
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε απλοποιηµένη διαδικασία για την εξέταση ορισµένων συγκεντρώ-
σεων βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου

(2005/C 56/04)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η παρούσα ανακοίνωση περιγράφει µια απλοποιηµένη διαδι-
κασία µε την οποία η Επιτροπή προτίθεται να εξετάζει ορισµέ-
νες συγκεντρώσεις βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
139/2004 της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (1) (εφεξής «κανονισµός
συγκεντρώσεων»), καθόσον δεν δηµιουργούν προβλήµατα
ανταγωνισµού. Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανα-
κοίνωση σχετικά µε µια απλοποιηµένη διαδικασία αντιµετώ-
πισης ορισµένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (2). Από την εµπειρία που
απέκτησε η Επιτροπή από την εφαρµογή του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου
1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρή-
σεων (3), φάνηκε ότι ορισµένες κατηγορίες των κοινοποιούµε-
νων συγκεντρώσεων συνήθως εγκρίνονται χωρίς να προκαλούν
αµφιβολίες επί της ουσίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
υφίστανται ειδικές περιστάσεις.

2. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθορισθούν οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή εκδίδει συνήθως
συνοπτική απόφαση που κηρύσσει µια συγκέντρωση συµβατή
µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε την απλοποιηµένη διαδι-
κασία, καθώς και να δοθούν οδηγίες σχετικά µε την ίδια τη
διαδικασία. Εφόσον πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται στο σηµείο 5 της παρούσας ανακοί-
νωσης, και υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται ειδικές περι-
στάσεις, η Επιτροπή εκδίδει συνοπτική απόφαση έγκρισης
εντός 25 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινο-
ποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)
του κανονισµού συγκεντρώσεων. (4)

3. Εάν ωστόσο έχουν εφαρµογή οι διασφαλίσεις ή εξαιρέσεις που
προβλέπονται στα σηµεία 6 έως 11 της παρούσας ανακοί-
νωσης, η Επιτροπή µπορεί να προβεί σε έρευνα ή και να εκδώ-
σει διεξοδική απόφαση βάσει του κανονισµού συγκεντρώσεων.

4. Ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα τµήµατα
που ακολουθούν, σκοπός της Επιτροπής είναι να καταστήσει
τον κοινοτικό έλεγχο των συγκεντρώσεων περισσότερο επι-
κεντρωµένο και αποτελεσµατικό.

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΝΑ ΕΞΕ-
ΤΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Επιλέξιµες συγκεντρώσεις

5. Η Επιτροπή θα εφαρµόζει την απλοποιηµένη διαδικασία στις
ακόλουθες κατηγορίες συγκεντρώσεων:

α) δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν από κοινού
έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης, υπό τον όρο ότι η κοινή
επιχείρηση δεν ασκεί καθόλου ή ασκεί ελάχιστες, τρέχου-
σες ή προβλεπόµενες, δραστηριότητες εντός του Ευρω-
παϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Τέτοιες περιπτώσεις
είναι:

i) όταν ο κύκλος εργασιών (5) της κοινής επιχείρησης ή/
και ο κύκλος εργασιών των εισφεροµένων δραστηριοτή-
των (6) είναι µικρότερος από 100 εκατοµµύρια ευρώ
στο έδαφος του ΕΟΧ·

ii) η συνολική αξία του ενεργητικού (7) που µεταβιβάζεται
στην κοινή επιχείρηση είναι µικρότερη από 100 εκα-
τοµµύρια ευρώ στο έδαφος του ΕΟΧ (8)·
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(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ C 217 της 29.7.2000, σ. 32.
(3) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 257 της

21.9.1990, σ. 13.
(4) Οι απαιτήσεις σχετικά µε την κοινοποίηση περιέχονται στα παραρτήµατα

Ι και ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 του Συµβουλίου για την
εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.

(5) Ο κύκλος εργασιών της κοινής επιχείρησης πρέπει να προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τους πλέον πρόσφατους ελεγµένους λογαριασµούς των
µητρικών εταιρειών ή της ίδιας της κοινής επιχείρησης, ανάλογα µε το
αν υπάρχουν διαθέσιµοι χωριστοί λογαριασµοί για τους πόρους που ει-
σφέρονται στην κοινή επιχείρηση.

(6) Η έκφραση «ή και» χρησιµοποιείται για να ληφθούν υπόψη οι διάφορες
περιπτώσεις που καλύπτονται·για παράδειγµα:
— στην περίπτωση από κοινού εξαγοράς της επιχείρησης που αποτελεί

στόχο της συγκέντρωσης, λαµβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών της
εν λόγω επιχείρησης (δηλαδή της κοινής επιχείρησης),

— στην περίπτωση σύστασης κοινής επιχείρησης στην οποία οι µητρικές
εταιρείες εισφέρουν τις δραστηριότητές τους, λαµβάνεται υπόψη ο
κύκλος εργασιών των εισφεροµένων δραστηριοτήτων,

— στην περίπτωση εισόδου ενός νέου ελέγχοντος εταίρου σε µια υφι-
στάµενη κοινή επιχείρηση, λαµβάνονται υπόψη ο κύκλος εργασιών
της κοινής επιχείρησης και ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων
τις οποίες εισφέρει (ενδεχοµένως) η νέα µητρική εταιρεία.

(7) Η συνολική αξία του ενεργητικού της κοινής επιχείρησης πρέπει να προ-
σδιορίζεται σύµφωνα µε τον τελευταίο ισολογισµό που καταρτίσθηκε και
εγκρίθηκε από κάθε µητρική εταιρεία. Ο όρος «ενεργητικό» περιλαµβάνει:
1) όλα τα πάγια και άυλα στοιχεία του ενεργητικού που θα µεταβιβα-
σθούν στην κοινή επιχείρηση (παραδείγµατα πάγιων στοιχείων του
ενεργητικού αποτελούν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις, τα καταστήµατα
χονδρικής ή λιανικής πώλησης, καθώς και τα αποθέµατα αγαθών· παρα-
δείγµατα άυλων στοιχείων του ενεργητικού αποτελούν τα δικαιώµατα
πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, η υπεραξία (goodwill) της επι-
χείρησης, κ.λπ) και 2) το ποσό των πιστώσεων ή τις υποχρεώσεις της
κοινής επιχείρησης τις οποίες συµφώνησε να της χορηγήσει ή να
εγγυηθεί οποιαδήποτε µητρική εταιρεία.

(8) Όταν µε το µεταβιβαζόµενο ενεργητικό πραγµατοποιείται κύκλος εργα-
σιών, τότε ούτε η αξία του ενεργητικού ούτε η αξία του κύκλου εργα-
σιών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.



β) ∆ύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν αποκλειστικό ή από
κοινού έλεγχο άλλης επιχείρησης, υπό τον όρο ότι κανένα
από τα µέρη της συγκέντρωσης δεν ασκεί επιχειρηµατικές
δραστηριότητες στο ίδιο προϊόν και στην ίδια γεωγραφική
αγορά, ή σε αγορά προϊόντων των προηγούµενων ή επόµε-
νων σταδίων σε σχέση µ' εκείνη στην οποία δραστηριο-
ποιείται οποιοδήποτε άλλο µέρος της συγκέντρωσης (9)· ή

γ) δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται, ή µια ή
περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν αποκλειστικό ή από
κοινού έλεγχο άλλης επιχείρησης και:

i) δύο ή περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στη
συγκέντρωση ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες
στην ίδια αγορά προϊόντων και στην ίδια γεωγραφική
αγορά (οριζόντιες σχέσεις), υπό τον όρο ότι το συν-
δυασµένο µερίδιο αγοράς τους είναι µικρότερο του
15 %· ή

ii) ένα ή περισσότερα από τα µέρη που συµµετέχουν στην
συγκέντρωση ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες
σε αγορά προϊόντων των προηγούµενων ή επόµενων
σταδίων σε σχέση µ' αυτήν στην οποία δραστηριοποιεί-
ται µια άλλη συµµετέχουσα στη συγκέντρωση επι-
χείρηση (κάθετες σχέσεις) (10), υπό τον όρο ότι κανένα
από τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς τους
δεν είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 25 %, σε κάθε
επίπεδο (11)· ή

δ) ένα από τα µέρη πρόκειται να αποκτήσει αποκλειστικό
έλεγχο σε επιχείρηση επί της οποίας έχει ήδη κοινό
έλεγχο.

∆ιασφαλίσεις και εξαιρέσεις

6. Για να αξιολογήσει εάν η συγκέντρωση εµπίπτει σε µια από τις
κατηγορίες που αναφέρονται στο σηµείο 5, η Επιτροπή θα
εξακριβώνει αν αποδεικνύονται µε επαρκή σαφήνεια όλες οι
σχετικές περιστάσεις. ∆εδοµένου ότι οι ορισµοί της αγοράς
ενδέχεται να αποτελούν βασικό στοιχείο της εν λόγω αξιο-
λόγησης, τα µέρη θα πρέπει να υποβάλουν πληροφορίες για
όλους τους αποδεκτούς εναλλακτικούς ορισµούς της αγοράς
κατά τη φάση που προηγείται της κοινοποίησης
(βλ. σηµείο 15). Τα κοινοποιούντα µέρη είναι υπεύθυνα για
την περιγραφή όλων των εναλλακτικών σχετικών αγορών
προϊόντων και γεωγραφικών αγορών στις οποίες µπορεί να

έχει επιπτώσεις η κοινοποιούµενη συγκέντρωση καθώς και για
την υποβολή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τον ορι-
σµό των εν λόγω αγορών (12). Η Επιτροπή διατηρεί τη διακρι-
τική ευχέρεια να λάβει την τελική απόφαση σχετικά µε τον
ορισµό της αγοράς, ο οποίος θα βασίζεται σε ανάλυση των
πραγµατικών δεδοµένων της υπόθεσης. Εφόσον είναι δύσκο-
λος ο ορισµός των σχετικών αγορών ή ο προσδιορισµός των
µεριδίων αγοράς των µερών, η Επιτροπή δεν θα ακολουθήσει
την απλοποιηµένη διαδικασία. Επί πλέον, στον βαθµό που οι
συγκεντρώσεις θέτουν καινοφανή νοµικά ζητήµατα γενικού
ενδιαφέροντος, η Επιτροπή κατά κανόνα αποφεύγει να εκδώσει
συνοπτική απόφαση και επανέρχεται στην κανονική πρώτη
φάση της διαδκασίας.

7. Ενώ µπορεί να θεωρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις που εµπίπτουν
στις κατηγορίες που αναφέρονται στο σηµείο 5 κανονικά δεν
θα δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβιβάσιµό
τους µε την κοινή αγορά, µπορεί παρόλα αυτά να υπάρξουν
ορισµένες περιπτώσεις που απαιτούν κατ' εξαίρεση προσεκτι-
κότερη έρευνα ή/και έκδοση πλήρους απόφασης. Στις περι-
πτώσεις αυτές, η Επιτροπή µπορεί να επανέλθει στην κανονική
πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

8. Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα περιπτώσεων
οι οποίες µπορεί να εξαιρεθούν από την απλοποιηµένη διαδι-
κασία. Ορισµένα είδη συγκεντρώσεων είναι δυνατόν να αυξή-
σουν την ισχύ των µερών στην αγορά, για παράδειγµα, µε τον
συνδυασµό τεχνολογικών, χρηµατοοικονοµικών ή άλλων
πόρων, ακόµη και αν τα µέρη που συµµετέχουν στη συγκέν-
τρωση δεν δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Οι συ-
γκεντρώσεις όπου τουλάχιστον δύο µέρη δραστηριοποιούνται
σε στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές (13) µπορεί επίσης να
είναι ακατάλληλες για την απλοποιηµένη διαδικασία, εφόσον
ιδίως ένα από τα δύο συµµετέχοντα µέρη κατέχει ατοµικό
µερίδιο αγοράς τουλάχιστον 25 % σε οποιαδήποτε αγορά
προϊόντων στην οποία δεν υπάρχουν οριζόντιες ή κάθετες
σχέσεις µεταξύ των µερών, αλλά που είναι γειτονική µε αγορά
όπου δραστηριοποιείται άλλο µέρος. Σε άλλες περιπτώσεις,
µπορεί να µην είναι δυνατόν να καθοριστούν τα ακριβή µερί-
δια αγοράς των µερών. Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν τα
µέρη δραστηριοποιούνται σε νέες ή ελάχιστα ανεπτυγµένες
αγορές. Οι συγκεντρώσεις σε αγορές µε υψηλούς φραγµούς
εισόδου, µε υψηλό βαθµό συγκέντρωσης (14) ή άλλα γνωστά
προβλήµατα ανταγωνισµού µπορεί επίσης να είναι ακατάλ-
ληλες για την απλοποιηµένη διαδικασία.
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(9) Βλ ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής
αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (ΕΕ C
372 της 9.12.1997, σ. 5).

(10) Βλ. υποσηµείωση 6.
(11) Αυτό σηµαίνει ότι στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν µόνο οι συγκεντρώ-

σεις οι οποίες δεν οδηγούν σε επηρεαζόµενες αγορές, όπως ορίζονται
στο τµήµα 6.III του εντύπου CO. Τα όρια για τις οριζόντιες και κάθετες
σχέσεις εφαρµόζονται στα µερίδια αγοράς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο ΕΟΧ, καθώς και σε οποιοδήποτε εναλλακτικό ορισµό της
αγοράς προϊόντων που µπορεί να ληφθεί υπόψη σε µια δεδοµένη περί-
πτωση. Είναι σηµαντικό οι ορισµοί της αγοράς στους οποίους βασίζεται
η κοινοποίηση να είναι αρκετά ακριβείς ώστε να δικαιολογείται η
εκτίµηση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση αυτών των ορίων, και να αναφέρο-
νται όλοι οι εναλλακτικοί αποδεκτοί ορισµοί της αγοράς (περιλαµβα-
νοµένων των γεωγραφικών αγορών που είναι µικρότερες από τις
εθνικές).

(12) Όπως και για όλες τις άλλες κοινοποιήσεις, η Επιτροπή µπορεί να ανα-
καλέσει τη συνοπτική απόφαση, εφόσον βασίζεται σε εσφαλµένες
πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνη µία από τις συµµετέχουσες
επιχειρήσεις (άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο α) του κανονισµού
συγκεντρώσεων ΕΚ).

(13) Οι αγορές προϊόντων είναι στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές, εφό-
σον τα προϊόντα είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους ή ανήκουν σε
φάσµα προϊόντων που αγοράζεται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα
πελατών για την ίδια τελική χρήση.

(14) Βλ. κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συ-
γκεντρώσεων σύµφωνα µε τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ C 31 της
5.2.2004, σ. 5, σηµεία 14-21.



9. Από την έως σήµερα εµπειρία της Επιτροπής προκύπτει ότι η
µεταβολή του κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό µπορεί κατ'
εξαίρεση να απαιτεί προσεκτικότερη διερεύνηση ή/και έκδοση
πλήρους απόφασης. Ιδιαίτερο πρόβληµα ανταγωνισµού µπορεί
να προκύψει σε περιπτώσεις όπου η προηγουµένως κοινή επι-
χείρηση εντάσσεται στον όµιλο ή στο δίκτυο του εναποµένο-
ντος µοναδικού της ελέγχοντος µετόχου, µε αποτέλεσµα να
εκλείψουν οι πειθαρχικοί περιορισµοί που προέκυπταν από τα
δυνητικά διαφορετικά κίνητρα των διαφόρων µετόχων και να
ενισχυθεί η στρατηγική της θέση στην αγορά. Για παράδειγµα,
σε ένα σενάριο όπου η επιχείρηση Α και η επιχείρηση Β ελέγ-
χουν από κοινού µια κοινή επιχείρηση Γ, η συγκέντρωση µε
την οποία η Α αποκτά αποκλειστικό έλεγχο της Γ µπορεί να
δηµιουργήσει προβλήµατα ανταγωνισµού σε περίπτωση που η
Γ είναι άµεσος ανταγωνιστής της Α, εφόσον η Γ και η Α θα
κατέχουν από κοινού σηµαντική θέση στην αγορά και αυτό
περιορίζει την ανεξαρτησία που διέθετε προηγουµένως η
Γ (15). Σε τέτοιες περιπτώσεις που απαιτείται προσεκτικότερη
ανάλυση, η Επιτροπή µπορεί να επανέλθει στην κανονική
πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων (16).

10. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να επανέλθει στην κανονική πρώτη
φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων, εφόσον
ούτε η ίδια ούτε οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δεν
εξέτασαν την προηγούµενη απόκτηση κοινού ελέγχου επί της
εν λόγω κοινής επιχείρησης.

11. Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να επανέλθει στην κανονική
πρώτη φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων,
εφόσον προκύπτει ζήτηµα συντονισµού, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 4 του κανονισµού συγκεντρώσεων.

12. Αν ένα κράτος µέλος εκφράσει τεκµηριωµένες επιφυλάξεις
σχετικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µέσα σε 15 εργά-
σιµες ηµέρες από την παραλαβή αντιγράφου της κοινο-
ποίησης, ή αν ένα τρίτο µέρος εκφράσει τεκµηριωµένες επιφυ-
λάξεις µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται για τα εν λόγω
σχόλια, η Επιτροπή θα εκδώσει πλήρη απόφαση. Στις περι-
πτώσεις αυτές ισχύουν οι προθεσµίες που προβλέπει το άρθρο
10, παράγραφος 1 του κανονισµού συγκεντρώσεων.

Αιτήσεις παραποµπής

13. Η απλοποιηµένη διαδικασία δεν εφαρµόζεται αν ένα κράτος
µέλος ζητήσει την παραποµπή µιας κοινοποιηθείσας συγκέν-
τρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού συγκεντρώ-
σεων ή αν η Επιτροπή δεχθεί αίτηση από ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη για παραποµπή µιας κοινοποιηθείσας συγκέν-

τρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 22 του κανονισµού συγ-
κεντρώσεων ΕΚ.

Προ της κοινοποίησης παραποµπές µετά από αίτηση των κοι-
νοποιούντων µερών

14. Με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων και εξαιρέσεων που
παρατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή µπορεί
να εφαρµόσει την απλοποιηµένη διαδικασία, εφόσον:

i) µετά την υποβολή αιτιολογηµένης αναφοράς σύµφωνα µε
το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισµού συγκεντρώ-
σεων, η Επιτροπή αποφασίζει να µην παραπέµψει την υπό-
θεση σε κράτος µέλος· ή

ii) µετά την υποβολή αιτιολογηµένης αναφοράς σύµφωνα µε
το άρθρο 4, παράγραφος 5 του κανονισµού συγκεντρώ-
σεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην Επιτροπή.

III. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επαφές πριν από την κοινοποίηση

15. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προ της κοινοποίησης επαφές
µεταξύ των κοινοποιούντων µερών και της Επιτροπής είναι
ωφέλιµες ακόµη και σε περιπτώσεις που φαίνεται ότι η
συγκέντρωση δεν παρουσιάζει προβλήµατα (17). Η εµπειρία
της Επιτροπής σε απλοποιηµένες διαδικασίες δείχνει ότι
µπορεί να προκύψουν περίπλοκα ζητήµατα σε υποθέσεις που
είναι υποψήφιες για εφαρµογή απλοποιηµένης διαδικασίας,
για παράδειγµα, ζητήµατα ορισµού της αγοράς (βλ. σηµείο
6), που θα πρέπει κατά προτίµηση να επιλύονται κατά το προ
της κοινοποίησης στάδιο. Αυτές οι επαφές επιτρέπουν στην
Επιτροπή και τα κοινοποιούντα µέρη να προσδιορίσουν πόσες
ακριβώς πληροφορίες θα υποβάλουν µε την κοινοποίηση. Οι
προ της κοινοποίησης επαφές πρέπει να αρχίζουν τουλάχιστον
δύο εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται για
την κοινοποίηση. Συνιστάται ως εκ τούτου στα κοινοποιούντα
µέρη να αρχίζουν επαφές πριν από την κοινοποίηση, ιδίως
όταν ζητούν από την Επιτροπή να απαλλαγούν από την υπο-
χρέωση πλήρους κοινοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 3,
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της
Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2004, για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου για τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (18), λόγω
του ότι η προς κοινοποίηση πράξη δεν θα δηµιουργήσει
προβλήµατα ανταγωνισµού.
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(15) Υπόθεση αριθ. IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIXη Έκθεση επί της
πολιτικής Ανταγωνισµού 1999 — SEC(2000) 720 τελικό, σηµεία
165-166.

(16) Υπόθεση αριθ. COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II) Απόφαση της
18.9.2002.

(17) Βλ. ορθές πρακτικές της Γ∆ Ανταγωνισµού για τη διεξαγωγή των διαδι-
κασιών κοινοτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων που δηµοσιεύονται στην
ακόλουθη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regula-
tion/best_practices.pdf

(18) ΕΕ L 133 της 30.4.2004, σ. 1.



∆ηµοσίευση της κοινοποίησης

16. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την παραλαβή της κοινο-
ποίησης (19) περιλαµβάνουν τις επωνυµίες των µερών που συµ-
µετέχουν στη συγκέντρωση, τη χώρα καταγωγής τους, τη
φύση της συγκέντρωσης και τους οικονοµικούς κλάδους που
αφορά, καθώς και την ένδειξη ότι, µε βάση τις πληροφορίες
που παρέχει το κοινοποιούν µέρος, η συγκέντρωση ενδέχεται
να πληροί τις προϋποθέσεις για απλοποιηµένη διαδικασία. Τα
ενδιαφερόµενα µέρη έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να
υποβάλουν παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες, οι
οποίες πιθανόν να απαιτούν διερεύνηση.

Συνοπτική απόφαση

17. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι η συγκέντρωση πληροί τα
κριτήρια για εφαρµογή απλοποιηµένης διαδικασίας (βλ.
σηµείο 5), συνήθως εκδίδει συνοπτική απόφαση. Αυτό αφορά
και τις υποθέσεις εκείνες που δεν δηµιουργούν κανένα πρό-
βληµα ανταγωνισµού και για τις οποίες έχει υποβληθεί
πλήρης κοινοποίηση. Η συγκέντρωση κηρύσσεται έτσι συµ-
βατή µε την κοινή αγορά µέσα σε είκοσι πέντε εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 6 του κανονισµού συγκεντρώ-
σεων. Η Επιτροπή θα προσπαθεί να εκδίδει συνοπτική από-
φαση το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήξη της προθεσµίας των
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών, στη διάρκεια της οποίας τα
κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν παραποµπή της κοινοποιη-
θείσας συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονι-
σµού συγκεντρώσεων. Ωστόσο, πριν από τη λήξη της προθε-
σµίας των είκοσι πέντε εργάσιµων ηµερών, η Επιτροπή

διατηρεί τη δυνατότητα να επανέλθει στην κανονική πρώτη
φάση της διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων και να
αρχίσει ως εκ τούτου έρευνα ήκαι να εκδώσει πλήρη απόφαση,
εφόσον το κρίνει σκόπιµο στη συγκεκριµένη περίπτωση.

∆ηµοσίευση της συνοπτικής απόφασης

18. Η Επιτροπή δηµοσιεύει ανακοίνωση σχετικά µε την έκδοση
απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως και κατά την έκδοση διεξοδικών αποφάσεων έγκρισης. Η
απόφαση θα δηµοσιεύεται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα
στη µορφή που προορίζεται για το κοινό στον δικτυακό τόπο
της Γ∆ Ανταγωνισµού. Η συνοπτική απόφαση θα περιέχει τις
πληροφορίες σχετικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση που
δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά τον χρόνο της κοινοποίησης (επωνυµίες των
µερών, χώρες καταγωγής τους, φύση της συγκέντρωσης και
οικονοµικοί κλάδοι που αφορά) καθώς και δήλωση ότι η
συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε την κοινή αγορά, επειδή
υπάγεται σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που
περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, µε ρητή µνεία
της(των) εν λόγω κατηγορίας (κατηγοριών).

IV. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

19. Η απλοποιηµένη διαδικασία δεν εφαρµόζεται στις υποθέσεις
για τις οποίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ζητούν ρητή
αξιολόγηση των περιορισµών που συνδέονται άµεσα µε τη
συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για την πραγµατοποίησή
της.
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(19) Άρθρο 4, παράγραφος 3, του κανονισµού συγκεντρώσεων.


