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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (βάσει των άρθρων
4επ. ν.703/77) σε περίπτωση εφαρμογής του Κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Κανονισμού 139/20041 ο εν λόγω
Κανονισμός ισχύει για όλες τις συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση υπό την
επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.5 και του άρθρου 22, ενώ στις παρ.2 και 3 του ιδίου
άρθρου προβλέπονται οι προϋποθέσεις («κατώφλια»), σύμφωνα με τις οποίες μία
συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει κοινοτική διάσταση.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1-4 του ανωτέρω Κανονισμού, «1. Ο
παρών κανονισμός είναι ο μόνος που εφαρμόζεται στις συγκεντρώσεις όπως ορίζονται
στο άρθρο 3…2. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων
που προβλέπει ο παρών κανονισμός με την επιφύλαξη του ελέγχου τους εκ μέρους του
Δικαστηρίου. 3. Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία περί
ανταγωνισμού στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με κοινοτική διάσταση. Το πρώτο
εδάφιο δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να προβαίνουν στις αναγκαίες έρευνες
για την εφαρμογή των άρθρων 4 παρ.4, του άρθρου 9 παρ.2 ή να λαμβάνουν, μετά από
παραπομπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.3 εδ.α στοιχείο β) ή παρ.5, τα μέτρα που είναι
απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.8. 4. Παρά τις παραγράφους 2
και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη προστασία των
εννόμων συμφερόντων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, εφόσον τα
συμφέροντα αυτά συμβιβάζονται με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του
κοινοτικού δικαίου. Ως έννομα συμφέροντα…νοούνται η δημόσια ασφάλεια, η
πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι κανόνες της χρηστής διαχείρισης.
Κάθε άλλο δημόσιο συμφέρον πρέπει να ανακοινώνεται από το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος στην Επιτροπή και να αναγνωρίζεται από αυτήν αφού εξετάσει κατά πόσο
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Κανονισμός υπ’ αριθμ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20-01-2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων μεταξύ
επιχειρήσεων (‘Κοινοτικός Κανονισμός Συγκεντρώσεων’).
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συμβιβάζεται με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου πριν
να ληφθούν τα προαναφερθέντα μέτρα…».
Εκ των προαναφερθεισών διατάξεων προκύπτει ότι κατοχυρώνεται η
αποκλειστικότητα εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού του
κοινοτικού κανονισμού 139/2004 σε περιπτώσεις συγκεντρώσεων με κοινοτική
διάσταση2. Επομένως, τα κράτη μέλη και οι εθνικές αρχές δεν επιτρέπεται να
εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού στις κοινοτικές συγκεντρώσεις3. Η
αναφορά δε του άρθρου 21 παρ.3 του εν λόγω κανονισμού στην ‘εθνική νομοθεσία
περί ανταγωνισμού’ πρέπει να νοείται ως αναφορά σε όλες τις πτυχές της εθνικής
νομοθεσίας

ανταγωνισμού4,

περιλαμβάνει,

επομένως,

και

τις

τυπικές

προϋποθέσεις γνωστοποίησης ή μη μίας συγκέντρωσης. Συνεπώς, δεν υφίσταται
υποχρέωση γνωστοποίησης, ούτε βάσει του άρθρου 4α, ούτε βάσει του άρθρου
4β του νόμου 703/77. Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις κάτω των ορίων κύκλου εργασιών
που προβλέπει το άρθρο 1 του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων 139/2004
παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
έχει καμία δικαιοδοσία ως προς τις συγκεντρώσεις αυτές δυνάμει του κοινοτικού
κανονισμού συγκεντρώσεων5.
Μόνο κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές
προυποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 4 παρ.4, 4 παρ.5, 9 παρ.1, 2 και 3 και 22 του
κοινοτικού κανονισμού μπορεί να τεθεί θέμα εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας
ανταγωνισμού, κατόπιν παραπομπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η εθνική προθεσμία
κοινοποίησης της συγκέντρωσης εκκινεί από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της
λήψεως από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, είτε της επιστολής με την οποία
ενημερώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση της περί παραπομπής
(άρθρα 4 παρ.4, 4 παρ.5), είτε της ίδιας της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(άρθρο 9 παρ.1)6.
Στη περίπτωση παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 22 του κοινοτικού
κανονισμού δεν τίθεται θέμα σημείου έναρξης εθνικής προθεσμίας γνωστοποίησης
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Βλ. και C-42/01, Πορτογαλική Δημοκρατία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείο 50.
Βλ. και T-119/02, Royal Philips κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημεία 278, 280.
4
Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων συγκέντρωσης της 05-03-2005, σημείο
65 και ιδίως υποσημείωση 52.
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Βλ. ανωτέρω Ανακοίνωση, παρ.2.
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Βλ. και ανωτέρω Ανακοίνωση, σημεία 49 και 78-80.
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3
αφού η συγκέντρωση έχει ήδη κοινοποιηθεί στο οικείο κράτος μέλος7 πριν τη λήψη
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παραπομπής.
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Επομένως και στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (όποτε αυτή εμπλέκεται).

