατεστημένες επιχειρήσεις να 

ασκήσουν την ισχύ της αγοράς, γεγονός που περιορίζει τον ανταγωνισμό και 

ενδεχομένως δημιουργεί υψηλότερες τιμές και μειωμένη φροντίδα των καταναλωτών. 

    Στην παρούσα εργασία σε πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται ο τομέας των 

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων υπό το φως του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 139/2004, ο 

οποίος είναι και αυτός που διέπει τον έλεγχό τους, εφόσον αυτές έχουν κοινοτική 

διάσταση. Έπειτα εξετάζεται το φαινόμενο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στον 

τομέα της αγοράς ενέργειας. Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια να εντοπιστούν 

οι ιδιαιτερότητες και οι πολυπλοκότητες που διέπουν τον τομέα της ενέργειας και να 

σκιαγραφηθεί η επίδρασή τους στην τελική διαμόρφωση των συγκεντρώσεων των 

ενεργειακών επιχειρήσεων. Εν κατακλείδι, γίνεται μια περιγραφή της τρέχουσας 

κατάστασης και επιχειρείται να προσεγγιστεί και να αξιολογηθεί γενικότερα η 

επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στον τομέα των ενεργειακών 

συγκεντρώσεων. Ήταν τελικά αποδοτική για τον ανταγωνισμό στις ευρωπαϊκές 

αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας η τακτική αυτή ή όχι; Ποιός ο 

ρόλος των τιμών του πετρελαίου στο σκηνικό όπως διαμορφώνεται; 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασική προϋπόθεση, για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς είναι η 

διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής δράσης. Θεσμικά δε στοιχεία της 

οικονομικής ελευθερίας είναι η ιδιωτική αυτονομία-ελευθερία των συμβάσεων, η 

ιδιωτική ιδιοκτησία και ο ανταγωνισμός. Πέραν όμως των τριών αυτών στοιχείων, 

όσον αφορά στην οικονομική ελευθερία, σημαντικός παράγοντας είναι, η θεώρησή 

της και από την άλλη πλευρά αυτής, που συνίσταται στη δυνατότητα της επιλογής 

των καταναλωτών μεταξύ περισσότερων προσφορών, όπως αυτή τους παρέχεται 

κάτω από  δεδομένες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά
1
.  

Ωστόσο, όσο αυτονόητη είναι η ύπαρξη του ανταγωνισμού σε μια οικονομία 

της αγοράς, τόσο από την άλλη πλευρά εμφανίζεται συχνά το «παράδοξο» της 

αυτοαναίρεσης του ανταγωνισμού από τις ίδιες τις δυνάμεις της αγοράς που 

υποτίθεται ότι τη στηρίζουν και τη συνθέτουν. Γι αυτό και ανακύπτει η ανάγκη 

ύπαρξης ενός μηχανισμού διασφάλισης του ανταγωνισμού με κρατική παρέμβαση 

(νομοθεσία ανταγωνισμού). Η «αυτοκαταστροφική» δυναμική του ανταγωνισμού 

τίθεται σε κίνηση, όταν αφεθούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα οι αυτόματοι 

μηχανισμοί της αγοράς και οφείλεται, δε, τούτο στην εγγενή τάση της για ολοένα και 

μεγαλύτερη συγκέντρωση των επιχειρήσεων (μονοπώληση αγοράς)
2
. 

Ως συγκέντρωση νοείται η διαδικασία, με την οποία συρρικνώνεται ο αριθμός 

των νομικά ή οικονομικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων στην αγορά, που συντελείται 

είτε δια της συγχωνεύσεως τους (εξαγορά, απορρόφηση κ.λ.π) είτε δια της 

περιελεύσεώς τους υπό τον έλεγχο άλλων επιχειρήσεων
3
.   

Η έννοια, δε, της μονοπώλησης της αγοράς δεν σημαίνει την ύπαρξη ενός και 

μόνο πωλητή, αλλά περιλαμβάνει και εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες με συνένωση 

των δυνάμεων τους μπορούν να επηρεάζουν τους συναλλακτικούς όρους. 

Αξιολογείται δε αρνητικά τόσο από οικονομικοπολιτικής απόψεως, γιατί θεωρείται 

ότι έτσι κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών και στρεβλώνουν την άριστη 

κατανομή των παραγωγικών συντελεστών, όσο και από κοινωνικοπολιτικής 

απόψεως, διότι η συγκέντρωση οικονομικής δύναμης σε λίγα χέρια είναι δυνατό να 

                                                           
1
 Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ 

Έκδοση, 2014,Κεφ. I., Παρ. Β. 1. σελ. 3. 
2
 Βλ. ό.π. ομοίως παρ. 3.1. σελ. 11. 

3
 Βλ. ό.π. ομοίως παρ. 3.2.1. σελ. 12. 
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οδηγήσει σε έλεγχο των πολιτικών αποφάσεων μιας χώρας, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση φαινομένων διαπλοκής. Αναγκαία, λοιπόν, για τους ανωτέρω λόγους 

υπήρξε η ανάγκη κανονιστικής ρύθμισης της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
4
. 

Σκοπός του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι, τόσο η προστασία 

του ελεύθερου ανταγωνισμού, ως αποτελεσματικού συστήματος οργάνωσης της 

οικονομίας (θεσμική προστασία), όσο και η προστασία της οικονομικής ελευθερίας 

των συμμετεχόντων στην αγορά (ατομική προστασία), ως προϋπόθεση της 

προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
5
. Οι κανόνες, λοιπόν, ελέγχου των 

συγκεντρώσεων σκοπεύουν στη διατήρηση ανοικτών αγορών, με ίσες ευκαιρίες 

εισόδου σε αυτές όλων των επιχειρήσεων, εξισορροπώντας έτσι τις θεμελιώδεις αρχές 

της πολιτειακής και κοινωνικής μας οργάνωσης, αυτές δηλαδή της ελευθερίας και της 

ισότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, υφίσταται ο κίνδυνος της αυτοαναίρεσης του 

ανταγωνισμού από την ανεξέλεγκτη δράση των ίδιων των δυνάμεων της αγοράς
6
, ενώ 

η απουσία της επέμβασης δια των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, μπορεί να 

οδηγήσει στην παγιοποίηση ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών δομών, που δύσκολα 

αντιμετωπίζονται κατασταλτικά. 

 Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή ένωση, το δίκαιο του ανταγωνισμού έχει 

βαρύνουσα σημασία κι αυτό διότι, ανταγωνισμός δεν αποτέλεσε απλά ένα συστατικό 

στοιχείο της (άρθρο αρθρο 3 παρ. ΣΕΕ, αλλά και άρθρα 119 και 120 ΣΛΕΕ), αλλά 

τον σημαντικότερο θεσμό
7
 για την προώθηση της ολοκλήρωσής της, που 

απολαμβάνει, μάλιστα, κατοχύρωση συνταγματικής ισχύος. 

Το Ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού είναι πρωτογενές, καθώς 

στη Συνθήκη για την Λειτουργία  της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται οι 

θεμελιώδεις κανόνες ανταγωνισμού (άρθα 101-109 ΣΛΕΕ, πρώην 81-89 Συνθ ΕΚ, 

και αρχικά 85-94 ΣυνθΕΟΚ), το οποίο όμως συνεπικουρείται από πλήθος νομικών 

κειμένων (Κανονισμοί ,Οδηγίες, κ.λ.π), μεταξύ των οποίων και ο κανονισμός (ΕΚ) 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων
8
.  

                                                           
4
 Βλ. ό.π. ομοίως παρ. 3.3. σελ. 13-14. 

5
 Βλ. ομοίως ό.π. παρ. 4.2. σελ. 15. 

6
 Βλ. ομοίως ό.π. Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, Ελεύθερος Ανταγωνισμός και Συγκεντρώσεις 

Επιχειρήσεων, Συνήγορος, 1997, σελ. 22. 
7
 Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ 

Έκδοση, 2014,Κεφ. Ι, παρ. 4.1., σελ.15. 
8
 Βλ. ό.π.  Κεφ. Ι,. ,παρ. 4.4, σελ.17. 



9 
 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση 

ξεχωριστού κανονισμού για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων, 

διότι η πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων, δεν υπόκειται ρητά στις απαγορεύσεις 

του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Βέβαια, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ έχει γίνει δεκτό ότι το 

άρθρο 102 ΣΛΕΕ τυγχάνει εφαρμογής σε ορισμένες συγκεντρώσεις, παρ΄όλα αυτά 

όμως δεν επαρκεί για τον έλεγχο όλων των συγκεντρώσεων. Εφαρμόζεται μόνο στις 

συγκεντρώσεις, δυνάμει των οποίων ενισχύεται μια ήδη υφιστάμενη δεσπόζουσα 

θέση, ενώ ο ενωσιακός έλεγχος συγκεντρώσεων επικεντρώνεται στον έλεγχο αυτών, 

δυνάμει των οποίων όχι μόνο ενισχύεται αλλά δημιουργείται για πρώτη φορά 

δεσπόζουσα θέση
9
.  

Όσον αφορά στον κλάδο της ενέργειας,  καθυστέρησε επί μακρόν η 

διαδικασία νομοθετικής απελευθέρωσής του
10

 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της 

ιδιαίτερης σημασίας του για την εθνική και τη στρατηγική πολιτική μιας χώρας
11

.  

 Η σπουδαιότητα του κλάδου της ενέργειας ανάγεται στο γεγονός ότι ασκεί 

επιρροή σε τομείς όπως: α) το ίδιο το κοινωνικό σύνολο, αφού αποτελεί βασικό 

κοινωνικό αγαθό, δίχως το οποίο σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες δεν θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν, β) την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η χρήση των 

ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην 

ανάπτυξη της προόδου και της ευημερίας, γ) το περιβάλλον, καθώς τόσο η παραγωγή 

όσο και η χρήση των ενεργειακών προϊόντων, συντελούν στη μόλυνση του 

περιβάλλοντος όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο και δ) τις διεθνείς 

σχέσεις, αφού ο τομέας της ενέργειας αποτελεί αντικείμενο της εξωτερικής πολιτικής 

των κρατών και δύναται να οδηγήσει σε διακρατικές συνεργασίες αλλά και σε 

στρατηγικής σημασίας για τα κράτη ανταγωνιστικές συμπεριφορές
12

. 

 Λόγω, λοιπόν της αυξημένης σημασίας του τομέα της ενέργειας στην εθνική 

και εξωτερική πολιτική μιας χώρας, τα κράτη-μέλη ασκούσαν αυστηρό έλεγχο σε 

                                                           
9
 Βλ. ό.π. Κεφ. ΣΤ, παρ. 2.5.3. σελ. 232. 

10
 Ως απελευθέρωση δε νοείται η διαδικασία βάσει της οποίας εισάγεται ανταγωνισμός σε αγορές 

όπου υφίστανται επιχειρήσεις που απολαμβάνουν αποκλειστικών (μονοπωλιακών ) ή ειδικών 
δικαιωμάτων. 
11

 Έτσι Χάρης Συνοδινός, Εφαρμογή των Διατάξεων Ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας, Περιοδικό 
Ενέργεια και Δίκαιο, Τέυχος 10/2008, σελ. 20. 
12

 Βλ. έτσι Σπύρος Παλαιογιάννης, Εισήγηση- Διασφαλίζοντας την επάρκεια και την ασφάλεια του 
ενεργειακού εφοδιασμού στην ΝΑ Ευρώπη – Προκλήσεις, Γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί και 
διπλωματία αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, Περιοδικό Ενέργεια 
και Δϊκαιο, Τεύχος 10/2008, σελ. 77. 
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αυτόν, διατηρώντας επιφυλάξεις ως προς την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε. 

σχετικά με κρίσιμα ζητήματα οικονομικής ασφάλειας και ανεξαρτησίας. Η θέση αυτή 

των κρατών-μελών, ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή όσον αφορά 

μια κοινή ενεργειακή πολιτική της Ένωσης διακρίνεται στο περιεχόμενο των ίδιων 

των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, στις οποίες δεν γινόταν ρητή αναφορά στην 

αναγκαιότητα μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής
13

.  

Εξαιρώντας, τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) το 1951,  για τη δημιουργία κοινής αγοράς άνθρακα και χάλυβα  

και τη συνθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ το 1957
14

, στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες ρητή αναφορά 

στον τομέα της ενέργειας και των διευρωπαϊκών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και 

των δικτύων ενέργειας γίνεται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (πρώην άρθρα 3 και 154 

ΣυνθΕΚ), δίχως όμως να αναφέρεται η αναγκαιότητα λήψεως κοινής ενεργειακής 

πολιτικής. Τα  κράτη –μέλη, θέλησαν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους όσον 

αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού και την επιλογή πρώτων υλών, εφαρμοζομένης 

της αρχής της επικουρικότητας.  

Στο πρωτογενές δίκαιο, ρητή αναφορά στην ενεργειακή πολιτική γίνεται με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας (Μεταρρυθμιστική Συνθήκη), η οποία υπεγράφη τον 

Δεκέμβριο του 2007 και τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2009, στην οποία για 

πρώτη φορά υφίσταται ιδιαίτερο κεφάλαιο για την ενέργεια με τον τίτλο ΧΧΙ και στο 

περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται πλέον συγκεκριμένοι στόχοι για την ευρωπαϊκή 

ενεργειακή πολιτική, στο πλαίσιο εγκαθίδρυσης ή λειτουργίας μιας εσωτερικής 

αγοράς ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος 

και μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, οι βασικοί στόχοι για 

την εσωτερική αγορά ενέργειας, καθορίζονται στους εξής τέσσερις: α) τη διασφάλιση 

της λειτουργίας εσωτερικής αγοράς, β) τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, 

γ) την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας και την 

                                                           
13

 Βλ. έτσι σε Ελ. Λοβέρδου-Τυπάλδου, Αξιολόγηση της Εξωτερικής Ενεργειακής Πολιτικής της ΕΕ και 
των Κρατών Μελών, σελ. 362, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και 
Πολιτική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 
14

 Η οποία αφορούσε στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, με την οποία τα 
έξι ιδρυτικά της μέλη στόχευαν στην ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας στην  Ευρώπη, δυνάμει 
της οποίας και με τη χρήση της ατομικής ενέργειας θα ενισχύονταν η ενεργειακή ανεξαρτησία.  
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ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δ) με την προώθηση της 

διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων
15

.  

Εξακολουθεί, βέβαια, ο τομέας της ενέργειας να μην αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ, αλλά να υφίσταται συντρέχουσα αρμοδιότητά της με αυτή των 

κρατών-μελών. Παρεμβαίνει δε, σύμφωνα με τις αρχές της αναλογικότητας και της 

επικουρικότητας, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της Επιτροπής  και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου
16

. 

 Στη παρ.2 στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 194 ΣΛΕΕ ορίζεται ότι τα μέτρα, 

τα οποία θα θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την 

επίτευξη των στόχων της παρ.1 δεν δύνανται να επηρεάζουν το δικαίωμα ενός 

κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του 

πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική 

διάρθρωση του ενεργειακού εφοδιασμού
17

. Στους περιορισμούς της αρμοδιότητας της 

ΕΕ που τίθενται με την ως άνω διάταξη, αντικατοπτρίζεται η επιφυλακτικότητα των 

κρατών μελών να εκχωρήσουν αρμοδιότητες σε κρίσιμα ζητήματα οικονομικής 

ασφάλειας και ανεξαρτησίας
18

. 

Με τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ιδρύεται, πλέον, αυτοτελής νομική βάση 

για θετικές δράσεις της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, το δε άρθρο 194 ΣΛΕΕ 

επαναδιατυπώνει και εμπλουτίζει τους βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής 

της Ένωσης
19

. 

Βέβαια, σε επίπεδο παράγωγου δικαίου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, ήδη από 

τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την καθοδήγηση και του ΔΕΚ (νυν 

ΔΕΕ), επικεντρώθηκε στη λήψη μέτρων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 

ενέργειας και τη δρομολόγηση της απελευθέρωσής της, την οποία μονοπωλούσαν 

                                                           
15

Βλ. έτσι αρ. 194.1 ΣΛΕΕ, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL (τελ. Επισκόπηση 27-09-2017) 
16

 Βλ. έτσι σε Ελ. Λοβέρδου-Τυπάλδου, Αξιολόγηση της Εξωτερικής Ενεργειακής Πολιτικής της ΕΕ και 
των Κρατών Μελών, σελ.363, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη, Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και 
Πολιτική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 
17

Βλ. έτσι αρ. 194.2β ΣΛΕΕ, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL (τελ. Επισκόπηση 27-09-2017) 
18

 Βλ. σε Ν.Ε. Φαραντούρης, Από το Παρίσι στη Λισσαβώνα μέσω Ρώμης: Η εξέλιξη της αρμοδιότητας 
της ΕΚ/ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, σελ. 8, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, 
Οικονομία και Πολιτική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 
19

 Βλ. έτσι ό.π. σελ. 15. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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ιστορικοί πάροχοι, δημόσιες επιχειρήσεις κυρίως, οι οποίες λειτουργούσαν υπό 

απόλυτο κρατικό έλεγχο. Με τρεις διαδοχικές δέσμες μέτρων (1996, 2003, 2009), οι 

οποίες περιελάμβαναν Κανονισμούς και Οδηγίες , το παράγωγο δίκαιο στόχευσε στη 

ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς της ενέργειας και τη σταδιακή απελευθέρωσή της. 

Η πρώτη δέσμη μέτρων περιελάμβανε : α) την Οδηγία 96/92/ΕΚ που 

αφορούσε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

β) την οδηγία 98/03/ΕΚ που αφορούσε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου. Η δεύτερη δέσμη μέτρων, ως βασική επιδίωξή της, είχε τη 

σταδιακή επέκταση της απελευθέρωση της αγοράς σε όλους τους καταναλωτές, το 

νομικό διαχωρισμό της διαχείρισης των δικτύων μεταφοράς από τη δραστηριότητα 

της προμήθειας, την ενίσχυση του ρόλου των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες είχαν 

συσταθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με την πρώτη δέσμη οδηγιών, καθώς και την 

ανάληψη μέτρων για την ασφάλεια εφοδιασμού
20

. 

 Πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η υιοθέτηση της τρίτης δέσμης 

μέτρων το 2009, ήταν απόρροια της τομεακής έρευνας της Ευρωπαϊκής επιτροπής, 

της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο 2007. Περαιωθείσης της 

έρευνας, διαπιστώθηκε ότι πολλές αγορές ενέργειας : α) παραμένουν υπερβολικά 

συγκεντρωμένες, β) χαρακτηρίζονται τόσο από υψηλό βαθμό κάθετης ενοποίησης 

(ιδίως με τη μορφή ανεπαρκούς διαχωρισμού των δραστηριοτήτων δικτύου όσο και 

από απουσία διασυνοριακής ενοποίησης και διασυνοριακού ανταγωνισμού και τέλος 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας. 

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, των ανωτέρω δυσλειτουργιών ακολούθησε η 

τρίτη δέσμη μέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς, η οποία επικεντρώθηκε σε 

ρυθμίσεις : α) για τον αποτελεσματικότερο διαχωρισμό των δικτύων μεταφοράς, β) 

για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών, 

γ) για τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και δ) για τη συνεργασία 

μεταξύ των Διαχειριστών συστήματος μεταφοράς (δικτύων υψηλής τάσης)
21

. 

                                                           
20

 Βλ. έτσι Θ. Γαλάνης, Ελεύθερος Ανταγωνισμός και Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της 
ενέργειας, σελ. 115-116, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, 
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 
21

 Βλ. έτσι σε Χάρης Συνοδινός, Εφαρμογή των Διατάξεων Ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας, 
Περιοδικό Ενέργεια και Δίκαιο, Τέυχος 10/2008, σελ. 21, όπ. και σε υποσημειώσεις. 
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Στο πλαίσιο, λοιπόν, της διαδικασίας ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς 

ενέργειας, με γνώμονα τους βασικούς και αναλλοίωτους στόχους της ευρωπαϊκής 

ενεργητικής πολιτικής, ήτοι α) την ασφάλεια εφοδιασμού, δηλαδή διασφάλιση της 

αδιάλειπτης τροφοδοσίας των καταναλωτών με υψηλή ποιότητας ενεργειακά 

προϊόντα, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, μέσω αφενός της 

πραγματοποίησης των βέλτιστων και αναγκαίων επενδύσεων σε παραγωγικό 

δυναμικό σε δίκτυα και διεθνείς διασυνδέσεις, και αφετέρου της φροντίδας για καλή 

λειτουργία των δικτύων, β) την ελαχιστοποίησης του κόστους χάριν της 

μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γ) την αποτελεσματική 

προστασία του περιβάλλοντος
22

, η ανάπτυξη του ανταγωνισμού και στις ενεργειακές 

αγορές αποτελεί το μέσο για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
23

.  Η εφαρμογή 

δε των κανόνων του ανταγωνισμού συνιστούν το κατεξοχήν πρόσφορο μέσο τόσο για 

τον εντοπισμό και την κύρωση υφισταμένων αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, 

όσο και για τη διάγνωση και θεραπεία μελλοντικών προβλημάτων, τα οποία 

ενδέχεται να προκύψουν από δομικές μεταβολές που επιφέρουν στην αγορά οι 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων
24

. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22

 Βλ. έτσι σε Αικ. Ηλιάδου, Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας κατά το ευρωπαικό και εθνικό δίκαιο, 
σελ.. 17-18, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2012.  
23

 Βλ. έτσι Γ. Κουτζούκος, Μ. Ασλάνογλου, Α. Τροκούση, Η Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 
Από την πρώτη στην Τρίτη ενεργειακή δέσμη και ο ρόλος του ρυθμιστή και του διαχειριστή, σελ. 35, 
σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 
2012.  
24

 Βλ. έτσι Θ. Γαλάνης, Ελεύθερος Ανταγωνισμός και Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα της 
ενέργειας, σελ. 118, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, εκδ. 
Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 



14 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’  – Το νομικό πλαίσιο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ.  

1. Ο Κανονισμός (ΕΚ)139/2004 «Για τον έλεγχο των Συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεων» («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).  

Στην αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 «για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων), ο 

οποίος κατήργησε τον προϊσχύοντα Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 4064/89, αναφέρεται 

ότι, με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την οικονομική και νομισματική 

ένωση, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

και των επενδύσεων, θα υπάρξει αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων εντός της 

κοινότητας, κυρίως με τη μορφή συγκεντρώσεων. Η εξέλιξη αυτή, η οποία θα πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τις επιταγές του ανταγωνισμού, θα λειτουργήσει θετικά στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και θα συνδράμει στην ανάπτυξη 

και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινότητας. Επειδή, όμως, παράλληλα 

θα πρέπει, η ως άνω διαδικασία αναδιάρθρωσης να μην επιφέρει σε βάθος χρόνου 

αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό, το κοινοτικό δίκαιο πρέπει με τις διατάξεις 

του να ρυθμίζει τις συγκεντρώσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανόθευτο 

ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς
25

.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαίο να αναδιατυπωθεί σε 

μια νομοθετική πράξη ο προηγούμενος κανονισμός, κατά τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις μιας πιο ενοποιημένης αγοράς και της μελλοντικής 

διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
26

.  

Τα δε άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης
27

, αν και νομολογιακά τύγχαναν 

εφαρμογής σε ορισμένες συγκεντρώσεις,  κρίθηκαν  ανεπαρκή προκειμένου να 

εφαρμοσθούν όσον αφορά στον έλεγχο όλων των συγκεντρώσεων που ενδεχομένως 

θα ήταν μη συμβατές με το καθεστώς του ανόθευτου ανταγωνισμού. 

Έτσι εξεδόθη ο Κανονισμός 139/2004 του Συμβουλίου της 20-1-2004 για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων που έχουν κοινοτική διάσταση («Κοινοτικός κανονισμός 

συγκεντρώσεων»)», ο οποίος εφαρμόζεται από την 1-5-2004. 

                                                           
25

 Βλ. Αιτιολογική Σκέψη του Καν. 139/2004, Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, «Δίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ Έκδοση, 2014, Παρ. 4, παρ. 3, 4, 5, 6, σελ. 350  
26

 Βλ. ό.π. παρ. 6. 
27

 Βλ. έτσι ό.π. παρ. 7. 
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2. Η έννοια της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με την 2008/C95/01
28

 κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής, 

που αφορά στα θέματα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισμού 139/2004, η 

συγκέντρωση αφορά μόνο στις πράξεις εκείνες των επιχειρήσεων, από τις οποίες 

προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σ’ αυτή 

και συνεπώς και στη διάρθρωση της αγοράς. Στο δε άρθρο 3 παρ.1 του Κοινοτικού 

Κανονισμού Συγκεντρώσεων ορίζονται δύο κατηγόριες συγκεντρώσεων : α) εκείνες 

που προκύπτουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουμένως 

ανεξαρτήτων εταιρειών , β) εκείνες που προκύπτουν από την απόκτηση, από ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια μία τουλάχιστον επιχείρηση ή από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις άμεσα ή έμμεσα του ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα 

μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  

 2.α. Ορισμός Συγκέντρωσης
29

 

Συγκέντρωση με την έννοια της συγχώνευσης, υπάρχει όταν δύο ή 

περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις συγχωνεύονται σε μια νέα επιχείρηση και 

παύουν να υφίστανται ως χωριστές νομικές οντότητες. Συγκέντρωση μπορεί επίσης 

να υπάρξει, όταν μια επιχείρηση απορροφάται από άλλη, η οποία διατηρεί τη νομική 

της ταυτότητα, ενώ η πρώτη παύει να υφίσταται ως νομική οντότητα 

Συγκέντρωση, όμως, κατά την έννοια της συγχώνευσης, μπορεί να υπάρχει 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, χωρίς συγχώνευση από νομική άποψη, ο 

συνδυασμός των δραστηριοτήτων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων 

καταλήγει στη δημιουργία μιας ενιαίας οικονομικής μονάδας Αυτό μπορεί να 

προκύψει, συγκεκριμένα, όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ διατηρούν 

καθεμία τη νομική της προσωπικότητα, καθιερώνουν με σύμβαση μια κοινή 

οικονομική διαχείριση ή υιοθετούν τη δομή μιας εταιρείας εισηγμένης σε δύο 

χρηματιστήρια. Αν αυτό οδηγεί σε εκ των πραγμάτων (de facto) συγχώνευση των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε μία οικονομική μονάδα, η πράξη θεωρείται 

                                                           
28

 Βλ. έτσι σε Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 
95/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL (τελ. 
Επισκόπηση 27-09-2017). 
29

 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 9-10. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL


16 
 

συγκέντρωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της εν λόγω de facto 

συγχώνευσης είναι η ύπαρξη μόνιμης και ενιαίας οικονομικής διαχείρισης. 

2.β. Η έννοια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
30

 

Ως συμμετέχουσες  επιχειρήσεις, θεωρούνται αυτές που μετέχουν σε μια 

συγκέντρωση, δηλαδή σε μια συγχώνευση ή απόκτηση ελέγχου κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού, των οποίων ο ατομικός 

και ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει καθοριστική σημασία, προκειμένου να 

εξακριβωθεί εάν η συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση και άρα υπόκειται στο 

πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων.  

Στην περίπτωση της συγχώνευσης, συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι όλες οι 

συγχωνευόμενες οντότητες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ο προσδιορισμός των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων γίνεται με γνώμονα την έννοια της «απόκτησης 

ελέγχου». Έτσι, συμμετέχουσες θεωρούνται μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι 

οποίες αποκτούν αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο, όπως επίσης, συμμετέχουσες 

θεωρούνται και μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ως σύνολο ή τμήματα αυτών, των 

οποίων αποκτάται ο έλεγχος. Κατά γενικό κανόνα, καθεμία από τις επιχειρήσεις 

αυτές θεωρείται ως συμμετέχουσα επιχείρηση κατά την έννοια του κανονισμού 

συγκεντρώσεων.  

Στην περίπτωση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί του συνόλου της 

επιχείρησης, συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα επιχείρηση και η 

επιχείρηση-στόχος. Μια πράξη συγκέντρωσης, όμως, με την έννοια απόκτησης του 

ελέγχου, μπορεί να συνίσταται σε απόκτηση τμημάτων μίας ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων. Ως συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην περίπτωση αυτή θεωρούνται η 

αποκτώσα ή οι αποκτώσες επιχειρήσεις και το αποκτώμενο τμήμα ή τμήματα της 

επιχείρησης-στόχου. Κατά συνέπεια, όσον αφορά  τον πωλητή, ο κύκλος εργασιών 

των  λοιπών επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων δεν λαμβάνεται υπόψη, δοθέντος 

ότι η πράξη συγκέντρωσης αφορά σε συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα της 

επιχείρησης, τα οποία και συμμετέχουν στην συγκέντρωση, με λογικό επακόλουθο να 

ενδιαφέρει  κύκλος εργασιών αυτών. 

                                                           
30

 Βλ. έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς, Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων, παρ. 17, σε Επιμέλεια 
Δ.Ν.Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, εκδ. Νομική Βιβλιοθήλη, έκδοση 2013, 
σελ.767-769. 
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Με την απόκτηση ελέγχου μιας επιχείρησης, όταν ένας μέτοχος αποκτά τα 

μερίδια τα οποία προηγουμένως κατείχαν οι υπόλοιποι μέτοχοι και επομένως η 

απόκτηση ελέγχου γίνεται με μετατροπή του κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό έλεγχο, 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι ο αποκτών μέτοχος και η κοινή επιχείρηση. Ο δε 

«αποχωρών» μέτοχος δεν αποτελεί συμμετέχουσα επιχείρηση.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση εξαγοράς μιας εταιρείας-

στόχου από λειτουργικά αυτόνομη κοινή επιχείρηση, όπου κατά κανόνα, ως 

συμμετέχουσες δεν θεωρούνται οι ιδρυτικές εταιρείες της κοινής επιχείρησης, αλλά η 

ίδια η κοινή επιχείρηση και η εταιρεία-στόχος. Παρ΄όλα αυτά, όμως, κατά τον 

υπολογισμό του συνολικού κύκλου εργασιών της λειτουργικά αυτόνομης κοινής 

επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών των ιδρυτικών της εταιρειών, 

λόγω του ότι αποτελούν τμήμα της ίδιας επιχείρησης σύμφωνα με τους κανόνες περί 

ελέγχου συγκεντρώσεων
31

.  

Τέλος, η απόκτηση ελέγχου μιας επιχείρησης, χωρεί και από φυσικά 

πρόσωπα, όταν το φυσικό πρόσωπο ασκεί ήδη αποκλειστικό ή κοινό έλεγχο άλλης 

επιχείρησης, περίπτωσης που προβλέπεται στη διάταξη της παρ.1 περ. β’ του 

Κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Έτσι, ως συμμετέχουσα επιχείρηση σε 

πράξη συγκέντρωσης θεωρείται και το φυσικό πρόσωπο ενώ ο υπολογισμός του 

κύκλου εργασιών του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών των 

επιχειρήσεων των οποίων τον έλεγχο και ασκεί.  

2.γ. Η έννοια του «κύκλου εργασιών» 

 Η έννοια του κύκλου εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, όπως 

αυτή δίδεται στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 του (ΕΚ) 139/2004 «περιλαμβάνει 

τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους και 

που αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους», αφαιρουμένων των 

εκπτώσεων επί των πωλήσεων, του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και λοιπών 

άλλων φόρων που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών, 

δηλαδή, αφορά τις καθαρές πωλήσεις μιας επιχείρησης. Στόχος, δε, της διατάξεως 

                                                           
31

 Βλ. ό.π. σελ. 768. 
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αυτής είναι η προσαρμογή του κύκλου εργασιών κατά τρόπο ώστε να μπορεί να 

αντανακλά την πραγματική οικονομική ισχύ της επιχείρησης
32

. 

2.δ. Η έννοια του ελέγχου
33

 

Η έννοια του ελέγχου μιας επιχείρησης ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του 

κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού 

της δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Ο δε έλεγχος αυτός, απορρέει από δικαιώματα, 

συμβάσεις , ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονομένα είτε σε συνδυασμό με άλλα και 

λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη 

δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, και 

ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί του συνόλου ή μέρους των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που 

δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των 

αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης. Κατά δε την παρ. 3 του ιδίου ως άνω 

άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από πρόσωπα ή επιχειρήσεις τα οποία: α) είναι 

υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή χωρίς να 

είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται 

να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 

Ο όρος «πρόσωπο» περιλαμβάνει πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

καθώς και τα φυσικά πρόσωπα. Κατά κανόνα, έλεγχο αποκτούν πρόσωπα ή 

επιχειρήσεις που είναι υποκείμενα δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από συμβάσεις που 

τους παρέχουν έλεγχο (άρθρο 3 παρ. 3 στοιχ. α΄). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, 

όπου ο τυπικός κάτοχος ελέγχουσας συμμετοχής δεν συμπίπτει με το πρόσωπο ή την 

επιχείρηση που έχει πράγματι ουσιαστική εξουσία να ασκεί τα δικαιώματά που 

απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν, μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση για την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής 

και έχει έτσι την εξουσία άσκησης δικαιωμάτων, από τα οποία και απορρέει ο 

έλεγχος, μέσω, όμως του τρίτου προσώπου ή επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο 

έλεγχος αποκτάται εμμέσως από την επιχείρηση που βρίσκεται στην πραγματικότητα 

                                                           
32

 Βλ. έτσι σε Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 
95/01), παρ. 164,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL (τελ. Επισκόπηση 27-09-2017). 
33

 Βλ. ό.π. σε παρ. 11-15. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
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πίσω από την πράξη και ασκεί όντως την εξουσία ελέγχου της επιχείρησης-στόχου 

[άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β)]. 

Δοθέντος ότι, ο έλεγχος δύναται να είναι είτε άμεσος, όταν αυτός αποκτάται 

από φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που είναι υποκείμενα δικαιωμάτων ή δικαιούχοι 

από σχετικές συμβάσεις που τους παρέχουν το δικαίωμα του ελέγχου, είτε έμμεσος 

όταν δεν συμπίπτει το πρόσωπο ή η επιχείρηση που έχει τυπικά μια ελέγχουσα 

συμμετοχή με το πρόσωπο ή την επιχείρηση που ασκεί εν τοις πράγμασι τα 

δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί 

ποια από τις δύο μορφές ελέγχου υφίσταται, μπορεί, κατά περίπτωση, να ληφθούν 

υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και 

αξιολογούμενα κατά περίπτωση, οι μετοχές, οι συμβατικές σχέσεις, οι πηγές 

χρηματοδότησης ή ακόμη και οι οικογενειακοί δεσμοί. 

Ειδικά ζητήματα μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου από 

αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια λαμβάνουν συχνά τη νομική μορφή 

ετερόρρυθμων εταιρειών, στις οποίες οι επενδυτές συμμετέχουν ως ετερόρρυθμοι 

εταίροι και κατά κανόνα δεν ασκούν έλεγχο, ούτε ατομικά ούτε συλλογικά. Τα 

αμοιβαία κεφάλαια, συνήθως αποκτούν τις μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που 

εξασφαλίζουν έλεγχο επί των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους. Ανάλογα με τις 

συνθήκες, ο έλεγχος κατά κανόνα ασκείται από την εταιρεία επενδύσεων η οποία 

συνέστησε το αμοιβαίο κεφάλαιο, δεδομένου ότι το τελευταίο συνήθως αποτελεί 

αυτό καθαυτό ένα απλό επενδυτικό όχημα. Σε πιο εξαιρετικές περιπτώσεις, ο έλεγχος 

μπορεί να ασκείται από το ίδιο το αμοιβαίο κεφάλαιο.   

Από το ίδιο το περιεχόμενο της διάταξης της παρ.2 του άρθρου 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 και από την Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα 

δικαιοδοσίας του κανονισμού προκύπτει ότι, δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη ότι 

καθοριστικός επηρεασμός της δραστηριότητας μιας επιχείρησης ασκείται πράγματι ή 

ότι θα ασκηθεί στο μέλλον. Είναι αρκετό να παρέχεται η δυνατότητα επηρεασμού της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης, μέσω της απόκτησης του ελέγχου στο σύνολο ή σε 

τμήματα αυτής. Βέβαια η δυνατότητα επηρεασμού θα πρέπει να είναι πραγματική. 

Στην ίδια ως άνω διάταξη του άρθρου 3 του κανονισμού ορίζεται ότι, η 

δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού μιας επιχείρησης μπορεί να απορρέει από 

δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και 
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λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πραγματικές ή νομικές συνθήκες. Επομένως, για το 

εάν μια πράξη οδηγεί στην απόκτηση ελέγχου θα πρέπει να εξεταστεί σε νομικό ή 

πραγματικό επίπεδο ή ακόμη και στα δύο.  

Στην πράξη, το πλέον σύνηθες μέσο απόκτησης ελέγχου είναι η απόκτηση 

μετοχών, ενδεχομένως σε συνδυασμό με τη συμφωνία των μετόχων, σε περίπτωση 

κοινού ελέγχου, ή με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μιας άλλης επιχείρησης. 

Έλεγχος, δύναται να αποκτηθεί και με συμβατική σχέση, εφόσον, βέβαια, δυνάμει 

της συμβάσεως αποκτάται ο έλεγχος της διοίκησης και των πόρων μιας άλλης 

επιχείρησης, όπως στην περίπτωση απόκτησης μετοχών ή στοιχείων του ενεργητικού. 

Ένα άλλο στοιχείο, που πρέπει να συντρέχει στις περιπτώσεις που ο έλεγχος 

αποκτάται δυνάμει συμβατικής σχέσεως είναι και η διάρκεια της συμβάσεως, η οποία 

θα πρέπει να είναι μεγάλη ( συνήθως χωρίς δυνατότητα πρόωρης καταγγελίας εκ 

μέρους του συμβαλλόμενου που παραχωρεί τα συμβατικά δικαιώματα), προκειμένου 

να θεωρηθεί ότι  αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρθρωτική μεταβολή στην 

αγορά. 

Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ως άνω 

Κανονισμού, ο έλεγχος μπορεί να απορρέει και από άλλα μέσα. Έτσι οικονομικοί 

δεσμοί μπορεί να συντείνουν καθοριστικά στην απόκτηση του ελέγχου.  

Στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο β΄ του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, 

ορίζεται ότι ο έλεγχος μπορεί να αποκτηθεί με σύμβαση ή με «άλλο τρόπο». Με τη 

διάταξή του αυτή, ο κανονισμός καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες, όπου η απόκτηση 

ελέγχου μπορεί να υπάρξει, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί δεδηλωμένη πρόθεση 

των μερών ή εάν ο αποκτών διαδραματίζει παθητικό μόνο ρόλο, και η απόκτηση του 

ελέγχου καθορίζεται από ενέργειες τρίτων. 

2.δ.i Αποκλειστικός έλεγχος
34

 

Αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται, εάν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να 

επηρεάσει καθοριστικά μια άλλη επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει, όταν η αποκλειστικά 

ελέγχουσα επιχείρηση έχει την εξουσία να καθορίζει τις στρατηγικές εμπορικές 

αποφάσεις της άλλης επιχείρησης. Η εξουσία αυτή, εξασφαλίζεται συνήθως με την 

απόκτηση της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου σε μια εταιρεία. Απόκτηση, 

                                                           
34

 Βλ. ό.π. παρ. 54-61. 
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όμως, αποκλειστικού ελέγχου υπάρχει και όταν ένας μόνο μέτοχος είναι σε θέση να 

προβάλλει αρνησικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις μιας επιχείρησης, αλλά δεν έχει, 

από μόνος του, την εξουσία να επιβάλει τις εν λόγω αποφάσεις (αρνητικός 

αποκλειστικός έλεγχος).  

Ο αποκλειστικός έλεγχος μπορεί να αποκτηθεί de iure, όταν μια επιχείρηση 

αποκτά την πλειοψηφία  των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρείας. Η απόκτηση της  

πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας δεν εγγυάται την απόκτηση του 

ελέγχου αυτής, εάν δεν αποκτάται και η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφων. Στις 

περιπτώσεις, όμως, που από το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται ενισχυμένη 

πλειοψηφία για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, η απόκτηση απλής πλειοψηφίας 

των δικαιωμάτων ψήφου είναι δυνατόν να μην παρέχει την εξουσία καθορισμού 

στρατηγικών αποφάσεων.  

Η άσκηση, όμως, του αποκλειστικού ελέγχου δύναται να ασκείται και de facto 

από έναν μειοψηφούντα μέτοχο μιας εταιρείας. Αυτό συμβαίνει, όταν μέτοχος έχει 

πολλές πιθανότητες να εξασφαλίσει πλειοψηφία στις συνελεύσεις των μετόχων, λόγω 

του επιπέδου της συμμετοχής του και της παρουσίας των μετόχων στις συνελεύσεις 

κατά τα προηγούμενα χρόνια. Για να εκτιμηθεί η άσκηση του αποκλειστικού ελέγχου 

με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος κατανομής των ψήφων κατά το 

παρελθόν, εξετάζονται οι προοπτικές και εκτιμώνται οι αναμενόμενες μεταβολές 

στην παρουσία   των μετόχων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον κατόπιν της 

συγκέντρωσης.  Περαιτέρω, εκτιμάται η θέση και ο ρόλος των άλλων μετόχων, 

λαμβανομένων υπόψη  κριτηρίων, τα οποία εξετάζονται κατά περίπτωση.  

2.δ.ii Κοινός έλεγχος
35

 

Κοινός έλεγχος υφίσταται, όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα 

έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μια άλλη επιχείρησης. 

Όταν, δηλαδή, διαθέτουν την εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την 

εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Η διαφορά της άσκησης του 

κοινού ελέγχου από αυτή του αποκλειστικού, έγκειται στο ότι, ο κοινός έλεγχος 

συνίσταται στην πρόκληση αδιεξόδου στη λειτουργία μιας επιχείρησης, λόγω της 

εξουσίας ενός ή περισσοτέρων μητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις 

                                                           
35

 Βλ. ό.π. σε παρ. 62-82 
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προτεινόμενες στρατηγικές αποφάσεις, ενώ ο αποκλειστικός παρέχει εξουσία 

καθορισμού των στρατηγικών αποφάσεων σε μια επιχείρηση από συγκεκριμένο 

μέτοχο. Κοινός έλεγχος, λοιπόν, υπάρχει, εφόσον οι μέτοχοι (μητρικές εταιρείες) 

πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την 

ελεγχόμενη επιχείρηση (κοινή επιχείρηση).  

Η απόκτηση του ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται de jure ή de facto, 

συναντάται, δε, συνήθως με τις κατωτέρω μορφές : α) όταν τα δικαιώματα ψήφου 

στην κοινή επιχείρηση ανήκουν εξίσου σε δύο μόνο μητρικές επιχειρήσεις 

(σαφέστερη μορφή κοινού ελέγχου), β) όταν δεν υπάρχει ισότητα ψήφων ή 

εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων μεταξύ των δύο μητρικών εταιρειών ή 

υπάρχουν περισσότερες από δύο μητρικές επιχειρήσεις, αλλά οι μειοψηφούντες 

μέτοχοι έχουν πρόσθετα δικαιώματα (προβλεπόμενα στο καταστατικό της κοινής 

επιχείρησης ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων), τα οποία 

τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σημασία 

για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Τα,δε, 

δικαιώματα αρνησικυρίας, η άσκηση των οποίων συνεπάγεται κοινό έλεγχο, αφορούν 

συνήθως αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, σημαντικές επενδύσεις ή διορισμός των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών
36

 και γ) όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις που αποκτούν μειοψηφικές 

συμμετοχές σε άλλη επιχείρηση και ενώ δεν έχουν ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας, 

αποκτούν εν τέλει τον κοινό έλεγχο της επιχείρησης, λόγω του ότι κατέχουν από 

κοινού την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου και ενεργούν πάντοτε μαζί κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους. Η απόκτηση κοινού ελέγχου με τον τρόπο 

αυτόν συντελείται, συνήθως, μετά από νομικά δεσμευτική συμφωνία, δυνάμει της 

οποίας οι μέτοχοι της μειοψηφίας μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους σε μια (από 

κοινού ελεγχόμενη) εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding company) ή αναλαμβάνουν τη 

δέσμευση να ενεργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Δεν αποκλείεται όμως, η συλλογική 

δράση των μειοψηφούντων μετόχων να προκύπτει εκ των πραγμάτων (de facto), στην 

περίπτωση που υπάρχει σύγκλιση των κοινών τους συμφερόντων, με συνέπεια να 

πρέπει να ακολουθούν κοινή πολιτική κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές στις οποίες υφίσταται σχέση εξάρτησης μεταξύ των 

                                                           
36

 Τα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται συνήθως στη μειοψηφία των μετόχων προκειμένου 
να προστατεύσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα ως επενδυτών στην κοινή επιχείρηση, δεν 
συνεπάγεται ότι αυτά οδηγούν στην απόκτηση κοινού ελέγχου από του μειοψηφούντες μετόχους. 
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ιδρυτικών εταιρειών, στα θέματα της στρατηγικής και οικονομικής πολιτικής της 

κοινής επιχείρησης
37

,
38

.  

Απόκτηση κοινού ελέγχου εκ των πραγμάτων (de facto), προκύπτει και όταν 

υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης ενός πλειοψηφούντος μετόχου από έναν 

μειοψηφούντα, όπως για παράδειγμα όταν η κοινή επιχείρηση εξαρτάται από 

οικονομική και χρηματοδοτική άποψη από τον μειοψηφούντα μέτοχο ή όταν μόνο ο 

μειοψηφών μέτοχος έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη λειτουργία της κοινής 

επιχείρησης και έτσι κατέχει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της, ενώ ο 

πλειοψηφών μέτοχος είναι απλώς χρηματοδότης επενδυτής
39

. 

Στο σημείο αυτό, και μετά από όλα τα ανωτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι ο 

κανονισμός (ΕΚ)139/2004 ρυθμίζει, εκτός από τις πράξεις που οδηγούν σε απόκτηση 

αποκλειστικού ή κοινού ελέγχου, και αυτές που οδηγούν σε μεταβολές στην ποιότητα 

του ελέγχου.  

Μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου που οδηγεί σε συγκέντρωση προκύπτει, 

πρώτον, εφόσον υπάρξει εναλλαγή αποκλειστικού και κοινού ελέγχου και δεύτερον 

σε περιπτώσεις κοινού ελέγχου πριν και μετά την πράξη, εάν σημειωθεί αύξηση του 

αριθμού ή της ταυτότητας των ελεγχόντων μετόχων.  

2.δ.iii. Αντικείμενο ελέγχου
40

 

Στη παράγραφο 1 στοιχείο β’ του άρθρου 3, του κανονισμού συγκεντρώσεων  

προβλέπεται ότι, αντικείμενο του ελέγχου μπορεί να είναι μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις, ή τμήματα αυτών, που αποτελούν νομικές οντότητες ή τα στοιχεία 

ενεργητικού των επιχειρήσεων, ή ορισμένα από τα στοιχεία αυτά. Για να θεωρηθεί ως 

πράξη συγκέντρωσης η  απόκτηση ελέγχου επί των στοιχείων ενεργητικού, θα πρέπει 

τα στοιχεία αυτά να αποτελούν το σύνολο ή τμήμα μιας επιχείρησης, ήτοι να 

                                                           
37

 Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η συνεισφορά κάθε ιδρυτικής επιχείρησης στην κοινή επιχείρηση 
είναι ζωτική για τη λειτουργία της (π.χ. ειδικές τεχνολογίες, τοπική τεχνογνωσία ή συμφωνίες 
προμήθειας. 
38

 Βλ. έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς, Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων, παρ. 17, σε Επιμέλεια 
Δ.Ν.Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, εκδ. Νομική Βιβλιοθήλη, έκδοση 2013, 
σελ.760. 
39

 Βλ. έτσι σε Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 
95/01), παρ. 78,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL (τελ. Επισκόπηση 27-09-2017). 
40

 Βλ. ό.π. σε παρ. 24. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
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συνιστούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα με παρουσία στην αγορά, της οποίας 

μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς ο κύκλος εργασιών. 

 Ως πράξη συγκέντρωσης, μπορούν, περαιτέρω, να θεωρηθούν και η 

μεταβίβαση της πελατείας μιας επιχείρησης καθώς και η μεταβίβαση που 

περιορίζεται σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού, όπως σήματα, διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά 

συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα με κύκλο εργασιών στην αγορά. Πάντως, η 

μεταβίβαση αδειών εκμετάλλευσης για σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς επιπλέον στοιχεία ενεργητικού, μπορεί 

να θεωρηθεί ότι συνιστά πράξη συγκέντρωσης, μόνο, εάν οι άδειες εκμετάλλευσης 

είναι αποκλειστικές, τουλάχιστον για ορισμένη εδαφική περιοχή και η μεταβίβασή 

τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της δραστηριότητας που παράγει τον 

κύκλο εργασιών. 

2.ε. Μόνιμη Μεταβολή 

Στο περιεχόμενο της διατάξεως της παρ.1 του άρθρο 3 του κανονισμού 

συγκεντρώσεων, ορίζεται ότι μια πράξη θεωρείται συγκέντρωση, όταν από αυτήν 

προκαλείται μόνιμη μεταβολή στον έλεγχο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 

κατά συνέπεια στη διάρθρωση της αγοράς. Επομένως, ο κανονισμός συγκεντρώσεων, 

δεν εφαρμόζεται στις  πράξεις που επιφέρουν προσωρινή μόνο μεταβολή του ελέγχου 

μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 

Μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, δύναται να προκύψει και όταν οι όποιες 

συμφωνίες συνάπτονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση όμως 

ότι είναι ανανεώσιμες. Ακόμη και συμφωνίες που προβλέπουν ορισμένη καταληκτική 

ημερομηνία, αν το καλυπτόμενο χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλο, είναι 

δυνατόν να οδηγήσουν σε μόνιμη μεταβολή του ελέγχου των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων και άρα να συντελείται τοιουτοτρόπως πράξη συγκέντρωσης. 

3. Κοινές επιχειρήσεις με πλήρη λειτουργική αυτονομία (full-function joint 

ventures). 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού 

(ΕΚ)139/2004, συγκέντρωση συνιστά και η δημιουργία κοινής επιχείρησης που 
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υπόκειται στον κοινό έλεγχο δύο ή περισσοτέρων ιδρυτικών εταιρειών και η οποία 

εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας
41

. 

Μια κοινή επιχείρηση, για να γίνει δεκτό ότι διαθέτει λειτουργική αυτονομία, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις συνήθεις λειτουργίες μιας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά. Θα πρέπει, δηλαδή, η κοινή 

επιχείρηση να έχει διοίκηση που να επιλαμβάνεται των καθημερινών λειτουργιών της 

και πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, ιδίως χρηματοδότηση, προσωπικό και 

περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα), προκειμένου να ασκεί σε μόνιμη βάση 

τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στον τομέα που προβλέπει η συμφωνία 

σύστασης κοινής επιχείρησης. Όταν η κοινή επιχείρηση αναλαμβάνει μόνο μία ειδική 

λειτουργία στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ιδρυτικών 

επιχειρήσεων, χωρίς να έχει δική της πρόσβαση ή παρουσία στην αγορά, δεν 

θεωρείται ότι έχει λειτουργική αυτονομία. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με τις 

κοινές επιχειρήσεις που περιορίζονται στην έρευνα και ανάπτυξη ή στην παραγωγή. 

Αυτού του είδους οι κοινές επιχειρήσεις διαδραματίζουν βοηθητικό ρόλο για τις 

δραστηριότητες των ιδρυτικών τους εταιρειών. Το ίδιο ισχύει και όταν η κοινή 

επιχείρηση περιορίζεται κατά βάση στη διανομή ή στις πωλήσεις προϊόντων των 

ιδρυτικών της εταιρειών και, άρα, ενεργεί κυρίως ως αντιπρόσωπος πωλήσεων
42

. 

Σημειωτέον, είναι ότι, όταν διατηρείται και πέραν του αρχικού σταδίου 

δημιουργίας της κοινής επιχείρησης, η ουσιαστική παροχή υπηρεσιών, πωλήσεων ή 

αγορών μεταξύ των ιδρυτικών εταιρειών και της κοινής επιχείρησης, τότε 

πιθανολογείται βάσιμα ότι η κοινή επιχείρηση δεν είναι λειτουργικά αυτόνομη. Το 

χρονικό, δε, διάστημα εντός του οποίου δικαιολογείται η ως άνω σχέση μεταξύ των 

ιδρυτικών εταιρειών και της κοινής επιχείρησης, χωρίς να υφίσταται ο κίνδυνος να 

θεωρηθεί ως μη αυτόνομη λειτουργικά, ανέρχεται συνήθως έως και τρία έτη. Σε κάθε 

περίπτωση, το μέγεθος και η σπουδαιότητα της εξάρτησης της κοινής επιχείρησης 

από τις ιδρυτικές, προκειμένου να ερευνηθεί η λειτουργική της ή μη αυτονομία, 

εξετάζεται κατά περίπτωση
43

.  
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 Βλ. έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς, Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων, παρ. 17, σε Επιμέλεια 
Δ.Ν.Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, εκδ. Νομική Βιβλιοθήλη, έκδοση 2013, 
σελ.761. 
42

 Βλ. ό.π. σελ 762. 
43

 Βλ. ό.π. σελ. 762. 
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Στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει αναφορά στις κοινές εκείνες επιχειρήσεις, οι 

οποίες πραγματοποιούν σημαντικές πωλήσεις ή αγορές σε μόνιμη βάση προς τις 

ιδρυτικές εταιρείες, πέραν του ως άνω αναφερομένου μεταβατικού σταδίου, η 

λειτουργική αυτονομία των οποίων είναι αμφισβητήσιμη. Δεν αποκλείεται, όμως, 

εφόσον, αυτές έχουν ενεργό ρόλο στην εκάστοτε αγορά και εφόσον συναλλάσσονται 

με τις ιδρυτικές εταιρείες με ανταγωνιστικές διαδικασίες (σύμφωνα με τους συνήθεις 

εμπορικούς όρους), να θεωρηθεί ότι διαθέτουν λειτουργική αυτονομία στην άσκηση 

της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Για να αξιολογηθεί, περαιτέρω, η κοινή 

επιχείρηση ως λειτουργικά αυτόνομη θα πρέπει να έχει τους αναγκαίους πόρους και 

τη δυνατότητα να εξασφαλίζει σημαντικό ποσοστό του εφοδιασμού της όχι μόνο από 

τις ιδρυτικές της εταιρείες, αλλά και από άλλες ανταγωνιστικές πηγές
44

. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι, για να θεωρηθεί ως συγκέντρωση η 

σύσταση της κοινής επιχείρησης, θα πρέπει αυτή να έχει συσταθεί για να λειτουργεί 

σε μόνιμη βάση. Η σύσταση κοινής επιχείρησης με σκοπό να λειτουργήσει για 

σύντομο χρονικό διάστημα ή για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου δεν 

θεωρείται ότι λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Δεν αποκλείεται, όμως, η κοινή επιχείρηση 

να θεωρηθεί ως λειτουργικά αυτόνομη, ακόμη και αν το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας της είναι συγκεκριμένης διάρκειας, αν η διάρκεια αυτή είναι ικανή να 

επιφέρει μόνιμη μεταβολή στη διάρθρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
45

. Το 

χρονικό διάστημα λειτουργίας της, όταν ορίζεται συγκεκριμένης διάρκειας από την 

ίδρυση ακόμη της κοινής επιχείρησης πρέπει να είναι ικανό να επιφέρει μόνιμη 

μεταβολή στη διάρθρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
46

. 

4.  Το στοιχείο της κοινοτικής διάστασης- κατώτατα όρια κύκλου εργασιών 

Το πεδίο εφαρμογής του (ΕΚ) 139/2004 καθορίζεται σύμφωνα με τη 

γεωγραφική έκταση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 

περιορίζεται με όρια ποσοτικού χαρακτήρα, ώστε να καλύπτει μόνο τις 

συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική διάσταση. 
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 Βλ. ό.π. σελ.762-763. 
45

 Βλ.ό.π. σελ 763. 
46

 Βλ. υπόθεση COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV της 30ής Απριλίου 2003, 
όπου κρίθηκε επαρκές χρονικό διάστημα 12 ετών· υπόθεση COMP/M.2632 — Deutsche Bahn/ECT 
International/United Depots/JV της 11ης Φεβρουαρίου 2002, με διάρκεια σύμβασης οκτώ ετών. Στην 
υπόθεση COMP/M.3858 Lehman Brothers/Starwood/Le Meridien της 20ής Ιουλίου 2005, η Επιτροπή 
ενέκρινε επαρκή μια ελάχιστη περίοδο 10-15 ετών, αλλά όχι μια περίοδο τριών ετών. 
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Η διαπίστωση της κοινοτικής διαστάσεως μιας συγκέντρωσης, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, με συνέπεια να υπόκειται 

αυτή στον προληπτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γίνεται με βάση δύο 

κριτήρια (άρθρο 1 παράγραφοι 1,3 του κανονισμού): Α) Βασικό κριτήριο : Μια 

συγκέντρωση έχει κοινοτική διάσταση όταν σωρευτικά: α) Ο κύκλος εργασιών που 

πραγματοποιούν σε παγκόσμια κλίμακα όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

υπερβαίνει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και β) Δύο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν καθεμία χωριστά εντός της Κοινότητας 

συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ, εκτός εάν κάθε μια από 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί άνω των δύο τρίτων του συνολικού 

κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το αυτό κράτος μέλος. Β) Εναλλακτικό 

κριτήριο (διασυνοριακές συγκεντρώσεις) Ακόμη κι όταν μια συγκέντρωση δεν 

υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του ως άνω βασικού κριτηρίου, αυτή έχει κοινοτική 

διάσταση εφόσον σωρευτικά: α) ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν 

όλες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, β) ο 

συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν όλες οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τρία τουλάχιστον κράτη μέλη, υπερβαίνει τα 100 

εκατομμύρια ευρώ, γ) σε κάθε ένα από τα τρία τουλάχιστον κράτη μέλη που 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του στοιχείου β΄, δύο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο 

εργασιών άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και δ) δύο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μια χωριστά, εντός της 

Κοινότητας συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ
47

. 

Ωστόσο, εάν κάθε μια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιεί 

άνω των δύο τρίτων του συνολικού κοινοτικού κύκλου εργασιών της σε ένα και το 

αυτό κράτος μέλος (κανόνας των δύο τρίτων), τότε η συγκέντρωση αυτή δεν 

θεωρείται ότι έχει κοινοτική διάσταση. Ο κανόνας αυτός, με βάση την αρχή της 

επικουρικότητας, περιορίζει την αρμοδιότητα της κοινότητας, εξαιρώντας τις 

συγκεντρώσεις εκείνες με αμιγώς εθνικό χαρακτήρα
48

. 

                                                           
47

 Βλ. Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμητου και Ελεύθερου), εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα -
Θεσσαλονίκη, 6

η
 έκδοση, 2011, Μέρος Β΄, Κεφ. 4, παρ. 652.  

48
 Βλ. έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς, Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων, παρ. 17, σε Επιμέλεια 

Δ.Ν.Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, εκδ. Νομική Βιβλιοθήλη, έκδοση 2013, 
σελ.765. 
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5. Οι έννοιες της σχετικής αγοράς και της δεσπόζουσας θέσης. 

Δοθέντος ότι, στην αξιολόγηση των συγκεντρώσεων που εμπίπτουν στον 

Κοινοτικό κανονισμό συγκεντρώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 

συμβατές με την κοινή αγορά, περιλαμβάνονται οι έννοιες της σχετικής αγοράς και 

αυτή της δεσπόζουσας θέσης, πρέπει να γίνει ειδική αναφορά σε αυτές.  

Η σχετική αγορά, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται ζητήματα 

ανταγωνισμού, και επομένως και ο έλεγχος μιας συγκέντρωσης, προσδιορίζεται με 

τον συνδυασμό της αγοράς του σχετικού προϊόντος και της γεωγραφικής αγοράς. Η 

αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που 

είναι δυνατόν να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, 

λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται
49

.  

Όσον αφορά, δε, στον ορισμό της σχετική αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβληματική της ύπαρξης δευτερογενών αγορών 

(aftermarkets), ήτοι αγορά προϊόντων/υπηρεσιών που συνδέονται με κάποιο 

πρωτογενές προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, έχει σημασία το κατά πόσο η 

δευτερογενής αγορά είναι μια διακριτή αγορά. Κι αυτό, γιατί έχει άμεση πρακτική 

εφαρμογή στον υπολογισμό των μεριδίων της αγοράς, καθώς δεν αποκλείεται μια 

επιχείρηση να έχει μεσαία θέση στην πρωτογενή αγορά ενώ στη δευτερογενή να έχει 

μονοπωλιακού ύψους μερίδια. Στην υπόθεση  Hugin, η Επιτροπή δέχθηκε, 

προκειμένου να οδηγηθεί σε κατάφαση δεσπόζουσας θέσης, ότι τα ανταλλακτικά 

μηχανήματα για ταμειακές μηχανές της ομώνυμης επιχείρησης αποτελούσαν διακριτή 

αγορά, όπου αυτή κατείχε μονοπωλιακή θέση, αφού οι ταμειακές μηχανές δεν 

λειτουργούσαν με ανταλλακτικά άλλης μάρκας
50

. 

 Η σχετική γεωγραφική αγορά, περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών 

και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να 

                                                           
49

 Βλ. έτσι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους 
σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03)  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL  
50

 Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Γ’ 
Έκδοση, 2014,Κεφ. IV., Παρ.Δ. 2., σελ. 195. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL
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διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του 

ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά
51

. 

Η έννοια της δεσπόζουσας θέσης δεν δίδεται ως ορισμός από τον νομοθέτη. Η 

έννοια της διαμορφώθηκε από τη νομολογία. Στην υπόθεση «United Brands»
52

 το 

ΔΕΚ έδωσε τον κατωτέρω ορισμό  «Η δεσπόζουσα θέση σχετίζεται με μια θέση 

οικονομικής ισχύος που απολαύει μια επιχείρηση, η οποία της επιτρέπει να εμποδίζει 

τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά δίδοντάς της 

τη δύναμη να συμπεριφέρεται σε ένα σημαντικό ποσοστό ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές της, τους πελάτες της και τελικώς από τους καταναλωτές». 

Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της δεσπόζουσας θέσεως μιας επιχείρησης, ο 

έλεγχος γίνεται σε μία ορισμένη αγορά και οριοθετημένη τόσο ως προς τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών) όσο και γεωγραφικά (σχετική 

γεωγραφική αγορά).  

Στην αιτιολογική σκέψη του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, 

αναφέρεται ότι, επειδή οι συγκεντρώσεις επιδρούν στην ολιγοπωλιακή διάρθρωση 

των αγορών είναι αναγκαία η διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού 

στις αγορές αυτές.  

Υπό ορισμένες συνθήκες, οι συγκεντρώσεις που έχουν ως συνέπεια την 

εξάλειψη σημαντικών πιέσεων ανταγωνισμού που είχαν ασκηθεί μεταξύ των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης επί 

των λοιπών ανταγωνιστών, μπορεί, ακόμη κι αν δεν υφίσταται συντονισμός μεταξύ 

των μελών του ολιγοπωλίου, να οδηγήσουν σε σημαντική παρακώλυση του 

ανταγωνισμού. Η έννοια, δε, της σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού στις 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του κοινοτικού κανονισμού 

συγκεντρώσεων θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εκτεινόμενη, πέρα από την έννοια της 

δεσπόζουσας θέσης, μόνο στις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις μιας συγκέντρωσης 

που προκύπτουν από τη μη συντονισμένη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δεν 
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 Βλ. έτσι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους 
σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03)  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL  
52

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027 και Τριανταφυλλάκης, 
ό.π. σελ.190. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A61976CJ0027
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έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Έτσι, όσον αφορά την αξιολόγηση μιας 

συγκέντρωσης ως προς τη συμβατότητα της με την κοινή αγορά, ο κοινοτικός 

κανονισμός συγκεντρώσεων καθιερώνει την αρχή, σύμφωνα με την οποία 

κηρύσσεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά κάθε συγκέντρωση με κοινοτική 

διάσταση που παρακωλύει σημαντικά την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, 

ιδίως, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης μιας δεσπόζουσας θέσης στην 

κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της
53

. 

6. Ουσιαστική Αξιολόγηση των Συγκεντρώσεων 

Η υιοθέτηση του κριτηρίου της σημαντικής παρακώλυσης του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού «Κριτήριο SIEC», αντί του κριτηρίου της 

δεσπόζουσας θέσης που προβλέπονταν στο προγενέστερο κανονισμό ΕΟΚ 4039/89, 

αποτελεί την πιο σημαντική καινοτομία του κανονισμού (ΕΚ)139/2004, αποσκοπεί δε 

τόσο στην κάλυψη των κενών που παρουσίαζε το κριτήριο της δεσπόζουσας θέσης 

όσο και σε μια μετριοπαθή αλλαγή του καθεστώτος αξιολόγησης των 

συγκεντρώσεων, προκειμένου να συντηρηθεί η ασφάλεια δικαίου και να μην 

ανατραπεί το δεδικασμένο της μακρόχρονης νομολογίας των Ευρωπαϊκών 

Δικαστηρίων και πρακτικής της Επιτροπής υπό το προγενέστερο κριτήριο.  

6.α. SIEC TEST – Σημαντική Παρακώλυση Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, με το κριτήριο “SIEC” υπάγονται στην απαγόρευση του 

(ΕΚ)139/2004 και συγκεντρώσεις στην πολύ συγκεκριμένη κατάσταση ολιγοπωλίου, 

όπου δεν υπάρχει συμπαιγνία  εκ μέρους των επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, 

δεν θα απαιτείται, πλέον, η απόδειξη ομοιόμορφης  συντονισμένης ή συνειδητής 

παράλληλης συμπεριφοράς που προκύπτει από τη μονομερή προσαρμογή της 

συμπεριφοράς του ενός στη συμπεριφορά του άλλου, όπως απαιτούσε το 

Πρωτοδικείο στην υπόθεση Airtours, εφαρμόζοντας το κριτήριο της δεσπόζουσας 

θέσης Το κριτήριο “SIEC” επικεντρώνεται περισσότερο στα αποτελέσματα μιας 

συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, παρά στη δομή της αγοράς. Στον κανονισμό ΕΚ 

139/2004 η δημιουργία ή η ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης αποτελεί ειδική 

περίπτωση της σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού, ενώ αντίθετα στον 

προγενέστερο κανονισμό η ύπαρξη της δεσπόζουσας θέσης αποτελούσε προϋπόθεση 
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 Βλ. έτσι Αιτιολογική Σκέψη Καν. 139/2004, παρ. 25 και αρ. 2 παρ.3 του (ΕΚ) 139/2004. 
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για τη σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού, η δε, σημαντική παρακώλυση του 

ανταγωνισμού θεωρείτο αποτέλεσμα της δεσπόζουσας θέσης. Το νέο κριτήριο 

αξιολόγησης των συγκεντρώσεων καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις 

συγκεντρώσεων με αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα και περιλαμβάνει πλέον και 

εκείνες τις συγκεντρώσεις σε ολιγοπωλιακές αγορές, όπου το αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωσης είναι μια επιχείρηση που δεν έχει τα κλασσικά χαρακτηριστικά μιας 

επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση στην αγορά (δηλαδή δεν είναι πολύ μεγαλύτερη 

επιχείρηση από ότι οι υπόλοιπες στην αγορά)
54

. 

6.β.  Οριζόντιες Συγκεντρώσεις  

Η μεγάλη πλειονότητα των σημαντικών ζητημάτων ανταγωνισμού που 

συνδέονται με τις συγχωνεύσεις προκύπτει στις οριζόντιες συγκεντρώσεις
55

. 

Οριζόντια συγκέντρωση είναι μία συγκέντρωση που λαμβάνει χώρα μεταξύ 

επιχειρήσεων που είναι ανταγωνιστές στο ίδιο επίπεδο παραγωγής ή /και διανομής 

ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, δηλαδή στην ίδια σχετική αγορά.
56

  

Μια συγκέντρωση, δύναται να οδηγήσει σε μονομερή και σε συλλογική δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά. Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι οριζόντιες 

συγκεντρώσεις ενδέχεται να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό, ιδίως με τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: 

α) καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μια ή περισσότερες 

επιχειρήσεις. Οι συγχωνευθείσες εταιρίες, ως εκ τούτου, θα έχουν αυξημένη ισχύ 

στην αγορά χωρίς να καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους 

(περιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς)  

β) μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού, ούτως ώστε επιχειρήσεις που 

προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να 

τη συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Μια συγκέντρωση μπορεί, επίσης, να καταστήσει το 

συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που 
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 Βλ. έτσι Γ. Σταμούλης, Ο νέος Κανονισμός Συγκντρώσεων 139/2004 της ΕΕ, σελ. 786, ΔΕΕ 7/2005. 
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 International Competition Network - Merger Guidelines Workbook, para. 

1.6  http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf  
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 International Competition Network - Merger Guidelines Workbook, para. 

3.4  http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf 

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf
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συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις 

συντονισμένης συμπεριφοράς).
57

 

6.β.i Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς 

 Μια συγκέντρωση, μπορεί να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό στην αγορά, καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε έναν ή 

περισσότερους πωλητές, οι οποίοι ως εκ τούτου έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά. Το 

πλέον άμεσο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης θα είναι ο περιορισμός του 

ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, αν πριν 

από τη συγκέντρωση μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχε αυξήσει τις τιμές 

της, θα μειωνόταν σε κάποιο βαθμό οι πωλήσεις της προς την άλλη συμμετέχουσα 

επιχείρηση. Με τη συγχώνευση καταργείται αυτή η συγκεκριμένη πίεση. Οι 

επιχειρήσεις που δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση και δραστηριοποιούνται στην 

ίδια αγορά, μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη μείωση της ανταγωνιστικής 

πίεσης που προκύπτει από τη συγκέντρωση, δεδομένου ότι η αύξηση των τιμών των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων ενδέχεται να στρέψει ένα μέρος της ζήτησης προς τις 

ανταγωνίστριές τους, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αυξήσουν επικερδώς τις 

τιμές τους. Ο περιορισμός αυτών των ανταγωνιστικών πιέσεων θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών στη σχετική αγορά. 

Κατά κανόνα, μια συγκέντρωση με τέτοιου είδους επιπτώσεις μη 

συντονισμένης συμπεριφοράς, μπορεί να εμποδίσει σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης από μια και μόνη 

επιχείρηση, η οποία θα έχει κατά κανόνα αισθητά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από 

τον επόμενο σε μέγεθος ανταγωνιστή μετά τη συγκέντρωση. Επιπλέον, οι 

συγκεντρώσεις στο πλαίσιο ολιγοπωλιακών αγορών, που συνεπάγονται κατάργηση 

σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούσαν προηγουμένως μεταξύ τους τα 

μέρη, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης επί των υπολοίπων 

ανταγωνιστών μπορεί, ακόμη και αν υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα συντονισμού 

μεταξύ των μελών του ολιγοπωλίου, να οδηγήσουν επίσης σε σημαντική 

παρακώλυση του ανταγωνισμού. Ο κανονισμός συγκεντρώσεων διευκρινίζει ότι όλες 
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 Βλ. Έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς σε Δημήτριος Τζουγανάτος, «Δίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού»,εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, παρ. 17, σελ. 790. 



33 
 

συγκεντρώσεις με τέτοιου είδους επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς πρέπει 

επίσης να κηρύσσονται ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά. 

Ορισμένοι παράγοντες, οι οποίοι μεμονωμένα δεν είναι κατ' ανάγκη 

αποφασιστικοί, μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών μη 

συντονισμένων επιπτώσεων από μια συγκέντρωση. Αυτό δεν απαιτεί τη συνδρομή 

όλων των εν λόγω παραγόντων ούτε πρέπει να θεωρείται εξαντλητική η απαρίθμηση 

τους. Τέτοιοι είναι: α) τα μεγάλα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 

β) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να είναι άμεσοι ανταγωνιστές, γ) οι πελάτες να 

έχουν περιορισμένες δυνατότητες αλλαγής προμηθευτή, δ)  Η μη πιθανότητα να 

αυξήσουν οι ανταγωνιστές την προσφορά τους αν αυξηθούν οι τιμές, ε) η δυνατότητα 

της οντότητας που προκύπτει από τη συγκέντρωση να εμποδίσει την επέκταση των 

δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών, δ) η κατάργηση από τη συγκέντρωσης ενός 

σημαντικού παράγοντα ανταγωνισμού
58

. 

6.β.ii Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς 

Σε ορισμένες αγορές, λόγω της διάρθρωσής τους, οι επιχειρήσεις μπορεί να 

θεωρήσουν εφικτό, οικονομικά ορθολογικό και συνεπώς προτιμότερο να υιοθετήσουν 

σε μόνιμη βάση μια συγκεκριμένη τακτική στην αγορά με στόχο την πραγματοποίηση 

πωλήσεων σε αυξημένες τιμές. Συγχωνεύσεις σε αγορές που παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό συγκέντρωσης, μπορεί να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό με τη δημιουργία ή την ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, 

επειδή αυξάνουν την πιθανότητα συντονισμού της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων 

με τον τρόπο αυτό και αύξησης των τιμών, ακόμα και χωρίς προσφυγή σε συμφωνία 
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 Α) Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην ανταγωνιστική διαδικασία απ' όσο 
δείχνουν τα μερίδια αγοράς τους ή άλλοι ανάλογοι δείκτες. Η συγκέντρωση στην οποία συμμετέχει 
μία τέτοια επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει σημαντικά την ανταγωνιστική δυναμική κατά τρόπο 
που βλάπτει τον ανταγωνισμό, ιδίως όταν η αγορά παρουσιάζει ήδη υψηλό βαθμό 
συγκέντρωσης(53). Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να έχει εισέλθει πρόσφατα αλλά να 
αναμένεται να ασκήσει μελλοντικά σημαντική ανταγωνιστική πίεση στις άλλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά. 
Β) Στις αγορές όπου η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού, μια συγκέντρωση 
μπορεί να αυξήσει την ικανότητα και τα κίνητρα των επιχειρήσεων να προβούν σε νέες καινοτομίες 
στην αγορά, και ως εκ τούτου την ανταγωνιστική πίεση στους αντιπάλους τους να καινοτομήσουν 
στην αγορά αυτή. Εναλλακτικά, μπορεί να παρακωλυθεί σημαντικά ο αποτελεσματικός 
ανταγωνισμός από μία συγκέντρωση μεταξύ δύο επιχειρήσεων που διαθέτουν σημαντικές 
καινοτομίες, για παράδειγμα μεταξύ δύο εταιρειών με προϊόντα "υπό ανάπτυξη" που σχετίζονται με 
μία ειδική αγορά προϊόντος. Επίσης, μία εταιρεία με σχετικά μικρό μερίδιο αγοράς μπορεί παρόλα 
αυτά να αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού, εάν έχει "υπό ανάπτυξη" προϊόντα με καλές 
προοπτικές. 
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ή εναρμονισμένη πρακτική κατά την έννοια του άρθρου 81 της συνθήκης. Η 

συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, πιο σταθερό 

και πιο αποτελεσματικό για επιχειρήσεις που συντόνιζαν ήδη τη συμπεριφορά τους 

πριν από τη συγκέντρωση, είτε καθιστώντας πιο συγκροτημένο τον συντονισμό είτε 

επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συντονιστούν σε ακόμη υψηλότερες τιμές. 

Ο συντονισμός μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές
59

. Συντονισμός, δε, είναι 

πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες είναι σχετικά πιο απλό για τα μέρη να 

καταλήξουν σε συνεννόηση όσον αφορά τους όρους του συντονισμού. Περαιτέρω, 

για να είναι βιώσιμος ο συντονισμός πρέπει να πληρούνται τρεις βασικές 

προϋποθέσεις: α) οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν σε επαρκή 

βαθμό την τήρηση των όρων του συντονισμού, β) πειθαρχία, που προϋποθέτει την 

ύπαρξη κάποιων αξιόπιστων αποτρεπτικών μηχανισμών που μπορούν να 

ενεργοποιηθούν σε περίπτωση παρέκκλισης, γ) οι αντιδράσεις τρίτων, όπως 

υφισταμένων και μελλοντικών ανταγωνιστών που δεν συμμετέχουν στον συντονισμό, 

καθώς και πελατών, δεν θα πρέπει να είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα του συντονισμού. 

  Η Επιτροπή από την πλευρά της εξετάζει, αν θα ήταν δυνατόν να 

συμφωνηθούν οι όροι συντονισμού και τις πιθανότητες να διατηρηθεί ο τελευταίος. 

Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές που επιφέρει η συγκέντρωση από την άποψη 

αυτή
60

. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας συντονισμένων επιπτώσεων από την 

Επιτροπή, λαμβάνονται υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα 

χαρακτηριστικά των σχετικών αγορών, ιδίως τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και την 

προηγούμενη συμπεριφορά των επιχειρήσεων.  

6.γ.  Μη Οριζόντιες Συγκεντρώσεις 

 Στις Κατευθυντήριες Γραμμές (2008/C 265/07) για την αξιολόγηση των μη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, γίνεται λόγος για μη οριζόντιες 

συγκεντρώσεις, όταν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικές σχετικές αγορές. Διακρίνουμε δύο ευρείες κατηγορίες μη οριζόντιων 
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 Βλ. περισσότερα Κατευθυντήριες Γραμμές για Οριζόντιες Συγκεντρώσεις παρ. 40. 
60

 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 42. 
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συγκεντρώσεων: τις κάθετες συγκεντρώσεις και τις συγκεντρώσεις εταιριών 

ετερογενών δραστηριοτήτων
61

. 

Στην πράξη, οι συγκεντρώσεις μπορεί να έχουν τόσο οριζόντιες όσο και μη 

οριζόντιες συνέπειες. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δεν έχουν απλώς κάθετη σχέση μεταξύ τους ή δρουν σε διακεκριμένες 

αγορές, αλλά είναι επίσης πραγματικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές σε μία ή 

περισσότερες από τις επίμαχες σχετικές αγορές. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή  

αξιολογεί τις οριζόντιες, κάθετες ή/και συσπειρωτικές συνέπειες, σύμφωνα με τις 

οδηγίες που περιλαμβάνονται στις σχετικές ανακοινώσεις
62

. 

Πρέπει, να σημειωθεί ότι η ερμηνεία του κανονισμού συγκεντρώσεων από την 

Επιτροπή όσον αφορά την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων δεν 

προδικάζει την ερμηνεία που μπορεί να δοθεί από το Δικαστήριο ή το Πρωτοδικείο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
63

. Γενικότερα, δε, η πιθανότητα σημαντικής 

παρεμπόδισης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού από τις μη οριζόντιες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με τις οριζόντιες είναι μικρότερη
64

. 

Σε αντίθεση προς τις οριζόντιες συγκεντρώσεις, οι κάθετες συγκεντρώσεις ή 

συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν συνεπάγονται 

περιορισμό του άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 

στη συγκέντρωση στην ίδια σχετική αγορά.
65

 Επομένως, η κύρια πηγή επιβλαβών 

συνεπειών για τον ανταγωνισμό που συναντάται στις οριζόντιες συγκεντρώσεις 

απουσιάζει από τις κάθετες συγκεντρώσεις ή συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

ετερογενών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, οι κάθετες συγκεντρώσεις και οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

ετερογενών δραστηριοτήτων παρέχουν σημαντικό περιθώριο για 

αποτελεσματικότητας. Ένα χαρακτηριστικό των κάθετων και ορισμένων 

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων είναι ότι οι 

                                                           
61

 Βλ .ετσι τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων 
σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων (2008/C 265/07) παρ. 2 
62

 Βλ. ό.π. παρ.7. 
63

 Βλ. ό.π. σε παρ. 9. 
64

 Βλ. ό.π. σε παρ. 11 
65

 Βλ. ό.π. 12 
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δραστηριότητες ή/και τα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν είναι 

συμπληρωματικά μεταξύ τους
66

 .  

Η ενσωμάτωση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων ή προϊόντων στην ίδια 

επιχείρηση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και να είναι επωφελής για τον ανταγωνισμό. Στις κάθετες 

σχέσεις, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα της συμπληρωματικότητας, η μείωση των 

περιθωρίων κέρδους στην επόμενη οικονομική βαθμίδα θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

ζήτηση και στην προηγούμενη οικονομική βαθμίδα. Μέρος των πλεονεκτημάτων από 

αυτή την αύξηση της ζήτησης θα ωφελήσει τους προμηθευτές της προηγούμενης 

οικονομικής βαθμίδας. Μια ολοκληρωμένη επιχείρηση θα λάβει υπόψη το εν λόγω 

όφελος. Έτσι, η κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να παράσχει αυξημένο κίνητρο για την 

επιδίωξη μείωσης των τιμών και αύξησης της παραγωγής, επειδή η κάθετα 

ολοκληρωμένη επιχείρηση μπορεί να αποσπάσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα οφέλη. 

Αυτό ονομάζεται συχνά «εσωτερίκευση διπλών περιθωρίων κέρδους». Ομοίως, άλλες 

προσπάθειες αύξησης των πωλήσεων σε ένα επίπεδο (π.χ. βελτίωση των υπηρεσιών ή 

αύξηση της καινοτομίας) μπορούν να ωφελήσουν περισσότερο μια κάθετα 

ολοκληρωμένη επιχείρηση, η οποία θα λάβει υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν σε 

άλλα επίπεδα παραγωγής. 

6.γ.i Κάθετες Συγκεντρώσεις 

Οι κάθετες συγκεντρώσεις αφορούν εταιρείες που λειτουργούν σε 

διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού
67

. Για παράδειγμα, όταν ο 

κατασκευαστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος (η «επιχείρηση δραστηριοποιούμενη 

σε αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας») συγχωνεύεται με ένα από τους 

διανομείς του (η «επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε αγορά επόμενης οικονομικής 

βαθμίδας») υπάρχει κάθετη συγκέντρωση
68

. 

Κατά την αξιολόγησή μιας συγκέντρωσης, η Επιτροπή εξετάζει, τόσο τις 

ενδεχόμενες επιζήμιες για τον ανταγωνισμό συνέπειες που προκύπτουν από τις 
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 Βλ. ό.π. όπου παραπέρα παραπέμπει σε FN 10. 
67

 Στην πράξη, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε συγκεντρώσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε στενά σχετιζόμενες αγορές (π.χ. συγκεντρώσεις 
μεταξύ προμηθευτών συμπληρωματικών προϊόντων ή προϊόντων που ανήκουν στο ίδιο φάσμα 
προϊόντων). 
68

 Βλ. ό.π. σε παρ. 3. 
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κάθετες συγκεντρώσεις, όσο και τις ενδεχόμενες επωφελείς για τον ανταγωνισμό 

συνέπειες που απορρέουν από αποτελεσματικότητες, οι οποίες τεκμηριώνονται από 

τα μέρη της συγκέντρωσης
69

. 

1. Μη συντονισμένα αποτελέσματα: αποκλεισμός από την αγορά 

Διακρίνονται δύο μορφές αποκλεισμού από την αγορά. Στην πρώτη, η 

συγκέντρωση ενδέχεται να αυξήσει το κόστος των ανταγωνιστών που 

δραστηριοποιούνται σε αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας, περιορίζοντας την 

πρόσβασή τους σε σημαντικές εισροές (αποκλεισμός ανταγωνιστών από την 

πρόσβαση σε εισροές). Στη δεύτερη, η συγκέντρωση ενδέχεται να δημιουργήσει 

εμπόδια εισόδου στην αγορά σε ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται σε αγορά 

προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε επαρκή 

πελατειακή βάση (αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες)
70

 

i.   Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές
71

 

 

ii.   Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες
72
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 Βλ. ό.π. σε παρ. 28. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 30. 
71

 Βλ. περαιτέρω και αναλυτικά ό.π. παρ. 31 επ.  
72

 Βλ. ομοίως παρ. 58 επ.  
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2.   Άλλα μη συντονισμένα αποτελέσματα
73

 

Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η συγχωνευθείσα επιχείρηση ενδέχεται να 

αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στις αγορές 

προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής βαθμίδας. Για παράδειγμα, εάν γίνει 

προμηθευτής ενός ανταγωνιστή που δραστηριοποιείται σε αγορά επόμενης 

οικονομικής βαθμίδας, μια εταιρεία ενδέχεται να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες, οι 

οποίες θα της επιτρέψουν να εφαρμόσει λιγότερο επιθετική τιμολογιακή πολιτική 

στην αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας εις βάρος των καταναλωτών. Ενδέχεται 

επίσης να θέσει τους ανταγωνιστές της σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, 

αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκτασή τους στην αγορά. 

3.   Συντονισμένα αποτελέσματα
74

 

Μια συγκέντρωση, μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, 

σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη 

συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση
75

. 

Συντονισμός στην αγορά, ενδέχεται να προκύψει, όταν οι ανταγωνιστές είναι 

σε θέση, χωρίς προσφυγή σε συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική κατά την έννοια 

του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, να προσδιορίσουν και να επιδιώξουν κοινούς 

στόχους, αποφεύγοντας τις κανονικές αμοιβαίες ανταγωνιστικές πιέσεις μέσω ενός 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 78. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 79 επ. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 79 τελ. 
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συνεκτικού συστήματος έμμεσων απειλών. Σε ένα κανονικό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, κάθε επιχείρηση έχει διαρκώς κίνητρο να ασκεί ανταγωνισμό. Αυτό το 

κίνητρο είναι που διατηρεί τελικά τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα και που εμποδίζει τις 

επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν από κοινού τα κέρδη τους. Ο συντονισμός συνιστά 

απομάκρυνση από τους κανονικούς όρους ανταγωνισμού, υπό την έννοια ότι οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρήσουν τιμές ανώτερες από εκείνες που θα 

απέδιδε η ανεξάρτητη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι επιχειρήσεις 

αποφεύγουν να θεσπίσουν τιμές χαμηλότερες από εκείνες που χρεώνουν οι 

ανταγωνιστές τους με συντονισμένο τρόπο, επειδή προβλέπουν ότι μια τέτοια 

συμπεριφορά θα θέσει σε κίνδυνο τον συντονισμό στο μέλλον.  

Για να προκύψουν επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, το κέρδος που 

θα αποκόμιζαν οι επιχειρήσεις από τον επιθετικό ανταγωνισμό βραχυπρόθεσμα 

(«παρέκκλιση») πρέπει να είναι μικρότερο από την αναμενόμενη μείωση των εσόδων 

που συνεπάγεται η συμπεριφορά αυτή μακροπρόθεσμα, καθώς αναμένεται να 

προκαλέσει επιθετική απάντηση εκ μέρους των ανταγωνιστών («επιβολή 

κυρώσεων»)
76

 

Συντονισμός, είναι πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες είναι 

σχετικά πιο απλό για τα μέρη να καταλήξουν σε συνεννόηση όσον αφορά τους όρους 

του συντονισμού. Επιπλέον, για να είναι βιώσιμος ο συντονισμός πρέπει να 

πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε 

θέση να ελέγχουν σε επαρκή βαθμό την τήρηση των όρων του συντονισμού· 

δεύτερον, η πειθαρχία προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων αξιόπιστων αποτρεπτικών 

μηχανισμών που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση παρέκκλισης· τρίτον, οι 

αντιδράσεις τρίτων, όπως υφισταμένων και μελλοντικών ανταγωνιστών που δεν 

συμμετέχουν στον συντονισμό, καθώς και πελατών, δεν θα πρέπει να είναι ικανές να 

θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του συντονισμού
77

. 

4.Αποτρεπτικοί μηχανισμοί
78

 

Οι κάθετες συγκεντρώσεις, ενδέχεται να επηρεάσουν τα κίνητρα των 

συντονιζομένων επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τους όρους συντονισμού. Για 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 80. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 81. 
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 Βλ. ό.π. παρ. 88. 
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παράδειγμα, μια κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία ενδέχεται να είναι σε θέση να 

επιβάλει αποτελεσματικότερα κυρώσεις σε αντίπαλες εταιρείες που επιλέγουν να 

παρεκκλίνουν από τους όρους συντονισμού, επειδή είναι κρίσιμος πελάτης ή 

προμηθευτής τους. 

5.Αντιδράσεις τρίτων
79

 

Οι κάθετες συγκεντρώσεις, ενδέχεται να μειώσουν τη δυνατότητα τρίτων να 

αποσταθεροποιήσουν τον συντονισμό αυξάνοντας τα εμπόδια εισόδου στην αγορά ή 

περιορίζοντας με άλλον τρόπο την ικανότητα άσκησης ανταγωνισμού εκ μέρους 

αυτών που δεν συμμετέχουν στον συντονισμό. 

Μια κάθετη συγκέντρωση, ενδέχεται να αφορά, επίσης, την κατάργηση ενός 

αγοραστή που διακόπτει τον συντονισμό στην αγορά. Εάν επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας θεωρούν τις 

πωλήσεις σε έναν συγκεκριμένο αγοραστή επαρκώς σημαντικές, ενδέχεται να μπουν 

στον πειρασμό να παρεκκλίνουν από τους όρους συντονισμού σε μια προσπάθεια να 

διασφαλίσουν τις εν λόγω πωλήσεις. Ομοίως, ένας μεγάλος αγοραστής ενδέχεται να 

είναι σε θέση να δελεάσει τις συντονιζόμενες επιχειρήσεις να παρεκκλίνουν από τους 

εν λόγω όρους, συγκεντρώνοντας μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του σε έναν 

προμηθευτή ή προσφέροντας μακροχρόνιες συμβάσεις. Η απόκτηση ενός τέτοιου 

αγοραστή ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο συντονισμού σε μια αγορά. 

6.γ.ii Συγκεντρώσεις εταιρειών ετερογενών δραστηριοτήτων
80

 

Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων είναι συγκεντρώσεις 

μεταξύ επιχειρήσεων, στις οποίες η μεταξύ τους σχέση δεν είναι ούτε οριζόντια 

(ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά) ούτε κάθετη (προμηθευτές ή πελάτες). Στην 

πράξη, δίνεται έμφαση σε συγκεντρώσεις μεταξύ εταιρειών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε στενά σχετιζόμενες αγορές (π.χ. συγκεντρώσεις μεταξύ 

προμηθευτών συμπληρωματικών προϊόντων ή προϊόντων που ανήκουν σε ένα φάσμα 

προϊόντων που αγοράζονται γενικά από το ίδιο σύνολο καταναλωτών για ίδια τελική 

χρήση). 

                                                           
79

 Βλ. ό.π. σε παρ. 89. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε Κεφ.V παρ. 91 επ.  
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Παρότι αναγνωρίζεται ότι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 

συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλούν προβλήματα 

ανταγωνισμού, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι επιζήμιες 

για τον ανταγωνισμό. Κατά την αξιολόγηση μιας συγκέντρωσης, η Επιτροπή  

εξετάζει τόσο τις ενδεχόμενες επιζήμιες για τον ανταγωνισμό συνέπειες που 

προκύπτουν από συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων όσο και τις 

ενδεχόμενες επωφελείς για τον ανταγωνισμό συνέπειες από τις αποτελεσματικότητες 

που τεκμηριώνουν τα μέρη. 

1.   Μη συντονισμένα αποτελέσματα: αποκλεισμός 

Το κύριο πρόβλημα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων αφορά τον αποκλεισμό από την αγορά. Ο συνδυασμός προϊόντων σε 

συναφείς αγορές, ενδέχεται να παράσχει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση την 

ικανότητα και το κίνητρο να χρησιμοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σε μια 

αγορά  σε μια άλλη αγορά μέσω ρητρών συνδεδεμένης ή ομαδικής πώλησης ή άλλων 

πρακτικών αποκλεισμού  («μεταμόχλευση δύναμης σε άλλη αγορά»). Οι δεσμεύσεις 

και οι ομαδικές πωλήσεις είναι αφ’ εαυτές συνηθισμένες πρακτικές που συχνά δεν 

έχουν καμία δυσμενή επίπτωση στον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες εφαρμόζουν 

συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις, προκειμένου να παράσχουν στους πελάτες τους 

καλύτερα προϊόντα ή προσφορές αποδοτικές από άποψη κόστους. Παρ' όλα αυτά, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρακτικές δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της ικανότητας ή του κινήτρου των πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών 

να ασκήσουν ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να μειώσει τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις στην συγχωνευθείσα επιχείρηση, επιτρέποντάς της να 

αυξήσει τις τιμές της.
81

 

Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός τέτοιου σεναρίου, η Επιτροπή 

εξετάζει: α) κατά πόσον η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει την ικανότητα να 

αποκλείσει τους ανταγωνιστές της, β)  κατά πόσον έχει οικονομικό κίνητρο να πράξει 

κάτι τέτοιο και γ) κατά πόσον μια στρατηγική δημιουργίας εμποδίων εισόδου στην 

αγορά θα έχει σημαντικό επιζήμιο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, προκαλώντας ζημία 
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 Βλ. έτσι ό.π. σε παρ. 93. 
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στους καταναλωτές. Στην πράξη, οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται συχνά μαζί, καθώς 

διαπλέκονται στενά μεταξύ τους.
82

 

2.   Συντονισμένα αποτελέσματα 

Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων, ενδέχεται σε 

ορισμένες περιπτώσεις να διευκολύνουν τον επιζήμιο για τον ανταγωνισμό 

συντονισμό στις αγορές, ακόμη και απουσία συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής 

κατά την έννοια του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ. Το πλαίσιο που περιγράφεται στο 

τμήμα IV της ανακοίνωσης για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις ισχύει, επίσης, στην 

προκειμένη περίπτωση. Ειδικότερα, συντονισμός είναι πιθανότερο να ανακύψει σε 

αγορές στις οποίες είναι μάλλον εύκολο να προσδιορισθούν οι όροι συντονισμού και 

στις οποίες ο εν λόγω συντονισμός είναι βιώσιμος
83

. 

Ένας τρόπος, με τον οποίο μια συγκέντρωση εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων ενδέχεται να επηρεάσει το ενδεχόμενο συντονισμένου 

αποτελέσματος σε μια δεδομένη αγορά, είναι η μείωση του αριθμού των 

αποτελεσματικών ανταγωνιστών σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο σιωπηρός συντονισμός να 

καθίσταται πραγματικό ενδεχόμενο. Επίσης, όταν οι ανταγωνιστές δεν αποκλείονται 

από την αγορά, ενδέχεται να περιέλθουν σε πιο ευάλωτη θέση. Ως εκ τούτου, οι 

ανταγωνιστές που τίθενται εκτός αγοράς ενδέχεται να επιλέξουν να μην 

αμφισβητήσουν την κατάσταση του συντονισμού και να προτιμήσουν να ζουν υπό 

την προστασία των αυξημένων τιμών
84

. 

Επιπλέον, μια συγκέντρωση εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων μπορεί να 

αυξήσει την έκταση και τη σημασία του ανταγωνισμού σε πολλαπλές αγορές. Η 

ανταγωνιστική αλληλεπίδραση σε περισσότερες αγορές ενδέχεται να αυξήσει το 

πεδίο και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πειθαρχίας, διασφαλίζοντας την 

τήρηση των όρων συντονισμού
85

. 
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7. Δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δικαιοδοσία των Εθνικών 

Αρχών
86

. 

Με τον κανονισμό (ΕΚ)139/2004 καθιερώνεται σαφής διαχωρισμός  των 

αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού, 

ενώ καθιερώνεται το σύστημα ενιαίου ελέγχου («one-stop-shop”) για όλες τις 

συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική διάσταση, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου 

εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Δίδει, δε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποκλειστική δικαιοδοσία, όσον αφορά στις συγκεντρώσεις που έχουν κοινοτική 

διάσταση. Επομένως οι συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση υπόκεινται στον 

αποκλειστικό προληπτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξαρτήτως, μάλιστα, 

της εθνικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ή του κράτους μέλους στο οποίο 

συντελείται η συγκέντρωση. 

Αντιθέτως, όσες συγκεντρώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται 

στις διατάξεις αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 

υπάγονται κατ΄ αρχήν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και, ανάλογα με όσα 

προβλέπονται στις εθνικές νομοθεσίες για τον ανταγωνισμό, μπορεί να υπόκεινται σε 

γνωστοποίηση στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Στο σημείο αυτό, αξίζει να 

αναφερθεί ότι, στη χώρα μας ο έλεγχος των συγκεντρώσεων σε εθνικό επίπεδο 

διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 του Ν.3959/2011. 

Ωστόσο, εφαρμοζομένης της αρχής της επικουρικότητας, η ως άνω 

αναφερομένη κατανομή αρμοδιοτήτων είναι δυνατόν να καμφθεί δυνάμει του 

συστήματος αμοιβαίων παραπομπών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών 

Αρχών Ανταγωνισμού και κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων όπως αυτές 

ορίζονται στον Κοινοτικό Κανονισμό Συγκεντρώσεων, κατόπιν πρωτοβουλίας είτε 

των αρχών ανταγωνισμού είτε των γνωστοποιούντων μερών.  

8. Δικαιοδοτική Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Μετά την κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης, τηρουμένων των 

προθεσμιών και της διαδικασίας, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ίδιου του 

(ΕΚ)139/2004, η Επιτροπή : α) είτε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού κανονισμού 
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συγκεντρώσεων και εκδίδει προς τούτο τη σχετική απόφαση (άρθρο 6 παρ.1 α΄), β) 

είτε αποφασίζει να μην αντιταχθεί και την κηρύσσει συμβατή με την κοινή αγορά, 

εφόσον διαπιστώσει ότι, αν και η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 

συμβατότητά της με την κοινή αγορά (άρθρο 6 παρ. 1β΄), γ) είτε αποφασίζει να 

κινήσει διαδικασία, εφόσον διαπιστώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων και υφίστανται 

σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με την κοινή αγορά (άρθρο 6 παρ. 

1γ΄). (ΦΑΣΗ Ι) 

 Στην περίπτωση που η επιτροπή έχει αμφιβολίες, ως προς τη συμβατότητα με 

την κοινή αγορά μιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης που έχει κοινοτική διάσταση, 

τότε ξεκινά μια διαδικασία περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης (ΦΑΣΗ ΙΙ), 

τηρουμένων συγκεκριμένων προθεσμιών (με δυνατότητα παράτασής τους υπο 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις), που τίθενται στις διατάξεις του κοινοτικού 

κανονισμού συγκεντρώσεων. Η φάση αυτή περιλαμβάνει συγκεκριμένες διαδικασίες 

τόσο από την πλευρά της Επιτροπής όσο και από την πλευρά των εμπλεκομένων 

μερών, όπως η έκδοση γραπτής έκθεσης αντιρρήσεων από την Επιτροπή, η επίσημη 

πρόσβαση των μερών στο φάκελο της Επιτροπής, η απάντηση των μερών στη 

δήλωση αντιρρήσεων της Επιτροπής και η δυνατότητα προφορικής ακροάσεως. 

Μετά το πέρας της ως άνω διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: α) είτε 

εκδίδει απόφαση με την οποία κηρύσσει τη συγκέντρωση συμβατή με την κοινή 

αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του 

κοινοτικού κανονισμού, β) είτε εκδίδει  απόφαση με την οποία κηρύσσει τη 

συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη διάταξη 

της παρ.2 του άρθρου 8 του κοινοτικού κανονισμού, η οποία μπορεί να συνοδεύεται 

από όρους και υποχρεώσεις, προκειμένου  να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των 

επιχειρήσεων με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει τα μέρη έναντι της Επιτροπής, 

προκειμένου να καταστεί η συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά.    

 Πρέπει να αναφερθεί ότι, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε ανάκληση των 

αποφάσεων που εκδίδει τόσο αυτών που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 

όσο και αυτών του άρθρου 8, όταν η εκάστοτε απόφασή της βασίστηκε σε ανακριβείς 

πληροφορίες, για τις οποίες ήταν υπεύθυνο κάποιο μέρος ή όταν η απόφασή της 
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υπήρξε αποτέλεσμα δόλου ή όταν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παραβίασαν 

υποχρέωση συνημμένη στην απόφαση. 

8.α.Παρεπόμενοι Περιορισμοί  

Στην παρ. 1 του άρθρου 6 καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του 

Κοινοτικού Κανονισμού Συγκεντρώσεων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση της 

Επιτροπής με την οποία κηρύσσει μια συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά, 

καλύπτει τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα και είναι απαραίτητοι για την 

πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης.  

Όλες οι συμφωνίες που αφορούν την εκπλήρωση του κύριου στόχου μιας 

συγκέντρωσης, όπως οι σχετικές με την πώληση μεριδίων ή στοιχείων ενεργητικού 

μιας επιχείρησης, αποτελούν αναπόσπαστος μέρος της συγκέντρωσης. Εκτός όμως 

από αυτές, τα μέρη που συμμετέχουν σε μια συγκέντρωση μπορεί να συνάπτουν και 

άλλες συμφωνίες που δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συγκέντρωσης, αλλά 

είναι δυνατόν να περιορίσουν την ελευθερία δράσης των μερών στην αγορά.  

Για να θεωρηθεί ότι, οι περιορισμοί («παρεπόμενοι περιορισμοί») που 

τίθενται, δυνάμει των ως άνω αναφερόμενων συμφωνιών, είναι απαραίτητοι στα 

πλαίσια της πραγματοποίησης μιας συγκέντρωσης, πρέπει έχουν άμεση σχέση με την 

ίδια τη συγκέντρωση Οι συμφωνίες αυτές, δηλαδή, πρέπει να είναι «απαραίτητες για 

την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης», με την έννοια ότι ελλείψει αυτών των 

συμφωνιών η συγκέντρωση είτε δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε η 

πραγματοποίησή της θα γινόταν μόνο σε πολύ πιο αβέβαιες συνθήκες, με αισθητά 

υψηλότερο κόστος, σε σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με πολύ 

περισσότερες δυσχέρειες. Τέτοιοι παρεπόμενοι περιορισμοί που συμφωνούνται 

μεταξύ των μερών αφορούν κυρίως : α) σε ρήτρες μη άσκησης ανταγωνισμού που 

επιβάλλονται είτε στον πωλητή κατά τη μεταβίβαση μιας επιχείρησης ή τμήματός της 

(περιπτώσεις εξαγοράς) είτε μεταξύ των μητρικών επιχειρήσεων και της κοινής 

επιχείρηση, β) σε συμφωνίες παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης, γ)  σε 

υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού.  

 Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι για τους περιορισμούς που δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως άμεσα συνδεόμενοι και απαραίτητοι για την 
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πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα άρθρα 81 

και 82 της συνθήκης ΕΚ
87

.  

8.β. Η έννοια των δεσμεύσεων 

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 8 εδ. του 

κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, γίνεται αναφορά στην έννοια των 

δεσμεύσεων, που αναλαμβάνουν οι συμμετέχουσες σε μια συγκέντρωση επιχειρήσεις, 

προκειμένου η κοινοποιηθείσα  συγκέντρωση, να είναι συμβατή με την κοινή αγορά. 

Δοθέντος ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την απόδειξη περί της 

συμβατότητας ή μη με την κοινή αγορά μιας κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σ΄ 

αυτήν, η Επιτροπή δύναται να γνωστοποιήσει στα μέρη τα ζητήματα του 

ανταγωνισμού που τίθενται στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, ώστε να μπορέσουν τα 

μέρη να διατυπώσουν προτάσεις κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να 

καταστεί η συγκέντρωση συμβατή με την κοινή αγορά. Κατόπιν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις οφείλουν να προτείνουν τις κατάλληλες και επαρκείς δεσμεύσεις ώστε 

να εξαλειφθούν τα όποια προβλήματα ανταγωνισμού έχουν ανακύψει
88

. H δε, 

αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δεσμεύσεων που προτείνονται από τα 

συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη, γίνεται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις 

προϋποθέσεις αποδεκτού, όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί δυνάμει της προηγούμενης 

εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την αξιολόγηση διορθωτικών μέτρων σε 

προηγούμενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων και τη σχετική νομολογία των 

Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη και των συγκεκριμένων συνθηκών 

κάθε υπόθεσης.
89

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι, δεσμεύσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα όπως η 

πώληση μιας επιχειρηματικής μονάδας προτιμώνται με βάση το στόχο της 

νομοθεσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, καθώς οι δεσμεύσεις αυτές 

αποτρέπουν σε μόνιμη βάση τη δημιουργία προβλημάτων ανταγωνισμού από την 

κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενώ δεν απαιτούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

                                                           
87

 Έτσι σε Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται άµεσα µε τις 

συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση τους (2005/C 56/03),  http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=EL  
88

 Προς τούτο προβλέπεται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου “RM”. 
89

 Βλ. Έτσι Ι.Κοκκόρης – Δ. Λουκάς σε Δημήτριος Τζουγανάτος, «Δίκαιο του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού»,εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 862 επ. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=EL
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μέτρα παρακολούθησης. Οι δεσμεύσεις, δε, εκποίησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων γίνεται δεκτό ότι αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο  για την 

εξάλειψη προβλημάτων ανταγωνισμού που προκαλούνται τόσο από οριζόντιες 

επικαλύψεις, όσο και ζητημάτων που απορρέουν από προβλήματα κάθετου ή 

διαγώνιου χαρακτήρα
90

. 

9. Δικαστικός Έλεγχος των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – 

Αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. 

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο από 

τα Ενωσιακά Δικαστήρια, τα οποία ελέγχουν τη νομιμότητα αυτών. Στην 

αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων υπόκειται ο έλεγχος της νομιμότητας 

των αποφάσεων της Επιτροπής για έλλειψη αρμοδιότητας, παραβίαση ουσιώδους 

δικονομικής προϋπόθεσης, παραβίαση της Συνθήκης, ή κατάχρηση εξουσίας. Τα 

Ενωσιακά Δικαστήρια έχουν πλήρη αρμοδιότητα να αποφασίσουν τόσο επί 

δικονομικών θεμάτων όσο και επί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής διατάξεων του 

ουσιαστικού δικαίου. Μετά, δε, την έκδοση αποφάσεως από τα Δικαστήρια με την 

οποία ακυρώνεται εν όλω ή εν μέρει μιας απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τότε 

η Επιτροπή οφείλει να προβεί στην επανεξέταση της συγκέντρωσης, ξεκινώντας εκ 

νέου τη διαδικασία. 

10. Διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον Κοινοτικό 

Κανονισμό Συγκεντρώσεων.  

Ο κανονισμός (ΕΚ)139/2004, όπως ήδη έχει αναφερθεί, βασίζεται στην αρχή 

της υποχρεωτικής κοινοποίησης των συγκεντρώσεων πριν από την πραγματοποίησή 

τους. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, έπρεπε να καθοριστούν με ακρίβεια το 

αντικείμενο και το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση. 

Έτσι η Επιτροπή εξέδωσε  τον Κανονισμό (ΕΚ)  802/2004 της Επιτροπής
91

 για την 

εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, στον οποίο λεπτομερώς 

αναφέρονται όλες οι ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις σε μια πράξη συγκέντρωσης καθώς και ο τρόπος διεκπεραίωσης αυτών. 

                                                           
90

 Βλ. ό.π. σελ. 862 επ.  
91

 Ο οποίος τροποποιήθηκε εν συνεχεία ως προς συγκεκριμένα άρθρα του με τον κανονισμό (ΕΕ) 

1269/2013 που τέθηκε σε ισχύ την 1-1-2014. 
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Στην παρούσα, παρέλκει η λεπτομερής παράθεση της τυπικής διαδικασίας και  θα 

περιορισθούμε στα ακόλουθα:  

-Υποχρέωση κοινοποίησης της πράξης συγκέντρωσης 

Οι πράξεις συγκέντρωσης που έχουν κοινοτική διάσταση, πρέπει να κοινοποιούνται 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την πραγματοποίησή τους και μετά τη σύναψη 

της συμφωνίας, τη δημοσίευση της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή την απόκτηση 

ελέγχου (άρθρο 4 παρ. 1 του (ΕΚ)139/2004). Στο ίδιο άρθρο του κανονισμού 

συγκεντρώσεων, προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα της κοινοποιήσεως, εφόσον οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενημερώνουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να 

συνάψουν συμφωνία για προτεινόμενη συγκέντρωση και αποδεικνύουν στην 

Επιτροπή ότι το σχέδιό τους για την προτεινόμενη συγκέντρωση είναι επαρκώς 

σαφές, ή, σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς εξαγοράς, εφόσον έχουν 

δημοσιοποιήσει πρόθεσή τους για την πραγματοποίηση τέτοιας προσφοράς εξαγοράς, 

υπό τον όρο ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ή  προσφορά εξαγοράς θα καταλήξει σε 

συγκέντρωση με κοινοτική διάσταση
92

. 

Στη διάταξη της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, προβλέπεται η υποχρέωση 

της από κοινού κοινοποίησης από όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην  πράξη 

συγκέντρωσης, στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση συνίσταται σε συγχώνευση 

κατά την έννοια του άρθρ. 3 παρ.1 στοιχ. α΄ ή σε απόκτηση ελέγχου κατά την έννοια 

3 παρ.1 στοιχ. β.΄   

Στην περίπτωση απόκτησης ελέγχουσας συμμετοχής σε μια επιχείρηση από 

άλλη, η κοινοποίηση συμπληρώνεται από τον αποκτώντα. Στην περίπτωση δημόσιας 

προσφοράς για την εξαγορά μιας επιχείρησης, η κοινοποίηση συμπληρώνεται από τον 

προσφέροντα.
93
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 Αιτιολογική Σκέψη Καν. 139/2004, παρ. 34. 
93

 Το έντυπο CO: Η κοινοποίηση μιας προτεινόμενης συγχώνευσης, εξαγοράς ή άλλου είδους 

συγκέντρωση, γίνεται  με την λεπτομερή και ακριβή συμπλήρωση του  εντύπου CO, το οποίο 

αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού και στο οποίο προσδιορίζονται οι 

πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν τα κοινοποιούντα μέρη. Οι δε πληροφορίες, αφορούν : α) 

στην περιγραφή της συγκέντρωσης, β) στον προσδιορισμό των συμμετεχόντων μερών, γ) στον 

χαρακτήρα της συγκέντρωσης (συγχώνευση, εξαγορά ή κοινή επιχείρηση), δ) στους τομείς 

δραστηριότητας των συμμετεχόντων μερών, ε) τις αγορές στις οποίες ια έχει επιπτώσεις η 

συγκέντρωση και στ) στο στρατηγικό και οικονομικό σκεπτικό της συγκέντρωσης.  
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-Απλοποιημένη Διαδικασία. 

Δεν πρέπει να παραβλεφθεί, η αναφορά στο σύστημα της απλοποιημένης 

διαδικασίας, σύμφωνα με το οποίο εξετάζονται συγκεντρώσεις εκείνες, οι οποίες δεν 

δημιουργούν ζητήματα ανταγωνισμού, βάσει του κοινοτικού κανονισμού 

συγκεντρώσεων. Η απλοποιημένη διαδικασία, εφαρμόζεται για τον έλεγχο 

συγκεκριμένων κατηγοριών συγκεντρώσεων, οι οποίες αναφέρονται ρητά στο 

περιεχόμενο της ανακοίνωσης 2013/C366/04 (η οποία αντικατέστησε την αρχική 

2005/C056/4), καθόσον αυτές δεν δημιουργούν προβλήματα ανταγωνισμού. Εφόσον, 

λοιπόν, πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με την ως άνω ανακοίνωση, η 

Επιτροπή εκδίδει συνήθως συνοπτική απόφαση, εντός 25 εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης, με την οποία κηρύσσει μια συγκέντρωση συμβατή με 

την κοινή αγορά σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία
94

.  
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 Στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της 

απλοποιημένης διαδικασίας, η κοινοποίηση της πράξης συγκέντρωσης γίνεται με τη χρήση του 

εντύπου συνοπτικής κοινοποίησης CO, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του Εκτελεστικού 

Κανονισμού και στο οποίο και προσδιορίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να 

υποβάλλουν τα κοινοποιούντα μέρη. 

 



50 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- Οι συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων στην 

Ευρωπαϊκή αγορά της  ενέργειας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διαμόρφωση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού 

χρησιμοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση ως κύριο εργαλείο για την επίτευξη της 

κοινοτικής ολοκλήρωσης, δηλαδή μιας ενιαίας αγοράς, μέσω της άρσης των εθνικών 

στεγανών
95

. Στο πλαίσιο αυτό, ο  κλάδος της ενέργειας, ο οποίος αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους συντελεστές της παραγωγής, αλλά και της εύρυθμης 

λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνικών, δεν ήταν δυνατόν να μην αποτελέσει 

αντικείμενο της ως άνω πολιτικής της Ε.Ε. και των κανόνων ανταγωνισμού του 

ενωσιακού δικαίου. 

Με την ανάπτυξη μιας ενοποιημένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας, 

δημιουργείται πρόσφορο περιβάλλον για επενδύσεις που επιτρέπει τη χρηματοδότηση 

των αναγκαίων επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα στους τομείς της 

ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους 

πολίτες της Ε.Ε. να απολαμβάνουν ανάλογης ποιότητας παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην ενιαία εσωτερική αγορά, ενώ εξασφαλίζονται ανάλογες συνθήκες ανταγωνισμού 

καις τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι καταναλώνουν ηλεκτρική 

ενέργεια και φυσικό αέριο. Και όλα αυτά, όμως, χωρίς να παρακάμπτονται η 

απαίτηση για εξασφάλιση του αδιάκοπτου εφοδιασμού με ενέργεια και η προστασία 

του περιβάλλοντος, η οποία επίσης αποτελεί κυρίαρχη πολιτική της Ε.Ε.
96

 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν 

αναπτύξει πλούσια δράση στον τομέα της ενέργειας με αιχμή τους κανόνες περί 

αντιμονοπωλιακών πρακτικών και ειδικότερα με τις διατάξεις περί απαγόρευσης της 

δεσπόζουσας θέσης από τις κατεστημένες επιχειρήσεις. Περαιτέρω, εφαρμοζομένων 

των διατάξεων περί ανταγωνισμού εντοπίζονται υφιστάμενες αντιανταγωνιστικές 

συμπεριφορές, ενώ με τον ex ante (προληπτικό) έλεγχο διαγιγνώσκονται και 

θεραπεύονται μελλοντικά προβλήματα ανταγωνισμού που ενδεχομένως να 
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 Βλ. έτσι Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης, «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», εκδ. Νομική 

Βιβλιοθήκη, Γ’ Έκδοση, 2014,Κεφ. I., Παρ. Β. 4. 4. Σελ. 17. 
96

 Βλ. έτσι Γ. Κουτζούκος, Μ. Ασλάνογλου, Α. Τροκούση, Η Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: 

Από την πρώτη στην Τρίτη ενεργειακή δέσμη και ο ρόλος του ρυθμιστή και του διαχειριστή, σελ. 33 

επ, σε Επιμέλεια Νικ. Φαραντούρη,  Ενέργεια, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική, εκδ. Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2012.  
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προκύψουν από δομικές μεταβολές που επιφέρουν στην αγορά οι συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων
97

. 

 Ο κύριος στόχος, δε, του δικαίου του ανταγωνισμού είναι να αποτραπεί η 

βλαπτική ανταγωνιστική συμπεριφορά εις βάρος των καταναλωτών ή των 

επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η ευρύτερη έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας και 

της καινοτομίας (δυναμική απόδοση) και να επιτευχθεί αποτελεσματικός 

ανταγωνισμός στην αγορά. 

1.Ιδιομορφία και  πολυπλοκότητα των ενεργειακών αγορών  

Η ενέργεια αποτελεί βιομηχανία υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, καθώς το 

κόστος των σχετικών επενδύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η δε πραγματοποίηση 

νέων επενδύσεων απαιτεί μακροχρόνια διάρκεια κατασκευής. Τα δεδομένα αυτά, σε 

συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και ενδεχόμενες επιχειρηματικές 

ανασφάλειες που προκύπτουν από τη μη σταθερότητα ή την πολυπλοκότητα του 

κανονιστικού δικαίου, συμβάλλουν στη διαμόρφωση συνθηκών που χαρακτηρίζονται 

από ιδιαίτερα υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο
98

. 

Επιπλέον, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της ενέργειας εξεταζόμενα από την 

πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης εμφανίζουν αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες. 

Ειδικότερα από την πλευρά της ζήτησης, η ενέργεια διακρίνεται από χαμηλή 

ελαστικότητα
99

, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητα  σε 

όλους και ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του συνόλου των καταναλωτών είναι το πρώτο 

ζητούμενο. Η σχεδόν μηδενική βραχυπρόθεσμη ελαστικότητα μπορεί βέβαια να 

περιορισθεί σε κάποιο βαθμό μεσοπρόθεσμα, εάν οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα να αντιδράσουν σε τυχόν αύξηση τιμών, με επιλογή ίσως του φυσικού 

αερίου, αντί της ηλεκτρικής ενέργειας και αντιστρόφως. Η, δε, ζήτηση είναι 

εξαιρετικά κυμαινόμενη κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως λόγω των διαφορών 

θερμοκρασίας. Από την άλλη όμως η παραγωγή πρέπει να μπορεί να καλύψει ανα 

πάσα στιγμή το μέγιστο της κατανάλωσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

κατάρρευσης του συστήματος.  
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Από την πλευρά της προσφοράς, ειδικά σε ότι αφορά το αέριο οι χώρες 

παραγωγής είναι περιορισμένες, με κυρίαρχο τη Ρωσία. Όσον αφορά δε στην 

ηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζεται η ιδιομορφία της μη εφικτής αποθήκευσης της, 

καθώς οι μπαταρίες  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για μικρές 

ποσότητες, ενώ έχουν υψηλό κόστος. Περαιτέρω, η μεταφορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι εξαιρετικά δαπανηρή, η δε κατασκευή νέων δικτύων έχει υψηλό 

κόστος και συχνά καθίσταται δυσχερής, εξαιτίας τόσο της περιβαλλοντικής  όσο και 

της αισθητικής επιβάρυνσης που ενδεχομένως προκαλείται από την κατασκευή τους.  

Εκτός των ανωτέρω, ένα ακόμη συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι και η χρονική διάσταση: η ανταγωνιστική θέση ενός 

σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο μπορεί να διαφέρει πολύ ώρα σε ώρα, 

όπως για παράδειγμα λόγω αλλαγών καιρικών συνθηκών και της αντίστοιχης 

διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Από όλα τα ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη επιπροσθέτως και τους 

περιορισμούς που ισχύουν για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ανάγκη 

περιστολής τους, γίνεται αντιληπτή η πολυπλοκότητα και η ιδιομορφία των 

ενεργειακών αγορών
100

. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία του τομέα της 

ενέργειας, ως συνέπεια του δεδομένου της γεωγραφικής τοποθέτησης των 

πρωτογενών πηγών, η οποία δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη γεωγραφική θέση των 

κοινωνιών που αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Για τον λόγο 

αυτόν άλλωστε υπάρχει στενή σχέση της ενεργειακής πολιτικής με τις διεθνείς 

σχέσεις, η οποία μάλιστα αποτυπώνεται με σαφήνεια σε κείμενα διεθνών, διμερών 

και ιδίως πολυμερών συνθηκών που συνάπτονται με ειδικό αντικείμενο αυτό του 

τομέα της ενέργειας. Άλλωστε, αυτή η ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, εξηγεί τη 

σταδιακή ενοποίηση περιφερειακών αγορών ενέργειας, που ξεπερνούν τα σύνορα της 

Ε.Ε, όπως για παράδειγμα η Συνθήκη της Ενεργειακής κοινότητας
101

. 

2. Σχετικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
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   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικές αποφάσεις της που αφορούν τον κλάδο 

της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οριοθετήσει αναλόγως τις σχετικές αγορές
102

. 

Ειδικότερα, διακρίνει τις ακόλουθες σχετικές αγορές: α) χονδρεμπορική προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας, β) αγορά επικουρικών υπηρεσιών, γ) μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, δ) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και ε) λιανική προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία μπορεί περαιτέρω να διακριθεί μεταξύ μεγάλων (πελάτες υψηλής 

και μεσαίας τάσης) και μικρών (πελάτες χαμηλής τάσης) πελατών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χονδρεμπορική αγορά 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (wholesale supply of electricity) καλύπτει την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εισαγωγή μέσω των διασυνδέσεων 

(interconnectors) για το σκοπό της μεταπώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στις 

επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας (μεταπωλητές) ή σε μικρότερο βαθμό απευθείας 

στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες [DG-Competition report on energy sector 

inquiry -10.1.2007].  

Όσον αφορά στη γεωγραφική διάσταση των αγορών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

με τις αποφάσεις της επιβεβαιώνει το γεγονός ότι όλες οι σχετικές αγορές ηλεκτρικής 

ενέργειας (χονδρεμπορική αγορά, αγορά επικουρικών υπηρεσιών, προσφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες κατηγορίες καταναλωτών) είναι εθνικές, κυρίως 

λόγω των περιορισμών στη δυναμικότητα διαθέσιμης ισχύς στις διασυνδέσεις με 

γειτονικές χώρες
103

. Ωστόσο, σύμφωνα και με προηγούμενη απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Ε.Ε COMP 38.700], η σχετική γεωγραφική αγορά της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να διαχωρισθεί περαιτέρω σε δύο επιμέρους 

αγορές που αφορούν στο διασυνδεδεμένο (interconnected system) και μη 

διασυνδεδεμένο σύστημα (non – interconnected system)
104

. 

 

3. Αντίκτυπος της επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού στη λειτουργία των 

ενεργειακών αγορών της ΕΕ 
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   Υποστηρίζεται ότι, η επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού έχει άμεσο 

αντίκτυπο στις στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στις 

εμπλεκόμενες αγορές και επηρεάζει τον ανταγωνισμό. 

  Οι επιχειρήσεις, αξιολογώντας τις αλλαγές στην ανταγωνιστική πίεση που 

υφίστανται, προσαρμόζουν την επενδυτική τους συμπεριφορά. Η επένδυση παρέχει 

ένα σημαντικό μεταβλητό αποτέλεσμα, καθώς πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ισχυρότερο ανταγωνισμό πραγματοποιούν 

σημαντικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας. Οι επενδύσεις είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές, ως μεταβλητή των αποτελεσμάτων στις αγορές ενέργειας, 

επειδή είναι ευρέως αποδεκτό ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στον 

ενεργειακό τομέα της Ευρώπης για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού και 

να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα.  

Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της ΕΕ στον τομέα του κλίματος και 

της ενέργειας και ταυτόχρονα για την εξασφάλιση της παροχής ενέργειας, αναμένεται 

ότι τα κράτη μέλη θα επενδύσουν όλο και περισσότερο στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα ηλεκτρισμού και 

φυσικού αερίου. Ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι πρέπει  να ενθαρρυνθούν οι 

επενδύσεις σε διασυνοριακά έργα υποδομής, όπως τα δίκτυα μεταφοράς 

διασυνδέσεων, και επίσης να προωθηθούν οι εθνικές επενδύσεις στην παραγωγική 

ικανότητα. Επομένως, τα επενδυτικά μέτρα είναι ζωτικής σημασίας μεταβλητές που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτικές 

ανταγωνισμού και κανονιστικών ρυθμίσεων επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας. 

Γίνεται δεκτό, ότι οι αλλαγές στον ανταγωνισμό της αγοράς και στις 

επενδυτικές συμπεριφορές των επιχειρήσεων έχουν αντίκτυπο σε μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα όπως η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία, υπάρχουν τρεις κύριοι δίαυλοι, μέσω των οποίων ο υψηλότερος 

ανταγωνισμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα
105

: (i) εντός 

των επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός δρα ως μηχανισμός πειθαρχίας, ασκώντας πίεση 

στους διαχειριστές των επιχειρήσεων για να καταστούν αυτές πιο αποτελεσματικές. 

Αυτό καλείται μερικές φορές το φαινόμενο εντός επιχείρησης « within firm effect, (ii) 
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ο ανταγωνισμός αυξάνει την παραγωγικότητα, αναγκάζοντας τις μη αποδοτικές 

επιχειρήσεις να εξέλθουν από την αγορά, επιτρέποντας ταυτόχρονα την είσοδο πιο 

αποδοτικών επιχειρήσεων και τέλος ανακατανέμοντας τους πόρους από τις μη 

αποδοτικές στις αποδοτικές επιχειρήσεις. Οι δυνάμεις της αγοράς μπορεί να 

προκαλέσουν την έξοδο μη αποδοτικών επιχειρήσεων και ενδέχεται να προκαλέσουν 

ανακατανομή στα μερίδια αγοράς, από τις μη αποδοτικές στις αποδοτικές 

επιχειρήσεις. Αυτές οι επιπτώσεις γενικά αποκαλούνται το φαινόμενο μεταξύ 

επιχειρήσεων «between-firms effects» και (iii) ο ανταγωνισμός οδηγεί τις 

επιχειρήσεις στην καινοτομία. Η καινοτομία αυξάνει τη δυναμική αποδοτικότητα, 

μέσω της τεχνολογικής βελτίωσης των διαδικασιών παραγωγής ή της δημιουργίας 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Υπάρχει ένας άλλος, έμμεσος δίαυλος, μέσω του οποίου η επιβολή πολιτικής 

επηρεάζει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της αγοράς. Έχει υποστηριχθεί ότι, κάθε 

συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση δεν επηρεάζει μόνο τις επιχειρήσεις και τις 

αγορές που εμπλέκονται άμεσα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά έχει και 

σημαντικές έμμεσες επιδράσεις με τη μορφή της διασποράς στις κάθετες αγορές και 

δρα ως  αποτρεπτικός παράγοντας. Για παράδειγμα, οι συγκεκριμένες πολιτικές 

αποφάσεις επηρεάζουν τις επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής 

ενέργειας και επίσης πιθανότατα επηρεάζουν τα κίνητρα και τα αποτελέσματα της 

αγοράς στη μεταφορά και τη διανομή.  

Ομοίως, η επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων αποστέλλει μηνύματα 

αναφορικά με την ισχύ των αντιμονοπωλιακών αρχών.
106

 Κατά συνέπεια, μια 

συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζει όχι μόνο τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην 

υπόθεση αυτή, αλλά επηρεάζει και τη συμπεριφορά άλλων επιχειρήσεων στην ίδια 

και στις συναφείς αγορές. Αυτές οι έμμεσες επιπτώσεις αναγνωρίζονται ως 

σημαντικά στοιχεία της επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού.  

Μελετητές, μετά από εξέταση των επιπτώσεων της απελευθέρωσης στις επενδύσεις 

στους τομείς των μεταφορών, των επικοινωνιών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

(ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου), διαπίστωσαν ότι η κανονιστική 
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μεταρρύθμιση που ενισχύει τον ανταγωνισμό (όπως η ελευθέρωση της εισόδου στην 

αγορά) είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς
107

.  

4. Η περίπτωση των συγκεντρώσεων 

4.α. Έλεγχος των συγκεντρώσεων των ενεργειακών επιχειρήσεων  

Η έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης του ενεργειακού κλάδου αποτέλεσε 

το έναυσμα για μια γενικότερη αναδιάρθρωση της αγοράς της ενέργειας που 

συντελούνταν με εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Έτσι, σημειώθηκε 

αισθητή αύξηση της δραστηριότητας επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ 

ήδη από το 2000, όταν οι πρώτες οδηγίες ελευθέρωσης μεταφέρθηκαν στη νομοθεσία 

των κρατών μελών. Ο ρόλος της Επιτροπής στη διαδικασία αυτή της αναδιάρθρωσης 

της αγοράς είναι σημαντικός και καθοριστικός, λόγω της δικαιοδοτικής της 

αρμοδιότητας για τον έλεγχο του όλο και αυξανόμενου αριθμού συγκεντρώσεων. 

 Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες (1994-2014), η Επιτροπή χειρίστηκε 351 

περιπτώσεις συγκέντρωσης και αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις αγορές φυσικού 

αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλειοψηφία αφορούσε 

αποφάσεις συγχώνευσης στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έως το 2003, οι 

περιπτώσεις συγχώνευσης στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

αντιμετωπίστηκαν με απλοποιημένες διαδικασίες. Από το 2003 και μετά, ήταν 

σημαντικά μεγαλύτερο το ποσοστό των περιπτώσεων συγκέντρωσης στις αγορές 

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας που αποτέλεσαν αντικείμενο πλήρους 

έρευνας, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων σε 

αυτές τις αγορές προκαλώντας προβλήματα ανταγωνισμού.  

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων στην ΕΕ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον 

περιορισμό της περαιτέρω οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης στις ενεργειακές 

αγορές που ήταν ήδη ιδιαίτερα συγκεντρωμένες.  Ορισμένες περιπτώσεις ορόσημων 

είναι αρκετά χρήσιμες για να τονιστεί ο ρόλος αυτός. Για παράδειγμα, η συγχώνευση 

GDF / Suez τον Ιούλιο του 2008 προσπάθησε να δημιουργήσει μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στον κόσμο. Όπως αυτή είχε αρχικά προβλεφθεί, θα 
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είχε υποβαθμίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις βελγικές αγορές φυσικού αερίου 

και ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά, καθώς και 

στη γαλλική αγορά φυσικού αερίου.  Οι δεσμεύσεις, όμως και τα διορθωτικά μέτρα 

που παρέσχε η GDF και η Suez περιόρισαν αποτελεσματικά τις δυνητικές αντι-

ανταγωνιστικές επιπτώσεις (όπως θα εκτεθεί πιο κάτω). 

Αρκετές άλλες σημαντικές υποθέσεις ελέγχου των συγκεντρώσεων 

επικεντρώνονται σε διάφορες πιθανές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση της Electricité de France S.A. (EdF) /British Energy το 

2008, η δέσμη διορθωτικών μέτρων που εξασφάλισε η Επιτροπή αποσκοπούσε στην 

αποτροπή μονομερών οριζόντιων επιπτώσεων. Ομοίως, το 2004, η Επιτροπή 

αποφάσισε να απαγορεύσει την προτεινόμενη απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Gás 

de Portugal (GDP), της κατεστημένης εταιρείας αερίου στην Πορτογαλία, από την 

Energias de Portugal (EDP), την κατεστημένη εταιρεία ηλεκτρισμού στην 

Πορτογαλία, και την ENI, ενεργειακή εταιρεία. Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος 

ανταγωνισμός στις αγορές ενέργειας προέρχεται από τους εισαγωγείς ηλεκτρικής 

ενέργειας που εισέρχονται στην αγορά φυσικού αερίου και αντιστρόφως, η υπόθεση 

αυτή αποδεικνύει την αυστηρή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων αερίου και ηλεκτρισμού (συγχωνεύσεις «σύγκλισης»).  

4.β. Αντίκτυπος στον ανταγωνισμό των κάθετων συγκεντρώσεων στην αγορά της 

ενέργειας 

  Έχει υποστηριχθεί ότι οι κάθετες συγχωνεύσεις (μεταξύ των εταιρειών 

παραγωγής και προμήθειας) μπορεί να οδηγούν σε βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας με την παροχή χρηματοοικονομικής αντιστάθμισης έναντι των 

μεταβλητών τιμών χονδρικής ενέργειας και φυσικής αντιστάθμισης έναντι του 

κινδύνου εξισορρόπησης. Ακόμη, η κάθετη ολοκλήρωση θα μπορούσε ενδεχομένως 

να μειώσει το κόστος κεφαλαίου σε σχέση με παρόμοιες μη ολοκληρωμένες 

επιχειρήσεις, μειώνοντας την έκθεση σε ασταθή κίνδυνο αγοράς. 

Από την άλλη πλευρά, η κάθετη ολοκλήρωση έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει δυσμενώς τον ανταγωνισμό μειώνοντας τη ρευστότητα στις αγορές 

χονδρικής πώλησης, η οποία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην είσοδο ή την 

επέκταση για τους μη ενοποιημένους προμηθευτές που βρίσκονται ήδη στην αγορά. 

Οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη θέση τους 
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στις αγορές χονδρικής πώλησης για να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό από 

ανεξάρτητους παραγωγούς, μειώνοντας τη διάθεση υπογραφής μακροπρόθεσμων 

συμβάσεων απόσβεσης με ανεξάρτητους παραγωγούς, μειώνοντας την προθυμία για 

το εμπόριο ορισμένων προϊόντων ή για το εμπόριο με ανεξάρτητους παραγωγούς, ή 

τέλος προωθώντας τη δική τους παραγωγή ακόμη κι αν υπάρχει διαθέσιμη  

φθηνότερη παραγωγή από άλλες επιχειρήσεις (αποκλεισμός πελατών)
108

.  

Οι κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις, μπορούν επίσης να αναλάβουν δράση 

στην αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μειώσουν 

τους ανεξάρτητους λιανοπωλητές μέσω αποκλεισμού εισροών: εάν μια επιχείρηση 

έχει οποιαδήποτε ισχύ στην αγορά, θα μπορούσε να αυξήσει τις χονδρικές τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργώντας λιγότερες τιμές. ανεξάρτητους προμηθευτές. 

Μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θα μπορούσε επίσης να προσπαθήσει να 

περιορίσει τη διαπραγμάτευση ή να επιδεινώσει με άλλο τρόπο τη ρευστότητα, η 

οποία μπορεί είτε να αυξήσει τις τιμές διαπραγμάτευσης είτε να επιβάλει ασφάλιστρο 

κινδύνου σε ανεξάρτητους προμηθευτές. 

Επιπλέον, εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι η κάθετη ολοκλήρωση οδηγεί σε 

υψηλότερες τελικές τιμές για τον καταναλωτή στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και 

σε χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Στις αγορές αερίου, από την 

άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι η κάθετη ολοκλήρωση δεν συνδέεται με τις τιμές, 

αλλά συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. 

4.γ. Αντίκτυπος των συγκεντρώσεων σύγκλισης στον ανταγωνισμό στις αγορές 

ενέργειας 

Όσον αφορά, στον αντίκτυπο των συγκεντρώσεων σύγκλισης, η βιβλιογραφία 

προειδοποιεί για τις πιθανές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις των συγχωνεύσεων 

σύγκλισης (δηλαδή των συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας), όπως ο αποκλεισμός εισροών και αποκλεισμού πελατών. 

Ειδικότερα, επειδή το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική συνεισφορά για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι χονδρικές αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι επίσης κατακόρυφα αλληλένδετες. Έχει υποστηριχθεί ότι, 
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συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

οποίες αποκαλούνται συχνά συγχωνεύσεις «σύγκλισης», αυξάνονται, δε, γρήγορα, 

λόγω της μεγαλύτερης χρήσης του φυσικού αερίου ως καυσίμου για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και λόγω των ευκαιριών στον κατάντι τομέα για τις 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να προμηθεύουν συνδυαστικά φυσικό αέριο και 

ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές τους
109

.  

Αρκετές μελέτες ασχολήθηκαν εκτενώς, με το αν οι κάθετα συγγενείς 

επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τον αποκλεισμό μη 

ολοκληρωμένων αντιπάλων. Μελέτες των κάθετων σχέσεων στις αγορές ενέργειας 

εξηγούν συχνά τα ευρήματά τους χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα αποκλεισμού.  

Υποστηρίζεται ότι, οι υψηλότερες τιμές σχετίζονται με την ύπαρξη 

χρηματοοικονομικών επιπτώσεων ή στρογγυλεμένων τιμών διάσπασης στις 

ενεργειακές αγορές, στις οποίες οι τιμές χονδρικής πώλησης φυσικού αερίου έναντι 

των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες, με τη σειρά τους, συνήθως 

καθορίζονται με αναφορά στα τιμολόγια λιανικής.  

Έχουν καταγράφει, επίσης, ανησυχίες σε αρκετές υποθέσεις συγκεντρώσεων 

σχετικά με την ενσωμάτωση εταιρειών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τόσο η είσοδος όσο και ο αποκλεισμός των πελατών μπορεί να είναι ένα ζήτημα. Το 

κάθετα ολοκληρωμένο μέρος της συγχώνευσης μπορεί να αντιμετωπίσει κίνητρα για 

να αυξήσει την τιμή των εισροών (π.χ. χονδρεμπόριο φυσικού αερίου) σε 

ανταγωνιστές του προμηθευτή του κατάντι προϊόντος (π.χ. εταιρείας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας), προκειμένου να ωφελήσει τη θυγατρική του κατάντη. Μια 

κάθετη συγχώνευση, μπορεί επίσης να στερήσει τους ανάντι εισερχόμενους από μια 

πηγή, αμφισβητήσιμου μεταγενέστερης ζήτησης, αυξάνοντας έτσι τα εμπόδια 

εισόδου και, ενδεχομένως, αποθαρρύνοντας την είσοδο στην αγορά.    

Αντίθετα, στην περίπτωση της εκκαθάρισης της προτεινόμενης συγχώνευσης 

της Gas Natural/ Endesa
110

, υπήρξαν αυτοί που ήταν της άποψης ότι, μια συγχώνευση 

μεταξύ των κατεστημένων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα 

γινόταν επίσης άμεσα φορέας εκμετάλλευσης διπλού καυσίμου προτού κάθε άλλος 

υπάρχων ή δυνητικός ανταγωνιστής έχει την ευκαιρία να το κάνει. Παραπέρα, όταν 
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μία χώρα κυριαρχείται από έναν εθνικό γίγαντα που ενσωματώνει αέριο και 

ηλεκτρισμό, θα είναι σπάνιο να βρεθούν αυτοί οι πρωταθλητές που συμμετέχουν σε 

διασυνοριακό ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η μερίδα αναλυτών 

που ισχυρίζονται ότι δεν είναι απαραίτητο, σε περίπτωση απουσίας της συγχώνευσης, 

μια ξένη εταιρεία ηλεκτρισμού να μπορεί να αγοράζει φυσικό αέριο από την Gas 

Natural για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και στη συνέχεια το φυσικό αέριο θα 

χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη γενιά για να προσφέρει υπηρεσίες διπλού καυσίμου. 

Μια ξένη εταιρεία θα μπορούσε να πουλήσει φυσικό αέριο στην Endesa για να 

χρησιμοποιηθεί στα εργοστάσιά της με φυσικό αέριο και στη συνέχεια να 

συνεργαστεί με την Endesa στην αγορά μεταπώλησης για την πώληση διπλής 

προσφοράς καυσίμων. 

   Συμπερασματικά, υπάρχουν προειδοποιήσεις για τις πιθανές αντιανταγωνιστικές 

επιπτώσεις των συγχωνεύσεων σύγκλισης (δηλαδή των συγχωνεύσεων μεταξύ 

εταιρειών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας), όπως ο αποκλεισμός εισροών 

και αποκλεισμού πελατών
111

. 

5. Διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζουν οι αρχές για την άμβλυνση των 

προβλημάτων ανταγωνισμού. 

Υπό το καθεστώς του κανονισμού συγκεντρώσεων και τηρουμένων των 

διαδικασιών, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση κήρυξης συμβατής μιας 

συγκέντρωσης με την κοινή αγορά, κατόπιν ανάληψης δεσμεύσεων από τα 

συμμετέχοντα σε αυτήν μέρη (άρθρο 8 παρ.2). Οι δεσμεύσεις αυτές οι οποίες γίνονται 

δεκτές από την Επιτροπή και στις δύο φάσεις της διαδικασίας του ελέγχου μια πράξης 

συγκέντρωσης, είναι κυρίως δομικής φύσεως, σε συνδυασμό ενίοτε με δεσμεύσεις 

συμπεριφορικού χαρακτήρα.  

Οι δεσμεύσεις με δομικό, διαρθρωτικό χαρακτήρα συνίστανται τόσο σε αυτές 

που δεν επιφέρουν άμεση νομική μεταβολή στη διάθρωση της νομικής 

προσωπικότητας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η εκποίηση 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, όσο  και σε αυτές  που έχουν άμεση 

επίδραση στην διαμόρφωση της νομικής τους προσωπικότητας όπως ο διαχωρισμός 

των επιχειρήσεων με διάσπαση ή απόσχιση κλάδου. Τέτοιου είδους δεσμεύσεις που 
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αναλαμβάνουν τα μέρη, προκειμένου να αρθούν προβλήματα ανταγωνισμού στην 

αγορά τη ενέργειας, είναι η εκποίηση συμμετοχών σε επιχείρηση, η απόσχιση κλάδου 

με αντικείμενο την αποθήκευση φυσικού αερίου ώστε να υπάρξει ρευστότητα στις 

αγορές χονδρικής, η εκχώρηση συμβάσεων προμήθειας, καθώς και η χορήγησης 

δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυα ή η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αγωγούς 

διέλευσης.
112

 

Για παράδειγμα,  στην περίπτωση της υποθέσεως Gaz de France/Suez, η 

πράξη συγκέντρωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή, συνίστατο στην 

απορρόφηση της Suez από την GDF, με αποτέλεσμα η πρώτη να παύσει να υπάρχει 

ως νομική οντότητα. Η εν λόγω συγχώνευση θα πραγματοποιούνταν με ανταλλαγή  

μετοχών. Η Επιτροπή, θεώρησε ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση θα παρεμπόδιζε 

σημαντικά τον πραγματικό ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς και ειδικότερα στον 

τομέα του φυσικού αερίου στο Βέλγιο, στον τομέα του φυσικού αερίου στη Γαλλία, 

στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο και στα δίκτυα θέρμανσης στη 

Γαλλία.. 

  Η GDF και ο όμιλος Suez, προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα 

ανταγωνισμού που εντόπισε η Επιτροπή, πρότειναν μια σειρά από δεσμεύσεις που 

συνίστατο κυρίως α) σε εκποιήσεις συμμετοχών, με τις οποίες, όπως εκτιμήθηκε από 

την Επιτροπή, καταργούνταν οι επικαλύψεις μεταξύ των μερών σε όλες τις αγορές 

όπου θα δημιουργούσαν προβλήματα ανταγωνισμού και λύνονταν περαιτέρω  τα 

προβλήματα κάθετης στεγανοποίησης των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, 

β) σε παραίτηση από κάθε έλεγχο (de facto – de jure) επι θυγατρικής εταιρείας του 

ομίλου Suez  και γ) σε μια σειρά διορθωτικών μέτρων που συνδέονται με την 

υποδομή φυσικού αερίου στο Βέλγιο και στη Γαλλία, που όπως εκτιμήθηκε από την 

Επιτροπή  επαρκούσαν για να μειώσουν τα εμπόδια εισόδου σε βαθμό που επιτρέπει 

την ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω, με την 

απόφασή της η Επιτροπή κήρυξε την κοινοποιηθείσα πράξη συμβατή με την κοινή 

αγορά και με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 

του κανονισμού συγκεντρώσεων.  
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Σε μια πιο πρόσφατη περίπτωση, το 2016, η Επιτροπή, ασχολήθηκε με την 

υπόθεση συγκέντρωσης, με την οποία η επιχείρηση Alimentation Couche – Tard Inc. 

( “ACT” με έδρα τον Καναδά), μέσω τη θυγατρικής της Statoil Fuel and Retail A/S 

(“SFR” με έδρα τη Δανία), θα αποκτούσε τον αποκλειστικό έλεγχο της Dansk Fuels 

A/S (“Dansk Fuels” Δανία) με αγορά μετοχών. Η Dansk Fuels, αποτελεί θυγατρική 

της Shell, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής και λιανικής εμπορίας 

προϊόντων πετρελαίου στη Δανία, Η επιχειρούμενη συγκέντρωση, σύμφωνα με τους 

αρχικούς της όρους, ενείχε τον κίνδυνο παροχής αθέμιτου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στη νέα εταιρία, καθιστώντας πιθανή την ισχυροποίηση της θέσης 

της σε όλα τα τμήματα της αγοράς και θέτοντας συνακόλουθα σε κίνδυνο την 

αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υδρογονανθράκων της 

Δανίας. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η συγκέντρωση θα επέφερε ως αποτέλεσμα, ιδίως, 

το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών πώλησης των προϊόντων πετρελαίου στη Δανία 

και εν γένει η δημιουργία αθέμιτων συνθηκών στη σχετική αγορά. Για την αποτροπή 

των ανωτέρω, μεταξύ των λοιπών δεσμεύσεων, ήταν και η εκχώρηση σε τρίτον του 

εκτενούς δικτύου σταθμών προμήθειας της Shell. Άξιο δε επισήμανσης κρίνεται το 

ότι, η Shell, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, φέρεται να είχε προβεί, ήδη, στην 

εκπλήρωση των όρων- προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, 

επικεντρώνοντας την δραστηριότητά της στους τομείς εκείνους που μπορεί να είναι 

πιο ανταγωνιστική. Μετά τα ανωτέρω, η Επιτροπή, κήρυξε την κοινοποιηθείσα πράξη 

συμβατή με την κοινή αγορά και με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 6 παρ.1 στοιχ.β΄ 2  σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου
113

.  

Οι δεσμεύσεις συμπεριφορικού χαρακτήρα στις αγορές ενέργειας, γενικότερα 

εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: στην εκποίηση εικονικών εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής  και σε προγράμματα απελευθέρωσης φυσικού αερίου.  Το πρώτο 

ισχύει για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το δεύτερο για την αγορά φυσικού 

αερίου. Και στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκποιήσει επ' 

αόριστον την ικανότητά της, αλλά μόνο να αποδεσμεύσει προσωρινά μέρος της 

παραγωγικής της ικανότητας δυναμικότητας στους ανταγωνιστές της, γενικότερα 

μέσω μέτρων όπως δημοπρασίες ή διμερείς συμφωνίες. 
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Τα διαρθρωτικά μέτρα είναι μη αναστρέψιμα και η επιτυχία και η 

αποτελεσματικότητά τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το μέρος στο οποίο 

εκχωρείται οριστικά η παραγωγική ικανότητα. Εάν το μέρος αυτό είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί αποτελεσματικά, η πρόσθετη δυναμικότητα θα μπορούσε να ενισχύσει 

τη θέση του και να προκαλέσει προανταγωνιστικές επιπτώσεις. Διαφορετικά, 

επικρατούν αρνητικές επιδράσεις και τα οφέλη από την άποψη της χαμηλότερης 

συγκέντρωσης της αγοράς αντισταθμίζονται από τις απώλειες όσον αφορά τις 

οικονομίες μικρότερης κλίμακας / εμβέλειας. 

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 

για τον μετριασμό των δυνητικών αντιανταγωνιστικών επιπτώσεων μιας 

συγχώνευσης είναι δυνατόν να συμβάλλουν, περαιτέρω, στην προώθηση της 

απελευθέρωσης της αγοράς.   

Για παράδειγμα, το 2001, η Επιτροπή ενέκρινε, υπό όρους, την απόκτηση από 

κοινού με τον EdF και την Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke 

(OEW), της γερμανικής εταιρείας ηλεκτρισμού Energie Baden-Württemberg AG 

(EnBW)
114

. Η έρευνα της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η EdF κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στη γαλλική αγορά για την προμήθεια επιλέξιμων πελατών, με 

μερίδιο αγοράς περίπου 90%. Η EnBW θεωρήθηκε ένας από τους πιο πιθανούς 

δυνητικούς ανταγωνιστές στη γαλλική αγορά και ήταν στρατηγικά κατάλληλος για να 

εισέλθει στην αγορά για την προμήθεια επιλέξιμων πελατών. Με την απόκτηση της 

EnBW, η EdF θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της στη Γαλλία, αυξάνοντας επίσης τις 

δυνατότητές της για αντίποινα στη Γερμανία και, ως εκ τούτου, θα ήταν λιγότερο 

εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό στη Γαλλία. Στην περίπτωση αυτή προτάθηκαν δύο 

σχετικά τυπικά στοιχεία για το πακέτο διορθωτικών μέτρων και ένα καινοτόμο τρίτο 

στοιχείο. Αυτό το τρίτο στοιχείο του διορθωτικού μέτρου της EdF επεδίωκε να 

αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που είχαν ανακύψει σε 

σχέση με τους λεγόμενους "επιλέξιμους" πελάτες στη Γαλλία, δηλαδή εκείνους των 

οποίων η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό. Για να 

επιλύσει αυτές τις ανησυχίες, η EdF δεσμεύτηκε να παράσχει στους ανταγωνιστές 

πρόσβαση σε παραγωγική ικανότητα στη Γαλλία, με τη μορφή εικονικών σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής (5000 MW) και συμφωνιών μεταξύ τους με ισχύουσες συμβάσεις 
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αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συμπαραγωγής με μέγιστο όριο 1000 MW. Σύμφωνα με 

τους όρους των δεσμεύσεων, οι συμβάσεις πρόσβασης στους εικονικούς σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής έπρεπε να κατακυρωθούν μέσω ανοικτής δημόσιας δημοπρασίας 

ανοικτής σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και εμπόρους. Οι ρυθμίσεις αυτές για την 

πρόσβαση στην παραγωγική ικανότητα θα παρέμεναν σε ισχύ για περίοδο πέντε 

ετών, ώστε να καταστούν διαθέσιμες επαρκείς εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.  

6. Απαγόρευση από την Επιτροπή αντιανταγωνιστικών συγχωνεύσεων 

Η Επιτροπή δεν δίστασε να απαγορεύσει τις αντιανταγωνιστικές 

συγχωνεύσεις. Το 2004, η Επιτροπή αποφάσισε να απαγορεύσει την προτεινόμενη 

απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Gás de Portugal (GDP), της κατεστημένης 

εταιρείας αερίου στην Πορτογαλία, από την Energias de Portugal (EDP), την 

κατεστημένη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία, και την (ENI), ιταλική  

εταιρία δραστηριοποιούμενη στην αγορά της ενέργειας. Η Επιτροπή ανέλυσε τον 

πιθανό αντίκτυπο της προτεινόμενης πράξης στις αγορές προμήθειας φυσικού αερίου 

και ηλεκτρισμού στην Πορτογαλία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συναλλαγή 

θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της EDP στις αγορές ενέργειας στην Πορτογαλία 

τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής. Ειδικότερα, θα εξαλείφονταν η 

δυνατότητα ανταγωνισμού της GDP  στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο αποτελεί πλέον έναν από τους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η συγκέντρωση θα είχε 

εξαρτήσει τους σημερινούς και πιθανούς μελλοντικούς παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Πορτογαλία από τον κύριο ανταγωνιστή τους, δηλαδή την EDP. Η 

συγκέντρωση θα ενίσχυε επίσης τη δεσπόζουσα θέση της GDP  στις σχετικές αγορές 

φυσικού αερίου στην Πορτογαλία, μέσω της κατάργησης σημαντικού μεριδίου της 

ζήτησης φυσικού αερίου (που ελέγχεται από την EDP) και την εξάλειψη της 

πιθανότητας της EDP να εισέλθει στις αγορές φυσικού αερίου. Δεδομένου ότι ο 

μεγαλύτερος ανταγωνισμός στις αγορές ενέργειας προέρχεται από τους εισαγωγείς 

ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχονται στην αγορά φυσικού αερίου και αντιστρόφως, 

η υπόθεση αυτή αποδεικνύει την αυστηρή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις 

συγχωνεύσεις επιχειρήσεων αερίου και ηλεκτρισμού (συγκεντρώσεις «σύγκλισης»). 

Επίσης, η παρέμβαση της Επιτροπής εμπόδισε να προχωρήσουν και οι 

συγχωνεύσεις με ενδεχόμενες αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις. Το 2008, η 
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προτεινόμενη απόκτηση της ουγγρικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου 

MOL από τον αυστριακό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου OMV 

εγκαταλείφθηκε λόγω των ανησυχιών της Επιτροπής σχετικά με το συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς των εταιρειών σε διάφορες αγορές ενέργειας. Η προτεινόμενη 

εξαγορά θα είχε  οδηγήσει στη συγκέντρωση δύο ισχυρών ολοκληρωμένων εταιρειών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα έδινε στη συγχωνευθείσα επιχείρηση ισχυρή 

θέση τόσο στην αγορά λιανικής πώλησης πετρελαίου όσο και στον κλάδο 

ραφιναρίσματος σε διάφορες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η 

OMV προσέφερε μια σειρά διορθωτικών μέτρων (για παράδειγμα, προσφέροντας το 

άνοιγμα των διυλιστηρίων σε ανταγωνιστές) προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 

προβλήματα ανταγωνισμού που έθιξε η Επιτροπή, αλλά αυτά θεωρήθηκαν ανεπαρκή. 

Η OMV δεν ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί τα διορθωτικά  μέτρα που ζήτησε η 

Επιτροπή και, τελικά, απέσυρε την κοινοποίηση της συγκέντρωσης
115

.  

7. Ενδεικτικά προβλήματα που ανακύπτουν στον ανταγωνισμό από τις 

συγχωνεύσεις στον ενεργειακό τομέα 

    Έχουν διενεργηθεί μελέτες
116

 με αντικείμενο τα προβλήματα του 

ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις συγχωνεύσεις στον ενεργειακό τομέα στην 

Ευρώπη καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτείνουν οι αρμόδιες αρχές για τον 

μετριασμό των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων αυτών των συγχωνεύσεων σχετικά 

με τον ανταγωνισμό. 

    Κατά τη διενέργεια μιας από αυτές, εξετάστηκαν ενδεικτικά δέκα
117

 

περιπτώσεις συγκεντρώσεων στον ενεργειακό τομέα και διαπιστώθηκε ότι έξι από τις 

οκτώ ευρωπαϊκές συναλλαγές που μελετήθηκαν, ήγειραν οριζόντιες ανησυχίες (οι 

οποίες προκύπτουν από την απώλεια του άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των 

παραγόντων μιας συγκεκριμένης βιομηχανίας) σε σχετικές αγορές χονδρικής 

ενέργειας (φυσικό αέριο ή / και ηλεκτρική ενέργεια). 
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Σε επίπεδο χονδρικής: 

- Οριζόντιες επιπτώσεις, εντοπίστηκαν ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μετεχόντων στη συγκέντρωση ήταν σχετικά 

χαμηλό (π.χ. η υπόθεση συγχώνευσης EDF / British Energy, 2008 ) ή στην περίπτωση 

που ένα από τα μέρη ήταν ένας αρκετά μικρός ανταγωνιστής των εγκατεστημένων 

προμηθευτών (π.χ. η υπόθεση GDF / Suez, 2006 ) και ακόμη και σε περιπτώσεις  που 

η απώλεια ανταγωνισμού είναι δυνητική (π.χ. η υπόθεση συγχώνευσης RWE / Essent, 

2009). 

-Οι οριζόντιες επιπτώσεις, ήταν ιδιαίτερα σημαντικές στον τομέα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένης της ασταθούς ζήτησης της αγοράς και της 

παρουσίας αρκετών τεχνολογιών παραγωγής με διαφορετικό οριακό κόστος. 

Υποστηρίζεται δε, ότι τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρονται για τον κίνδυνο 

εκτίναξης των τιμών, που μπορεί να ωφελήσουν τη συγχωνευθείσα εταιρεία. 

Σε επίπεδο λιανικής: 

-Εδώ εντοπίστηκαν οριζόντια αποτελέσματα σε πέντε από τις οκτώ ευρωπαϊκές 

συναλλαγές που αναλύθηκαν. Οι ανησυχίες αυτές, συνδέονται, κυρίως, με την 

πραγματική ή αναμενόμενη απώλεια του ανταγωνισμού τόσο για τους οικιακούς όσο 

και για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, λόγω της μεγαλύτερης σύγκλισης μεταξύ 

των λιανικών προσφορών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Σημειώνεται, δε, ότι η Επιτροπή εντόπισε επίσης αρκετές "μη οριζόντιες" ή κάθετες 

θεωρίες βλάβης κατά την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων, οι οποίες υποστηρίζεται 

ότι είναι εγγενώς δυσκολότερο να αξιολογηθούν και να τεκμηριωθούν σε σχέση με τα 

οριζόντια αποτελέσματα. Οι κυριότερες κάθετες επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 

οκτώ ευρωπαϊκές συγχωνεύσεις που μελετήθηκαν μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

-Αποκλεισμός εισροών, λόγω έλλειψης πλήρους διαχωρισμού ιδιοκτησίας ορισμένων 

περιουσιακών στοιχείων του δικτύου (π.χ. μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, 

αποθήκευση αερίου και μεταφορά). Εάν μια συγκέντρωση, συγκεντρώνει 

περιουσιακά στοιχεία δικτύου που δεν έχουν διαχωριστεί από δραστηριότητες στα 

απελευθερωμένα τμήματα της αγοράς (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

λιανική πώληση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας), ενδέχεται να προκύψουν 

δυσμενείς μη οριζόντιες επιπτώσεις. Με την ύπαρξη αποτελεσματικής ρύθμισης των 
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τιμών των εισροών δικτύου, αυτές θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή ποιοτικής 

υποβάθμισης της εισόδου του δικτύου σε ανταγωνιστές των μερών που συμμετέχουν 

στη συγκέντρωση. Η ολοκληρωμένη επιχείρηση, μπορεί να έχει κίνητρα για να 

συμμετάσχει σε αυτή τη στρατηγική, ακριβώς επειδή είναι ρυθμισμένη ως προς τις 

τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι το τυποποιημένο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει μόνο ένα 

«μονοπωλιακό κέρδος» δεν  ευσταθεί. 

-Αποκλεισμός εισροών εισόδων εκτός δικτύου. Μια κάθετη συγχώνευση θα 

μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει κίνητρο για το μέρος που υποβάλλεται στη 

διαδικασία συγχώνευσης για να αυξήσει την τιμή των εισροών που καταβάλλουν οι 

ανταγωνιστές. 

-Αποκλεισμός πελατών. Οι κάθετες συγχωνεύσεις ενδέχεται να στερήσουν τους 

ανάντι εισερχόμενους φορείς από αμφισβητήσιμη μεταγενέστερη ζήτηση, 

αυξάνοντας τους φραγμούς εισόδου και αποθαρρύνοντας τους νέους ανταγωνιστές. 

-Απώλεια ρευστότητας στην αγορά. Στις ενεργειακές συγχωνεύσεις, μπορεί να 

υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω ενοποίηση να οδηγήσει στη διεθνοποίηση της χονδρικής 

εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ συγχωνευόμενων μερών, μπορεί να μειώσει 

σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς και, συνεπώς, να βλάψει τους καταναλωτές. Οι 

αναλυτές δε με τη σειρά τους προειδοποιούν ότι η εσωτερίκευση δεν θα αυξήσει αφ' 

εαυτής τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι θα εξαλειφθεί μια ίση 

ποσότητα ενέργειας από τις αγορές και πωλήσεις στην αγορά (εξ ορισμού). Ωστόσο, 

η θεωρία της βλάβης των καταναλωτών είναι πιο έμμεση και σχετίζεται με τη 

μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών, στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει η μείωση της 

ρευστότητας και τα πιθανά εμπόδια εισόδου (είτε προς τα ανάντη ή / και προς τα 

κατάντι) που θα προέκυπταν ως αποτέλεσμα
118

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Από το παρελθόν, στο παρόν και από το παρόν στο μέλλον. 

1.Η αλλαγή στη λειτουργία των ενεργειακών αγορών στην ΕΕ τις τελευταίες 

δεκαετίες
119

. 

    Η διάρθρωση των ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας άλλαξε θεμελιωδώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Οι περισσότερες αγορές 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν εθνικά (κάθετα 

ολοκληρωμένα) μονοπώλια μέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν η ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της αποφάσισαν να τα ανοίξουν σταδιακά στον ανταγωνισμό και να 

δημιουργήσουν μια κοινή αγορά ενέργειας. Σήμερα, στα περισσότερα κράτη μέλη, 

υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ ρυθμιζόμενων (μεταφοράς και διανομής) και 

ανταγωνιστικών τμημάτων (παραγωγής και λιανικής πώλησης). Σημαντική πρόοδος 

σημειώθηκε, επίσης, στην ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας: έχουν χτιστεί ή 

βρίσκονται υπό κατασκευή πολλοί ελλιπείς δεσμοί υποδομής μεταξύ των χωρών της 

ΕΕ. Το διασυνοριακό εμπόριο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ έχει αυξηθεί. Οι δε τιμές χονδρικής συγκλίνουν σταδιακά. Παρά τα 

επιτεύγματα αυτά, οι αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την 

Ευρώπη εξακολουθούν να εμφανίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι δυνητικά 

επιβλαβή για τον ανταγωνισμό. Από αυτά αναφέρονται τα ακόλουθα ως κυριότερα: 

κυρίως: 

α) Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συγκέντρωσης τόσο στον τομέα της χονδρικής όσο και 

σε αυτόν της λιανικής εμπόριο, επιτρέποντας στους κατεστημένους φορείς 

εκμετάλλευσης να ασκούν ισχύ στην αγορά. 

β) Μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την απελευθέρωση των αγορών, η 

θέση των μεταξύ των κρατών μελών ποικίλει ως προς τον τομέα αυτόν. Πολλά κράτη 

μέλη εξακολουθούν να ρυθμίζουν τις τιμές των τελικών χρηστών και εξακολουθεί να 

υπάρχει ανεπαρκής διαχωρισμός των υποδομών και των λειτουργιών εφοδιασμού 

στις αγορές ενέργειας. 
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γ) Η κρατική ιδιοκτησία του παραγωγού πρώτης γενιάς παραμένει υψηλή σε πολλά 

κράτη μέλη στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ) Οι τιμές των αερίων και της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνονται για τους 

καταναλωτές (εκτός από το 2014) και σε πολλά κράτη μέλη παρατηρούνται υψηλά 

επίπεδα προσαυξήσεων 

ε) Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις τιμών για τα νοικοκυριά μεταξύ των κρατών 

μελών, αν και οι τιμές ενέργειας για τους βιομηχανικούς καταναλωτές φαίνεται να 

συγκλίνουν. 

στ) Τα επίπεδα αλλαγής είναι γενικά πολύ χαμηλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 

εξαίρεση λίγα κράτη μέλη.  

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων στην ΕΕ υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για 

τη βελτίωση της διάρθρωσης και της λειτουργίας της αγοράς (βλ. β΄ μέρος). Η, δε, 

επιβολή του αντιμονοπωλίου στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στην αντιμετώπιση τριών ζητημάτων: τη 

συμπεριφορά αποκλεισμού από κυρίαρχους κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης, 

τις καταχρηστικές εκμεταλλεύσεις εκ μέρους κυρίαρχων κατεστημένων φορέων και 

την αθέμιτη συμπεριφορά. Συνολικά, οι αγορές ενέργειας έχουν υποστεί όλο και 

μεγαλύτερη δράση επιβολής του ανταγωνισμού.  

2. Ο παράγοντας της τιμής του πετρελαίου στην περίπτωση των Συγκεντρώσεων 

και των Εξαγορών στις Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. 

Εξετάζοντας τις τιμές του πετρελαίου σε σχέση με τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στο χώρο του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου, διαπιστώνεται μια σχέση εξάρτησης μεταξύ τους. 

    Ειδικότερα, κατά το έτος 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014, όταν οι τιμές 

του πετρελαίου ήταν υψηλές και έφταναν περίπου τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι 

συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα του ανάντι ήταν η 

ισχυρότερες
120

. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όταν αρχικά άρχισαν να 

μειώνονται οι τιμές, μειώθηκε ο αριθμός των συναλλαγών ανάντι, ενώ άλλοι τομείς, 
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 Βλ. έτσι σε Deloitte Center of Energy Solutions, Oil & Gas Mergers and Acquisitions report End – 
Year 2016 – Out of the starting blocks, σελ. 2, αριθμός πράσινων κύκλων στο σχήμα 2. 
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σχετικώς, ασφαλέστεροι, καίτοι μη ανερχόμενοι κέρδισαν έδαφος. Το πρώτο εξάμηνο 

του 2015, η ταχεία ανάκαμψη της τιμής του πετρελαίου από 40 δολάρια ανά βαρέλι 

σε 60 δολάρια ανά βαρέλι έφερε κάποιους αγοραστές πίσω στον τομέα των ανάντι. 

Τα περισσότερο από δυόμισι χρόνια χαμηλών και πτωτικών τιμών του 

πετρελαίου, ώθησαν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη βαθιά ύφεσή 

της, εδώ και δεκαετίες, οδηγώντας σε περισσότερες από 225 πτωχεύσεις εταιριών 

πετρελαίου και αερίου, μόνο στη Βόρεια Αμερική
121

.  Οι τιμές του πετρελαίου για 

την περίοδο αυτή μειώθηκαν από περίπου 110 δολάρια ανά βαρέλι σε χαμηλό των 26 

δολαρίων ανά βαρέλι και στη συνέχεια αγωνίστηκαν για να πετύχουν το κρίσιμο 

επίπεδο αντίστασης των 50 δολαρίων ανά βαρέλι μέχρι τη συνεδρίαση του ΟΠΕΚ τον 

Νοέμβριο του 2016
122

. 

   Η επίδραση των τιμών του πετρελαίου στον τομέα των συγκεντρώσεων και 

των εξαγορών ήταν εμφανής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, όταν τόσο οι τιμές του 

πετρελαίου όσο και η δραστηριότητα συγκεντρώσεων και εξαγορών πετρελαίου και 

φυσικού αερίου έφτασαν σε νέα χαμηλά επίπεδα
123

. Γνωρίζοντας τις ισχυρές σχέσεις 

μεταξύ των δύο μεγεθών, είναι απαραίτητη μια κοινή κατανόηση της μελλοντικής 

κατεύθυνσης των τιμών του πετρελαίου για την αξιολόγηση των προοπτικών των 

συγκεντρώσεων και των εξαγορών πετρελαίου και φυσικού Αερίου το 2017. Από τον 

Ιανουάριο του 2017 οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανακάμψει και συνεχίζουν να είναι 

αντικείμενο διαπραγμάτευσης για πάνω από 50 δολάρια ανά βαρέλι, κατώτατο όριο 

για τους εμπόρους βασικών εμπορευμάτων
124

. 

Στο σημείο αυτό ανακύπτουν τα ερωτήματα: πώς συγκρίνεται αυτή η φάση 

ανάκαμψης με τις περιόδους ανάκαμψης σε προηγούμενες περιόδους ύφεσης; Θα 

μπορούσαν οι προηγούμενες κάμψεις/υφέσεις να δώσουν στοιχεία για τη δύναμη της 

πρόσφατης ανάκαμψης; 

 Μια σύγκριση της ανάκαμψης όλων των περιόδων ύφεσης - 26,19 δολάρια 

ανά βαρέλι τον Φεβρουάριο του 2016, 30,28 δολάρια το βαρέλι τον Δεκέμβριο του 

2008, 10,82 δολάρια το βαρέλι τον Δεκέμβριο του 1998 και 10,25 δολάρια το βαρέλι 

τον Μάρτιο του 1986 - αναδεικνύει τρία πράγματα. Πρώτον, οι τιμές ανακάμπτουν 
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 Βλ. έτσι ό.π. σελ. 3 
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 Βλ. ό.π. σελ. 2. 
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γρήγορα και παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς κατά τους πρώτους εννέα μήνες κάθε 

ανάκαμψης (φάση Ι). Δεύτερον, η περίοδος μεταξύ 9-16 μηνών από τα χαμηλά 

επίπεδα (ή τους πρώτους έξι μήνες του 2017 στο πλαίσιο της τρέχουσας ύφεσης) 

είναι γενικά σταθερότερη ή περιορίζεται σε όλο το εύρος της ύφεσης (φάση ΙΙ). 

Τρίτον, οι τιμές συνήθως λαμβάνουν νέα κατεύθυνση ή ξεπερνούν το εύρος μετά από 

16-18 μήνες από τα χαμηλά επίπεδα (φάση ΙΙΙ)
125

. 

Πλέον, οι ειδικοί αναλυτές της διεθνούς κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη την 

έως τώρα εμπειρία από τις προηγούμενες κάμψεις/υφέσεις και τις γενόμενες 

εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση, καταλήγουν στο ότι τα στοιχεία ολοένα και 

περισσότερο δείχνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου εισέρχονται πλέον στη φάση 

σταθεροποίησης (50-60 δολάρια ανά βαρέλι) και θα μπορούσαν να αρχίσουν να 

κινούνται υψηλότερα μέχρι τα τέλη του 2017, υπό την επιφύλαξη των εξελίξεων στις 

ΗΠΑ και την πραγματική παραγωγή του ΟΠΕΚ
126

. Από την άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, αναμένει ότι οι τιμές 

του Brent θα φθάσουν κατά μέσον όρο τα 53 δολάρια το βαρέλι το 2017, με τις τιμές 

να φτάνουν τα 55 δολάρια το βαρέλι
127

. Αν και δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι 

τιμές του πετρελαίου να φθάσουν στο προηγούμενο υψηλό επίπεδο των $ 100 ανά 

βαρέλι στο εγγύς μέλλον, πολλοί αναλυτές και εταιρείες είναι αισιόδοξοι για τιμές 

που κυμαίνονται από $ 55 έως $ 70 ανά βαρέλι κατά τη διάρκεια του 2018 έως 

2020
128

. 

 Εάν η τιμή του πετρελαίου (η οποία αντικατοπτρίζει τη συνολική ευημερία, 

την εμπιστοσύνη και την ισορροπία της ζήτησης / προσφοράς στον κλάδο) είναι ένας 

μεγάλος παράγοντας των συγκεντρώσεων και των εξαγορών πετρελαίου και φυσικού 

Αερίου, η διαθεσιμότητα πίστωσης είναι, πιθανόν, άλλος. Διάφοροι παράγοντες 

δείχνουν ένα βελτιωμένο πιστωτικό περιβάλλον το 2017, ειδικά για τις εταιρείες 

πετρελαίου και φυσικού Αερίου που είναι επενδυτικού βαθμού και έχουν 

αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια και λήξεις χρεών μετά το 2020
129

. Τα, δε, 

κοινοπρακτικά τραπεζικά δάνεια (συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων 

δανείων και των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων) στις αμερικανικές 
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 Βλ. ό.π. σελ 3 και σχετικό γράφημα 3 στην ιδία. 
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 Βλ. ό.π. σελ 4. 
127

 Βλ. ό.π. ομοίως 
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 Βλ. ό.π. ομοίως όπου παραπέμπει παραπέρα σε FN 15. 
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 Βλ. έτσι ό.π. σελ.4. 
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εταιρείες πετρελαίου και φυσικού Αερίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 

αυξήθηκαν κατά 25% στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια
130

. 

Εν ολίγοις, η βελτίωση της τιμής, του επιχειρηματικού και του πιστωτικού 

περιβάλλοντος είναι πολύ πιθανό να αναβιώσει τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών το 2017.  

Συνοπτικά, αυτό που χαρακτήρισε το 2016 ήταν ότι, επρόκειτο για ένα έτος 

roller coaster για τις αγορές πετρελαίου, με τις τιμές να πέφτουν χαμηλά στις αρχές 

του έτους και να ανακάμπτουν σε πάνω από 50 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. 

Αυτό το περιβάλλον της αγοράς δεν προκάλεσε σαφώς την αναζωπύρωση των 

συναλλαγών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα του πετρελαίου και του 

φυσικού αερίου. Ήταν ένας χρόνος που αύξησε την αβεβαιότητα ως προς τις 

προοπτικές των τιμών και μεταφράστηκε σε χαμηλές πιθανότητες να επιτευχθεί 

συναίνεση σχετικά με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ή τις εκτιμήσεις των 

επιχειρήσεων. Οι χρηματοοικονομικές δυσχέρειες παρέμειναν διαδεδομένες σε 

μεγάλο μέρος του τομέα και νέα κεφάλαια ήταν σπάνια για τη χρηματοδότηση 

συναλλαγών. Η εμπιστοσύνη στις μελλοντικές επενδύσεις παρέμεινε αμφίβολη, 

καθώς ο κλάδος εισήλθε στο τρίτο έτος της ύφεσης. Ωστόσο, παρά τις ανοιχτές 

επιπτώσεις, η συνολική αξία συναλλαγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στο τέλος 

του έτους είχε ανακτηθεί για να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2014. 

Προς το τέλος του 2016, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου και η αυξανόμενη προβολή των έργων υψηλού δυναμικού, όπως η λεκάνη της 

Permian στο δυτικό Τέξας, προκάλεσε την έναρξη ανανεωμένου ενδιαφέροντος για 

τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το 2017 αναμένουμε ότι, η τάση αυτή 

θα συνεχιστεί καθώς τα εμπόδια στις συναλλαγές, όπως η αβεβαιότητα των τιμών 

των εμπορευμάτων, η εμπιστοσύνη και οι οικονομικοί περιορισμοί αρχίζουν να 

μειώνονται, οδηγώντας τις εταιρείες να λάβουν ουσιαστικά μέτρα για να 

τοποθετήσουν τα χαρτοφυλάκια τους για ανάκαμψη και να αναλάβουν πιο ενεργό 

ρόλο στην αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών . 

 Έτσι, η αξιολόγηση του 2016 έκλεισε με την ευχή να μπορέσει το 2017  να 

σηματοδοτήσει μια νέα μέρα στην εδραίωση και την αναδιάρθρωση του πετρελαίου 
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 Βλ. ό.π. σελ. 4 όπου παραπέμπει παραπέρα σε FN 16. 
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και του φυσικού αερίου, καθώς η βιομηχανία εξέρχεται από δυόμισι χρόνια 

καταστροφής, θλίψης και αβεβαιότητας. 

3. Η κατάσταση κατά το τρέχον έτος – 2017:  

   Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου (O & G) σημείωσε συγχωνεύσεις και εξαγορές ύψους περίπου 137 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, πράγμα το οποίο καταδεικνύει σημαντική ανάκαμψη σε 

σύγκριση με τα 87 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο εξάμηνο του 2016
131

. 

Αυτό συνέπεσε με μια περίοδο, κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου 

φαινόταν να διευθετούνται σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι τα προηγούμενα δύο 

χρόνια και ενώ άρχισε να επιστρέφει στη βιομηχανία η πεποίθηση ότι είχε αρχίσει μια 

ανάκαμψη της αγοράς, αν και οι τιμές του πετρελαίου ανέρχονται $40 ανά βαρέλι 

από τις αρχές Ιουνίου 2017. Η βελτίωση των τιμών για το μεγαλύτερο μέρος του 

πρώτου εξαμήνου του 2017, μεταφράστηκε σε υψηλότερες ταμειακές ροές στη 

βιομηχανία, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις του ανάντη, μερικές από τις οποίες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν είτε σε αυξημένη δραστηριότητα γεώτρησης και 

ολοκλήρωσης είτε σε συναλλαγές. 

 Όπως και κατά τις προηγούμενες περιόδους, οι συναλλαγές συγχωνεύσεων 

και εξαγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου σημειώθηκαν σε όλους τους τομείς της 

βιομηχανίας - ανάντι, πετρελαϊκές υπηρεσίες (Oilfield Services), μεσαία και κατάντι 

και σε όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου. Ωστόσο, δοθέντος ότι 

διανύουμε ακόμη το έτος 2017, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνολική 

επισκόπηση του έτους για τα έως τώρα συμβαίνοντα, σκόπιμο κρίνεται να εστιάζουμε 

στις εξής τρεις πιο σημαντικές τάσεις αυτής της δραστηριότητας
132

: 

Οι συγκεντρώσεις και οι εξαγορές, με βάση τα στοιχεία ενεργητικού, ανήλθαν 

σε περίπου 89 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η τάση, 

ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Βόρεια Αμερική, με τη λεκάνη της Permian να 

ξεχωρίζει προσελκύοντας συμφωνίες συνολικού ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων.  
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 Βλ. έτσι Deloitte Center for Energy Solutions, Oil & Gas Mergers and Acquisitions Report—

Midyear 2017 Overcoming the headwinds, σελ. 1. 
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 Υπήρξε επίσης ένας μικρός αριθμός σημαντικών συμφωνιών στους τομείς OFS και midstream. 
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Αναφορικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και το 2018, σημειώνεται ότι 

πολλά θα εξαρτηθούν από το βαθμό στον οποίο η βιομηχανία θα διατηρεί μια 

προοπτική εμπιστοσύνης στις σταθερότερες τιμές του πετρελαίου, θα διατηρεί το 

κόστος υπό έλεγχο και θα αναζητεί συνεχείς ευκαιρίες για ανάπτυξη πόρων και 

κερδοφόρα πρόσβαση στην αγορά
133

. Οι βασικές αρχές εμφανίζονται κάπως 

ισχυρότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αλλά ο κίνδυνος και η αβεβαιότητα 

ενδέχεται να μειώσουν την περαιτέρω ανάκαμψη των συναλλαγών συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, εάν η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη της αγοράς πετρελαίου μοιάζουν να 

διαρκούν περισσότερο από ό, τι είχε προβλεφθεί. 

3.α.Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η συνολική δραστηριότητα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών 

    Πρώτες εκτιμήσεις θέλουν, το έτος 2017 να είναι πιο θετικό μετά από μια 

σκληρή τριετή περίοδο για τη βιομηχανία O & G. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν 

από τα χαμηλά επίπεδα των 40 δολαρίων ανά βαρέλι στο επίπεδο των 50 δολ. Μετά 

τις περικοπές στην παραγωγή που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό των 

χωρών που εξάγουν πετρέλαιο (OPEC) και χώρες που δεν ανήκουν στον OPEC τον 

Ιανουάριο του 2017. Η συμφωνία αυτή παρατάθηκε για ακόμη εννέα μήνες όπως 

ανακοινώθηκε στη συνάντηση του OPEC τον Μάιο του 2017. Παρόλο που, οι τιμές 

του πετρελαίου υποχώρησαν τον Ιούνιο του 2017 στην κλίμακα των 40 δολαρίων, ο 

αντίκτυπος των περικοπών στην παραγωγή αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή 

μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων και των τιμών στήριξης κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2017 στις αρχές του 2018. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 

κίνδυνοι και αβεβαιότητες, στο βαθμό που αυξάνεται η παραγωγή στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στον Καναδά και εκείνες οι χώρες του ΟΠΕΚ που εξαιρούνται από τη 

συμφωνία προσθέτουν έξοδο (add output) για να αντισταθμίσουν τις περικοπές στην 

παραγωγή
134

. 

    Σε ένα περιβάλλον τιμών αγοράς κατά υψηλότερων τιμών κατά τους πρώτους 

μήνες του 2017, σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2016, συνολικά έχουμε δει 

την κυριαρχία των συμφωνιών στον τομέα του ανάντι, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα 

από τα επίπεδα τιμών του αργού πετρελαίου. Στην πραγματικότητα, η αξία των 
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διαπραγματεύσεων στον τομέα των προηγούμενων σταδίων έχει ήδη φθάσει το 69% 

περίπου της συνολικής αξίας των συμφωνιών σε όλο το 2016
135

, αν και η δυναμική 

των συναλλαγών επιβραδύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο. Ο κατάντι τομέας έχει επίσης 

διατηρήσει σταθερό ρυθμό διαπραγμάτευσης, με τις τιμές συναλλαγών κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2017 να φτάνουν το 47% αυτών για το σύνολο του 2016. Οι, δε, 

τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να ανακάμψουν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 

και στις αρχές του 2018. 

4. Σημαντικές τάσεις
136

 

    Πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν, για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την 

συνολική δραστηριότητα γύρω από τον τομέα των συγκεντρώσεων και των 

εξαγορών, αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει μια επιγραμματική αναφορά σε κάποιες 

νέες σημαντικές τάσεις που παρουσιάστηκαν στον τομέα που εξετάζουμε και 

αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επόμενη χρονική περίοδο. 

   Έτσι λόγος γίνεται για: 

-Το ότι η ενίσχυση χαρτοφυλακίου πριν από την ανάκαμψη της αγοράς οδηγεί σε 

διαπραγματεύσεις βάσει περιουσιακών στοιχείων
137

 

-Οι καναδοί παραγωγοί διευρύνουν τις θέσεις τους στην άμμο πετρελαίου, καθώς οι 

διεθνείς μεγαλύτερες εταιρείες εξέρχονται
138

. 

-Οι εθνικές εταιρείες πετρελαίου (NOCs) επεκτείνουν τις κατάντι θέσεις στις χώρες 

κατανάλωσης για να ενισχύσουν την πρόσβαση στην αγορά
139

. 

5. Κοιτάζοντας μπροστά
140

:  

   Το πρώτο εξάμηνο του 2017, σημειώθηκε η συνέχεια της ορμής των 

διαπραγματεύσεων των συγκεντρώσεων και των εξαγορών, που άρχισε να 

ανακάμπτει το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου 

και η επακόλουθη ανάκαμψη άρχισαν να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στη βιομηχανία O & G, παρόλο που παραμένουν σημαντικοί 
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παράγοντες κινδύνου και αβεβαιότητας, για παράδειγμα, η υποχώρηση της τιμής του 

πετρελαίου τον Ιούνιο. Ο τομέας ανάντι ήταν και πάλι ο πρωταρχικός στόχος των 

συναλλαγών με την ενίσχυση χαρτοφυλακίου, οι διαπραγματεύσεις με βάση το 

ενεργητικό που οδήγησαν τον τρόπο. Στον κατάντι τομέα, ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά αργού πετρελαίου ενίσχυσε τη στρατηγική 

ώθηση της NOCs για την εξασφάλιση των αγορών των επόμενων σταδίων 

αγοράζοντας σε περιουσιακά στοιχεία διύλισης και εμπορίας τόσο στις Ηνωμένες 

Πολιτείες όσο και στην Ασία. 

      Ωστόσο συνιστάται η προσοχή στα ακόλουθα σημεία της βιομηχανίας κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2017
141

: 

• Τιμολόγηση βασικών προϊόντων O & G: Η σταθερότητα της τιμολόγησης O & G 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια ενεργή αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

καθώς επιτρέπει τη σύγκλιση μεταξύ αγοραστών και πωλητών, ενώ η αστάθεια των 

τιμών τείνει να κρατήσει τους παίκτες στο περιθώριο. Πολλά θα εξαρτηθούν από το 

ρυθμό και την έκταση, στην οποία  τα παγκόσμια αποθέματα αργού πετρελαίου 

αρχίζουν να μειώνονται σε ιστορικά επίπεδα έναντι του υπολοίπου του 2017 και του 

2018. 

• Μακροοικονομικές προοπτικές: Οι μακροοικονομικές τάσεις είναι επίσης κρίσιμα 

στοιχεία για το κλίμα των επενδυτών. Εάν ο αργός ρυθμός ανάκαμψης της 

παγκόσμιας οικονομίας μεταφρασθεί σε λιγότερη αύξηση της ζήτησης πετρελαίου 

από την αναμενόμενη, θα συμβάλει στην αύξηση της αβεβαιότητας και του κινδύνου 

για τη βιομηχανία. Σε εποχική βάση, η ζήτηση πετρελαίου είναι συνήθως ισχυρότερη 

κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά δεν είναι σαφές εάν η αύξηση της ζήτησης 

μπορεί να έχει αρκετή επίδραση στην επανεξισορρόπηση  της αγοράς. Αυτή η 

πρόσθετη αβεβαιότητα, θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές των συναλλαγών 

στην αλυσίδα αξίας Oil & Gas. 

• Όροι χρηματοδότησης: Ενώ τα επιτόκια εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά σε 

σχέση με τα ιστορικά επίπεδα, αρχίζουν να σημειώνουν άνοδο, περιορίζοντας ίσως τη 

χρηματοδότηση συναλλαγών στο περιθώριο. Οι ιδιώτες επενδυτές εξακολουθούν να 

διατηρούν μια ενεργό στάση απέναντι στη βιομηχανία της O & G και αναμένουμε 
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από αυτούς να συνεχίσουν να αναζητούν ευκαιρίες σε βασικά παιχνίδια με ισχυρή 

οικονομία σε μια ανάκαμψη της αγοράς.  

      Αφού εξέτασαν όλους αυτούς τους παράγοντες, οι αγορές πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, φαίνεται να βρίσκονται σε προσεκτική ανάκαμψη, γεγονός που 

ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρή παύση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και 

εξαγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, μετά την αναζωπύρωση της 

δραστηριότητας συναλλαγών στη βιομηχανία στα τέλη του 2016 και στις αρχές του 

2017
142

. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία αποτέλεσε τη νομική βάση για 

την ανάληψη θετικών δράσεων της Ένωσης στον τομέα της ενέργειας, ακολούθησε 

μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ένωσης με σκοπό την αντιμετώπιση τριών 

βασικών προκλήσεων : την αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, την αστάθεια των τιμών 

και τη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό. Για την αντιμετώπιση αυτών, η 

ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς στόχους : την 

ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. 

Στα πλαίσια λοιπόν, της επίτευξης των ανωτέρω στόχων, με την πολιτική 

ανταγωνισμού που προωθήθηκε από την ΕΕ, και στόχο τη σταδιακή απελευθέρωση 

της αγοράς της ενέργειας, όπως αυτή δρομολογήθηκε με μια σειρά νομοθετημάτων 

και κυρίως με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς της, 

επήλθε μια αναδιάρθρωση αυτής.  

Η πολιτική ανταγωνισμού που ακολουθήθηκε στον τομέα της ενέργειας, 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στην αγορά, όσον αφορά στις πράξεις και στις 

στρατηγικές αποφάσεις των δραστηριοποιούμενων στον χώρο επιχειρήσεων, οδήγησε 

δε σε νέες επενδύσεις και στην είσοδο νέων  παικτών στην αγορά. 

 Η αναδιάρθρωση της αγοράς, οδήγησε και στην αύξηση του αριθμού των 

συγκεντρώσεων των δραστηριοποιούμενων σε αυτήν επιχειρήσεων, που σε μια αγορά 

ήδη συγκεντρωμένη, όπως αυτή της ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 

οριζόντια ή κάθετη ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, παρακωλύοντας τον 

ανταγωνισμό στην κοινή αγορά, αλλά και στην ενίσχυση ή δημιουργία της 

δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης, ιδία δε, των ήδη εγκατεστημένων ιστορικών 

παρόχων.  

Εφαρμοζομένων των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού και ειδικότερα 

με τον ex ante έλεγχο των συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό 

συγκεντρώσεων, επιχειρείται, λαμβανομένων υπόψη την ανάγκη διατήρησης και 

ανάπτυξης των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη κοινή αγορά, η 

αντιμετώπιση των αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, οι οποίες έχουν αντίκτυπο όχι 

μόνο στις ίδιες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αλλά και στους ανταγωνιστές τους και 

εν τέλει και στους ίδιους τους καταναλωτές,  
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Ο ρόλος της Επιτροπής, καθίσταται σημαντικός, αφού με τη δικαιοδοτική της 

αρμοδιότητα, κατά την αξιολόγηση των κοινοποιημένων σε αυτήν συγκεντρώσεων, 

εντοπίζει και προλαμβάνει τα πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού που μπορεί να 

ανακύψουν από μια συγκέντρωση. Τα διορθωτικά μέτρα και οι δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις για την άρση των πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων στον ελεύθερο ανταγωνισμό στην κοινή αγορά  είναι τα μέσα δια των 

οποίων αποφεύγονται οι  επιπτώσεις μιας συγκέντρωσης που παρακωλύουν τον 

ανταγωνισμό στην κοινή αγορά.  

     Τέλος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην αγορά της ενέργειας, η οποία 

εμφανίζει μια ιδιομορφία και πολυπλοκότητα στα χαρακτηριστικά της και η οποία 

λόγω της γεωπολιτικής της σημασίας επηρεάζει και τις διεθνείς σχέσεις των κρατών, 

ο παράγων οικονομία όχι μόνο σε επίπεδο Ε.Ε, αλλά και παγκοσμίως, επιδρά ριζικά 

στη διαμόρφωση των στρατηγικών αποφάσεων των επιχειρήσεων, όπως 

αποτυπώνεται και σε σειρά μελετών και ερευνών που διεξάγουν κατά καιρούς 

Ινστιτούτα και Κέντρα έρευνας γύρω από την αγορά της ενέργειας.     
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η διάρθρωση των ενεργειακών αγορών της ΕΕ μεταβλήθηκε θεμελιωδώς, 

κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, ως αποτέλεσμα των τριών 

διαδοχικών κυμάτων οδηγιών, που ως στόχο τους είχαν τη σταδιακή απελευθέρωση 

της αγοράς, στα πλαίσια της ενεργειακής ένωσης. 

Στην από 1-2-2017 ανακοίνωση της Επιτροπής (Δεύτερη έκθεση για την 

κατάσταση της ενεργειακής ένωσης)
143

, μεταξύ άλλων αναφέρεται, ότι η ενεργειακή 

ένωση δεν αφορά απλώς την ενέργεια και το κλίμα, αλλά αφορά και την επιτάχυνση 

του εκσυγχρονισμού ολόκληρης της οικονομίας της Ευρώπης, με την μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

πόρων με κοινωνικά δίκαιο τρόπο. Ο δε απώτατος στόχος είναι η διασφάλιση ότι οι 

καταναλωτές, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. θα επωφελούνται από αυτή. 

Για το λόγο αυτόν, επισημάνθηκε ότι, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να 

βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απαραίτητων επενδύσεων, δεδομένου ότι αυτό 

θα δημιουργήσει πλεονέκτημα πρωτοπορίας για νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά 

μοντέλα. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η επιτυχής 

ενεργειακή ένωση είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των μακροπρόθεσμων 

οικονομικών συμφερόντων και της ευημερίας της Ευρώπης και των πολιτών της. Ως 

εκ τούτου, η ενεργειακή διπλωματία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ασφάλειας 

του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και στην επέκταση και την τόνωση της 

βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας. Για την επίτευξη όμως όλων των ανωτέρω, είναι 

αναγκαία η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και η τήρηση των κανόνων της 

Συνθήκης για τον ανταγωνισμό, αλλά και για τις κρατικές ενισχύσεις. Προς τούτο δε 

είναι απαραίτητη η αμοιβαία συνεργασία των κρατών μελών με την ένωση και η 

τήρηση από αυτά του κανονιστικού πλαισίου και η συμμόρφωσή τους προς αυτό, 

τηρώντας συγχρόνως τις αναληφθείσες από αυτά υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των 

στόχων της ενεργειακής πολιτικής, προσδίδει βαρύνουσα σημασία στη διαμόρφωση 

ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά της ενέργειας, που θα οδηγήσει σε 

αύξηση της παραγωγικότητας, θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για νέες 
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επενδύσεις και θα συντελέσει στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών, ιδίως 

στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Όσον αφορά δε στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο της ενέργειας στην ΕΕ, ο έλεγχός τους υπήρξε καθοριστικός παράγοντας 

για τη βελτίωση της διάρθρωσης και της λειτουργίας της αγοράς, κυρίως δε, όταν από 

το 2003 και μετά υπήρξε αύξηση αυτών, ιδιαίτερα δε, στην αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας και του φυσικού αερίου. 

Η πολιτική ανταγωνισμού που ακολουθήθηκε από την Ε.Ε. και η εφαρμογή 

της, μέσω των κανόνων του ανταγωνισμού και συγκεκριμένα, όσον αφορά στις 

συγκεντρώσεις των επιχειρήσεων στην αγορά της ενέργειας, μέσω του κοινοτικού 

κανονισμού συγκεντρώσεων, ο οποίος με τις διατάξεις του επιδιώκει την εξασφάλιση 

ανόθευτου ανταγωνισμού στην κοινή αγορά, σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας 

της ανοικτής αγοράς στον ελεύθερο ανταγωνισμό, δείχνει να επιδρά θετικά στην 

προσπάθεια ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επιδίωξη των στόχων της ευρωπαϊκής 

ένωσης, όσον αφορά την ενεργειακή πολιτικής της, καλείται να πραγματοποιηθεί σε 

ένα δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον για τα κράτη μέλη, ενώ η διαμόρφωση 

νέων γεωπολιτικών συσχετισμών, η μεταβολή των τιμών των ενεργειακών προϊόντων 

και ιδίως η μεταβολή της τιμής πετρελαίου και της συνδεδεμένης με αυτήν τιμής 

φυσικού αερίου, επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων του χώρου, 

αφού διαπιστώνεται μια σχέση αλληλεξάρτησης στις τιμές του πετρελαίου σε σχέση 

με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων στο χώρο του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου.  

Η επίδραση των τιμών του πετρελαίου στον τομέα των συγκεντρώσεων και 

των εξαγορών ήταν εμφανής,  κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, όταν οι τιμές του 

πετρελαίου έφτασαν στο χαμηλό επίπεδο των 26,19 δολαρίων ανά βαρέλι (τον 

Φεβρουάριο του 2016), με αποτέλεσμα τη μείωση της δραστηριότητας των 

συναλλαγών των εταιρειών του χώρου. Βέβαια, μετά την ανάκαμψη των τιμών του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου το β΄ εξάμηνο του 2016, παρουσιάσθηκε σχετική 

αύξηση της δραστηριότητας των συγχωνεύσεων και των εξαγορών των εταιρειών του 

κλάδου, ενώ για το  β΄ εξάμηνο του 2017 αναμένονταν μια μικρή παύση στις 
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συναλλαγές των εταιρειών, μετά από την προηγούμενη έντονη κινητικότητα που 

υπήρξε στον κλάδο κατά το προηγούμενο διάστημα.  

Παρατηρούμε, λοιπόν ότι η αγορά της ενέργειας, επηρεάζεται από 

πολλαπλούς παράγοντες (τεχνολογικούς, οικονομικούς, γεωπολιτικούς), οι οποίοι 

επιδρούν στη διαμόρφωση των αποφάσεων των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. Για το λόγο αυτόν, απαιτείται η ύπαρξη ενός 

σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου στις αγορές και ενός αποτελεσματικού 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, που θα ενθαρρύνει την καινοτομία και την 

ανταγωνιστικότητα και που όπως επισημαίνεται στην από 1-2-2017 ανακοίνωση της 

Επιτροπής, θα οδηγήσει, εν τέλει, στον εκσυγχρονισμό γενικότερα της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, «επ’ αγαθώ» όλων των λαών της Ευρώπης.   
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του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 95/01) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-oil-and-gas-m-a-report-year-end-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/energy-resources/us-oil-and-gas-m-a-report-year-end-2016.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/oil-and-gas-mergers-and-acquisitions.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/oil-and-gas-mergers-and-acquisitions.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52004XC0205(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52004XC0205(02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008XC1018(03)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52008XC1018(03)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2008:095:FULL&from=EL
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7. Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για 

τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03)  http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1997:372:FULL&from=EL 

8. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τους περιορισµούς που συνδέονται 

άµεσα µε τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίηση 

τους (2005/C 56/03),  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=EL 

9. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την 

εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

139/2004 του Συμβουλίου (2013/C 366/04) http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex%3A52013XC1214%2802%29  

10. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή του 

κανονισμού του (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0802-20140101&from=EN 

11. International Competition Network - Merger Guidelines 

Workbook,  http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/

doc321.pdf  
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