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Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Οι εκθέσεις του
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισμού καταδεικνύουν
ότι η εφαρμογή του ανταγωνισμού σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση αποβαίνει προς όφελος του
συνόλου του τομέα τροφίμων - συνήθεις ερωτήσεις
Γιατί η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιεύεται τώρα;
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισμού (Ε∆Α) για τον τομέα των
τροφίμων ανταποκρίνεται στα αιτήματα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από τις
αρχές ανταγωνισμού στον τομέα των τροφίμων και, εν τέλει, απαντά στην
ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2009 για τη βελτίωση της
λειτουργίας της τροφικής αλυσίδας. Η ανακοίνωση απεύθυνε έκκληση για την
υιοθέτηση κοινής προσέγγισης μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού στο εσωτερικό του
Ε∆Α με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό ενδημικών προβλημάτων στις αγορές
τροφίμων και τον άμεσο συντονισμό μελλοντικών δράσεων. Η Επιτροπή προέβη στη
σύσταση φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της τροφικής
αλυσίδας, με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών
πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του Οκτωβρίου
2009, στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθεί η έκθεση.
Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες και πορίσματα για τον τρόπο
λειτουργίας του ανταγωνισμού στον τομέα τροφίμων βάσει των πλέον πρόσφατων
δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού
στον συγκεκριμένο τομέα. Η έκθεση έχει, ως εκ τούτου, επίσης ως στόχο να
συμβάλει θετικά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τη βελτίωση της τροφικής
αλυσίδας και τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τι είναι το Ε∆Α;
Το Ε∆Α (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Ανταγωνισμού) απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τις αρχές ανταγωνισμού των 27 κρατών μελών. Συστάθηκε κατά τη
διάρκεια της εκσυγχρονιστικής μεταρρύθμισης των αντιμονοπωλιακών κανόνων της
ΕΕ ως φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού σε
υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης. Το Ε∆Α
εξασφαλίζει αποτελεσματικό καταμερισμό της εργασίας και αποτελεσματική και
συνεκτική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για το Ε∆Α και τις δραστηριότητές του μπορούν να
αναζητηθούν
στον
δικτυακό
τόπο
Europa:
http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html.

Πώς συντάχθηκε η έκθεση;
Η έκθεση του Ε∆Α σχετικά με τα τρόφιμα συντάχθηκε σε στενή συνεργασία και
συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Ανταγωνισμού) και των
αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Νορβηγίας. Αυτή η από κοινού εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας ομάδας
εργασίας, συγκεκριμένα της υποομάδας τροφίμων του Ε∆Α.

Ποια είναι τα κύρια πορίσματα της έκθεσης;
Η έκθεση του Ε∆Α καταδεικνύει ότι ο τομέας τροφίμων έχει αποτελέσει
προτεραιότητα των αρχών ανταγωνισμού στην Ευρώπη κατά τα τελευταία έτη. Οι
αρχές ανταγωνισμού ενίσχυσαν τις δραστηριότητές τους στον συγκεκριμένο τομέα
στο πρόσφατο πλαίσιο της αύξησης των τιμών τροφίμων, της αστάθειας των
αγορών βασικών προϊόντων και των προβληματισμών για τη λειτουργία του
συνόλου της τροφικής αλυσίδας.
Κατά την περίοδο 2004-2011, οι αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ διερεύνησαν πράγματι
περισσότερες από 180 αντιμονοπωλιακές υποθέσεις, εξέτασαν λεπτομερώς
περίπου 1.300 συγχωνεύσεις και πραγματοποίησαν περισσότερες από 100
τομεακές έρευνες και άλλες δράσεις ελέγχου των αγορών τροφίμων. Παρά το
γεγονός ότι είχαν ήδη αναπτύξει δραστηριότητες στον τομέα των τροφίμων πριν από
την επέλευση της κρίσης των τιμών τροφίμων του 2007, οι ευρωπαϊκές αρχές
ανταγωνισμού ενέτειναν τις αντιμονοπωλιακές δραστηριότητές τους και τις
δραστηριότητες παρακολούθησης από το έτος της κρίσης και μετά και απήντησαν σε
πολλές συγκεκριμένες καταγγελίες για τη λειτουργία του τομέα.

Οι τιμές τροφίμων αυξάνονται κατά τα τελευταία έτη στην Ευρώπη.
Λειτουργεί πράγματι ο ανταγωνισμός στον τομέα τροφίμων;
Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού διεξήγαγαν μεγάλο
αριθμό δράσεων παρακολούθησης της αγοράς, όπως τομεακές έρευνες, οι οποίες
αποκάλυψαν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών τροφίμων. Ορισμένες από αυτές τις
δράσεις παρακολούθησης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ανταγωνισμός
λειτουργεί εν γένει επιτυχώς στις αγορές τροφίμων προς όφελος των καταναλωτών.
Άλλες έρευνες διαπίστωσαν επίσης δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς, όπως αυξήσεις
τιμών, οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν από διαρθρωτικούς ή κυκλικούς
παράγοντες, οι οποίοι δεν συνδέονται απαραίτητα με την ύπαρξη περιορισμών του
ανταγωνισμού από τους συντελεστές της αγοράς. Αυτοί οι παράγοντες
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές βασικών
ειδών, τις αυξήσεις του κόστους συντελεστών παραγωγής των γεωργικών
προϊόντων, τις παγκόσμιες εξελίξεις της προσφοράς και της ζήτησης, τη
διαθεσιμότητα των αποθεμάτων, το κόστος της ενέργειας και της εργασίας ή την
εποχιακή παραγωγή ορισμένων τροφίμων. Τέλος, οι αρχές ανταγωνισμού εντόπισαν
ορισμένες περιπτώσεις αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς, στρεβλωτικής για τις
αγορές, ιδίως υπό τη μορφή καρτέλ καθορισμού των τιμών ή κατανομής των αγορών
μεταξύ ανταγωνιστών (περίπου το ήμισυ όλων των υποθέσεων) και, σε μικρότερο
βαθμό, υπό τη μορφή κάθετων περιορισμών, δηλαδή διακανονισμών μεταξύ
συντελεστών σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής και διανομής –
συνήθως περιορισμοί της ελευθερίας καθορισμού τιμών – και καταχρήσεων
δεσπόζουσας θέσης, όπως η επιβολή υποχρεώσεων αποκλειστικότητας.
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Ποιοι τομείς τροφίμων εξετάστηκαν ως επί το πλείστον από τις αρχές
ανταγωνισμού; Η προσοχή των αρχών αυτών επικεντρώθηκε επίσης
σε κάποια ιδιαίτερα επίπεδα της αλυσίδας;
Οι αντιμονοπωλιακές υποθέσεις που διερευνήθηκαν από τις ευρωπαϊκές αρχές
ανταγωνισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και δραστηριοτήτων. Οι
ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού ανέλυσαν όλα τα επίπεδα της αλυσίδας
εφοδιασμού διερευνώντας παραβάσεις ή εικαζόμενες παραβάσεις παραγωγών,
μεταποιητών, παρασκευαστών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης· ο
μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων αφορούσε την επεξεργασία/παρασκευή και λιανική
πώληση. Όσον αφορά ειδικούς τομείς τροφίμων, ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων
αφορούσε τα προϊόντα με βάση τα δημητριακά, τις λιανικές πωλήσεις ειδών
παντοπωλείου και το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ στη συνέχεια
ακολουθούσαν τα φρούτα και λαχανικά και το κρέας, τα πουλερικά και τα αυγά.

Ποια είδη αντιανταγωνιστικών πρακτικών διερεύνησαν ως επί το
πλείστον οι αρχές ανταγωνισμού;
Το ήμισυ του συνολικού αριθμού των επιμέρους υποθέσεων που παρακολούθησαν
οι αρχές ανταγωνισμού επικεντρώθηκε σε οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ
ανταγωνιστών· συγκεκριμένα, οι αρχές επέβαλαν κυρώσεις σε περισσότερο από 50
καρτέλ που συνεπάγονταν τον καθορισμό τιμών, την κατανομή της αγοράς και των
πελατών και την ανταλλαγή ευαίσθητων επαγγελματικών πληροφοριών. Επί του
παρόντος διερευνούν πάνω από 30 περαιτέρω πιθανά καρτέλ. Οι υπόλοιπες
παραβάσεις περιλαμβάνουν κάθετους περιορισμούς, όπως η εφαρμογή
προκαθορισμένων τιμών μεταπώλησης – π.χ. ένας παρασκευαστής τροφίμων
προσδιορίζει την ελάχιστη τιμή στην οποία ο λιανοπωλητής οφείλει να πωλεί τα
προϊόντα του – και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, όπως η επιβολή
υποχρεώσεων αποκλειστικότητας ή ελάχιστης προμήθειας.

Πόσες συγχωνεύσεις στον τομέα τροφίμων διαπιστώθηκε ότι ήταν
προβληματικές και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς;
Στο πλαίσιο των 1.300 συγχωνεύσεων που εξετάστηκαν λεπτομερώς από τις
ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, υπήρξαν 82 περιπτώσεις που δημιούργησαν
ανησυχίες. Αυτές οι ανησυχίες αφορούσαν ιδιαίτερα τον τομέα της λιανικής
πώλησης, ο οποίος αντιπροσώπευε το 33% όλων των συγχωνεύσεων και το 31%
των ανησυχητικών συγχωνεύσεων. Άλλοι προβληματικοί τομείς συμπεριλαμβάνουν
τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, οι οποίοι
αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα 9% και 10% όλων των συγχωνεύσεων και 17% και
12% όλων των ανησυχητικών συγχωνεύσεων. Οι αρχές ανταγωνισμού ενέκριναν εν
τέλει τις περισσότερες από τις 82 προβληματικές συγχωνεύσεις, υποχρεώνοντας
όμως τα μέρη της συγχώνευσης να αναλάβουν δεσμεύσεις. Οι αρχές ανταγωνισμού
απαγόρευσαν επίσης 8 συγχωνεύσεις που δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα
ανταγωνισμού στους τομείς των ζυμαρικών, των τυριών, του κρέατος, των ποτών και
των προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Αυτές οι παρεμβάσεις αποδεικνύουν ότι η
συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές δεν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω χωρίς τον
κίνδυνο παρεμπόδισης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και οι ευρωπαϊκές αρχές
ανταγωνισμού θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή
τους για να αποτρέψουν αυτόν τον κίνδυνο.
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Οι αρχές ανταγωνισμού εντόπισαν διαρθρωτικά προβλήματα με
αρνητικές συνέπειες στις αγορές τροφίμων;
Η απάντηση είναι καταφατική. Οι έρευνες παρακολούθησης της αγοράς που
πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές ανταγωνισμού εντόπισαν διαρθρωτικούς ή
ρυθμιστικούς παράγοντες που ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες στη συνολική
λειτουργία και ανταγωνιστικότητα του τομέα των τροφίμων, όπως η
κατακερματισμένη και ατομική διάρθρωση των γεωργών σε ορισμένα κράτη μέλη, η
ύπαρξη περιττών ενδιάμεσων σταδίων στην αλυσίδα εφοδιασμού ή η ύπαρξη
ρυθμιστικών εμποδίων εισόδου στις αγορές λιανικής. Στις περιπτώσεις που ίσχυαν
τα ανωτέρω, οι αρχές ανταγωνισμού διατύπωσαν συστάσεις και έδωσαν οδηγίες
στους ενδιαφερόμενους και στις δημόσιες αρχές σχετικά με τα πλέον κατάλληλα
ρυθμιστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων, όπως εξηγείται
λεπτομερέστερα στη συνέχεια.

Οι μικροί γεωργοί ισχυρίζονται ότι υφίστανται πιέσεις και δεν
μπορούν ούτε καν να καλύψουν τα έξοδα παραγωγής. Είναι αυτό
κάποιο από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν από τις αρχές
ανταγωνισμού;
Πράγματι, ορισμένες ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού αξιολόγησαν τη θέση των
γεωργών στην αλυσίδα αξίας και τόνισαν ιδιαίτερα την κατακερματισμένη και ατομική
διάρθρωση της γεωργικής πρωτογενούς παραγωγής στα δικά τους κράτη μέλη ως
αρνητικό στοιχείο το οποίο υποσκάπτει την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση του
γεωργικού τομέα. Για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, αυτές οι αρχές
πρότειναν την ευεργετική για τον ανταγωνισμό αναδιάρθρωση και ενοποίηση του
γεωργικού τομέα, μέσω της δημιουργίας συνεταιρισμών και άλλων αποτελεσματικών
μορφών συνεργασίας μεταξύ παραγωγών. Αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει να
δώσουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να καταστούν περισσότερο
ανταγωνιστικοί καθώς και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση τους στην
αλυσίδα. Οι αρχές ανταγωνισμού υποστήριξαν επίσης τον εξορθολογισμό του
υπολοίπου της αλυσίδας εφοδιασμού με την κατάργηση περιττών ενδιάμεσων
σταδίων, τα οποία προσθέτουν πολυπλοκότητα, ακαμψία και πρόσθετα έξοδα στις
τελικές τιμές καταναλωτή.

Πρέπει οι κανόνες ανταγωνισμού να χαλαρώσουν για να ενισχυθεί η
θέση των μικρών γεωργών;
Οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού απέρριψαν κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για
εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού (για παράδειγμα, επιτρέποντας τον
καθορισμό τιμών ή περιορισμούς της παραγωγής), οι οποίες δικαιολογήθηκαν ως
λύση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των μικρών γεωργών έναντι
άλλων σημαντικότερων παραγόντων της αλυσίδας. Αυτές οι εξαιρέσεις θα ήταν
μακροπρόθεσμα αντίθετες προς τον επιδιωκόμενο στόχο, επειδή δεν πρόκειται να
έχουν απόδοση στην αλυσίδα εφοδιασμού και θα είναι επιζήμιες για τους
καταναλωτές και άλλους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι αρχές
ανταγωνισμού θεωρούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τους μικρούς
γεωργούς σε ορισμένα κράτη μέλη θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπιστούν
ενθαρρύνοντας μια ευνοϊκή για τον ανταγωνισμό αναδιάρθρωση και ενοποίηση του
γεωργικού τομέα μέσω μορφών συνεργασίας που επιτρέπονται σύμφωνα με τους
κανόνες ανταγωνισμού και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, για παράδειγμα με τη
συγκέντρωση ορισμένων δραστηριοτήτων (π.χ. παραγωγή, αποθήκευση ή εμπορία
προϊόντων) με αναλογικό τρόπο και ενσωματώνοντας μέρος της αξίας στην αλυσίδα
(π.χ. μεταποίηση ή λιανικές πωλήσεις).
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Πολλοί ενδιαφερόμενοι καταγγέλλουν επίσης αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές που επιβάλλονται από μεγάλους παράγοντες της αγοράς
σε όλο το μήκος της αλυσίδας. Τι έκαναν οι αρχές ανταγωνισμού για
να αντιμετωπίσουν αυτές τις πρακτικές;
Πολλές αρχές ανταγωνισμού εντόπισαν επίσης συγκρούσεις απορρέουσες από
εικαζόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου υπάρχει
ανισορροπία διαπραγματευτικής δύναμης μεταξύ των μερών της αλυσίδας
εφοδιασμού. Οι εν λόγω αρχές διαπίστωσαν ότι αυτές οι πρακτικές εκφεύγουν, ως
επί το πλείστον, του πεδίου εφαρμογής του δίκαιου του ανταγωνισμού, επειδή δεν
στάθηκε δυνατό να εντοπισθεί ζημία των καταναλωτών. Ορισμένες αρχές πρότειναν
να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα μέσω νόμων περί αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών ή κωδίκων ορθών πρακτικών με αποτελεσματικούς
μηχανισμούς εφαρμογής. Ορισμένες άλλες αρχές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες
σχετικά με τα ενδεχόμενα αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα που ενδέχεται να έχουν
μακροπρόθεσμα ορισμένες από αυτές τις πρακτικές, δεδομένου ότι μπορούν τελικά
να επηρεάσουν αρνητικά τη διαδικασία ανταγωνισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού ή
την ευημερία των καταναλωτών μειώνοντας τις επενδύσεις και την καινοτομία και
περιορίζοντας την επιλογή του καταναλωτή.

Ο τομέας λιανικής δεσπόζεται, κατά τα αναφερόμενα στην έκθεση,
από μικρή ομάδα μεγάλων επιχειρήσεων στα περισσότερα κράτη
μέλη. Οι αρχές ανταγωνισμού πρότειναν μέτρα για την αντιμετώπιση
αυτών των καταστάσεων;
Ο τομέας λιανικής είναι ένα από τα επίπεδα στο οποίο υπάρχει συγκέντρωση στον
τομέα τροφίμων, όπως καταδείχθηκε από τις περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν
στην έκθεση. Οι αρχές ανταγωνισμού διαπίστωσαν ότι η υψηλή συγκέντρωση των
αγορών λιανικής, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, συνδυάζεται συχνά με την ύπαρξη
σημαντικών εμποδίων εισόδου σε αυτές τις αγορές. Αυτά τα εμπόδια κυρίως
απορρέουν από δημόσιους ρυθμιστικούς περιορισμούς, όπως περιοριστικές
νομοθεσίες διαίρεσης σε ζώνες και νομοθεσίες σχεδιασμού, καθώς και διοικητικές
άδειες που απαιτούνται για το άνοιγμα ή την επέκταση καταστημάτων λιανικής
πώλησης. Ορισμένες αρχές ανταγωνισμού διαπίστωσαν ότι αυτά τα εμπόδια
μπορούν επίσης να απορρέουν από ιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως μηχανισμοί
ελέγχου όσον αφορά τις τοποθεσίες λιανικής πώλησης ή άλλοι συμβατικοί
διακανονισμοί που περιορίζουν την ελευθερία των ανεξάρτητων λιανοπωλητών να
προσχωρήσουν ή να μεταβούν σε ανταγωνιστικά δίκτυα λιανικής. Οι αρχές
ανταγωνισμού ζήτησαν με σαφήνεια την άρση αυτών των φραγμών για να αυξηθεί ο
ανταγωνισμός και να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επιχειρήσεων στις αγορές
λιανικού εμπορίου.

Τι ακολουθεί; Θα συνεχίσει ο τομέας τροφίμων να αποτελεί
προτεραιότητα για τις αρχές ανταγωνισμού;
Ο τομέας τροφίμων θα παραμείνει υψηλή προτεραιότητα για τις ευρωπαϊκές αρχές
ανταγωνισμού, όπως επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αυτές διερευνούν επί του
παρόντος περίπου 60 νέες αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και διεξάγουν περαιτέρω
δράσεις παρακολούθησης.
Όπως και κατά το παρελθόν, οι αρχές ανταγωνισμού θα συνεχίσουν να συντονίζουν
τις δράσεις τους μέσω του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ανταγωνισμού (Ε∆Α) και θα
αναπτύξουν ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία στο μέλλον.
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