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κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης,   Μέλος 
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Ηµεροµηνία απόφασης: 27/7/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στις 23/11/2016, από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, 

Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤ∆ και 

Intergaz Ltd (εφεξής οι «Εταιρείες»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (εφεξής ο 

«Νόµος»). Επειδή το περιεχόµενο της κοινοποίησης δεν ήταν πλήρες σε σχέση µε τις 

πρόνοιες του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Νόµου, η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η 

«Υπηρεσία») ενηµέρωσε περί τούτου τις Εταιρείες και αυτές απέστειλαν τα στοιχεία 
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που απαιτούνταν στις 20/12/2016, 2/2/2017 και 8/2/2017. Ως εκ τούτου, η 

ηµεροµηνία έναρξης της προβλεπόµενης από το άρθρο 23 του Νόµου προθεσµίας, 

ήταν η 9η Φεβρουαρίου 2017. 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την ίδρυση µιας νέας εταιρείας, της VLPG Ltd, 

(εφεξής η «Νέα Εταιρεία») στην οποία θα µεταφερθούν οι δραστηριότητες της 

διαχείρισης και αποθήκευσης υγραερίου των Εταιρειών εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Η κάθε Εταιρεία διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην περιοχή 

διυλιστηρίων στη Λάρνακα. Σύµφωνα όµως µε ∆ιάταγµα που εκδόθηκε από τον 

∆ήµο Λάρνακας, ως η αρµόδια πολεοδοµική αρχή, το οποίο και επικυρώθηκε από 

τον Υπουργό Εσωτερικών στις 30/1/2014, (εφεξής το «∆ιάταγµα»), η χρήση των 

αποθηκευτικών χώρων και των εργοστασίων εµφιάλωσης κυλίνδρων καθώς και κάθε 

εργασία που αφορά το υγραέριο στη Λάρνακα στην περιοχή όπου στεγάζονται 

σήµερα οι Εταιρείες πρέπει να τερµατισθεί. Το ∆ιάταγµα προνοεί την µετακίνηση ή 

αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε σχέση µε την αποθήκευση 

ή/και εµφιάλωση ή/και την µεταποίηση υγραερίου σε διάστηµα τριών ετών από την 

ηµεροµηνία επικύρωσης του ∆ιατάγµατος, µέχρι δηλαδή τις 30/1/2017. Όπως 

ανέφεραν οι Εταιρείες, στις 17/02/2017 εκδόθηκε ∆ιάταγµα του Υπουργείου 

Εσωτερικών παρατείνοντας την µετεγκατάσταση, για το υγραέριο, στην Ενεργειακή 

Βιοµηχανική Ζώνη Περιοχής Βασιλικού (εφεξής η «ΕΒΠΒ») µέχρι την 01/03/2019.  

Στις 17/6/2016 συνήφθηκε Συµφωνία Μετόχων µεταξύ των Εταιρειών και της Νέας 

Εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τις δραστηριότητες της διαχείρισης και αποθήκευσης 

υγραερίου των Εταιρειών. 

Στις 23/11/2016 υποβλήθηκε η παρούσα πράξη συγκέντρωσης στην Υπηρεσία της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (εφεξής η «Υπηρεσία»), από τις εταιρείες 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤ∆ και Intergaz Ltd µέσω του δικηγορικού γραφείου 

Χρυσαφίνης & Πολυβίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόµου. 

Στις 24/11/2016, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη 

βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  
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Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 2/12/2016, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία στα πλαίσια διεξαγωγής της αξιολόγησης της συγκέντρωσης και στη 

βάση του άρθρου 15 του Νόµου απέστειλε ερωτηµατολόγια προς τις Εταιρείες. 

Συγκεκριµένα, το ερωτηµατολόγιο που αποστάληκε στις 6/12/2016 απαντήθηκε στις 

20/12/2016, τα ερωτηµατολόγια που αποστάληκαν στις 13/1/2017 και 20/1/2017 

απαντήθηκαν στις 2/2/2017 και το ερωτηµατολόγιο που αποστάληκε στις 3/2/2017 

απαντήθηκε στις 8/2/2017. Ως εκ τούτου, η ηµεροµηνία έναρξης της προβλεπόµενης 

από το άρθρο 23 του Νόµου προθεσµίας ήταν η 9/2/2017. 

Η Υπηρεσία διεξήγαγε την προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου και µε την ολοκλήρωση αυτής υπέβαλε τη 

γραπτή της έκθεση προς την Επιτροπή στις 23/02/2017. 

H Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 24/02/2017, αφού έλαβε 

υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 23/02/2017 καθώς και τα 

υπόλοιπα στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, 

οµόφωνα διαπίστωσε ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση εµπίπτει στο Νόµο και 

προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε την ανταγωνιστική 

αγορά και αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης, στη βάση του 

άρθρου 22(1)(γ) του Νόµου, δίδοντας σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής καθώς και των 

προνοιών του άρθρου 23(1)(β) του Νόµου, µε επιστολή της ηµεροµηνίας 6/03/2017 

ενηµέρωσε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την απόφαση της 

Επιτροπής. 

Στις 6/03/2017, η Επιτροπή ενηµέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την προαναφερόµενη απόφαση της. 

Το προβλεπόµενο από το άρθρο 12(2) τέλος διαδικασίας πλήρους διερεύνησης 

καταβλήθηκε στις 29/03/2017. Επισηµαίνεται ότι, η ηµεροµηνία λήξης της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 27(2) του Νόµου προθεσµίας για υποβολή από την 

Υπηρεσία της έκθεσης ευρηµάτων προς την Επιτροπή ήταν η 29/6/2017 και η 

ηµεροµηνία λήξης της προβλεπόµενης προθεσµίας για διαβίβαση της απόφασης της 

Επιτροπής προς τις συµµετέχουσες σύµφωνα µε το άρθρο 29(1) του Νόµου, είναι η 

29/7/2017.   
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Στις 10/03/2017, δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας ανακοίνωση σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής και αναρτήθηκε 

επίσης σχετικό ∆ελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

Η Υπηρεσία, στα πλαίσια διεξαγωγής της πλήρους διερεύνησης και στη βάση του 

άρθρου 25, απέστειλε ερωτηµατολόγια στο Υπουργείο Εµπορίου, Ενέργειας, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού (εφεξής το «Υπουργείο ΕΕΒΤ»), στις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις, σε πελάτες των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, σε προµηθευτές των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων και σε τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

συναφείς τοµείς και έλαβε σχετικές απαντήσεις. 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης πραγµατοποίησε 

συνάντηση µε τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες και τους νοµικούς τους 

συµβούλους στις 8/5/2017 ως προς τα επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία είχαν ζητηθεί 

µε το ερωτηµατολόγιο της ηµεροµηνίας 4/5/2017. Κατά τη συνάντηση, η Υπηρεσία, 

επισήµανε στις Εταιρείες ότι, δεν απέστειλαν τη µελέτη βιωσιµότητας της εταιρείας 

Positive Consulting Ltd (στο εξής η «Positive») (feasibility study), την οποία 

ανάφεραν κατά τη συνάντηση, παρά µόνο µια συνοπτική παρουσίαση µε τα 

αποτελέσµατα της Μελέτης. Οι Εταιρείες, µε επιστολή τους ηµεροµηνίας 10/5/2017 

απέστειλαν την ολοκληρωµένη µελέτη της εταιρείας Positive. 

Στη συνέχεια, οι Εταιρείες απέστειλαν στις 14/6/2017 δεσµεύσεις οι οποίες 

αφορούσαν τροποποίηση της Συµφωνίας Μετόχων της Νέας Εταιρείας.  

Η Υπηρεσία, στις 16/06/2017 απέστειλε επιστολή στις Εταιρείες πληροφορώντας τις 

ως προς την άποψη της για την ανεπάρκεια των δεσµεύσεων τους να άρουν τις 

αµφιβολίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή.  

Η Υπηρεσία επικοινώνησε τηλεφωνικώς µε το νοµικό εκπρόσωπο των Εταιρειών στις 

19/6/2017, 20/6/2017 και στις 21/6/2017 ενηµερώνοντας την ως προς την προθυµία 

της να πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε τις Εταιρείες, στη βάση του άρθρου 25 του 

Νόµου.  

Στις 23/6/2017, η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στο νοµικό εκπρόσωπο των 

Εταιρειών, επισύροντας την προσοχή των Εταιρειών στο άρθρο 25 του Νόµου, 

λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι σύντοµα θα διέρρεε το χρονικό περιθώριο 

που είχε η Υπηρεσία για να υποβάλει έκθεση ευρηµάτων προς την Επιτροπή 

αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του 



5 

 

άρθρου 27 του Νόµου. Η Υπηρεσία, στην εν λόγω επιστολή της, κάλεσε τις Εταιρείες 

όπως σε περίπτωση υποβολής προτεινόµενων δεσµεύσεων, αποστείλουν τα 

στοιχεία στη βάση των προνοιών του Παραρτήµατος IV του Νόµου. 

Στις 23/6/2017, οι Εταιρείες, µέσω του νοµικού τους εκπροσώπου, απέστειλαν 

ηλεκτρονικό µήνυµα µε το οποίο ζητούσαν συνάντηση µε την Υπηρεσία στις 

27/6/2017. Στη συνέχεια, οι Εταιρείες απέστειλαν ηλεκτρονικό µήνυµα ηµεροµηνίας 

26/6/2017, το οποίο παραλήφθηκε στις 27/6/2017, αναφορικά µε κάποιες 

επεξηγήσεις σχετικά µε τη δέσµευση που προτάθηκε µε την επιστολή τους 

ηµεροµηνίας 14/6/2017, καθώς και µια επιπρόσθετη προτεινόµενη δέσµευση. 

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε η συνάντηση στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 

27/6/2017. 

Στις 27/6/2017 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των Εταιρειών µαζί µε τους νοµικούς 

τους εκπρόσωπους στα γραφεία της Υπηρεσίας της Επιτροπής, κατά την οποία 

συζητήθηκαν οι δύο προτεινόµενες από τις Εταιρείες δεσµεύσεις. 

Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή της πλήρους έρευνας της 

συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόµου, υπέβαλε την 

έκθεση της στην Επιτροπή, στην οποία κατέγραψε τα ευρήµατα και τα 

συµπεράσµατα της κατά πόσο οι αµφιβολίες που τέθηκαν από την Επιτροπή στη 

συνεδρία της ηµεροµηνίας 24/2/2017 είχαν αρθεί ή δύναντο να αρθούν. 

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την υπό αναφορά συγκέντρωση σε συνάρτηση µε τα 

ευρήµατα της πλήρους διερεύνησης που υποβλήθηκαν από την Υπηρεσία, ως η 

έκθεση ευρηµάτων της ηµεροµηνίας 28/6/2017 και αφού τα Μέλη της Επιτροπής 

διεξήλθαν το διοικητικό φάκελο στον οποίο είναι καταχωρηµένα τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που συνθέτουν συνολικά τη σκοπούµενη συγκέντρωση, και αφού 

αποχώρησαν οι λειτουργοί της Υπηρεσίας, οµόφωνα αποφάσισε στη συνεδρία της 

ηµεροµηνίας 3/7/2017 ότι οι αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της συγκέντρωσης 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά συνέχιζαν να υφίστανται. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στη βάση του άρθρου 28(2)(α), οµόφωνα αποφάσισε να 

καταρτίσει έκθεση µε τις αµφιβολίες που διαπιστώνονταν σε σχέση µε τη µη 

συµβατότητα της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, 

προς ενηµέρωση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, την οποία τους απέστειλε στις 

7/7/2017. 
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Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 33 του Νόµου, στα πλαίσια 

διαπραγµατεύσεων, οµόφωνα αποφάσισε να καλέσει τις Εταιρείες να υποβάλουν 

γραπτώς τις παρατηρήσεις τους/τροποποιήσεις στη συγκέντρωση/δεσµεύσεις ώστε 

να αρθούν οι αµφιβολίες που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αµφιβολιών µέχρι και τις 

12/7/2017. Παράλληλα, στα πλαίσια των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, κάλεσε τις 

Εταιρείες να παραστούν στη συνεδρία της στις 14/7/2017, στα πλαίσια προφορικής 

διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, αναφορικά µε τις αµφιβολίες που 

διαπιστώθηκαν σε σχέση µε τη µη συµβατότητα της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Στις 12/7/2017 οι Εταιρείες πρότειναν την ανάληψη περαιτέρω δεσµεύσεων και 

παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στις 14/7/2017. Κατά τη συνεδρία της, η 

Επιτροπή συζήτησε µε τις Εταιρείες αναφορικά µε τις ανησυχίες για τις οποίες 

υποβλήθηκαν δεσµεύσεις, καθώς και πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης των 

ανησυχιών της Επιτροπής που παρέµειναν. 

Οι Εταιρείες υπέβαλαν νέες δεσµεύσεις και διευκρινίσεις αναφορικά µε τις 

προηγούµενες τους δεσµεύσεις στις 19/7/2017 και ταυτόχρονα, προς στοιχειοθέτηση 

των θέσεων τους, απέστειλαν µελέτη της εταιρείας FTI Consulting. 

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε την επιστολή των Εταιρειών ηµεροµηνίας 19/7/2017, 

κάλεσε τις Εταιρείες, στα πλαίσια του άρθρου 33 του Νόµου να παραστούν σε νέα 

συνεδρία της που όρισε για τις 21/7/2017. 

Στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 21/7/2017, η Επιτροπή προέβη σε περαιτέρω 

διαπραγµατεύσεις/συζητήσεις µε τις Εταιρείες, στη βάση του άρθρου 33 του Νόµου. 

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, οι Εταιρείες κατέθεσαν επικαιροποιηµένη µελέτη 

βιωσιµότητας της εταιρείας Positive (στο εξής η «Μελέτη») ηµεροµηνίας Ιουλίου 

2017. 

Ως αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων, οι Εταιρείες υπέβαλαν στις 25/7/2017 

κείµενο µε τις τελικές τους δεσµεύσεις αναφορικά µε τις αµφιβολίες που 

διαπιστώνονται σε σχέση µε τη µη συµβατότητα της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις τρίτων, οι 

οποίες παραλήφθηκαν µέχρι και τις 26/7/2017, ασκώντας τις εξουσίες που 
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χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

IIΙ. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην υπό εξέταση συγκέντρωση είναι οι 

ακόλουθες: 

Α. Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

 

Η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (εφεξής η «ΕΠΚ») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του Ηνωµένου Βασίλειου και 

δραστηριοποιείται στη διάθεση, διακίνηση και εµπορία υγρών καυσίµων, λιπαντικών 

και υγραερίου σε εµπορικούς και βιοµηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα διαθέτει στο 

ευρύτερο κοινό όλα τα προϊόντα της µέσω ενός δικτύου 94 πρατηρίων µε την 

εµπορική επωνυµία ΕΚΟ. Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΚ ανήκει στην 

εταιρεία Hellenic Petroleum International AG (εταιρεία εγγεγραµµένη στην Αυστρία) 

που είναι θυγατρική εταιρεία κατά 100% του Οµίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (εφεξής 

ο «Όµιλος ΕΛΠΕ»), του µεγαλύτερου εµπορικού και βιοµηχανικού οµίλου της 

Ελλάδας µε σηµαντική συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου. O Όµιλος 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της ενέργειας στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. Μέτοχοι του Οµίλου ΕΛΠΕ είναι η Pan European Oil & Industrial Holdings 

S.A. (42,6%) και το Ταµείο αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (35,5%) 

ενώ το υπόλοιπο ελεύθερο διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ανήκει σε θεσµικούς (15,3%) 

και ιδιώτες επενδυτές (6,6%).  Οι δραστηριότητες του Οµίλου ΕΛΠΕ περιλαµβάνουν: 

• Εφοδιασµό, διύλιση και εµπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό 

• Λιανική εµπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

• Παραγωγή και εµπορία χηµικών/πετροχηµικών 

• Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων 

• Παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας 

• Παραγωγή και εµπορία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

• Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, 

θαλάσσιες µεταφορές) 

B. Petrolina (Holdings) Public Ltd 
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Η Petrolina (Holdings) Public Ltd (εφεξής η «Petrolina») είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε του νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία 

ιδρύθηκε το 1961 µε την επωνυµία FINA (Cyprus) Ltd µε κύρια δραστηριότητα την 

εµπορία πετρελαιοειδών και υγραερίου. Το 1983 εξαγοράστηκε από τον Όµιλο 

εταιρειών Λευκαρίτη και µετονοµάστηκε σε Lina Ltd. Μετέπειτα το 1999 

µετονοµάστηκε σε Petrolina (Holdings) Ltd και βάσει σχετικών συµφωνιών 

εξαγόρασε από άλλες εταιρείες του Οµίλου που δραστηριοποιούνταν στον τοµέα των 

πετρελαιοειδών, υγραερίου και λιπαντικών, τις λειτουργικές δραστηριότητες που 

αφορούν την εισαγωγή και εµπορία πετρελαιοειδών, το κινητό πάγιο ενεργητικό τους 

που αφορά τις δραστηριότητες αυτές καθώς και τα αποθέµατα τους σε 

πετρελαιοειδή, υγραέριο και λιπαντικά. Η εταιρεία από το 2000 είναι δηµόσια 

εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το 2004 πήρε την ονοµασία 

Petrolina (Holdings) Public Ltd. H εταιρεία Petrolina διεξάγει τις ακόλουθες κύριες 

δραστηριότητες: 

• Εισαγωγή και εµπορία ελαφρών προϊόντων πετρελαίου 

• Εισαγωγή και εµπορία βαρέων προϊόντων πετρελαίου 

• Εισαγωγή και εµπορία υγραερίου 

• Εισαγωγή και εµπορία µηχανέλαιων και λιπαντικών 

• Ανεφοδιασµός αεροσκαφών 

Γ. Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ 

Η Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ (εφεξής η «Synergas») είναι εταιρεία 

δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε του νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η 

οποία ιδρύθηκε το 1965 µε σκοπό την εισαγωγή, αποθήκευση και διανοµή 

εµφιαλωµένου και χύµα υγραερίου στα Μέλη της, σε όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η εµπορία υγραερίου, 

µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου και θεσµών, 

µε έµφαση στην προαγωγή των αναγκών και συµφερόντων των µελών των καθώς 

και της κοινωνικής προσφοράς.   

[…]1  

∆. Intergaz Ltd 

                                                             
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 

στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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Η Intergaz Ltd (εφεξής η «Intergaz») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα 

µε του νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται 

µε την εισαγωγή, αποθήκευση, εµφιάλωση και διανοµή υγραερίου. Οι κεντρικές 

εγκαταστάσεις της σήµερα βρίσκονται στη Λάρνακα από τις οποίες προωθείται το 

προϊόν της σε κυλίνδρους και χύµα σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Η Intergaz 

δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εµπόριο υγραερίου και συγκεκριµένα 

ασχολείται µε την εισαγωγή, αποθήκευση (σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις), εµφιάλωση 

και διανοµή υγραερίου σε κυλίνδρους και χύµα. Το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Intergaz άνηκε στον κ. Κυριάκο John Πιττάλη ο οποίος απεβίωσε στις 11/1/2012. 

Ως αποτέλεσµα, µέχρι οι µετοχές του να µεταβιβαστούν στους 3 νόµιµους 

δικαιούχους του, αυτές κατέχονται υπό καθεστώς διαχείρισης. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της κοινοποίησης, υπάρχει κοινή ιδιοκτησία µεταξύ της Intergaz και Jomaro Ltd. Η 

τελευταία δραστηριοποιείται στην εµπορία υγραερίου σε διεθνές επίπεδο. Οι 

εργασίες της περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και την µεταφορά υγραερίου από το 

εξωτερικό στην Κύπρο, µέσω πλοίων που ναυλώνονται προς όφελος της.  

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται σε άλλα είδη 

πετρελαιοειδών εκτός υγραερίου. 

Ε. VLPG Plant Ltd (Νέα Εταιρεία) 

Η Νέα Εταιρεία δηµιουργήθηκε από τις ΕΠΚ, Petrolina, Synergaz και Intergaz. Οι εν 

λόγω εταιρείες θα µεταφέρουν τις δραστηριότητες αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου οι οποίες διενεργούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη Νέα 

Εταιρεία, η οποία θα απορροφήσει µόνο τη συγκεκριµένη δραστηριότητα.  

Συγκεκριµένα, η Νέα Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στην κατασκευή, διαχείριση και 

λειτουργία τερµατικού αποθήκευσης και εµφιάλωσης υγραερίου, συντήρησης 

κυλίνδρων καθώς και φόρτωση υγραερίου σε βυτιοφόρα. Για το σκοπό αυτό, η Νέα 

Εταιρεία θα κατασκευάσει και θα λειτουργεί εγκατάσταση αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου σε βιοµηχανικό οικόπεδο εντός της Βιοµηχανικής και 

Ενεργειακής περιοχής Βασιλικού που θα ενοικιάζει από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Νέας Εταιρείας ο 

σκοπός για τον οποίο ιδρύεται είναι: 

«να σχεδιάζει, διεξάγει εργασίες µηχανικής φύσεως, χρηµατοδοτεί ή κατασκευάζει, 

διευθύνει, αναπτύσσει και συντηρεί τερµατικά, εργοστάσια ή διυλιστήρια υγραερίου, 

φυσικού αερίου, πετρελαίου ή άλλων καυσίµων στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε 
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µέρους του κόσµου, να λαµβάνει, αποθηκεύει, διανέµει, χειρίζεται υγραέριο ή 

οποιασδήποτε άλλης µορφής φυσικό αέριο και/ή καύσιµα, διατηρεί, αποθηκεύει, 

χειρίζεται, επιδιορθώνει, φροντίζει, κυλίνδρους ή άλλες µονάδες αποθήκευσης ή 

µεταφοράς υγραερίου ή οποιασδήποτε άλλης µορφής φυσικού αερίου και/ή 

καυσίµων, να διεξάγει, είτε από µόνη της είτε µαζί µε άλλους σε οποιοδήποτε µέρος 

του κόσµου, οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή έργο ή δραστηριότητα 

οποιασδήποτε φύσης που σχετίζεται µε ή αφορά  πετρέλαιο, υγραέριο, καύσιµα 

παντός είδους.» 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Μετόχων 

ηµεροµηνίας 17/6/2016 (εφεξής η «Συµφωνία Μετόχων»), µεταξύ των εταιρειών 

ΕΠΚ, Petrolina, Synergaz και Intergaz. 

Βάσει της Συµφωνίας Μετόχων, η κάθε µια από τις Εταιρείες θα µεταφέρει τις 

δραστηριότητες αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου της, οι οποίες διενεργούνται 

εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σε µια Νέα Εταιρεία µε την ονοµασία VLPG Plant 

Ltd, η οποία θα απορροφήσει µόνο τη συγκεκριµένη δραστηριότητα της κάθε 

Εταιρείας.  

Για τη δραστηριοποίησή της, η Νέα Εταιρεία θα συµβληθεί µε το κράτος για 

παραχώρηση γης κατόπιν εκµίσθωσης στην ΕΒΠΒ για την κατασκευή των 

αποθηκευτικών χώρων. Σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, η Σύµβαση Μίσθωσης 

που θα υπογραφεί, θα είναι διάρκειας 33 χρόνων, µε δικαίωµα ανανέωσης ακόµη 

δύο περιόδων των 33 χρόνων, δηλαδή συνολικά µέχρι 99 χρόνια. Σηµειώνεται ότι 

σύµφωνα µε τα στοιχεία, το αίτηµα για παραχώρηση γης έχει υποβληθεί από τις 

Εταιρείες προς το Υπουργείο ΕΕΒΤ και έχει εγκριθεί. 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες Εταιρείες, µε την παροχή τελικής έγκρισης από την 

Επιτροπή και τη µεταστέγαση των εγκαταστάσεων, η Νέα Εταιρεία θα συµβληθεί µε 

τους µετόχους της και άλλους πιθανούς εισαγωγείς υγραερίου για την αποθήκευση 

και διαχείριση του υγραερίου καθώς και για τη συντήρηση των κυλίνδρων υγραερίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Νέα Εταιρεία δεν θα κατέχει την 

ιδιοκτησία του υγραερίου ούτε και θα εµπορεύεται το υγραέριο. Η ιδιοκτησία του 

προϊόντος στις αποθήκες της Νέας Εταιρείας θα παραµένει στον κάθε πελάτης της 

ξεχωριστά. Για τον αποθηκευτικό χώρο που θα µισθωθεί σε κάθε χρήστη (user), 

σύµφωνα µε τις Εταιρείες, θα πληρώνεται ενοίκιο, το οποίο θα καθοριστεί σε 
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κατοπινότερο στάδιο από την Νέα Εταιρεία, λαµβάνοντας υπόψη και το τελικό 

κόστος της επένδυσης. Πέραν από το ενοίκιο, και σύµφωνα πάντα µε τις πρόνοιες 

της Συµφωνίας Μετόχων, θα καταβάλλεται ένα επιπλέον ποσό που θα αντιστοιχεί 

στο δικαίωµα διακίνησης (Throughput Fee) για κάθε µετρικό τόνο (Μ.Τ.) υγραερίου 

που θα διακινείται στο τερµατικό από την κάθε Ιδρυτική Εταιρεία καθώς και άλλο 

χρήστη ξεχωριστά.  

Μέχρι στιγµής, η κάθε συµµετέχουσα Εταιρεία διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους 

υγραερίου στην περιοχή διυλιστηρίων στη Λάρνακα. Σύµφωνα όµως µε ∆ιάταγµα 

που εκδόθηκε από τον ∆ήµο Λάρνακας, ως αρµόδια πολεοδοµική αρχή, το οποίο και 

επικυρώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών στις 30/1/2014, (εφεξής το «∆ιάταγµα»), 

η χρήση των αποθηκευτικών χώρων και των εργοστασίων εµφιάλωσης κυλίνδρων 

καθώς και κάθε εργασία που αφορά το υγραέριο στη Λάρνακα στη περιοχή όπου 

στεγάζονται σήµερα οι Εταιρείες πρέπει να τερµατισθεί. Το ∆ιάταγµα προνοεί την 

µετακίνηση ή αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε σχέση µε την 

αποθήκευση ή/και εµφιάλωση ή/και την µεταποίηση υγραερίου σε διάστηµα τριών 

ετών από την ηµεροµηνία επικύρωσης του ∆ιατάγµατος, µέχρι δηλαδή τις 30/1/2017. 

Όπως ανέφεραν οι Εταιρείες, στις 17/02/2017 εκδόθηκε ∆ιάταγµα του Υπουργείου 

Εσωτερικών παρατείνοντας την µετεγκατάσταση, για το υγραέριο, στο Ενεργειακό 

Κέντρο Βασιλικού µέχρι την 01/03/2019. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της 

επένδυσης υπολογίζεται γύρω στα δυο χρόνια από τον σχεδιασµό µέχρι την ηµέρα 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων.  

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση της συγκέντρωσης, λόγω του µικρού µεγέθους 

της τοπικής αγοράς και του ψηλού απαιτούµενου κεφαλαιουχικού κόστους, 

διαφάνηκε, µετά από σχετική µελέτη βιωσιµότητας της εταιρείας Positive Consulting 

Ltd (στο εξής η «Positive») (στο εξής η «Μελέτη») (feasibility study) ότι η µόνη 

βιώσιµη επιλογή µεταστέγασης των εγκαταστάσεων υγραερίου από τη Λάρνακα στο 

Βασιλικό είναι εφικτή µέσω της δηµιουργίας κοινού τερµατικού. Σηµειώνεται ότι, εξ’ 

όσων αναφέρεται και στην προηγούµενη παράγραφο, το ∆ιάταγµα δεν αναφέρει 

οπουδήποτε την δηµιουργία τέτοιας κοινής επιχείρησης. 

Οι Εταιρείες θα δικαιούνται τόσο αποθηκευτικό χώρο όσο και µερίδιο συµµετοχής 

στην Νέα Εταιρεία. Σε περίπτωση που µια από τις συµµετέχουσες Εταιρείες δεν 

επιθυµεί να χρησιµοποιήσει όλη τη διαθέσιµη για εκείνη χωρητικότητα, η Νέα 

Εταιρεία έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να την προσφέρει σε οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο, µε βάση όρους που θα αποφασιστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, σε περίπτωση αύξησης ζήτησης από 

υφιστάµενους πελάτες ή/και νέους υπάρχει πρόνοια στον αρχικό σχεδιασµό του 

έργου για αύξηση των αποθηκευτικών χώρων. 

Σύµφωνα µε τη Συµφωνία Μετόχων, τα πρώτα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Νέας Εταιρείας θα είναι εκ µέρους της ΕΠΚ οι κύριοι Γιώργος Γρηγοράς και Μάριος 

Λύτρας, εκ µέρους της Intergaz οι κύριοι Γιάννης Πιτάλης και Ανδρέας Χατζησέργης, 

εκ µέρους της Petrolina οι κύριοι Κωστάκης Λευκαρίτης και Ντίνος Λευκαρίτης και εκ 

µέρους της Synergaz οι κύριοι Λένιν Ιωσήφ και Νίκος Σούτζης. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης οι Εταιρείες θα 

παραµείνουν σε λειτουργία και θα ασχολούνται µε την εισαγωγή, χονδρική πώληση 

και λιανική πώληση υγραερίου και τις οποιεσδήποτε λοιπές του δραστηριότητες, και 

θα ανταγωνίζονται µεταξύ τους. 

V. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Νόµου: 

«6.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), συγκέντρωση 

επιχειρήσεων πραγµατοποιείται, όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου- 

(i)  Από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουµένως ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή τµηµάτων επιχειρήσεων, ή 

(ii)  την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία 

τουλάχιστον επιχείρηση, ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, µε 

αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλο τρόπο, του ελέγχου 

του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.» 

Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης τα εµπλεκόµενα µέρη θα ιδρύσουν τη Νέα 

Εταιρεία, στην οποία θα µεταφέρουν ένα τµήµα των δραστηριοτήτων τους, αυτό της 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και των σχετιζόµενων µε αυτό εργασιών 

όπως της εµφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της 

φόρτωσης του σε βυτιοφόρα. Η Νέα Εταιρεία θα αναλάβει τη δηµιουργία των 

κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των εργασιών της αποθήκευσης 

υγραερίου. Όπως δήλωσαν τα µέρη, η Νέα Εταιρεία θα δραστηριοποιείται µόνο στην 

αποθήκευση και διαχείριση του υγραερίου η οποία περιλαµβάνει την εµφιάλωση του 

υγραερίου, τη συντήρηση των κυλίνδρων υγραερίου καθώς και τη φόρτωση του σε 

βυτιοφόρα οχήµατα. 
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Σηµειώνεται πως, αρχικώς, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επικαλέστηκαν την 

ύπαρξη κοινού ελέγχου από πλευράς των εµπλεκοµένων µερών/ιδρυτικών εταιρειών 

της Νέας εταιρείας, αφού τα εµπλεκόµενα µέρη συνεργάστηκαν από κοινού για τη 

δηµιουργία της Νέας εταιρείας η οποία κατά την άποψη των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων πληρούσε τις προϋποθέσεις ύπαρξης κοινής επιχείρησης η οποία θα 

εκπληρούσε µόνιµα τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας. 

 

Κατόπιν όµως σχετικού ερωτήµατος της Υπηρεσίας στα πλαίσια της προκαταρτικής 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης, τα εµπλεκόµενα µέρη υποστήριξαν ότι στην 

προκείµενη περίπτωση προκύπτει συγχώνευση τµηµάτων επιχειρήσεων, 

διαφοροποιώντας έτσι τις αρχικές τους θέσεις. 

 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Νόµου, ο όρος «επιχείρηση» 

περιλαµβάνει σύµπλεγµα επιχειρήσεων ή τµήµα επιχείρησης. H Επιτροπή επίσης 

διευκρινίζει ότι σε σχέση µε την έννοια «τµήµα επιχείρησης» είναι αδιάφορο εάν αυτό 

έχει ή όχι νοµική προσωπικότητα, δηλαδή δεν απαιτείται το Τµήµα να έχει τα 

χαρακτηριστικά αυτόνοµης επιχείρησης, αλλά δύναται να είναι τµήµα µιας 

επιχείρησης και να αποτελεί µια διακριτή δραστηριότητα. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους µε βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό 

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(i) του Νόµου, καθότι έχει ως αποτέλεσµα τη 

συγχώνευση του τµήµατος της δραστηριότητας της κάθε εµπλεκοµένης επιχείρησης 

στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου κάτω από τη Νέα Εταιρεία. 

VI. EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

σηµασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου 

καθότι: 

(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000 ευρώ, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός  ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου Intergaz για 
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το έτος 2015 ήταν €[…],  για τον Όµιλο ΕΛΠΕ2 ήταν €7.300.000.000, για την 

Petrolina €[…] και για τη Synergas €[…]. 

(β) Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι εµπορικές 

δραστηριότητες των εταιρειών εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

είχαν κύκλο εργασιών για το έτος 2015 ως εξής: Ιntergaz €[…], ΕΠΚ €[…], Synergas 

€[…], Petrolina €[…]. 

VII. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η σχετική αγορά διακρίνεται σε αγορά του σχετικού προϊόντος/υπηρεσίας και σχετική 

γεωγραφική αγορά.  

1. Αγορά προϊόντων  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παρατήµατος I του Νόµου꞉  

«η αγορά των σχετικών προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων εκείνων ή 

και υπηρεσιών που θεωρούνται εναλλάξιµα (ή υποκατάστατα) από τον καταναλωτή, 

λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της σκοπούµενης χρήσης τους.» 

Όπως αναφέρουν και οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, τo υγραέριο είναι 

µείγµα αερίων (προπάνιο, βουτάνιο ή µίγµα προπανίου-βουτανίου) που µπορεί να 

πωληθεί είτε σε κυλίνδρους είτε χύµα. Οι κύλινδροι πωλούνται συνήθως για οικιακή 

χρήση ή σε άλλες επιχειρήσεις (όπως εστιατόρια, καφετέριες, κλπ.), ενώ το υγραέριο 

χύµα πωλείται κυρίως σε βιοµηχανικούς πελάτες, ξενοδοχειακές µονάδες και για 

οικιακή θέρµανση. Γενικά, το υγραέριο χρησιµοποιείται σε πολλές εφαρµογές, 

ωστόσο, το βασικό προϊόν είναι οµοιογενές µε την έννοια ότι τα φυσικά 

χαρακτηριστικά και η ποιότητα του προϊόντος που παρέχεται από κάθε προµηθευτή 

είναι τα ίδια. ∆εδοµένου του επικίνδυνου χαρακτήρα του, η διάθεση στην αγορά, η 

µεταφορά και η αποθήκευση του υγραερίου, ρυθµίζεται από κανονισµούς τόσο σε 

εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας που ενδεχοµένως να µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως πιθανά υποκατάστατα για το υγραέριο. Για παράδειγµα, ως πηγές 

ενέργειας για τη θέρµανση και το µαγείρεµα, υποκατάστατα θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν τα στερεά ορυκτά καύσιµα (άνθρακας, λιγνίτης, ξύλο), το πετρέλαιο 

                                                             
2
 O Όµιλος ΕΛΠΕ αφορά την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (ΕΠΚ). 
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θέρµανσης, το φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισµός καθώς και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

όπως είναι η ηλιακή ενέργεια.  Όσον αφορά το βιοµηχανικό τοµέα, υποκατάστατα θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν το φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισµός, τα στερεά ορυκτά 

καύσιµα (άνθρακα, λιγνίτη) και το βαρύ πετρέλαιο3. 

Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει το θέµα σε διάφορες αποφάσεις 

της4 και έχει καταλήξει ότι καµία πηγή ενέργειας δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει 

στην ίδια αγορά προϊόντος µε το υγραέριο για τους λόγους που επεξηγούνται πιο 

κάτω. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M. 5637 – Motor Oil 

(Hellas) Corinth Refineries/Shell Overeseas Holdings; M.1628 TotalFina/Elf ηµερ. 

9.2.2000 επί λέξει (παρ. 247):  

«Καταρχάς, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι χρήσεις που αντιστοιχούν στο συσκευασµένο 

(υγραέριο) δεν προσφέρονται ιδιαίτερα για µετατροπή σε άλλες πηγές ενέργειας, 

όπως το (πετρέλαιο Θέρµανσης). Οι αγοραστές εµφιαλωµένου (υγραερίου) 

χρησιµοποιούν την ενέργεια αυτή για συγκεκριµένη χρήση (σόµπα, µαγείρεµα, 

µαστορέµατα-συγκόλληση, κλπ.) στην οποία δεν αντιστοιχεί (το πετρέλαιο 

θέρµανσης). Αυτή η έλλειψη δυνατότητας υποκατάστασης προέρχεται από την 

ευκολία συσκευασίας του (υγραερίου) παρά από τις σχετικές τιµές ή από τη 

θερµαντική αξία του τελευταίου έναντι των εναλλακτικών ενεργειών.» 

Επιπρόσθετα, στην προαναφερόµενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

αναφέρεται επίσης (παρ. 248) ότι «η µετάβαση από µια πηγή ενέργειας σε άλλη 

προϋποθέτει σηµαντική τροποποίηση των εγκαταστάσεων (λέβητα, αλλαγή καυστήρα, 

αγορά νέου ντεπόζιτου ή αλλαγή σωληνώσεων και αποθήκευση) και κατά συνέπεια 

υψηλές δαπάνες. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής του υγραερίου, το κόστος της 

µετάβασης σε άλλη πηγή ενέργειας δεν αντισταθµίζεται βραχυπρόθεσµα από την 

ανατίµηση του υγραερίου.» 

Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, µόνο η στροφή προς το φυσικό αέριο θα µπορούσε 

να πραγµατοποιηθεί αρκετά εύκολα µε λογικές ρυθµίσεις και λογικό κόστος. Ωστόσο, 

πρώτα απ’ όλα θα πρέπει το φυσικό αέριο να ενταχθεί στην αγορά της Κύπρου.  

                                                             
3 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 1628 TotalFina/Elf. 
4 Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 5637 – Motor Oil (Hellas) Corinth Refinereies/Shell Overseas 
Holdings M. 1628 TotalFina/Elf. 
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Εν κατακλείδι, το υγραέριο διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές ενέργειας λόγω των 

συστατικών του, τον τρόπο διάθεσης του (χύµα ή εµφιαλωµένο) της τιµής του, της 

αποθήκευσης και µεταφοράς του καθώς και της χρήσης για την οποία προορίζεται. 

Σε αριθµό υποθέσεων5 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το υγραέριο ως ξεχωριστή 

αγορά προϊόντος από τα άλλα είδη καυσίµου και έχει καταλήξει ότι, λόγω των 

διαφορετικών µεθόδων διανοµής καθώς και τη ξεχωριστή σύνθεση του υγραερίου 

(προπάνιο, βουτάνιο ή µείγµα προπανίου-βουτανίου), η αγορά υγραερίου µπορεί να 

κατακερµατιστεί (fragmented/segmented) σε τρεις διακριτές αγορές ως ακολούθως: 

(i) το υγραέριο που πωλείται σε χύµα, (ii) χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε 

κυλίνδρους και (iii) το υγραέριο κίνησης6.   

Στην υπόθεση Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries/Shell Overseas Holdings7, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε πως ενδεχόµενα, από πλευράς προσφοράς, οι 

προαναφερόµενες αγορές να κατακερµατίζονται περαιτέρω ως (i) χονδρική αγορά 

πώλησης υγραερίου χύµα και (ii) χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε 

κυλίνδρους. Ο εν λόγω κατακερµατισµός υποστηρίζεται από το γεγονός ότι έκαστο 

από τα εν λόγω προϊόντα απαιτεί ειδική υποδοµή. Κατά την έννοια αυτή, η 

µετατροπή της χονδρικής πώλησης υγραερίου χύµα σε αντίστοιχη πώληση 

υγραερίου σε κυλίνδρους θα απαιτούσε ορισµένες επενδύσεις, όπως κατασκευή 

µονάδας εµφιάλωσης καθώς και τη σύνδεση της µονάδας αυτής µε την εγκατάσταση 

της προµήθειας του υγραερίου χύµα.  Επιπλέον, όσον αφορά τη ζήτηση, η 

υποκατάσταση µεταξύ υγραερίου χύµα και υγραερίου σε κυλίνδρους περιορίζεται 

από τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συµβάσεων.  

Επιπρόσθετα, οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών εµπορίας υγραερίου έχουν 

θεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνθέτουν µια ξεχωριστή σχετική αγορά 

ένεκα του ότι οι αποθηκευτικοί χώροι υπόκεινται σε περιορισµούς (µεταφορικό 

κόστος, έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού, αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, 

περιβαλλοντική περιορισµοί κτλ). 8 

                                                             
5 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.7473 Zentraleuropa Lpg Holding/Total Hungaria; M.7311-
MOL/ENI CESKA/ENI ROMANIA/ENI SLOVENSKO; M.5005 – Galp Energia/Exxon Mobil Iberia; 
M.3664 – Repsol Butano / Shell Gas; M. 5637 – Motor  Oil (Hellas) Conrinth Refineries/Shell Overseas 
Holdings; M.1628 TotalFina/Elf. 
6 Στα πλαίσια της παρούσας κοινοποίησης δεν θα γίνει περαιτέρω αναφορά στη χρήση του υγραερίου 
στην αυτοκίνηση εφόσον η διαδικασία µετατροπής των υφιστάµενων πρατήριων ούτως ώστε να 
µπορούν να φιλοξενούν υγραέριο κίνησης είναι ακόµη στα αρχικά στάδια υλοποίησης.  
7 Aπόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5637. 
8 Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 4532, Μ. 1628, Μ. 1464. 
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Σύµφωνα, µε τα υπόχρεα προς κοινοποίηση µέρη, οι σχετικές αγορές σε σχέση µε 

την εν λόγω συγκέντρωση µπορούν να θεωρηθούν οι εξής: 

(i) Εισαγωγή υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

(ii) Αποθήκευση υγραερίου, η οποία κατά την άποψη των Εταιρειών 

συµπεριλαµβάνει τη διαχείριση του υγραερίου, την εµφιάλωση 

υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση 

κυλίνδρων 

(iii) Χονδρική πώληση υγραερίου χύµα και Χονδρική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου 

(iv) Λιανική πώληση υγραερίου χύµα και Λιανική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου. 

Οι τέσσερεις Εταιρείες δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, εµφιάλωση και 

διάθεση εµφιαλωµένου (σε κυλίνδρους) και χύµα υγραερίου. Όπως έχουν δηλώσει οι 

Εταιρείες, είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή αγορά στον τοµέα 

υγραερίου. Η Νέα Εταιρεία, µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα 

δραστηριοποιείται µόνο στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου (η οποία 

συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου 

καθώς και τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα). Η εισαγωγή του προϊόντος καθώς 

και η διανοµή και εµπορία θα παραµείνουν ξεχωριστές δραστηριότητες του κάθε 

εµπλεκοµένου µέρους της συγκέντρωσης.   

Επίσης, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τους υπόχρεους προς κοινοποίηση, στην 

αγορά εισαγωγής υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η µόνη από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις που δεν εισάγει υγραέριο είναι […]. Επίσης, 

επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τους υπόχρεους προς κοινοποίηση, µία 

νεοεισερχόµενη εταιρεία δύναται να έχει πρόσβαση στις αγορές για την χονδρική και 

λιανική πώληση σε χύµα και κυλίνδρους µε το να προβεί στην αγορά υγραερίου από 

τις υφιστάµενες εταιρείες που διαθέτουν εγκαταστάσεις και να προχωρήσει στην 

µεταπώληση αυτού χονδρικώς σε µεταπωλητές ή άλλους πελάτες ή λιανικώς µέσω 

των δικών τους πρατηρίων ή µικρών τοπικών αποθηκευτικών χώρων. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ορίζει τη σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσιών για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης 

ως: 

(i) Εισαγωγή υγραερίου,  
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(ii) Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει την 

εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη 

συντήρηση κυλίνδρων, 

(iii) Χονδρική πώληση υγραερίου χύµα και Χονδρική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου, 

(iv) Λιανική πώληση υγραερίου χύµα και Λιανική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου. 

2. Γεωγραφική αγορά  

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παρατήµατος I του Νόµου: 

«η γεωγραφική αγορά αναφοράς περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι 

ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες υπό επαρκώς 

οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες 

γειτονικές περιοχές, επειδή ιδίως οι διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισµού που 

επικρατούν σ’ αυτές είναι διαφορετικές από εκείνες που επικρατούν στις άλλες 

περιοχές.» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε κατά το παρελθόν ότι η γεωγραφική αγορά των 

πωλήσεων υγραερίου έχει εθνικό χαρακτήρα9. Ένας λόγος είναι επειδή το υγραέριο 

είναι ένα προϊόν που µεταφέρεται εν γένει σε κοντινές αποστάσεις και το σηµείο 

εφοδιασµού µπορεί να εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη περιοχή. Στην προκειµένη 

περίπτωση, οι Εταιρείες εισηγούνται ότι για σκοπούς της προτεινόµενης 

συγκέντρωσης, η σχετική γεωγραφική αγορά είναι αυτή που τελεί υπό τον έλεγχο της 

Κυπριακή ∆ηµοκρατίας.  

 

Επίσης, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, σε σχέση µε τη σχετική αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, το κάθε εµπλεκόµενο µέρος έχει µεν τις 

εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα αλλά από κει και πέρα το υγραέριο διανέµεται σε 

όλη την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Επίσης επισηµάνθηκε ότι η τιµή πώλησης του 

υγραερίου προς τους πελάτες του κάθε εµπλεκοµένου µέρους είναι η ίδια ανεξάρτητα 

από την τοποθεσία του πελάτη. Για παράδειγµα, τα µεταφορικά κόστη, και 

συγκεκριµένα ο µέσος όρος αυτών, υπολογίζονται από το κάθε εµπλεκόµενο µέρος 

την ώρα που γίνεται η αρχική κοστολόγηση για την τιµή πώλησης του προϊόντος. 

 

                                                             
9
 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 
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Η Επιτροπή σηµειώνει την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου υγραερίου στην Πάφο, ο 

οποίος ανήκει στην εταιρεία P & S LPG Gas Limited και δεν επηρεάζεται από το 

∆ιάταγµα. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στις εταιρείες Petrolina και Synergas. Οι 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις σηµείωσαν ότι, η δηµιουργία και η λειτουργία της 

εταιρείας P & S LPG Gas Limited, από τις εταιρείες Petrolina και Synergas είχε 

σκοπό τη µείωση του κόστους µεταφοράς υγραερίου χύµα στην ευρύτερη περιοχή 

της επαρχίας Πάφου, που λάµβανε χώρα µέσω µικρών φορτηγών. Με σκοπό την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση της διανοµής υγραερίου χύµα στην περιοχή και για 

να αποφεύγεται η ανάγκη των µικρών φορτηγών να ταξιδεύουν στη Λάρνακα από 

την Πάφο αρκετές φορές την εβδοµάδα για να φορτώσουν προϊόν, η εταιρεία P & S 

LPG Gas Limited προέβηκε στην ενοικίαση µικρού χώρου αποθήκευσης υγραερίου, 

διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο την διανοµή υγραερίου. 

 

Η Επιτροπή, µε βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για 

όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή κρίνει τη γεωγραφική διάσταση των ακόλουθων σχετικών 

αγορών ως ακολούθως: 

(i) Αναφορικά µε την εισαγωγή υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται 

η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(ii) Αναφορικά µε την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, η οποία 

συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(iii) Αναφορικά µε τη χονδρική πώληση υγραερίου χύµα και τη χονδρική 

πώληση κυλίνδρων υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(iv) Αναφορικά µε τη λιανική πώληση υγραερίου χύµα και τη λιανική 

πώληση κυλίνδρων υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

VΙΙΙ. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Όπως έχει νοµολογικά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή10, ο 

προσδιορισµός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης 

                                                             
10

 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No IV/M.784 – Kesko / Tuko. 
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πρέπει να βασίζεται σε όλα τα διαρθρωτικά στοιχεία (structural elements) που 

σχετίζονται µε τη συγκέντρωση, τα εµπλεκόµενα µέρη και τις επηρεαζόµενες αγορές.    

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παραρτήµατος Ι του Νόµου: 

«Οι επηρεαζόµενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή 

µεµονωµένες οµάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω µέσα στη ∆ηµοκρατία ή 

οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου: 

(α) ∆ύο ή περισσότερες από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις 

ασχολούνται µε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή µεµονωµένη 

οµάδα προϊόντων ή υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των 

δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 15% και άνω. ή 

(β) οποιαδήποτε από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται µε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε µια αγορά προϊόντων σε προηγούµενο ή επόµενο 

στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων ή µεµονωµένων οµάδων προϊόντων 

στις αγορές των οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες 

συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον 

οποιοδήποτε από τα µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή 

περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι σχέση προµηθευτή/πελάτη 

µεταξύ των ενδιαφερόµενων συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.» 

 

Οριζόντια σχέση 

 

Στην προκείµενη περίπτωση, η Νέα Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στη σχετική 

αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει την 

εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση 

κυλίνδρων. 

Όλες οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και µέτοχοι της Νέας 

Εταιρείας ανεξαιρέτως, ασχολούνται, µέχρι στιγµής, µε την αποθήκευση και 

διαχείριση υγραερίου στην περιοχή ∆ιυλιστηρίων Λάρνακας, µέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τους στον τοµέα του υγραερίου. 

Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα η οποία θα συγχωνευτεί στα πλαίσια δηµιουργίας της 

Νέας Εταιρείας έχει οριζόντια σχέση. 
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Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά σε οριζόντιο 

επίπεδο µεταξύ των εν λόγω συµµετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει να 

διαπιστωθεί κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του συνδυασµένου µεριδίου 15%. 

Οι Εταιρείες, διευκρίνισαν ότι κατά την εισαγωγή του υγραερίου και προτού γίνει 

οποιαδήποτε άλλη διεργασία (όπως για παράδειγµα έλεγχος ποιότητας και διανοµή) 

είναι απαραίτητη η αποθήκευσή του. Το προϊόν πρέπει να εκφορτωθεί στην 

εγκατάσταση αποθήκευσης πριν διατεθεί προς πώληση. Συγκεκριµένα, το Τελωνείο 

θεωρεί ως αποθήκη την εγκατάσταση υγραερίου και όχι το πλοίο. 

Συνεπώς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, αφού όλη η εισαγωγή υγραερίου  θα πρέπει 

πρώτα να αποθηκεύεται προτού διανεµηθεί, άρα δεν υπάρχει η παραµικρή 

πιθανότητα εξαρχής διανοµής του. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι Εταιρείες κατέχουν συνδυαστικά το 

100% της αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η οποία 

συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και 

τη συντήρηση κυλίνδρων, αφού οι Εταιρείες είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται 

στη χονδρική διάθεση υγραερίου και κάθε µια Εταιρεία έχει τις δικές της 

εγκαταστάσεις στις οποίες αποθηκεύει το υγραέριο πριν την εµπορία του. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το κριτήριο του συνδυασµένου µεριδίου ως 

απαιτείται από το Παράρτηµα ΙΙ του Νόµου, τις προαναφερόµενες θέσεις των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση αλλά και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, 

καταλήγει ότι στην προκείµενη περίπτωση το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς, των 

εµπλεκοµένων µερών στην Νέα Εταιρεία, στην αποθήκευση και διαχείριση 

υγραερίου, είναι σχεδόν 100%11.  

Συνεπώς, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η 

κατοχή του 100% της σχετικής αγοράς ή σχεδόν του 100% της σχετικής αγοράς, δεν 

απαιτείται η εξακρίβωση του ακριβούς µεριδίου αγοράς της κάθε µίας συµµετέχουσας 

επιχείρησης. ∆ιευκρινίζεται ότι, επειδή σύµφωνα µε τα εµπλεκόµενα µέρη, δεν 

υπάρχουν έσοδα από τη δραστηριότητα της αγοράς της αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, τα µέρη άντλησαν πληροφορίες για τα µερίδια αγοράς τους 

στην εν λόγω αγορά από δραστηριότητες τους σε προηγούµενα ή επόµενα στάδια 

                                                             
11

  Λαµβάνεται υπόψη ότι, δύο από τα εµπλεκόµενα µέρη κατέχουν σταθµό αποθήκευσης και στην 
επαρχία Πάφου, µέσω της κοινοπραξίας P & S LPG GAS LTD. 



22 

 

της εν λόγω αγοράς καθώς και από τα µεγέθη χωρητικότητας των αποθηκευτικών 

χώρων του καθενός. 

Σε σχέση µε τα µεγέθη χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων της κάθε µίας από 

τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει ότι η 

υφιστάµενη χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου του κάθε εµπλεκοµένου µέρους 

έχει ως ακολούθως: 

ΕΠΚ   […] 

Petrolina  […] 

Synergas  […] 

Intergaz  […] 

Λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερόµενη υφιστάµενη χωρητικότητα των 

αποθηκευτικών χώρων του κάθε εµπλεκοµένου µέρους, προκύπτει ότι περίπου, η 

ΕΠΚ κατέχει το […]%, η Intergaz κατέχει το […]%, η Petrolina κατέχει το […]% και η 

Synergas κατέχει το […]% των αποθηκευτικών χώρων. 

 

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, το 

συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των εµπλεκοµένων µερών στην αποθήκευση και 

διαχείριση υγραερίου, είναι σχεδόν 100% και ξεπερνά το κατώφλι του 15% που ορίζει 

το Παράρτηµα Ι του Νόµου και κατά συνέπεια δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά σε 

οριζόντιο επίπεδο. 

 

Κάθετη σχέση 

 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση, η Νέα Εταιρεία θα 

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η 

οποία συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων. Η Επιτροπή επίσης επαναλαµβάνει ότι, µέχρι 

στιγµής και τα τέσσερα εµπλεκόµενα µέρη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δραστηριοποιούνται στην εν λόγω σχετική αγορά. Όµως οι Εταιρείες, 

σύµφωνα µε τις ίδιες, δραστηριοποιούνται επίσης και στην εισαγωγή υγραερίου στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία αλλά και στη χονδρική και λιανική διάθεση του υγραερίου σε 

χύµα και σε κυλίνδρους. 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η σχετική αγορά εισαγωγής υγραερίου στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία τελεί σε κάθετη σχέση µε τη σχετική αγοράς της αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου.  

Επίσης η σχετική αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους, 

τελεί σε κάθετη σχέση µε τη σχετική αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου. Επισηµαίνεται ότι, η δεύτερη κάθετη αυτή σχέση αφορά µόνο τη χονδρική 

διάθεση υγραερίου σε χύµα και σε κυλίνδρους και όχι τη λιανική, αφού η άµεσα 

επόµενη αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, είναι η χονδρική 

διάθεση υγραερίου. Αυτό γιατί, ο όρος «προηγούµενη και επόµενη οικονοµική 

βαθµίδα», χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της δυνητικής εµπορικής σχέσης 

µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων. Γενικά, στην εµπορική σχέση, η 

επιχείρηση δραστηριοποιούµενη στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας  

αγοράζει την παραγωγή της επιχείρησης δραστηριοποιουµένης στην αγορά 

προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας και την χρησιµοποιεί ως εισροή στη δική της 

παραγωγή, την οποία πωλεί στην συνέχεια στους πελάτες της. Στην παρούσα 

περίπτωση οι Εταιρείες είναι κάθετα δραστηριοποιηµένες, κάποιες σε όλα τα στάδια 

της αγοράς υγραερίου. 

Α) Κάθετη σχέση µεταξύ της αγοράς εισαγωγής και της αγοράς της αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη 

φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην αγορά εισαγωγής υγραερίου 

δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µόνο τρεις από τις συµµετέχουσες 

στην Νέα Εταιρεία12, οι οποίες και κατέχουν το 100% της αγοράς. Όπως 

προαναφέρθηκε, στην αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου που οι 

συµµετέχουσες στην Νέα Εταιρεία  κατέχουν σχεδόν το 100% της αγοράς.   

 

Ως εκ τούτου το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόµος σε ότι αφορά την κάθετη σχέση 

που προκύπτει σε σχέση µε την αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου 

και της αγοράς της εισαγωγής υγραερίου πληρείται και κατά συνέπεια δηµιουργείται 

επηρεαζόµενη αγορά. 

Β) Η κάθετη σχέση µεταξύ της αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, και 

της αγοράς της χονδρικής διάθεσης υγραερίου.  

                                                             
12

 Η Synergas αγοράζει από την εταιρεία Petrolina µέρος του φορτίου που εισάγει η τελευταία. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα εµπλεκόµενα µέρη, στην αγορά 

χονδρικής διάθεσης υγραερίου δραστηριοποιούνται µόνο τα εµπλεκόµενα µέρη, 

δηλαδή η ΕΠΚ, η Petrolina, η Synergas και η Intergaz οι οποίες και κατέχουν το 

100% της αγοράς, όπως και στην αγορά της αποθήκευσης υγραερίου και διαχείρισης 

υγραερίου που οι συµµετέχουσες στην Νέα εταιρεία,  κατέχουν σχεδόν το 100% της 

αγοράς.  

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπέβαλαν οι 

Εταιρείες και στη βάση υπολογισµών προκύπτει ότι τα µερίδια αγοράς του κάθε 

εµπλεκοµένου µέρους στη χονδρική διάθεση υγραερίου (χύµα και σε κυλίνδρους) 

κατά το 2015 έχουν ως ακολούθως: 

ΕΠΚ   […]% 

Petrolina  […]% 

Synergas  […]% 

Intergaz  […]%  

Ως εκ τούτου, το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόµος σε ότι αφορά την κάθετη σχέση 

που προκύπτει σε σχέση µε την αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου 

και της αγοράς της χονδρικής διάθεσης υγραερίου πληρείται και κατά συνέπεια 

προκύπτει κάθετη επηρεαζόµενη αγορά. 

VII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς είναι η σηµαντική παρακώληση του 

ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας 

υπόψη τα επιµέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του Νόµου. 

Εποµένως, η Επιτροπή εξέτασε αν και κατά πόσο δηµιουργούνται σοβαρές 

αµφιβολίες ως προς το συµβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης µε τη λειτουργία 

του ανταγωνισµού αγορά. 
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Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που συνιστούν την παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης σε σχέση µε τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης, οµόφωνα αποφάσισε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη 

εµπίπτει το πεδίο εφαρµογής του Νόµου και στην έννοια της συγκέντρωσης, 

προκαλώντας σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να 

κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης. 

Χ. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 24/2/2017, λαµβάνοντας υπόψη τα 

ως άνω δεδοµένα καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 19 του Νόµου, έκρινε ότι η υπό 

εξέταση πράξη συγκέντρωσης, ήγειρε σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα 

της µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε 

ότι έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω η δηµιουργία της κοινής επιχείρησης καθώς και 

η απόκτηση της επιχείρησης στόχου, ως προς τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα της 

στον ανταγωνισµό.  

Συγκεκριµένα, κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε 

υπόψη της, τις πρόνοιες του άρθρου 19(α) του Νόµου, το οποίο ορίζει την «ανάγκη 

διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις σχετικές 

αγορές, µε γνώµονα µεταξύ άλλων …» και κατέληξε ότι η παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης προκαλούσε τις ακόλουθες αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά: 

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχοµένως να επιφέρει 

συνέπειες στον ανταγωνισµό σε σχέση µε την οριζόντια επηρεαζόµενη 

Αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καταργώντας σηµαντικές 

ανταγωνιστικές πιέσεις καθότι οι Εταιρείες είναι οι µόνες που θα 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά, µέσω της Νέας Εταιρείας και 

επιπρόσθετα, δύο από τις Εταιρείες, η Petrolina και η Synergaz µέσω της 

εταιρείας τους που κατέχει αποθηκευτικούς χώρους στην Πάφο. Ο 

περιορισµός αυτών των ανταγωνιστικών πιέσεων θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε καταχρηστική εκµετάλλευση της δηµιουργηθείσας 

µονοπωλιακής θέσης της Νέας Εταιρείας, όπως σηµαντικές αυξήσεις 

τιµών ή περιορισµό της διάθεσης της υπηρεσίας αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου. Η Νέα Εταιρεία θα έχει συγκεκριµένη 
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αποθηκευτική χωρητικότητα και για να υφίσταται η όποια δυνατότητα για 

την οποιαδήποτε δραστηριότητα δυνητικών ανταγωνιστών, θα πρέπει µε 

βάση την παράγραφο 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων, να δοθεί έγκριση 

παροχής αποθηκευτικού χώρου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας 

Εταιρείας, νοουµένου ότι υφίσταται διαθέσιµος χώρος που δεν 

χρησιµοποιείται από τις Εταιρείες, χωρίς να αναφέρονται τα σχετικά 

κριτήρια. Ως εκ τούτου, η Νέα Εταιρεία δύναται να έχει την ικανότητα και 

τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων 

εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται σοβαρό 

ενδεχόµενο σηµαντικής παρακώλησης του ανταγωνισµού, ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης, 

ii) η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µέσω του κοινού χώρου 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδεχοµένως να διευκολύνει τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις να συµφωνήσουν τους όρους συντονισµού 

τους είτε στην επηρεαζόµενη αγορά του προηγούµενου σταδίου, ήτοι την 

αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην επηρεαζόµενη αγορά του 

επόµενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου και/ή 

να προβαίνουν στον αποκλεισµό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, 

αφού θα παρακάθονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας οι 

πλείστοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι  των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά 

ανταγωνιστές µεταξύ τους,  

iii) µέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η Νέα Εταιρεία ενδέχεται να 

αποκτήσει πρόσβαση σε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε 

τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά 

επόµενης ή προηγούµενης βαθµίδας. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής 

στην αγορά εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης αποταθεί 

στη Νέα Εταιρεία για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας, οι πλείστοι από 

τους οποίους είναι οι ίδιοι µε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους των 

Εταιρειών, δύνανται να αποκτήσουν κρίσιµες πληροφορίες, µε 

αποτέλεσµα οι δυνητικοί ανταγωνιστές τους να τίθενται σε ανταγωνιστικά 

µειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την 

επέκταση τους στην αγορά υγραερίου. 
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ΧΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Στα πλαίσια της πλήρης διερεύνησης συλλέχθηκαν στοιχεία από πελάτες των 

συµµετεχουσών Εταιρειών στις αγορές χονδρικής και λιανικής προµήθειας υγραερίου 

χύµα και σε κυλίνδρους, από προµηθευτές και από τρίτες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε συναφή αγορές.  

Κάποιες από τις εν λόγω εταιρείες ανέφεραν ότι πληρώνουν τις τιµές που ζητούν οι 

προµηθεύτριες εταιρείες, λόγω απουσίας εναλλακτικής πηγής προµήθειας, αλλά και 

του επείγοντος χαρακτήρα εντοπισµού υγραερίου προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των πελατών τους. Οι εταιρείες αυτές, όπως ανάφεραν, δεν έχουν δύναµη 

να επηρεάσουν τις τιµές αυτές καθότι δεν διαθέτουν επαρκή διαπραγµατευτική ισχύ 

αφού εξαρτιόνταν αποκλειστικά από τους προµηθευτές τους αναφορικά µε τη 

χονδρική προµήθεια χύµα υγραερίου.  

Όσον αφορά τους φραγµούς εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στις 

αγορές εισαγωγής υγραερίου ή και χονδρικής διάθεσης, οι πελάτες των Εταιρειών 

ανάφεραν ότι ο σηµαντικότερος φραγµός εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων 

εταιρειών στην αγορά εισαγωγής αλλά και στη χονδρική διάθεση υγραερίου είναι η 

µη ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου. Για να είναι εφικτή η εισαγωγή υγραερίου στην 

Κύπρο, θα πρέπει η εταιρεία που εισάγει το υγραέριο να διαθέτει πρόσβαση σε 

αποθηκευτικό χώρο, ικανής χωρητικότητας ώστε να είναι συµφέρουσα η εισαγωγή µε 

δεξαµενόπλοιο. Συγκεκριµένα, µια εταιρεία ανάφερε ότι για δραστηριοποίηση της 

στην αγορά της εισαγωγής υγραερίου, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της 

αποθηκευτικό χώρο, ικανής χωρητικότητας (πέραν των 1.500 Μ.Τ.), ώστε να είναι 

συµφέρουσα η εισαγωγή χύµα υγραερίου.  

Συνεπώς, 1) θα πρέπει να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για χύµα υγραέριο, 2) ο 

χώρος αυτός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µπορεί να µεταφερθεί το χύµα 

υγραέριο από το δεξαµενόπλοιο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης (δηλαδή να έχει 

πρόσβαση σε ουσιώδεις υποδοµές και/ή διευκολύνσεις), και 3) ο αποθηκευτικός 

χώρος θα πρέπει να είναι ικανού µεγέθους ώστε η εισαγωγή χύµα υγραερίου να είναι 

οικονοµικά συµφέρουσα. Χωρίς αποθηκευτικό χώρο είναι αδύνατη η 

δραστηριοποίηση στις εν λόγω αγορές. Ένα πρόσθετο εµπόδιο συνιστά και η 

καθετοποίηση των Εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη ή σε 

περισσότερα από ένα µέρη της αλυσίδας εµπορίας και διάθεσης χύµα υγραερίου 

(π.χ. εισαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, χονδρική πώλησης, λιανική πώληση).  
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Κάποιες από τις εταιρείες σηµείωσαν ότι ενδιαφέρονται να εισέλθουν είτε στην 

εισαγωγή είτε στη χονδρική πώληση υγραερίου αλλά για να µπορέσουν να το κάνουν 

θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους καθώς το κόστος 

ανέγερσης αποθηκευτικών εγκαταστάσεων είναι αποτρεπτικό. Σύµφωνα µε τις 

εταιρείες αυτές, θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα, είτε συµµετοχής είτε πρόσβασης 

στις νέες εγκαταστάσεις που πρόκειται να κατασκευαστούν και κυρίως στις λιµενικές 

εγκαταστάσεις και στον αγωγό σύνδεσης µε την θάλασσα και τα σηµεία φόρτωσης. 

Αναφορικά µε την ύπαρξη φραγµών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών 

στην αγορά λιανική διάθεση υγραερίου, κάποιοι από τους πελάτες των Εταιρειών 

ανάφεραν ότι η δραστηριοποίηση µιας νέας εταιρείας στη λιανική διάθεση χύµα 

υγραερίου προϋποθέτει τη συνεργασία µε µία προµηθεύτρια εταιρεία που να διαθέτει 

αποθηκευτικό χώρο. Επιπρόσθετα, προϋποθέτει την ύπαρξη συστήµατος λιανικής 

διάθεσης µε στόλο βυτιοφόρων που να έχουν τις κατάλληλες άδειες από τις αρµόδιες 

αρχές του κράτους. Ένα πρόσθετο εµπόδιο για τη δραστηριοποίηση µίας νέας 

εταιρείας στη λιανική διάθεση χύµα υγραερίου συνιστά και το γεγονός ότι εντός αυτής 

της αγοράς δραστηριοποιούνται και οι εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ και 

Intergaz Ltd που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, 

χονδρική και λιανική πώληση χύµα υγραερίου. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι οι 

εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ και Petrolina (Holdings) Public Ltd 

δραστηριοποιούνται και στον τοµέα των υγρών καυσίµων, διαθέτοντας ένα µεγάλο 

αριθµό πρατηρίων υγρών καυσίµων και µερίδιο αγοράς. Οι δραστηριότητες αυτές 

δηµιουργούν σηµαντικές συνεργίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την εµπορική προώθηση.  

Όσον αφορά το εάν η εξαγγελία της εν λόγω κοινοπραξίας στον τοµέα του υγραερίου 

θα έχει επίδραση σε αυτές, οι πλείστες εταιρείες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες και 

ανάφεραν ότι η συγκεκριµένη πράξη θα έχει αρνητικές συνέπειες, όχι µόνο στις ίδιες 

αλλά και ευρύτερα στον τοµέα ενέργειας της Κύπρου, µε δυσµενείς και µόνιµες 

επιδράσεις στην ευηµερία των καταναλωτών. Οι ανησυχίες τους εστιάζονται στο 

γεγονός ότι θα δηµιουργηθεί ένα µονοπώλιο και θα εκµηδενιστεί κάθε ίχνος 

ανταγωνιστικού περιορισµού ή και πίεσης µεταξύ των υφιστάµενων ανταγωνιστών 

στην αγορά της αποθήκευσης υγραερίου, αφού οι σηµερινοί ανταγωνιστές θα 

καταστούν συνεργάτες. Αποφεύγοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ τους, οι ιδρυτικές 

εταιρείες της κοινοπραξίας θα έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν καθοριστικά τις 

συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά µε τη συµπεριφορά και τη στρατηγική τους. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα της Νέας Εταιρείας να δυσχεράνει την είσοδο 

νέων ανταγωνιστών ή να περιορίσει τη δυνατότητα αντίπαλων επιχειρήσεων να την 
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ανταγωνιστούν ώστε να είναι περισσότερο δαπανηρή η επέκταση ή η είσοδος 

ανταγωνιστών επιχειρήσεων. Εφόσον η κοινή εγκατάσταση παρέχει πρόσβαση και 

υπηρεσίες σε τρίτες εταιρείες µε αντικειµενικά κριτήρια και µε δίκαιους, εύλογους, 

ίσους και ανταγωνιστικούς όρους, τότε η αρνητική επίδραση του αποκλεισµού µπορεί 

να αρθεί σε µεγάλο βαθµό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η κοινή επιχείρηση να έχει 

αρνητική επίδραση και να αποτελέσει εµπόδιο για την είσοδο νέων εταιρειών στην 

αγορά υγραερίου. 

Εκφράστηκε επίσης η άποψη ότι, λόγω του κόστους της επένδυσης που θα κάνει η 

Νέα Εταιρεία, αυτό θα χρησιµοποιηθεί ως δικαιολογία (για δήθεν επιπλέον έξοδα) για 

να ανεβούν οι τιµές κατακόρυφα. Επιπρόσθετα, η έγκριση της κοινοπραξίας δεν θα 

αφήσει κανένα πραγµατικό και ρεαλιστικό περιθώριο για την ανάπτυξη ουσιαστικού 

δυνητικού ανταγωνισµού στην αγορά, αυξάνοντας επικίνδυνα τα κίνητρα της 

κοινοπραξίας καθώς και των ιδρυτικών εταιρειών αυτής να αναπτύξουν αντι-

ανταγωνιστικές πρακτικές. Εκτός των πιο πάνω αρνητικών µονοµερών επιδράσεων 

στον τοµέα του υγραερίου, εκφράστηκε η άποψη ότι, η έγκριση της κοινοπραξίας θα 

ενισχύσει τα κίνητρα για συντονισµό της συµπεριφοράς των ιδρυτικών εταιρειών 

όσον αφορά την εισαγωγή, µεταφορά, χονδρική προµήθεια και λιανική εµπορία 

υγραερίου. Μέσω του συντονισµού της συµπεριφοράς τους, οι ιδρυτικές εταιρείες θα 

έχουν την ικανότητα να µεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους συλλογικά. 

Σύµφωνα µε κάποιες από τις εταιρείες, για να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισµός στην 

αγορά του υγραερίου επιβάλλεται η ανέγερση αποθηκευτικών χώρων από 

ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης τερµατικών αποθήκευσης, η οποία δεν θα 

δραστηριοποιείται στον τοµέα της διανοµής του υγραερίου στην τοπική αγορά. Αυτό 

θα επιτρέψει και σε άλλες εταιρείες, να κάνουν τις δικές τους εισαγωγές.  

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι όλες οι εταιρείες που είναι µεγάλοι 

πελάτες των Εταιρειών που θα δηµιουργήσουν τη Νέα Εταιρεία, καταγράφουν τη 

µεγάλη σηµασία που έχουν οι αποθηκευτικοί χώροι υγραερίου για τη 

δραστηριοποίησή στην αγορά LPG και όλες καταγράφουν ότι η δηµιουργία της Νέας 

Εταιρείας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην αγορά υγραερίου και στους καταναλωτές.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι διάφορες άλλες εταιρείες, ανάµεσα τους και προµηθευτής 

των Εταιρειών, ανέφεραν είτε ότι η υπό αναφορά κοινοπραξία δεν θα έχει αντίκτυπο 

στην αγορά υγραερίου, είτε ότι δεν γνωρίζουν τις συνέπειες που θα έχει η δηµιουργία 

της Νέας Εταιρείας. 
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Στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της παρούσας πράξης, συλλέχθηκαν 

πληροφορίες και από την εταιρεία VTT Vasiliko Ltd (εφεξής η «VTTV»), η οποία 

δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διαχείριση πετρελαιοειδών και παρέχει 

σχετικές υπηρεσίες στους τοµείς αυτούς προς τρίτα µέρη που εµπορεύονται 

πετρελαιοειδή στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής µεσογείου και στην κυπριακή 

αγορά. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει ιδιοκτησία των πετρελαιοειδών που 

αποθηκεύει/διαχειρίζεται. 

Η VTTV ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι δεν δραστηριοποιείται στον τοµέα του 

υγραερίου, είχε µελετήσει στο παρελθόν την κατασκευή εγκατάστασης για 

αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου για την κυπριακή αγορά, σε συνδυασµό µε την 

εµπορία υγραερίου σε χώρες που γειτνιάζουν µε την Κύπρο. Σύµφωνα µε την ίδια, το 

ενδιαφέρον της εταιρείας εξέλιπε για τον λόγο ότι δεν µπορούσε να εξασφαλίσει 

κάποιο µακροχρόνιο συµβόλαιο χρήσης της εγκατάστασης από εταιρείες που 

εισάγουν υγραέριο στις γειτονικές χώρες και η κατασκευή της θα ήταν ασύµφορη για 

την κυπριακή αγορά µόνο, εκτός αν διασφάλιζε τη χρήση της από την πλειοψηφία 

των εταιρειών που εµπορεύονται υγραέριο στην κυπριακή αγορά.   

Σε σχέση µε την εγκατάσταση που σχεδιάστηκε, το µέρος για εξυπηρέτηση της 

κυπριακής αγοράς, προνοούσε υποδοµή εκφόρτωσης πλοίων στην υφιστάµενη 

προβλήτα της εταιρείας, δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων σηµαντικής 

χωρητικότητας και λοιπών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα ήταν 

διαθέσιµες σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα.  

Τα πλεονεκτήµατα της διαχείρισης της εγκατάστασης από την VTTV σύµφωνα µε την 

ίδια, συνοψίζονται όπως πιο κάτω:   

 ∆ιαχείριση από ανεξάρτητη εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες 

διαχειριστικής υποστήριξης µόνο (logistics), δεν έχει ιδιοκτησία του 

υγραερίου και δεν ασχολείται µε το εµπόριο υγραερίου.  

 ∆ιαχείριση από εταιρεία παγκόσµιας εµβέλειας στον τοµέα της 

αποθήκευσης και διαχείρισης ενεργειακών προϊόντων, σε αντίθεση µε 

κοινοπραξία αποτελούµενη από εταιρείες διαφορετικών φιλοσοφιών 

και ανταγωνιστικές µεταξύ τους στην εµπορία του υγραερίου.   

 Ο Όµιλος της VTTI στον οποίο ανήκει η εταιρεία θα µπορούσε 

να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια για τη συγκεκριµένη επένδυση.  
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 Θα κάνει χρήση υφιστάµενων ιδιωτικών ναυτιλιακών 

υποδοµών για την πρόσδεση και εκφόρτωση πλοίων µε αποτέλεσµα 

τη µείωση του κόστους της επένδυσης.  

 Θα εφαρµόσει συνέργειες µε χρήση προσωπικού και 

υποδοµών από τις άλλες δραστηριότητες που έχει η εταιρεία µας στην 

περιοχή, µε αποτέλεσµα τη µείωση του λειτουργικού κόστους της  

εγκατάστασης.  

 Όλες οι εταιρείες που εµπορεύονται υγραέριο στην Κυπριακή 

αγορά και οποιοιδήποτε νέοι ενδιαφερόµενοι, θα έχουν πρόσβαση 

στην εγκατάσταση και τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται.     

Η VTTV ανέφερε επίσης ότι, η λειτουργία, πέραν της µιας εγκατάστασης 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου στην Κύπρο, κατά τη γνώµη της, θα 

καθιστούσε τις εγκαταστάσεις οικονοµικά µη βιώσιµες. Η µετακύληση του κόστους 

πολλαπλών επενδύσεων και λειτουργικών κόστων σε µια µικρή αγορά υγραερίου 

(=58.000 Μ.Τ. τον χρόνο), θα έχει σαν αποτέλεσµα τη σοβαρή αύξηση της τιµής του 

υγραερίου στον τελικό καταναλωτή. Σηµείωσε επίσης ότι η χρήση υγραερίου στην 

Κύπρο γίνεται από πληθυσµό µε χαµηλά εισοδήµατα κατά το πλείστο. 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης συλλέχθηκαν πληροφορίες και 

από το Υπουργείο ΕΕΒΤ. 

Το Υπουργείο ΕΕΒΤ ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου είναι 

µεταλλικές σφαίρες (spheres) ή παρόµοιου κυλινδρικού τύπου δοχεία (bullets) 

κατασκευασµένα από ειδικό µέταλλο ώστε να αντέχουν την πίεση στην οποία 

αποθηκεύεται το υγραέριο. Ο κύριος εξοπλισµός των εγκαταστάσεων εµφιάλωσης 

είναι το καρουσέλ, στο οποίο τοποθετούνται οι κύλινδροι υγραερίου και αυτό κινείται 

κυκλικά ώστε να γεµίζουν ο ένας µετά τον άλλο οι κύλινδροι µε υγραέριο. Οι 

εγκαταστάσεις εµφιάλωσης προµηθεύονται υγραέριο απευθείας από τις δεξαµενές 

αποθήκευσης. 

Ως προϊόν, το υγραέριο θεωρείται πολύ σηµαντικό καύσιµο για τις ορεινές και 

υπαίθριες περιοχές της Κύπρου, καθώς είναι το κύριο καύσιµο για µαγείρεµα και 

θέρµανση για τους ηλικιωµένους στις περιοχές αυτές και το κράτος έχει λάβει µέτρα 

ώστε η τιµή του υγραερίου να είναι χαµηλή και προσιτή για τις ασθενέστερες τάξης 

του πληθυσµού. 
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Όπως ανέφερε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, η ΕΒΠΒ δηµιουργήθηκε στη βάση του 

Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και κάποιοι από τους 

χώρους της έχουν παραχωρηθεί σε εταιρείες µετά από σχετική αίτησή τους. 

Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού και τους σχεδιασµούς που 

έχουν γίνει, οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται µε το υγραέριο (εισαγωγή, 

αποθήκευση, εµφιάλωση, κτλ.) προγραµµατίζεται να χωροθετηθούν στην περιοχή 

που βρίσκονται τα βιοµηχανικά οικόπεδα 1a, 1b, 1c και 2. Η έκταση αυτή κρίνεται 

από το Υπουργείο ικανοποιητική για να καλύψει τις ανάγκες της κυπριακής αγοράς, 

όσον αφορά τη διαχείριση υγραερίου. Επίσης, για σκοπούς ασφαλείας και µείωσης 

των ζωνών επικινδυνότητας, οι δεξαµενές αποθήκευσης του υγραερίου, σύµφωνα µε 

το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, προβλέπεται να είναι 

θαµµένες (mounded tanks).  

Το οικόπεδο 2 έχει προσφερθεί στην Νέα Εταιρεία, το οικόπεδο 1a στην εταιρεία 

Blue Circle Engineering Ltd (εφεξής η «Blue Circle»), και το οικόπεδο 1b στην 

εταιρεία ΕΠΚ, η οποία συµµετέχει στη Νέα Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι η ΕΠΚ, ανέφερε 

ότι µελετά την ενδεχόµενη χρήση του συγκεκριµένο βιοµηχανικό οικόπεδο για άλλες 

σχετικές δραστηριότητες, πέραν της διαχείρισης και αποθήκευσης υγραερίου. 

∆ιευκρινίζεται ότι, µε βάση τη Συµφωνία Μετόχων, οι Εταιρείες υποχρεούνται να 

χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις της Νέας Εταιρείας για εξυπηρέτηση του συνόλου 

των αναγκών τους για αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, ενώ παράλειψη 

οποιασδήποτε ιδρυτικής Εταιρείας να συµµορφωθεί µε τον όρο αυτό, αποτελεί 

παράβαση της Συµφωνίας Μετόχων, µε αποτέλεσµα η Εταιρεία αυτή να υπόκειται σε 

αναγκαστική πώληση των µετοχών της στις υπόλοιπες ιδρυτικές Εταιρείες. 

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Προσφορά Εκµίσθωσης τεµαχίου 

γης στην ΕΒΠΒ που αποστάληκε από το Υπουργείο ΕΕΒΤ προς την ΕΠΚ µετά από 

αίτησή της, µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία καθορισµού του 

συγκεκριµένου τεµαχίου γης προς εκµίσθωσης, η ΕΠΚ οφείλει να υποβάλει προς το 

Υπουργείο ΕΕΒΤ αρχιτεκτονικά σχέδια για την εξασφάλιση πολεοδοµικής και 

οικοδοµικής άδειας για την ανέγερση των σκοπούµενων εγκαταστάσεων. Σε 

περίπτωση που η εν λόγω Εταιρεία δεν προχωρήσει στην ανέγερση εγκαταστάσεων 

σχετικών µε το υγραέριο στο συγκεκριµένο βιοµηχανικό οικόπεδο εντός 3 ετών (µε 

ενδεχόµενες παρατάσεις), τότε  η προσφορά του Υπουργείου ΕΕΒΤ αυτοδίκαια 

παύει να ισχύει.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, εξακολουθεί να υπάρχει ένα διαθέσιµο 

βιοµηχανικό οικόπεδο  στην ΕΒΠΒ για εγκαταστάσεις υγραερίου (Αρ. 1c έκτασης 
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18.000 m2) που δεν έχει προσφερθεί. Πέραν αυτού, ο όποιος ενδιαφερόµενος θα 

µπορούσε να εξασφαλίσει γη σε κάποια άλλη βιοµηχανική ζώνη/ περιοχή ή αλλού 

στην Κύπρο, και αφού εκδώσει τις σχετικές άδειες να προχωρήσει στην κατασκευή 

τερµατικού υγραερίου. Το Υπουργείο ΕΕΒΤ προτίθεται να επεκτείνει την ΕΒΠΒ και 

προς το σκοπό αυτό έχει ήδη τροχοδροµήσει τη σχετική διαδικασία. Η επέκταση 

αποφασίστηκε λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για εκµίσθωση χώρων 

στην περιοχή. ∆ιευκρινίζεται ότι, στην παρούσα φάση δεν έχει εκδηλωθεί 

οποιοδήποτε άλλο επίσηµο ενδιαφέρον για κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου 

στην ΕΒΠΒ, πέραν αυτών που έχουν προαναφερθεί. 

Το Υπουργείο ΕΕΒΤ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, 

προωθεί τη δηµιουργία και 2ης Βιοµηχανικής Ζώνης για ενεργειακούς σκοπούς σε 

άλλη περιοχή. Η περιοχή αυτή θα πρέπει µεταξύ άλλων να είναι παραθαλάσσια, 

ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε λιµενικές εγκαταστάσεις, το βάθος της θάλασσας 

στην περιοχή να είναι κατάλληλο, η µορφολογία της ικανοποιητική και να είναι 

αποµακρυσµένη από άλλου είδους αναπτύξεις (οικιστικές, τουριστικές, κατοικίες, 

κτλ.). Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχουν εντοπιστεί κάποιες περιοχές οι οποίες 

ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τα περισσότερα από τα πιο πάνω χαρακτηριστικά 

και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Αναµένεται να εκπονηθεί 

µελέτη για την επιλογή της καταλληλότερης, υπό τις περιστάσεις, περιοχής.  

Σηµειώνεται ότι στο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού δεν υπάρχει πρόνοια 

για κατασκευή 2ου αγκυροβολίου και αγωγών µεταφοράς υγραερίου, αφού 

θεωρήθηκε ότι όλες οι µελλοντικές εγκαταστάσεις θα µπορούν να εξυπηρετηθούν 

από τις ίδιες υποδοµές (λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι όλες οι 

εγκαταστάσεις υγραερίου θα είναι συγκεντρωµένες στην ίδια περιοχή). Βέβαια, πέραν 

αυτών, το Υπουργείο ΕΕΒΤ ανέφερε πως θεωρητικά θα µπορούσε να κατασκευαστεί 

2ο αγκυροβόλιο ή να χρησιµοποιηθεί το Λιµάνι του Βασιλικού και επιπρόσθετοι 

αγωγοί για εξυπηρέτηση άλλων εταιρειών υγραερίου. Αναφορικά µε τη χρήση του 

Λιµανιού του Βασιλικού, η επιλογή αυτή έχει πρακτικές δυσκολίες εφαρµογής, αφού 

θα πρέπει να σταµατούν οι άλλες εργασίες εντός του λιµανιού κατά τη 

φορτοεκφόρτωση υγραερίου για σκοπούς ασφαλείας. Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να 

υπάρχει χώρος για άλλες λιµενικές εγκαταστάσεις, ενώ άλλη όδευση για τους 

αγωγούς θα είναι δύσκολο να βρεθεί. Τέλος, το υψηλό κόστος που απαιτείται σε 

συνάρτηση µε το µέγεθος της τοπικής αγοράς υγραερίου και της συχνότητας 

παραλαβής υγραερίου, δεν δικαιολογούν την κατασκευή 2ου αγκυροβολίου και 

επιπρόσθετων αγωγών. 
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Σηµειώνεται επίσης ότι η Σύµβαση Μίσθωσης που θα υπογραφεί µεταξύ της Νέας 

Εταιρείας και του κράτους για παραχώρηση γης, θα είναι διάρκειας 33 χρόνων, µε 

δικαίωµα ανανέωσης ακόµη δύο περιόδων των 33 χρόνων, δηλαδή συνολικά µέχρι 

99 χρόνια. 

Οι αποτελεσµατικότητες (συνέργειες) οι οποίες κατά την άποψή του Υπουργείου 

ΕΕΒΤ προκύπτουν από τη συνεγκατάσταση των τεσσάρων (4) εταιρειών είναι οι 

ακόλουθες: 

• Οικονοµίες κλίµακας. 

• ∆ηµιουργία ενός σταθµού εµφιάλωσης και φόρτωσης βυτιοφόρων αντί 

περισσότερων. 

• ∆ηµιουργία ενός αγκυροβολίου και ενός δικτύου αγωγών µεταφοράς 

υγραερίου που θα καταλήγουν σε µια εγκατάσταση (σήµερα στη Λάρνακα 

υπάρχουν δύο αγκυροβόλια εκφόρτωσης υγραερίου και το δίκτυο αγωγών 

είναι συνδεδεµένο και καταλήγει σε τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις). 

• ∆ηµιουργία ενός συστήµατος πυρασφάλειας και πυρόσβεσης. 

• Μικρότερες ανάγκες σε προσωπικό. 

• Μικρότερη απαιτούµενη περιοχή και µικρότερου µεγέθους  κύκλοι 

επικινδυνότητας.    

 

ΧΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

Η εταιρεία ΕΠΚ, απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, ανέφερε ότι οι λόγοι 

που οι Εταιρείες προχώρησαν στη δηµιουργία της Νέας Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

• Οικονοµίες µεγέθους στον σχεδιασµό και την κατασκευή ενός τερµατικού. 

• Οικονοµίες µεγέθους στην λειτουργία και µείωση του κόστους αποθήκευσης, 

διάθεσης και εµφιάλωσης κυλίνδρων υγραερίου. 

• Ταχύτητα υλοποίησης ενός σχεδίου µετεγκατάστασης τερµατικών υγραερίου. 

• Ένας κοινός θαλάσσιος αγωγός µε µια γραµµή τροφοδοσίας σε ένα 

τερµατικό. 

• Κοινός αποθηκευτικός χώρος. 

• Τα λειτουργικά έξοδα µιας εγκατάστασης αναµένονται χαµηλότερα συγκριτικά 

µε τέσσερις διαφορετικές. 
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Η εν λόγω απόφασή πάρθηκε µετά από διαβούλευση µε το Υπουργείο, µε απώτερο 

σκοπό να πετύχουν τα πιο πάνω. 

Το όποιο όφελος από τη Νέα Εταιρεία αναµένεται να µεταφερθεί κατ’ επέκταση, 

στους καταναλωτές διότι τα έξοδα διαχείρισης και αποθήκευσης θα είναι πιο χαµηλά 

σε σύγκριση µε τη δηµιουργία τεσσάρων διαφορετικών εγκαταστάσεων. 

Όσον αφορά την ύπαρξη φραγµών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών 

στην αγορά της εισαγωγής και εµπορίας υγραερίου η εν λόγω εταιρεία ανάφερε ότι 

αυτοί υπάρχουν, για τους ακόλουθους λόγους: 

i. Σαν εταιρεία αποθήκευσης /Τερµατικό η Νέα εταιρεία θα µπορεί να 

δεχθεί εισαγωγές υγραερίου, να το αποθηκεύει, όπως και να διαχειριστεί το 

γέµισµα υγραερίου σε κυλίνδρους. 

ii. H Νέα Εταιρεία, µε την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, θα δύναται 

να φορτώσει υγραέριο σε οχήµατα διανοµής (χύµα και κύλινδροι) των 

εταιρειών εµπορίας, διανοµής και πωλήσεων υγραερίου / LPG. 

iii. Το τερµατικό θα είναι προσβάσιµο στους συναλλασσόµενους / 

εµπόρους στο υγραέριο, ανεξάρτητα από το αν είναι µέτοχοι στην εταιρεία 

τερµατικού η όχι. 

Αναφορικά µε τις εξοικονοµήσεις και τις βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα που θα 

επιφέρει η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας και πως θα επωφεληθεί ο καταναλωτής, η 

εταιρεία έδωσε κάποια στοιχεία όσον αφορά το κόστος λειτουργίας, αποθήκευσης και 

διαχείρισης για το υγραέριο, βάσει των υπολογισµών της, µε επένδυση σε δικές της 

εγκαταστάσεις και προέβηκε σε συγκρίσεις µε το κόστος ανέγερσης αποθηκευτικών 

χώρων από τη Νέα Εταιρεία. Η ΕΠΚ κατέληξε ότι, συγκρίνοντας τις δυο επιλογές 

επενδύσεων, είναι εµφανές πως το κόστος χρηµατοδότησης όπως και το λειτουργικό 

κόστος διαφαίνεται πιο ψηλό ανά Μετρικό Τόνο εάν η εταιρεία προχωρούσε µε δική 

της επένδυσή σε σχέση µε την προτεινόµενη επένδυση µε τις Εταιρείες. 

Σύµφωνα µε την ΕΠΚ, η πιο οικονοµικά συµφέρουσα θέση είναι να µην µετακινηθούν 

οι εγκαταστάσεις από την Λάρνακα διότι αυτές έχουν ήδη αποσβεσθεί και 

λειτουργούν αποτελεσµατικά εδώ και πολλά χρονιά, εντούτοις οι Εταιρείες 

αναγκάζονται να µετακινήσουν τους αποθηκευτικούς τους χώρους λόγω του 

∆ιατάγµατος.  

Αναφορικά µε το κόστος µετακίνησης και αποκατάστασης των υφιστάµενων 
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εγκαταστάσεων, η ΕΠΚ ανάφερε ότι αναλόγως µε την υιοθέτηση των αρχών για νέα 

πολεοδοµικά σχεδία, θα εξαρτηθεί και το κόστος εξυγίανσης του χώρου. 

Petrolina (Holdings) Public Ltd 

Η εν λόγω εταιρεία, απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, ανέφερε ότι o 

λόγος που η Petrolina συµµετέχει στη δηµιουργία της Νέας Εταιρείας είναι η 

ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας της νέας 

εγκατάστασης υγραερίου ανά µάζα µονάδας υγραερίου. Αυτό συνάγεται από το 

µικρό µέγεθος της αγοράς του υγραερίου και των οικονοµιών κλίµακας που 

προκύπτουν από την λειτουργία µίας εγκατάστασης αντί περισσοτέρων. 

Η συνεργασία µε τις υπόλοιπες Εταιρείες προέκυψε για τον λόγο ότι, είναι πιο 

συµφέρουσα από τη δηµιουργία χώρου µόνο για τις ανάγκες της εταιρείας. Σύµφωνα 

µε τη Petrolina, η κυβέρνηση προσπαθούσε να δηµιουργήσει στο Βασιλικό µια κοινή 

εγκατάσταση για όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών, συµπεριλαµβανοµένου και του 

υγραερίου µε την µέθοδο του ΒΟΤ (build operate transfer) και η θέση όλων των 

εταιρειών ήταν να τους δοθεί χώρος για να κατασκευάσουν οι ίδιες την κοινή 

εγκατάσταση που προτεινόταν από την τότε κυβέρνηση. 

Αναφορικά µε τις εξοικονοµήσεις και τις βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα που θα 

επιφέρει η δηµιουργία της Νέας εταιρείας και πως θα επωφεληθεί ο καταναλωτής, η 

εταιρεία απέστειλε εκτιµήσεις της αναφορικά µε το κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας δύο όµοιων εγκαταστάσεων υγραερίου µε διαφορετική δυναµικότητα η 

κάθε µια, η µια εγκατάσταση για να εξυπηρετεί µόνο την εταιρεία Petrolina και άλλη 

εγκατάσταση για να εξυπηρετεί και τις τέσσερις (4) εταιρείες της κοινοπραξίας.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η αύξηση της τιµής του υγραερίου λόγω της αναγκαστικής 

µετακίνησης από τη Λάρνακα θα είναι µικρότερη λόγω της δηµιουργίας της Νέας 

Εταιρείας σε σχέση µε τη δηµιουργία τεσσάρων εγκαταστάσεων από την κάθε 

Εταιρεία ξεχωριστά. 

Αναφορικά µε το κόστος µετακίνησης και αποκατάστασης των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, η εταιρεία ανάφερε ότι το ποσό των €[…] είναι µια κατά προσέγγιση 

εκτίµηση βασιζόµενη στην συλλογική εµπειρία των εταιρειών. Το έργο της 

αποκατάστασης στην Λάρνακα είναι ένα δύσκολο και πολυσύνθετο έργο. 

Επιπρόσθετα, πολλές παράµετροι υλοποίησης του έργου ήταν και παραµένουν 

άγνωστοι, όπως π.χ. η µελλοντική χρήση της γης (των οικοπέδων των εταιρειών) στη 
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Λάρνακα που θα καθορίσει το επίπεδο, τρόπο και συνεπώς κόστος καθαρισµού. Η 

εκτίµηση ενδέχεται να µην είναι ρεαλιστική. Η εταιρεία δεν αντάλλαξε πληροφορίες µε 

τις άλλες εταιρείες για την ετοιµασία της εκτίµησης και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 

τα θέµατα που µπορεί κάποια άλλη εταιρεία πιθανόν να αντιµετωπίζει. Η εταιρεία δεν 

έχει ασφαλή εκτίµηση του κόστους αποκατάστασης των οικοπέδων της αφού βασικοί 

παράµετροι της αποκατάστασης παραµένουν αδιευκρίνιστοι.  

Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ 

Η εταιρεία, απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, ανέφερε ότι δεν έχει 

προβεί στη σύσταση οποιασδήποτε µελέτης η οποία να συγκρίνει το αποτέλεσµα στη 

περίπτωση που προχωρήσει στην επένδυση µε δικές της εγκαταστάσεις ή 

υλοποίησης της επένδυσης µέσω της κοινοπραξίας. Σύµφωνα µε την εν λόγω 

Εταιρεία, οι Εταιρείες προχώρησαν στη δηµιουργία της Νέας Εταιρείας για τους 

ακόλουθους λόγους: 

(α) H διατήρηση του κόστους της επένδυσης σε όσο το δυνατό χαµηλότερο 

επίπεδο διότι η όποια αύξηση θα µετακυλήσει αναγκαστικά στους 

καταναλωτές κάτι το οποίο ως εταιρεία δεν επιθυµεί. Οι ποσότητες του 

υγραερίου που καταναλώνονται κάθε έτος στην κυπριακή αγορά είναι 

περιορισµένες (55 χιλ. Μ.Τ. περίπου) και µε µειωµένη δραστηριότητα την 

καλοκαιρινή περίοδο, οπόταν η επένδυση από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά 

στο Βασιλικό δεν θα ήταν οικονοµικά βιώσιµη εν όψει και της εισαγωγής νέων 

ανταγωνιστικών προϊόντων του υγραερίου, όπως για παράδειγµα το φυσικό 

αέριο, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, κοκ. 

(β) Υπάρχουν έργα υποδοµής, όπως για παράδειγµα το αγκυροβόλιο για την 

πρόσδεση των πλοίων, οι αγωγοί που θα συνδέουν το αγκυροβόλιο µε το 

τερµατικό υγραερίου, οι αποθηκευτικοί χώροι που θα φιλοξενούν το υγραέριο, 

για τα οποία το κόστος κατασκευής τους δεν µπορεί να είναι οικονοµικότερο 

στην περίπτωση που η κάθε εταιρεία προβεί σε ξεχωριστή και ιδία επένδυση. 

Επίσης, µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, η κατασκευή τεσσάρων 

εµφιαλωτηρίων στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό θα διατηρήσει την 

παραγωγικότητα του προσωπικού σε χαµηλά επίπεδα, σε σχέση µε τον 

ωφέλιµο χρόνο εργασίας του, ενώ τα λειτουργικά έξοδα θα παραµένουν 

ψηλά, κατάσταση η οποία θα µπορούσε εύκολα να αποφευχθεί µε την 

κατασκευή κοινών εµφιαλωτηρίων. Εξάλλου, σύµφωνα µε την εταιρεία, έχει 

διαχρονικά αποδειχτεί ότι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινή περιόδου, ένα 
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εµφιαλωτήριο έχει τη δυνατότητα να καλύψει πλήρως και Εταιρείες, µε βάση 

την υφιστάµενη δοµή στη Λάρνακα. Όλα τα δεδοµένα που υπήρχαν τη 

δεδοµένη στιγµή, µαζί µε τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έθετε το 

∆ιάταγµα για τερµατισµό χρήσης των εγκαταστάσεων υγραερίου της εταιρείας 

στη Λάρνακα, οδήγησαν την διεύθυνση της εταιρείας στο να αποφασίσει 

θετικά για την κατασκευή ενός κοινού τερµατικού αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου στο Βασιλικό. 

(γ) Η κοινοπραξία αναµένεται να δηµιουργήσει τα εξής σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα, τα οποία προβλέπεται ότι θα επηρεάσουν την τιµή πώλησης 

του υγραερίου: 

• Οικονοµικότερη επένδυση 

• Αύξηση της παραγωγικότητας και του ωφέλιµου χρόνου εργασίας 

• Μείωση των εξόδων λειτουργίας 

• Αποτελεσµατικότερη διαχείριση του υγραερίου 

Το αποτέλεσµα των πιο πάνω ωφεληµάτων, θα είναι ο περιορισµός των εξόδων που 

θα ενσωµατωθούν στη τιµή πώλησης του υγραερίου. 

Αναφορικά µε την ύπαρξη φραγµών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών 

στην αγορά της εισαγωγής υγραερίου, η εν λόγω εταιρεία ανάφερε ότι µια εταιρεία 

που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα πρέπει να λάβει τα ακόλουθα υπόψη:  

α. Κόστος επένδυσης: για να µπορέσει µια νέα επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στην 

αγορά του υγραερίου και να επιτύχει το σκοπό και τους στόχους της, θα πρέπει να 

διαχειριστεί σωστά το κόστος της επένδυσης το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά 

ψηλό. 

β. Σταδιακή συρρίκνωση της αγοράς: υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζήτηση για το 

υγραέριο µειώνεται σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου. Η µείωση αυτή ενδέχεται να 

ενισχυθεί, εν όψει και των νεοεισερχόµενων ανταγωνιστικών προϊόντων στο κλάδο 

της ενέργειας, όπως για παράδειγµα το φυσικό αέριο το οποίο µε τη σειρά του θα 

επηρεάσει την τιµή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος, ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, κοκ. 

γ. Άλλοι παράγοντες: Η αγορά του υγραερίου επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις 

καιρικές συνθήκες, αστάθµητος και απρόβλεπτος παράγοντας για τον ακριβή 
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υπολογισµό των πωλήσεων του υγραερίου. 

δ. Οι συνθήκες και οι διαδικασίες απλοποιούνται κάπως στο στάδιο της λιανικής 

πώλησης των κυλίνδρων µε τη δηµιουργία σηµείων πώλησης προϊόντων υγραερίου. 

Θα πρέπει όµως τα σηµεία αυτά πώλησης να είναι σε θέση να προσφέρουν ίδιους ή 

ευνοϊκότερους όρους από εδραιωµένα και δηµοφιλή σηµεία πώλησης, όπως για 

παράδειγµα διάφορες υπεραγορές και Discount Stores. 

Αναφορικά µε τις εξοικονοµήσεις και τις βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα που θα 

επιφέρει η δηµιουργία της Κοινοπραξίας και πως θα επωφεληθεί ο καταναλωτής η 

εταιρεία ανέφερε τα πιο κάτω: 

«Ως Σύνεργκαζ θεωρούµε λογικό ότι από τη στιγµή που τα τέσσερα εµφιαλωτήρια τα 

οποία βρίσκονται αυτή τη στιγµή στη Λάρνακα υπολειτουργούν, ιδίως κατά τη 

διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, η ενδυνάµωση και η λειτουργία ενός 

εµφιαλωτηρίου την καλοκαιρινή περίοδο και ενδεχοµένως τη λειτουργία δύο 

εµφιαλωτηρίων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, αφενός θα µειώσει 

σηµαντικά τα λειτουργικά έξοδα και έξοδα που αφορούν το προσωπικό (µισθοί, 

υπερωρίες, κλπ.) και αφετέρου θα αυξήσει σηµαντικά την παραγωγικότητα του 

προσωπικού µειώνοντας το χρόνο αδράνειας (idle time) του εµφιαλωτηρίου. 

Όσον αφορά την επένδυση στο Βασιλικό και το κόστος που προφανώς θα 

µετακυλιστεί στους καταναλωτές, όπως γνωρίζετε δεν είναι επιλογή της Σύνεργκαζ η 

µετεγκατάσταση στο Βασιλικό αλλά υποχρέωση της εν όψει του διατάγµατος που 

βρίσκεται σε ισχύ και το οποίο εκπνέει την 1η Μαρτίου 2019. Οπόταν οποιοδήποτε 

επιπρόσθετο κόστος δηµιουργηθεί σε σχέση µε την αναµενόµενη επένδυση στο 

Βασιλικό, δεν δηµιουργείται µε βάση την επενδυτική και επεκτατική πολιτική που 

εφαρµόζει η εταιρεία αλλά µε βάση σχετικής απόφασης που πάρθηκε από το Κράτος. 

Στόχος πλέον είναι, πέραν από την µετακίνηση στο νέο ενεργειακό κέντρο στο 

Βασιλικό, η διατήρηση της τιµής πώλησης του υγραερίου σε όσο το δυνατό 

χαµηλότερα επίπεδα, εξού και η από κοινού επένδυση µέσω της κοινοπραξίας. 

Πέραν από την εξοικονόµηση που αναµένεται να επέλθει, η συρρίκνωση της αγοράς 

του υγραερίου ως αποτέλεσµα των νέων προϊόντων που αναµένεται να επηρεάσουν 

αρνητικά την ζήτηση σε υγραέριο, όπως για παράδειγµα το φυσικό αέριο και οι 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, θα δηµιουργήσουν σοβαρά προβλήµατα επιβίωσης 

των εταιρειών. Η βιωσιµότητα των εταιρειών θα τεθεί σε µεγαλύτερο επιχειρηµατικό 

κίνδυνο στη περίπτωση που κατασκευαστούν τέσσερα τερµατικά αντί ένα.» 
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Αναφορικά µε το κόστος µετακίνησης και αποκατάστασης των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων, η εταιρεία ανάφερε ότι σύντοµα θα προχωρήσει σε µελέτη η οποία 

θα υποδείξει το βαθµό της µόλυνσης του υπεδάφους στο οποίο βρίσκονται σήµερα οι 

εγκαταστάσεις υγραερίου της στη Λάρνακα και το αναµενόµενο κόστος καθαρισµού 

και κατ’ επέκταση εξωραϊσµού του τεµαχίου γης της εταιρείας. Ο υπολογισµός των 

€[…] αφορά όλες τις εταιρείες πετρελαιοειδών και έγινε κατ’ εκτίµηση και χωρίς τη 

σύσταση εµπεριστατωµένης µελέτης. 

Intergaz Ltd 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις της Intergaz σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, το 

∆ιάταγµα και η απόφαση του κράτους για µετακίνηση των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης υγραερίου ώθησε τις Εταιρείες µετά από συσκέψεις τόσο µε κρατικούς 

αξιωµατούχους όσο και µεταξύ των Εταιρειών να προχωρήσουν σε κοινό 

επιχειρηµατικό πλάνο, λαµβάνοντας υπόψη τη Μελέτη βιωσιµότητας του έργου.  

Αναφορικά µε την ύπαρξη φραγµών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών 

στην αγορά της εισαγωγής υγραερίου η εν λόγω εταιρεία ανάφερε ότι δεν υπάρχουν 

φραγµοί εισόδου σε νέες εταιρείες. 

Όσον αφορά τις εξοικονοµήσεις και τις βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα που θα 

επιφέρει η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας και πως θα επωφεληθεί ο καταναλωτής, η 

εταιρεία απέστειλε εκτιµήσεις κόστους που προκύπτουν από υπολογισµούς της στην 

περίπτωση που προχωρήσει µόνη της µε αποθηκευτικούς χώρους. Σύµφωνα µε την 

εταιρεία, το κόστος που αναφέρεται υπολογίζεται µε βάση το µερίδιο που αναλογεί 

στην INTERGAZ (25%) για την κατασκευή του κοινού αγκυροβολίου όπως 

καταγράφεται στη Μελέτη.  

Η εν λόγω εταιρεία υποστηρίζει ότι η δηµιουργία τερµατικού της Intergaz δεν είναι 

συµφέρουσα για τους ακόλουθους λόγους: 

α) στην περιοχή Βασιλικού και σύµφωνα µε το σχέδιο της περιοχής, 

απαγορεύεται η εγκατάσταση υπέργειων δεξαµενών και αυτό στερεί το 

δικαίωµα στην εταιρεία µετακίνησης των υφιστάµενων δεξαµενών της στο 

βασιλικό. Σηµειώνεται ότι, οι δεξαµενές αποθήκευσης αποτελούν το 

µεγαλύτερο κόστους του τερµατικού. 

β) σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα, εκτός από τον τερµατισµό των εργασιών θα 
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πρέπει να γίνει και η αποξήλωση και ο καθαρισµός της γης, καθώς και η 

εξυγίανση του εδάφους από τη µόλυνση, τα οποία αποτελούν επιπλέον 

κόστος, 

γ) σε σχέση µε το σηµερινό λειτουργικό κόστος της εταιρείας, προκύπτουν 

διαπιστώσεις ότι το προσωπικό που θα εργάζεται σε ένα κοινό τερµατικό είναι 

πολύ λίγο από το εάν υπάρχουν 4 διαφορετικά και το κοινό τερµατικό έχει 

πρόνοια να εργάζεται µε 2 εµφιαλωτήρια έναντι 4, εάν η κάθε εταιρεία κάνει το 

δικό της τερµατικό. 

Σύµφωνα µε την εταιρεία, από τα εν λόγω στοιχεία διαφαίνεται ότι το κόστος αυτό 

είναι πιο ψηλό από ότι αυτό στη συµµετοχή της εταιρείας στη Νέα εταιρεία, όπου το 

πραγµατικό κόστος της Intergaz είναι το 25% του συνολικού κόστους. 

Αναφορικά το λειτουργικό κόστος, δεν έχει εκπονηθεί οποιαδήποτε µελέτη από την 

Intergaz για αυτόνοµη µετεγκατάσταση. Έχουν γίνει όµως κάποιοι υπολογισµοί µε 

βάση τα σηµερινά λειτουργικά έξοδα/ κόστη στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, στη 

Λάρνακα. Ωστόσο είναι δύσκολο να γίνουν οι συγκρίσεις µε τη Μελέτη, επειδή σε 

αυτή περιλαµβάνονται διάφοροι παράµετροι που δεν υπάρχουν σήµερα, όπως το 

ενοίκιο του χώρου, οι τόκοι των δανείων κλπ. Σηµαντικότερο πλεονέκτηµα στα 

λειτουργικά έξοδα της κοινοπραξίας αποτελεί το γεγονός ότι οι εταιρείες θα 

πληρώνουν σταθερό πόσο για κάθε κύλινδρο ή βυτιοφόρο που θα εµφιαλώνεται. 

Αυτό δεν συµβαίνει σήµερα αφού η εταιρεία έχει περίπου το ίδιο λειτουργικό κόστος 

σε όλες της περιόδους του έτους. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι στα λειτουργικά 

έξοδα, το κόστος του προσωπικού ανά εταιρεία είναι πολύ χαµηλότερο στην 

περίπτωση κοινοπραξίας. Έχοντας σαν δεδοµένο ότι ένα από τα µεγαλύτερα 

λειτουργικά κόστη είναι το εργατικό δυναµικό, τότε η κοινοπραξία αποτελεί 

οικονοµικότερη λύση στο τοµέα αυτό. 

Είναι θέση της Intergaz, ότι οι συνεργίες που θα δηµιουργηθούν από την κοινοπραξία 

θα έχουν πολλά οικονοµικά οφέλη για τις Εταιρείες. Στην περίπτωση της Intergaz, 

αποτελεί τη µοναδική επιλογή, λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή έχει ληφθεί 

µετά από το ∆ιάταγµα και τον εξαναγκασµό της εταιρείας, χωρίς αποζηµιώσεις, να 

µετακινηθεί στη περιοχή του Βασιλικού. Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα, 

οι Εταιρείες θα πρέπει να αποκαταστήσουν το χώρο και να γίνει πλήρης εξυγίανση 

του εδάφους, ως αποτέλεσµα η εταιρεία να µειονεκτεί έναντι του ανταγωνισµού και 

κυρίως έναντι νέων επενδυτών στο τοµέα αυτό.  
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Σύµφωνα µε την Intergaz, η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας θα ευνοήσει τις Εταιρείες 

για τους πιο κάτω λόγους: 

• Η εποχικότητα του προϊόντος έχει σαν αποτέλεσµα το εµφιαλωτήριο των 

κυλίνδρων να λειτουργεί επί συνεχούς βάσης µόνο τους τρεις χειµερινούς 

µήνες του χρόνου και τους υπόλοιπους να υπολειτουργεί. 

• Η εποχικότητα του προϊόντος έχει σαν αποτέλεσµα το κέντρο επανελέγχου 

και συντήρησης των κυλίνδρων να λειτουργεί σε συνεχόµενη βάση µόνο τους 

τρεις χειµερινούς µήνες του χρόνου και τους υπόλοιπους να υπολειτουργεί. 

• Η δηµιουργία ανεξάρτητων εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου 

προϋποθέτει πολύ µεγαλύτερο χώρο για εγκατάσταση τους λόγω των 

αποστάσεων που θα πρέπει να τηρηθούν από επικείµενες ιδιοκτησίες, 

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. 

• Τα κόστη για µέτρα πυρασφάλειας, µελέτες ασφάλειας, φύλαξη των 

εγκαταστάσεων κλπ ανά εταιρεία είναι πολύ πιο χαµηλά όταν πρόκειται για 

ενιαία εγκατάσταση, παρά αυτόνοµη. 

• Στα λειτουργικά έξοδα το κόστος προσωπικού ανά εταιρεία είναι πολύ 

χαµηλότερο στην περίπτωση κοινοπραξίας. Χρειάζονται 33 άτοµα για τη 

λειτουργία ενιαίου τερµατικού και 14 άτοµα για τη λειτουργία αυτόνοµης 

εγκατάστασης. 

Είναι θέση της εταιρείας ότι, όλα τα πιο πάνω ενδέχεται να ωφελήσουν και της 

καταναλωτές, αφού τα συνολικά κόστη, περιλαµβανόµενων και των λειτουργικών 

εξόδων είναι λιγότερα στη περίπτωση της κοινοπραξίας. Με αυτά τα δεδοµένα, 

οποιαδήποτε αύξηση στη τιµή του προϊόντος πιθανότατα να είναι λιγότερη στην 

περίπτωση της κοινοπραξίας. 

Προς επίρρωση των όσων λέχθηκαν πιο πάνω από τις εταιρείες υποβλήθηκε σχετική 

Μελέτη που έγινε από την εταιρεία Positive η οποία έγινε µε βάση στοιχεία του 2013. 

Χ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Η Επιτροπή σηµείωσε πως λόγω της αναφοράς στο Καταστατικό της Νέας Εταιρείας 

για δραστηριοποίησή της στον τοµέα φυσικού αερίου καθώς και κάποιων ισχυρισµών 

για επηρεασµό της µελλοντικής ζήτησης υγραερίου στην Κύπρο από το φυσικό 

αέριο, συλλέχθηκαν σχετικά στοιχεία από τις συµµετέχουσες, τους πελάτες και τους 

προµηθευτές των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, καθώς και εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε συναφείς τοµείς. 
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Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, φαίνεται πως οι απόψεις για το φυσικό 

αέριο διίστανται. Κάποιες εταιρείες δεν θεωρούν ότι η µελλοντική εισαγωγή και χρήση 

φυσικού αερίου στην κυπριακή αγορά θα επηρεάσει τις πωλήσεις χύµα υγραερίου. 

Αναφέρεται συγκεκριµένα ότι το µέγεθος της αγοράς σε συνδυασµό µε την 

πυκνότητα κατοίκησης και το υψηλό κεφαλαιακό κόστος επένδυσης, καθιστά τη 

διανοµή φυσικού αερίου στην Κύπρο οικονοµικά ασύµφορη. Προτάθηκε επίσης η 

θέσης πως, ακόµη και στην περίπτωση που οι σχετικές µελέτες δείξουν ότι είναι 

οικονοµικά συµφέρουσα η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής για διανοµή φυσικού 

αερίου, η δηµιουργία αυτού του δικτύου απαιτεί χρόνο. Εποµένως, δεν αναµένεται 

σύµφωνα µε τις εν λόγω εταιρείες, ότι στο εγγύς µέλλον (δηλαδή τα επόµενα 30 

χρόνια) θα υπάρχει εκτεταµένο δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου στην Κύπρο που να 

µπορεί να προκαλέσει ουσιαστική ανταγωνιστική πίεση στο χύµα υγραέριο. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι εάν οι Εταιρείες θεωρούσαν ότι το φυσικό αέριο είναι 

ανταγωνιστικό του χύµα υγραερίου, και ως εκ τούτου θα επηρεάσει αρνητικά τις 

πωλήσεις χύµα υγραερίου στο µέλλον, δεν θα προχωρούσαν σε επένδυση για 

αποθηκευτικό χώρο της δεδοµένης αποθηκευτικής ισχύος, ούτε και θα δήλωναν ότι η 

πρόθεσή τους είναι να επεκτείνουν την αποθηκευτική τους ικανότητα. 

Άλλη άποψη που επικρατεί είναι ότι η µελλοντική εισαγωγή φυσικού αερίου θα 

επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις υγραερίου καθότι η χρήση φυσικού αερίου από την 

Αρχή Ηλεκτρισµού, το οποίο θα είναι φθηνότερο καύσιµο, θα οδηγήσει σε µείωση 

του κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση µείωση στη τιµή του ηλεκτρικού 

ρεύµατος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα το ηλεκτρικό ρεύµα να είναι πολύ 

ανταγωνιστική πηγή ενέργειας έναντι του υγραερίου, λαµβάνοντας υπόψη και τα 

άλλα πλεονεκτήµατα που έχει το ηλεκτρικό ρεύµα έναντι του υγραερίου, όπως η 

επικινδυνότητα, η ευκολία χρήσης, η εξοικονόµηση χώρου κλπ. Επιπρόσθετα, η 

απευθείας χρήση του φυσικού αερίου από µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και 

αργότερα σε οικιακή χρήση θα αντικαταστήσει τη σηµερινή καύσιµη ύλη, µια εκ των 

οποίων είναι και το υγραέριο. 

Κάποιες άλλες εταιρείες ανάφεραν ότι ο βαθµός που η είσοδος του φυσικού αερίου 

θα επηρεάσει την αγορά υγραερίου εξαρτάται κυρίως από την σχετική επιδότηση 

που θα δοθεί από την κυπριακή κυβέρνηση στα δύο καύσιµα.  

Ορισµένες εταιρείες ανάφεραν ότι τόσο το υγραέριο όσο και το φυσικό αέριο είναι 

ανταγωνιστικά προϊόντα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τα δύο ως καύσιµο 

κίνησης. Η σχέση του υγραερίου µε το φυσικό αέριο είναι αντίστοιχη µε τη σχέση του 
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υγραερίου µε τα άλλα καύσιµα, όπως το πετρέλαιο και τη βενζίνη αλλά και µε το 

ηλεκτρικό ρεύµα. Άλλες όµως εταιρείες ανάφεραν ότι οι υποδοµές για µεταφορά και 

διανοµή φυσικού αερίου στην αγορά δεν υπάρχουν ή είναι πολύ δύσκολο και 

δαπανηρό να δηµιουργηθούν, και ως εκ τούτου, τουλάχιστο σε πρώτη φάση, τα δύο 

καύσιµα αέρια θα έχουν διαφορετική τελική χρήση, µε το φυσικό αέριο να είναι 

διαθέσιµο µόνο σε κάποιες µεγάλες βιοµηχανίες και ξενοδοχεία. 

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι τα δύο προϊόντα είναι δυνητικά ανταγωνιστικά προϊόντα 

γιατί µπορούν το ένα να αντικαταστήσει το άλλο. Πιο συγκεκριµένα, εάν γίνουν οι 

απαραίτητες υποδοµές και διασωλήνωση φυσικού αερίου στο νησί, τα σπίτια θα 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν το φυσικό αέριο για θέρµανση ή για µαγείρεµα, ενώ οι 

βιοµηχανικοί πελάτες θα µπορούν να το χρησιµοποιήσουν ως την κύρια καύσιµη ύλη 

τους. Όλα αυτά µπορούν να γίνουν, µε µικρές µετατροπές στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου 

θεωρητικά µπορούν σχετικά εύκολα να µετατραπούν σε εγκαταστάσεις άλλων υγρών 

πετρελαϊκών προϊόντων, δεδοµένου ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εγκαταστάσεων υγραερίου είναι πολύ πιο αυστηρά από αυτά των εγκαταστάσεων 

των άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, αλλά το σχήµα (σφαίρες και κύλινδροι) και το 

µικρό µέγεθος (1.000 Μ.Τ.) καθιστούν το ενδεχόµενο αυτό πρακτικά µη εφαρµόσιµο. 

Το φυσικό αέριο δεν είναι πετρελαϊκό προϊόν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης του είναι ανάλογα και µε τη µορφή διαχείρισης του, υγρή 

ή αέρια. Επιπλέον, η χωρητικότητα και η τοποθεσία ανέγερσης των νέων 

εγκαταστάσεων υγραερίου είναι τέτοιες που δεν φαίνεται να εξυπηρετούν τους 

σχεδιασµούς του κράτους όσον αφορά την έλευση και χρήση του φυσικού αερίου, το 

οποίο σε πρώτη φάση θα χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισµού στον 

Ηλεκτροπαραγωγό Σταθµό Βασιλικού.  

ΧΙ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Αναφορικά µε την αναµενόµενη εξέλιξη της ζήτησης υγραερίου, η Μελέτη που 

προσκόµισαν οι Εταιρείες η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2015, αναφέρει ότι η 

ζήτηση θα ήταν γύρω στις 45.000 Μ.Τ. το 2016, χωρίς να υπολογιστεί το υγραέριο 

κίνησης. Μέχρι το 2019, οι προβλέψεις της Μελέτης δείχνουν µια άνοδο µέχρι τους 

51.000 Μ.Τ. και µετά µια συνεχή πτώση µέχρι το 2028 όπου αναµένεται η ζήτηση 

υγραερίου να φτάσει τους 40.000 Μ.Τ..    
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Προς τούτου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας Κύπρου, οι πωλήσεις υγραερίου για το 2016 έφτασαν τους 54.906 Μ.Τ.13, 

ποσότητα που είναι κατά περίπου 10.000 Μ.Τ.  πάνω από τις προβλέψεις της 

Μελέτης ([…]). 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή σηµειώνει την πληθώρα δηµοσιευµάτων στο διαδίκτυο 

που αφορούν το υγραέριο κίνησης. Το υγραέριο κίνησης (στο εξής το «LPG 

αυτοκινήτου») είναι ένα καινούργιο προϊόν στην κυπριακή αγορά και η εφαρµογή 

συστηµάτων υγραεριοκίνησης, µε την Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη Κ.∆.Π. 106/2016 

έγινε νόµιµη από τις 8/4/2016. Tο LPG αυτοκινήτου προσφέρεται ως ένα γνήσιο 

εναλλακτικό καύσιµο έναντι της βενζίνης και το πλεονέκτηµα της χρήσης του είναι η 

δυνατότητα του στην εξοικονόµηση κόστους αφού µπορεί να είναι µέχρι 50% 

φθηνότερο από τη βενζίνη, σε σύγκριση µε την τιµή ανά λίτρο.14 Ακόµα, το LPG 

αυτοκινήτου είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

Τα αυτοκίνητα µπορούν να µετατραπούν ούτως ώστε να χρησιµοποιούν το 

συγκεκριµένο υγραέριο ως καύσιµο µε ένα κόστος ανάλογα µε τον κινητήρα και την 

ιπποδύναµη του κάθε αυτοκινήτου. Το LPG αυτοκινήτου µπορεί κάποιος να το 

προµηθευτεί από πολλά πρατήρια καυσίµων που έχουν ή θα έχουν εγκαταστήσει 

αντλίες υγραερίου. Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε 

δηµοσίευµα ηµεροµηνίας 23/3/2017, κανένα πρατήριο δεν έχει ακόµη όλες τις 

απαραίτητες άδεις για πώληση LPG αυτοκινήτου και η διαδικασία είναι πολύ 

χρονοβόρα. Υπάρχει πληθώρα παραπόνων από τις εταιρείες που εµπλέκονται στον 

τοµέα καθώς κάποιες έχουν προβεί σε επενδύσεις σε πρατήρια για εγκατάσταση 

συστηµάτων εφοδιασµού και κάποιες άλλες έχουν εκπαιδεύσει προσωπικό για τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτοκίνητα.15  

Η φορολογία για το LPG αυτοκινήτου, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 

διατηρείται στο χαµηλότερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία (περίπου 7 

σεντ του ευρώ το λίτρο), µέχρι το 2022.16 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, η ζήτηση του υγραερίου για οικιακούς και 

εµπορικούς σκοπούς είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και κυµαίνεται 

                                                             
13

 Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, Πωλήσεις και αποθέµατα πετρελαιοειδών Ιανουάριος 1026-∆εκέµβριος 
2016 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/energy_environment_81main_keyfarchive_gr/energy_env
ironment_81main_keyfarchive_gr?OpenForm&yr=2016A86ABB5770D1FEC210664320215ED03F&n=2
016 
14

 www.ygraeriokinisi.com.cy 
15

 www.cyprusbusinessmail Introduction of auto-LPG caught in the bureaucracy 
16

 www.newsbomb.com.cy 
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περί τους 55-60.000 Μ.Τ.. Σύµφωνα µε πρόσφατες προβλέψεις που εκπόνησε το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου για λογαριασµό του Υπουργείου στο πλαίσιο 

διαφόρων µελετών για την ενέργεια, εκτιµάται ότι η ζήτηση του θα αυξάνεται 

σταδιακά µέχρι το 2020 και µετά θα αρχίσει η σταδιακή µείωση του, οπόταν το 2035 

η ζήτηση του θα κυµαίνεται στα σηµερινά επίπεδα. Οι προβλέψεις, σύµφωνα µε τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Ενέργειας (International Energy Agency – IEA) µε βάση διάφορα 

σενάρια και µέτρα πολιτικής, καθώς και τον διεθνή Οργανισµό Πληροφόρησης Platts, 

δείχνουν ανοδική τάση για την παγκόσµια ζήτηση υγραερίου. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, µπορεί η χρήση του υγραερίου 

όπως εφαρµόζεται σήµερα να έχει µελλοντικά µια φθίνουσα πορεία, εντούτοις 

λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες µελλοντικές χρήσης υγραερίου όπως στη 

µοτοκίνηση, την πιθανότητα διαµετακοµιστικού εµπορίου καθώς και το χρόνο που θα 

χρειαστεί να γίνουν οι απαραίτητες υποδοµές για χρήση φυσικού αερίου, ο χώρος 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θα παραµείνει αναγκαίος και χρήσιµος για 

αρκετά έτη. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός της µακροχρόνιας 

σύµβασης για τις υπό εξέταση εγκαταστάσεις, αφού η πρώτη περίοδος θα είναι 33 

χρόνια, µε περαιτέρω ανανεώσεις για άλλα 33 και µετά ακόµη 33 χρόνια.  

 

XΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Ο Νόµος προβλέπει ότι η Επιτροπή αξιολογεί µια συγκέντρωση η οποία εµπίπτει στο 

Νόµο, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η πράξη είναι συµβατή µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, πρέπει 

να αξιολογεί σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21 του Νόµου, κατά πόσο η συγκέντρωση 

παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση 

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε σηµαντική παρακώλυση 

του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού που ενδέχεται να προκληθεί από τη 

συγκέντρωση.    

Α. Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
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του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 

Η Επιτροπή θα προχωρήσει να αξιολογήσει τις οποιεσδήποτε συνέπειες της 

παρούσας πράξης συγκέντρωσης σε οριζόντιο επίπεδο, στη βάση των 

Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των 

οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων (εφεξής οι «Κατευθυντήριες 

Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις»)17. 

Μερίδια αγοράς και επίπεδο συγκέντρωσης  

Η Νέα Εταιρεία θα δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη 

φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, όλες οι Εταιρείες και µέτοχοι της Νέας 

Εταιρείας ανεξαιρέτως, ασχολούνται µέχρι στιγµής µε την αποθήκευση και διαχείριση 

υγραερίου στην περιοχή ∆ιυλιστηρίων Λάρνακας, µέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τους, στον τοµέα του υγραερίου. 

Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα η οποία θα συγχωνευτεί στα πλαίσια δηµιουργίας της 

Νέας Εταιρείας έχει οριζόντια σχέση. 

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι µε βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο 

πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, κατά την εισαγωγή του υγραερίου και προτού 

γίνει οποιαδήποτε άλλη διεργασία (όπως για παράδειγµα έλεγχος ποιότητας και 

διανοµή), είναι απαραίτητη η αποθήκευσή του. Το προϊόν πρέπει να εκφορτωθεί 

στην εγκατάσταση αποθήκευσης πριν διατεθεί προς πώληση. Συνεπώς, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι, αφού όλη η εισαγωγή υγραερίου θα πρέπει πρώτα να αποθηκεύεται 

προτού διανεµηθεί, δεν υπάρχει η παραµικρή πιθανότητα εξαρχής διανοµής του. Ως 

εκ τούτου, η υποδοµή αποθήκευσης είναι απαραίτητη για την εν λόγω 

δραστηριότητα. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των Εταιρειών που συλλέχθηκαν για σκοπούς 

αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, αυτές κατέχουν συνδυαστικά το 100% 

                                                             
17

 Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των οριζόντιων 
συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
µεταξύ των επιχειρήσεων (2004/C 31/03) 
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της αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει 

την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση 

κυλίνδρων, αφού είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση και 

χονδρική διάθεση υγραερίου. 

Το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των Εταιρειών στην Νέα Εταιρεία, στην 

αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, στην Κύπρο είναι σχεδόν 100%.  

Σηµειώνεται ότι υπάρχουν και οι αποθηκευτικού χώροι στην Πάφο της P & S LPG 

GAS LTD. Η P & S LPG GAS LTD ελέγχεται από τις εταιρείες Petrolina και Synergaz, 

και υπενοικιάζει τεµάχια γης από τη Synergaz τα οποία περιέχουν τρεις δεξαµενές 

αποθήκευσης υγραερίου. Σηµειώνεται ότι οι αποθηκευτικοί χώροι ανήκουν στη P & S 

LPG GAS LTD. Η P & S LPG GAS LTD ενοικιάζει αυτούς τους αποθηκευτικούς 

χώρους χωρητικότητας 600Μ.Τ. προς τους µετόχους της Petrolina και Synergaz. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η εν λόγω εταιρεία δηµιουργήθηκε 

από τις εταιρείες Petrolina και Synergaz, δηλαδή δύο από τις συµµετέχουσες στη 

Νέα Εταιρεία, µε σκοπό τη µείωση του κόστους µεταφοράς υγραερίου χύµα στην 

ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Πάφου, που λάµβανε χώρα µέσω µικρών φορτηγών. 

Με σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της διανοµής υγραερίου χύµα στην 

περιοχή και για να αποφεύγεται η ανάγκη των µικρών φορτηγών να ταξιδεύουν στην 

Λάρνακα από την Πάφο αρκετές φορές την εβδοµάδα για να φορτώσουν προϊόν, η 

εταιρεία P & S LPG Gas Limited προέβηκε στην ενοικίαση µικρού χώρου 

αποθήκευσης υγραερίου, διευκολύνοντας µε αυτό τον τρόπο την διανοµή υγραερίου. 

Ως εκ τούτου, αυτή η αποθήκευση δεν συνδέεται µε την εισαγωγή υγραερίου αλλά 

µόνο µε τη διανοµή. 

Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι, επειδή σύµφωνα µε τις Εταιρείες δεν υπάρχουν 

έσοδα από τη δραστηριότητα της αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, οι Εταιρείες άντλησαν πληροφορίες για τα µερίδια αγοράς τους στην εν 

λόγω αγορά από δραστηριότητες τους σε προηγούµενα ή επόµενα στάδια της εν 

λόγω αγοράς καθώς και από τα µεγέθη χωρητικότητας των αποθηκευτικών χώρων 

του καθενός. 

Λήφθηκαν υπόψη τα µερίδια αγοράς από την υφιστάµενη χωρητικότητα των 

αποθηκευτικών χώρων των Εταιρειών από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου είναι ολιγοπωλιακά διαρθρωµένη. Οι δύο 

µεγαλύτερες εταιρείες από πλευρά αποθηκευτικής ικανότητας καταλαµβάνουν 
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µερίδιο αποθηκευτικής ικανότητας πέραν του 50%, ενώ οι τρεις µεγαλύτερες εταιρείες 

πέραν του 80% της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας.  

Επιπρόσθετα, από τα πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει και το γεγονός ότι η Νέα 

Εταιρεία θα έχει σηµαντική µονοπωλιακή δύναµη, 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες 

συγκεντρώσεις, όσο µεγαλύτερο είναι το µερίδιο αγοράς µιας επιχείρησης, τόσο 

πιθανότερο είναι να διαθέτει ισχύ στην αγορά. Και όσο µεγαλύτερο είναι το άθροισµα 

µεριδίων αγοράς, τόσο πιθανότερο είναι η συγκέντρωση να οδηγήσει σε σηµαντική 

αύξηση της ισχύος στην αγορά. 

Βάσει των πιο πάνω, ο δείκτης Herfindahl-Hirschman (εφεξής ο «δείκτης ΗΗΙ») που 

χρησιµοποιείται για τη µέτρηση του βαθµού συγκέντρωσης µιας αγοράς υπολογίζεται 

στο 2.698 πριν την υλοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης. Μετά την 

υλοποίηση της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η Νέα Εταιρεία να κατέχει σχεδόν το 

100% της σχετικής αγοράς της αποθήκευσης υγραερίου και διαχείρισης υγραερίου, 

και ως εκ τούτου ο δείκτης ΗΗΙ αυξάνεται περίπου σε 10.000. Σύµφωνα µε τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, σε αυτό το επίπεδο του 

δείκτη ΗΗΙ δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι πιθανόν να διαπιστωθούν οριζόντια 

προβλήµατα ανταγωνισµού.  

Ως εκ τούτου, αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του δείκτη ΗΗΙ, η Επιτροπή καταλήγει 

ότι εγείρονται ανησυχίες αφού οδηγείται η εν λόγω αγορά σε µια ξεκάθαρα 

µονοπωλιακή κατάσταση. Σηµειώνεται και προστίθεται σε αυτό η σηµαντικότητα της 

δραστηριότητας αποθήκευσης του υγραερίου αφού 1) η αποθήκευση είναι 

απαραίτητη κατά την εισαγωγή, και 2) το µεγάλο κόστος δηµιουργίας αποθηκευτικών 

χώρων και η πρόσβαση σε αγκυροβόλιο και σε θαλάσσιους αγωγούς, συνθέτουν 

φραγµούς εισόδου στην αγορά χονδρικής προµήθειας υγραερίου. 

Πιθανές αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισµό 

Στη βάση των Κατευθυντήριων Γραµµών για οριζόντιες συγκεντρώσεις, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 22:  

«∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους οι οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται 

να εµποδίσουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή 

ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: 
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α) καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε µία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξηµένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να 

καταφύγουν σε συντονισµό της συµπεριφοράς τους (επιπτώσεις µη συντονισµένης 

συµπεριφοράς). 

β) µεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισµού ούτως ώστε επιχειρήσεις που 

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

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

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 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 (επιπτώσεις 

συντονισµένης συµπεριφοράς).». 

1. Αποτελέσµατα Μη Συντονισµένης Συµπεριφοράς 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, µια 

συγκέντρωση µπορεί να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό 

στην αγορά, καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε πελάτες.  

Το πλέον άµεσο αποτέλεσµα της συγκέντρωσης ενδέχεται να είναι ο περιορισµός του 

ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχουσών επιχειρήσεων καθότι τα εµπλεκόµενα 

µέρη δραστηριοποιούνταν στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και 

µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης η δραστηριότητα αυτή θα µεταφερθεί στη 

Νέα Εταιρεία, µε αποτέλεσµα αυτή να κατέχει σχεδόν το 100% του µεριδίου αγοράς. 

Συνεπώς, η εν λόγω συγκέντρωση θα εξαλείψει πλήρως τις οποιεσδήποτε 

ανταγωνιστικές πιέσεις στην εν λόγω επηρεαζόµενη αγορά. Ο περιορισµός αυτών 

των ανταγωνιστικών πιέσεων θα µπορούσε να οδηγήσει σε σηµαντικές αυξήσεις 

τιµών καθώς και την ανάπτυξη άλλων καταχρηστικών συµπεριφορών. Για 

παράδειγµα, εάν πριν από τη συγκέντρωση µια από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

προχωρούσε σε αύξηση των τιµών της στη χονδρική διάθεση υγραερίου, θα έχανε 

ένα µερίδιο από τις πωλήσεις των προϊόντων της, τις οποίες θα κέρδιζε µια άλλη από 

τις συµµετέχουσες Εταιρείες. Η παρούσα συγκέντρωση αφαιρεί αυτή την 

ανταγωνιστική πίεση. 

Επιπρόσθετα, η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας θα οδηγήσει σε καταµερισµό της 

αγοράς χονδρικής αγοράς υγραερίου καθότι θα είναι συγκεκριµένος ο αποθηκευτικός 

χώρος της κάθε µιας Εταιρείας και βάσει του χώρου της αυτού, που επισηµαίνεται ότι 
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θα γνωρίζουν και οι υπόλοιπες Εταιρείες, θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά 

υγραερίου. 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις: 

“..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 συγκέντρωσεων 

διευκρινίζει ότι όλες οι συγκεντρώσεις µε τέτοιου είδους επιπτώσεις µη συντονισµένης 

συµπεριφοράς πρέπει επίσης να κηρύσσονται ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.» 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να εξετάσει τα τυχόν αποτελέσµατα µη συντονισµένης 

συµπεριφοράς υπό το πρίσµα ορισµένων παραγόντων οι οποίοι µεµονωµένα δεν 

είναι κατ' ανάγκη αποφασιστικοί.18 

Α) Μεγάλα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

Αναφορικά µε τον εν λόγω παράγοντα, η Επιτροπή αναφέρει ότι στην προκείµενη 

υπόθεση το µερίδιο αγοράς της Νέας Εταιρείας που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση θα είναι σχεδόν 100%. Σηµειώνεται ότι υπόλοιπο µερίδιο 

αποθηκευτικού χώρου (στην Πάφο) το κατέχουν δύο από τις συµµετέχουσες στη Νέα 

Εταιρεία. Συνεπώς, η Νέα Εταιρεία θα διαθέτει σχεδόν µονοπωλιακή δύναµη και άρα 

το άθροισµα µεριδίων αγοράς από τη συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δηµιουργία 

δεσπόζουσας θέσης, µε µεγάλη ισχύ στην αγορά.  

Επιπρόσθετα, αφού οι Εταιρείες θα έχουν αποθηκευτικό χώρο σύµφωνα µε τη 

συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφαλαίο της Νέας Εταιρείας, το γεγονός αυτό θα 

οδηγήσει σε κατανοµή των µεριδίων αγοράς των Εταιρειών στη χονδρική αγορά 

υγραερίου καθότι θα είναι συγκεκριµένος ο αποθηκευτικός χώρος της κάθε µιας 

Εταιρείας που θα µπορεί να χρησιµοποιήσει για τη δραστηριοποίηση της και µε 

αυτόν τον τρόπο θα κλειδώσουν µακροχρόνια τα µερίδια αγοράς τους στις αγορές 

επόµενου και προηγούµενου σταδίου, απαλείφοντας και εξουδετερώνοντας 

οποιαδήποτε δυνατότητα ή κίνητρα ανταγωνισµού µεταξύ τους για τη διάρκεια της 

ενοικίασης του χώρου στο Βασιλικό.  

                                                             
18

 Βλ. παρ. 24-38 των Κατευθυντήριων Γραµµών για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων. 



52 

 

Ως προς τούτο, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισαν 

οι Εταιρείες, µε την υλοποίηση της παρούσα πράξης διαφοροποιείται σε µικρό βαθµό 

η χωρητικότητα των υφιστάµενων αποθηκευτικών τους χώρων σε σύγκριση µε τη 

χωρητικότητα που θα έχουν στη Νέα Εταιρεία, η οποία βασίζεται στη συµµετοχή τους 

στο µετοχικό της κεφάλαιο. Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει την υφιστάµενη 

χωρητικότητα αποθηκευτικών χώρων που έχει η κάθε Εταιρεία και τη χωρητικότητα 

την οποία θα έχει στη Νέα Εταιρεία: 

Εταιρεία Ποσοστό 

υφιστάµενης 

χωρητικότητας σε 

σχέση µε το 

σύνολο της αγοράς 

αποθήκευσης 

υγραερίου 

Συµµετοχή 

στο µετοχικό 

κεφάλαιο της 

Νέας 

Εταιρείας 

Ποσοστό νέας 

χωρητικότητας στη 

Νέα Εταιρεία 

ΕΠΚ […]% […] […]% 

Petrolina […]% […] […]% 

Synergaz […]% […] […]% 

Intergas […]% […] […]% 

 

Β) Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις είναι άµεσοι ανταγωνιστές 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, µία 

συγκέντρωση έχει λιγότερες πιθανότητες να παρακωλύσει σηµαντικά τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 

θέσης, όταν υπάρχουν πολλές δυνατότητες υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων 

των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και εκείνων που προσφέρουν οι ανταγωνιστές 

τους. Όσο µεγαλύτερη είναι η δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων 

των συµµετεχουσών εταιρειών, τόσο πιθανότερο είναι να αυξήσουν σηµαντικά τις 

τιµές τους. Στην παρούσα συγκέντρωση, ο αποθηκευτικός χώρος της κάθε Εταιρείας 

χρησιµοποιείτο από την εκάστοτε Εταιρεία για δραστηριοποίησή της στη χονδρική 

ή/και λιανική αγορά υγραερίου και δεν ενοικιαζόταν προς τρίτους. Οι Εταιρείες όµως 

είναι άµεσοι ανταγωνιστές στην κάτωθι αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, της χονδρική διάθεσης υγραερίου που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι 

οµοιογενές και δεν υπάρχει τρόπος διαφοροποίησης του.  
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Ως εκ τούτου, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις είναι άµεσοι ανταγωνιστές, στην 

αποθήκευση και διαχείριση αλλά και στη χονδρική διάθεση υγραερίου, αφού δεν 

δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία και δεν υπάρχουν δυνατότητες υποκατάστασης του 

προϊόντος αυτού. Συνεπώς, η Νέα Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση 

θα είναι πιθανώς σε θέση να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθώς θα έχει 

µονοπωλιακή δύναµη.  

Γ) Οι πελάτες έχουν περιορισµένες δυνατότητες αλλαγής προµηθευτή 

Οι πελάτες των Εταιρειών θα αντιµετωπίσουν  δυσκολίες στην εξεύρεση άλλων 

προµηθευτών, επειδή δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί προµηθευτές και ως εκ 

τούτου, επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από πιθανές αυξήσεις στις τιµές και η 

συγκέντρωση µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα τους να προστατευτούν έναντι 

πιθανών αυξήσεων. 

Κάποιες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο επόµενο στάδιο της 

χονδρικής διάθεσης υγραερίου εξέφρασαν την άποψη ότι η Νέα Εταιρεία η οποία θα 

κατέχει σηµαντική µονοπωλιακή ισχύ στην αγορά, θα εκµεταλλευτεί τη θέση της, είτε 

µέσω των τιµών είτε µέσω άλλων παραµέτρων του ανταγωνισµού. Λόγω της µη 

ύπαρξης εναλλακτικών προµηθευτών, οι αυξήσεις που θα προκληθούν ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας της Νέας Εταιρείας, είτε άµεσα είτε έµµεσα, θα 

µετακυλήσουν στους πελάτες της ή και στους λοιπούς πελάτες των ιδρυτικών 

Εταιρειών. Μια τέτοια εξέλιξη προφανώς θα έχει βλαπτικές συνέπειες για τα 

συµφέροντα και την ευηµερία των καταναλωτών, οι οποίοι θα κληθούν να 

καταβάλλουν υψηλότερη τιµή για τις ίδιες υπηρεσίες/προϊόντα.  

∆) Οι ανταγωνιστές δεν είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά τους αν 

αυξηθούν οι τιµές και  

Ε) Η οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι σε θέση να 

εµποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών 

Στην προκείµενη περίπτωση η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Νέα Εταιρεία θα έχει 

συγκεκριµένη χωρητικότητα και για να υφίσταται η όποια δυνατότητα για την 

οποιαδήποτε δραστηριότητα δυνητικών ανταγωνιστών, θα πρέπει µε βάση την 

παράγραφο 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων να δοθεί έγκριση από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας και νοουµένου ότι υπάρχουν διαθέσιµοι αποθηκευτικοί 

χώροι που δεν χρησιµοποιούνται από τους µετόχους.  
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Με βάση τις θέσεις των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, η Νέα Εταιρεία θα 

δηµιουργήσει εγκαταστάσεις µε συνολική χωρητικότητα 4.000 Μ.Τ. µε ενδεχόµενη 

αύξηση στους 8.000 Μ.Τ.. Σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες των εµπλεκοµένων 

µερών στη Νέα Εταιρεία θα υπάρχει πλεόνασµα αποθηκευτικών χώρων 470 Μ.Τ. 

(νοουµένου ότι δεν το χρειάζονται οι Εταιρείες). Επίσης επισηµαίνεται ότι, µε βάση τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, ένεκα του γεγονότος ότι η συνολική ζήτηση υγραερίου 

στην κυπριακή αγορά δεν υπερβαίνει τους 50.000 Μ.Τ. περίπου ετησίως, αυτό 

καθιστά ασύµφορη και µη βιώσιµη την επένδυση για κατασκευή και διαχείριση νέου 

τερµατικού για την αποθήκευση και άρα καθιστά ενδεχοµένως την οποιαδήποτε 

πρόθεση δυνητικού ανταγωνιστή να κατασκευάσει δικό του αποθηκευτικό χώρο 

υγραερίου ασύµφορη. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, η αποθήκευση του υγραερίου 

είναι απαραίτητη για µια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα, λόγω 

του ότι το υγραέριο πρέπει να εκφορτωθεί από τα δεξαµενόπλοια σε ειδικά 

διαµορφωµένους αποθηκευτικούς χώρους, σύµφωνα µε τις πρόνοιες σχετικών 

νοµοθεσιών. 

Η Νέα Εταιρεία πιθανώς να εµποδίζει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό 

καθώς ενδεχοµένως να είναι σε θέση και να έχει τα κίνητρα να δυσχεράνει την είσοδο 

ή και επέκταση των δραστηριοτήτων δυνητικών ανταγωνιστών της ή µε άλλο τρόπο 

να περιορίσει την ικανότητα των δυνητικών αντίπαλων της (αφού τώρα δεν 

δραστηριοποιούνται άλλοι στην αγορά), να την ανταγωνιστούν στην αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθώς θα είναι η µόνη επιχείρηση µε 

αποθηκευτικούς χώρους και παρεµφερή υποδοµές.  

Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 

τοµέα. 

ΣΤ) Η συγκέντρωση καταργεί έναν σηµαντικό παράγοντα ανταγωνισµού 

Στην προκείµενη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, η συγκέντρωση θα καταργήσει 

πλήρως τον ανταγωνισµό στην επηρεαζόµενη αγορά οριζόντιου επιπέδου αφού 

δηµιουργείται µία επιχείρηση µε µονοπωλιακή θέση.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της πλήρης διερεύνησης, υπάρχει η άποψη ότι η δηµιουργία 

µονοπωλίου στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου και η εξάλειψη κάθε 

ανταγωνιστικής πίεσης µεταξύ των υφιστάµενων ανταγωνιστών εντός αυτής, αφού οι 

τελευταίοι θα είναι πλέον συνέταιροι στη Νέα Εταιρεία, σε συνδυασµό µε την 

ακολούθως αποδεικνυόµενη αύξηση των εµποδίων εισόδου και αποδυνάµωση της 
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διαπραγµατευτικής δύναµης των αγοραστών, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει 

αυξητική πίεση στην τιµολογιακή πολιτική που θα εφαρµόσει η Νέα Εταιρεία ή και τα 

τέλη αυτής σε αγορές επόµενων σταδίων. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα της υπό 

κρίση πράξης συγκέντρωσης δεν περιορίζονται στην ενίσχυση της θέσης των 

ιδρυτικών Εταιρειών, αλλά έχουν περαιτέρω προεκτάσεις σχετιζόµενες µε την 

εξασθένιση της διαπραγµατευτικής δύναµης των πελατών τους, την εξάλειψη του 

δυνητικού ανταγωνισµού και τη στρέβλωση της λειτουργίας των αγορών επόµενου 

σταδίου. 

2. Αποτελέσµατα Συντονισµένης Συµπεριφοράς 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, σε ορισµένες 

αγορές, λόγω της διάρθρωσης 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.  

Στην παρούσα περίπτωση, λόγω του ότι οι Εταιρείες κατέχουν το 100% της αγοράς 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου δεν τίθεται θέµα συντονισµού µε 

ανταγωνιστές αφού αυτοί δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου, το εν λόγω θέµα δεν θα 

εξεταστεί περαιτέρω.  

 

Αντισταθµιστική ισχύς των αγοραστών 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, ακόµα και 

επιχειρήσεις µε πολύ υψηλά µερίδια αγοράς ενδέχεται να µην είναι σε θέση, µετά τη 

συγκέντρωση, να παρακωλύσουν αισθητά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, ιδίως 

να ενεργούν σε σηµαντικό βαθµό ανεξάρτητα από τους πελάτες τους, αν οι πελάτες 

τους διαθέτουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ η οποία: 

«Στο πλαίσιο αυτό, ως αντισταθµιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να νοείται η 

διαπραγµατευτική ισχύς που έχει ο αγοραστής έναντι του πωλητή στις εµπορικές 

διαπραγµατεύσεις λόγω του µεγέθους του, της εµπορικής του σηµασίας για τον 

πωλητή και της ικανότητας του να στραφεί σε εναλλακτικούς προµηθευτές.» 
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Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/Aer Lingus19 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέγραψε ότι οι πελάτες των συµµετεχουσών επιχειρήσεων δεν είχαν 

αντισταθµιστική ισχύ, καθότι είχαν περιορισµένη ή καµία δυνατότητα να αλλάξουν 

προµηθευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε ότι η πράξη θα µείωνε σηµαντικά 

την ικανότητα των πελατών για εναλλαγή µεταξύ των διαφόρων προµηθευτών, διότι:  

«it would not only reduce the number of alternative airlines to whom they could turn 

in case of a price increase post-merger, but would also remove the possibilities to 

switch for customers entirely on many routes».  

Όπως σηµειώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συγκεκριµένη υπόθεση, σε 22 

διαδροµές η συγχώνευση θα δηµιουργούσε µονοπώλιο και σε 9 άλλες διαδροµές θα 

µειωνόταν ο αριθµός των εναλλακτικών λύσεων από 3 σε 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι πελάτες θα ήταν: 

«particularly vulnerable to price increases in the present case since they would have 

no or very limited possibilities to switch to other suppliers on almost all affected 

routes and no buyer power to offset such price increases.» 

Στην παρούσα υπόθεση, οι µόνοι υφιστάµενοι πελάτες της Νέας Εταιρείας θα είναι οι 

Εταιρείες που είναι µέτοχοι της. ∆εν υπάρχει άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται 

στις αγορές εισαγωγής ή/και χονδρικής διάθεσης υγραερίου, οπόταν οι Εταιρείες 

είναι αυτή τη στιγµή οι µόνες που θα ενοικιάσουν άµεσα χώρο στις εγκαταστάσεις της 

Νέας Εταιρείας. 

Σε περίπτωση δυνητικού ανταγωνιστή των Εταιρειών ο οποίος θα εισέλθει στις 

αγορές εισαγωγής ή/και χονδρικής διάθεσης υγραερίου και θα πρέπει αναγκαστικά 

να ενοικιάσει χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ο νέος αυτός παίκτης 

δεν θα έχει τη δύναµη να απειλήσει σοβαρά τη Νέα Εταιρεία ότι θα καταφύγει µέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε εναλλακτικές πηγές χώρου αποθήκευσης, αν η Νέα 

Εταιρεία αποφασίσει ότι είναι διαθετιµένη να αυξήσει τις τιµές της ή να εφαρµόσει 

άλλους δυσµενείς όρους. Ο λόγος για αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 

πληθώρα προµηθευτών αφού µόνο οι Εταιρείες οι οποίες θα κατέχουν περίπου το 

100% της σχετικής αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου 

δραστηριοποιούνται στην αγορά. Επιπλέον, το προϊόν αυτό είναι εισαγόµενο και 

έρχεται στην Κύπρο µε πλοία και δεν µπορεί κάποιος να το προµηθευτεί άµεσα. Ούτε 

µπορεί ο πελάτης να απειλήσει τον προµηθευτή ότι θα προχωρήσει σε κάθετη 

                                                             
19

 Υπόθεση COMP/M.4439, Ryaian/Aer Lingus, 27/6/2007. 
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ολοκλήρωση, καθότι για την εισαγωγή του απαιτείται αποθήκευση πριν τη διανοµή 

και οι ίδιες οι Εταιρείες ισχυρίζονται ότι είναι οικονοµικά ασύµφορο να δηµιουργηθούν 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης από µια εταιρεία, λόγω του µικρού µεγέθους της 

αγοράς της Κύπρου. Προς τούτο, αναφέρεται ενδεικτικά ότι η αποθηκευτική 

ικανότητα της Νέα Εταιρείας, σύµφωνα µε τις Εταιρείες υπερκαλύπτει τις ανάγκες 

ολόκληρης της αγοράς και η δηµιουργία ή/και πρόσβαση σε ορισµένες ουσιώδεις 

υποδοµές και/ή διευκολύνσεις είναι απαραίτητες για τη µεταφορά υγραερίου στα 

τερµατικά αποθήκευσης (π.χ. αγκυροβόλια, θαλάσσιοι και χερσαίοι αγωγοί 

µεταφοράς υγραερίου, διακλαδώσεις αγωγών/σωληνώσεων µεταφοράς υγραερίου). 

Τονίζεται ότι, τυχόν είσοδος οποιουδήποτε νέου ανταγωνιστή στην αγορά της 

αποθήκευσης υγραερίου δεν θα είναι σε τέτοια κλίµακα που να µπορεί να ασκήσει 

ουσιαστική ανταγωνιστική πίεση και να περιορίσει/µετριάσει τα κίνητρα 

εκµετάλλευσης της µονοπωλιακής ισχύος της Νέα Εταιρείας. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τη χονδρική πώληση υγραερίου, σύµφωνα µε τα όσα 

απέστειλαν οι πελάτες των Εταιρειών, ο κάθε πελάτης δεν έχει αντισταθµιστική 

αγοραστική ισχύ για τους ίδιους λόγους που ισχύουν στην αγορά αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, ήτοι το γεγονός ότι µόνο οι Εταιρείες δραστηριοποιούνται 

στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου. Εποµένως, η δραστηριοποίηση της 

Κοινοπραξίας θα έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της δύναµης των αγοραστών 

στη σχετική αγορά χονδρικής πώλησης υγραερίου, καθώς οι τελευταίοι δεν θα έχουν 

καµία άλλη άµεση και ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή για αποθήκευση ή και 

προµήθεια υγραερίου, ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας µονοπωλιακής διάρθρωσης 

από την πλευρά της προσφοράς. Ως εκ τούτου, δε θα υφίσταται καµία 

αντισταθµιστική ισχύς απέναντι στις αποφάσεις και στην πολιτική της Κοινοπραξίας. 

Τα πιο πάνω υποστηρίζονται και από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα. 

Είσοδος στην αγορά 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, όταν η 

είσοδος στην αγορά είναι αρκετά εύκολη, η συγκέντρωση δεν είναι πιθανόν να 

δηµιουργήσει σηµαντικούς κινδύνους για τον ανταγωνισµό.  

Για να εισέλθει µια επιχείρηση στην αγορά θα πρέπει να µην υπάρχουν σοβαρά 

εµπόδια εισόδου όπως νοµικοί φραγµοί, τεχνικά πλεονεκτήµατα από τις υπάρχουσες 

επιχειρήσεις, µη επικερδής αγορά, µακροχρόνιες συµβάσεις, δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, κ.ά. 
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Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/Aer Lingus20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέληξε ότι δεν ήταν εφικτή η είσοδος νέου παίκτη στην αγορά για τους ακόλουθους 

λόγους: 1) η δύναµη των συµµετεχουσών επιχειρήσεων ήταν πολύ µεγάλη για να 

µπορέσει κάποιος νέος παίκτης να τους ανταγωνιστεί, 2) υπήρχαν υψηλά κόστη και 

µεγάλο βαθµός ρίσκου για την είσοδο στην αγορά, 3) τα χαρακτηριστικά της 

Ιρλανδικής αγοράς, συµπεριλαµβανοµένου του µικρού της µεγέθους και της 

αποµακρυσµένης τοποθεσίας της, έκαναν άλλες αγορές πιο ελκυστικές για πιθανούς 

επενδυτές, 4) τον περιορισµό στην παραγωγική δυναµικότητα στο αεροδρόµιο του 

∆ουβλίνου και άλλων σχετικών αεροδροµίων, και 5) η ισχυρή θέση της νέας οντότητα 

στο αεροδρόµιο του ∆ουβλίνου, η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των 

αερολιµενικών υποδοµών. 

Επίσης, στην απόφαση της Lagardene/Natexis/VUP21 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφάσισε ότι η είσοδος νέας εταιρείας στην αγορά διανοµής βιβλίων δεν ήταν 

πιθανή λόγω του ύψους της επένδυσης που απαιτείτο (€10-€15 εκατοµµύρια) και του 

µικρού µεγέθους της αγοράς. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τις Εταιρείες, το κόστος εισόδου 

στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου είναι απαγορευτικό για κάποιο 

νεοεισερχόµενο αφού όλες υποστηρίζουν ότι δεν µπορεί να δραστηριοποιηθεί µια 

εταιρεία από µόνη της στην εν λόγω σχετική αγορά, λόγω του ύψους της επένδυσης 

και του µικρού µεγέθους της κυπριακής αγοράς.  

Επίσης, επισηµαίνεται από τις Εταιρείες ότι, µε βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

ένεκα του γεγονότος ότι οι συνολικοί όγκοι υγραερίου στην Κυπριακή αγορά δεν 

υπερβαίνουν τους 50.000 Μ.Τ. περίπου ετησίως, καθίσταται ασύµφορη και µη 

βιώσιµη η επένδυση για κατασκευή και διαχείριση νέου τερµατικού για την 

αποθήκευση και εµφιάλωση υγραερίου και άρα καθιστά ενδεχοµένως την 

οποιαδήποτε πρόθεση δυνητικού ανταγωνιστή να κατασκευάσει δικό του 

αποθηκευτικό χώρο υγραερίου ασύµφορη.  

Και άλλες εταιρείες θεωρούν ότι η λειτουργία πέραν της µιας εγκατάστασης 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου στην Κύπρο, θα καθιστούσε τις 

εγκαταστάσεις οικονοµικά µη βιώσιµες. Η µετακύληση του κόστους πολλαπλών 

επενδύσεων και λειτουργικών κόστων σε µια µικρή αγορά υγραερίου, θα έχει σαν 

αποτέλεσµα τη σοβαρή αύξηση της τιµής του υγραερίου στον τελικό καταναλωτή. 

                                                             
20

 Υπόθεση COMP/M.4439,  Ryaian/Aer Lingus, 27/6/2007. 
21

 Υπόθεση COMP/M.2978  Lagardene/Natexis/VUP, 7/1/2004. 
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Σύµφωνα µε τις Εταιρείες, δεν υπήρξε οποιαδήποτε είσοδος νέας επιχείρησης 

εισαγωγής υγραερίου τα τελευταία πέντε χρόνια, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν 

υπήρχε η δυνατότητα δηµιουργίας επιπρόσθετων αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. 

Με βάση τη συµφωνία της Κυβέρνησης και του ∆ήµου Λάρνακας κατά ή περί το 

2002, δυνάµει της οποίας συµφωνήθηκε η αποµάκρυνση των εγκαταστάσεων 

πετρελαιοειδών από την Λάρνακα και η µεταφορά τους στην περιοχή του Βασιλικού, 

είναι καίριο να σηµειωθεί ότι δεν έχουν δηµιουργηθεί έκτοτε άλλοι χώροι 

αποθήκευσης (καύσιµου ή υγραερίου) στη Λάρνακα. 

Επιπρόσθετοι παράγοντες που ενδεχόµενα επηρεάζουν την είσοδο στην αγορά, 

εκτός από το κόστος της επένδυσης, το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά ψηλό 

(εγκαταστάσεις, αγορά κυλίνδρων, αγορά βυτιοφόρων, εκπαίδευση προσωπικού, 

µελέτες, συστήµατα ασφαλείας, κοκ), είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών 

καθώς και η συµµόρφωση µε αριθµό νοµοθεσιών, οδηγιών και κανονισµών όπως, οι 

Κώδικες Πρακτικής για την αποθήκευση, εγκατάσταση και πυροπροστασία 

αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου που εκδίδονται από το Τµήµα 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, εξακολουθεί να υπάρχει ένα διαθέσιµο 

βιοµηχανικό οικόπεδο  στην ΕΒΠΒ για εγκαταστάσεις υγραερίου (Αρ. 1c έκτασης 

18.000 m2) που δεν έχει προσφερθεί. Το Υπουργείο ΕΕΒΤ προτίθεται να επεκτείνει 

την ΕΒΠΒ και προς το σκοπό αυτό έχει ήδη τροχοδροµήσει τη σχετική διαδικασία. 

Πέραν αυτού, κάποιος δυνητικός παίκτης στην αγορά θα µπορούσε να εξασφαλίσει 

γη σε κάποια άλλη βιοµηχανική ζώνη/ περιοχή ή αλλού στην Κύπρο, και αφού 

εκδώσει τις σχετικές άδειες να προχωρήσει στην κατασκευή τερµατικού υγραερίου.  

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο ΕΕΒΤ, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολεοδοµίας και 

Οικήσεως, προωθεί τη δηµιουργία και 2ης Βιοµηχανικής Ζώνης για ενεργειακούς 

σκοπούς σε άλλη περιοχή. Η περιοχή αυτή θα πρέπει µεταξύ άλλων να είναι 

παραθαλάσσια, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε λιµενικές εγκαταστάσεις, το βάθος 

της θάλασσας στην περιοχή να είναι κατάλληλο, η µορφολογία της ικανοποιητική και 

να είναι αποµακρυσµένη από άλλου είδους αναπτύξεις (οικιστικές, τουριστικές, 

κατοικίες, κτλ.). Στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχουν εντοπιστεί κάποιες περιοχές οι 

οποίες ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τα περισσότερα από τα πιο πάνω 

χαρακτηριστικά και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό και 

αναµένεται από το Υπουργείο ΕΕΒΤ να εκπονηθεί µελέτη για την επιλογή της 

καταλληλότερης, υπό τις περιστάσεις, περιοχής. 
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Όσον αφορά τους τεχνικούς φραγµούς εισόδου, σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, 

στο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού δεν υπάρχει πρόνοια για κατασκευή 

2ου αγκυροβολίου και αγωγών µεταφοράς υγραερίου, αφού θεωρήθηκε ότι όλες οι 

µελλοντικές εγκαταστάσεις θα µπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ίδιες υποδοµές 

(λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι όλες οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα είναι 

συγκεντρωµένες στην ίδια περιοχή). Βέβαια, το Υπουργείο ΕΕΒΤ ανέφερε πως 

θεωρητικά, θα µπορούσε να κατασκευαστεί 2ο αγκυροβόλιο ή να χρησιµοποιηθεί το 

Λιµάνι του Βασιλικού και επιπρόσθετοι αγωγοί για εξυπηρέτηση άλλων εταιρειών 

υγραερίου. Αναφορικά µε τη χρήση του Λιµανιού του Βασιλικού, η επιλογή αυτή έχει 

πρακτικές δυσκολίες εφαρµογής, αφού θα πρέπει να σταµατούν οι άλλες εργασίες 

εντός του λιµανιού κατά τη φορτοεκφόρτωση υγραερίου για σκοπούς ασφαλείας. 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος για άλλες λιµενικές εγκαταστάσεις, 

ενώ άλλη όδευση για τους αγωγούς θα είναι δύσκολο να βρεθεί.  

Το Υπουργείο ΕΕΒΤ σηµειώνει επίσης ότι, το υψηλό κόστος που απαιτείται σε 

συνάρτηση µε το µέγεθος της τοπικής αγοράς υγραερίου και της συχνότητας 

παραλαβής υγραερίου, δεν δικαιολογούν την κατασκευή 2ου αγκυροβολίου και 

επιπρόσθετων αγωγών. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η προσέλκυση νέου παίκτη 

στην αγορά προβλέπεται δύσκολη εν όψει µάλιστα της ύπαρξης φραγµών εισόδου µε 

αποτέλεσµα την αύξηση των τιµών. Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της 

αγοράς και η πιθανή συρρίκνωση της δεν καθιστά ελκυστική την είσοδο νέου παίκτη. 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, στις εγκαταστάσεις της Νέας Εταιρείας, οι Εταιρείες θα 

δικαιούνται τόσο αποθηκευτικό χώρο όσο και µερίδιο συµµετοχής τους στην Νέα 

Εταιρεία. Σύµφωνα µε τη Συµφωνία Μετόχων, µόνο σε περίπτωση που µια από τις 

Εταιρείες δεν επιθυµεί να χρησιµοποιήσει όλη τη διαθέσιµη για εκείνη χωρητικότητα, 

η Νέα Εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια να την προσφέρει σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, µε βάση όρους που θα αποφασιστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την είσοδο νέου παίκτη στην αγορά χονδρικής διάθεσης 

υγραερίου ακόµα πιο δύσκολη αφού θα πρέπει να αποταθεί στο µοναδικό πάροχο 

χώρου αποθήκευσης υγραερίου, ήτοι τη Νέα Εταιρεία, κάτω από τις πιο πάνω 

αναφερόµενες συνθήκες.  

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, σε περίπτωση αύξησης 

ζήτησης από υφιστάµενους πελάτες ή/και νέους υπάρχει πρόνοια στον αρχικό 

σχεδιασµό του έργου για αύξηση των αποθηκευτικών χώρων. Εντούτοις, η Επιτροπή 
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σηµειώνει ότι η αύξηση των αποθηκευτικών χώρων δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η 

λύση στο πρόβληµα πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου 

λαµβάνοντας υπόψη το ύψος της επένδυσης που χρειάζεται για τη δηµιουργία 

αποθηκευτικών χώρων υγραερίου αλλά και το ότι η Νέα Εταιρεία δεν θα προστρέξει 

ή δεν θα δύναται (οικονοµικά) να επενδύσει πολλά κεφάλαια για να διευκολύνει και 

να βοηθήσει ανταγωνιστές των Εταιρειών να εισέλθουν στη χονδρική αγορά 

προµήθειας υγραερίου. 

Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας  

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις αναφέρουν ότι꞉ 

«Από τις συγκεντρώσεις ενδέχεται να προκύψουν διάφορες µορφές βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας που µπορεί να οδηγήσουν σε µείωση των τιµών ή σε άλλα 

οφέλη για τους καταναλωτές. Για παράδειγµα, η εξοικονόµηση κόστους όσον αφορά 

την παραγωγή ή τη διανοµή µπορεί να παράσχει στην οντότητα που προκύπτει από 

τη συγκέντρωση τη δυνατότητα και το κίνητρο να εφαρµόσει χαµηλότερες τιµές µετά 

την πραγµατοποίηση της.» 

Επιπρόσθετα, οι Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις αναφέρουν 

ότι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας ως συνέπεια της συγκέντρωσης είναι 

πιθανό να ενισχύσει την ικανότητα και τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει να 

ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει τον ανταγωνισµό προς όφελος των 

καταναλωτών. 

Ως προς τούτο, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν στοιχεία 

αναφορικά µε το µέγεθος, τον τρόπο, την πιθανότητα και το χρονοδιάγραµµα των 

ενδεχόµενων βελτιώσεων της αποτελεσµατικότητας και πως οι εν λόγω βελτιώσεις 

θα επιτευχθούν και γιατί είναι συνδεδεµένες µε την υπό αναφορά πράξη 

συγκέντρωσης. 

Οι Εταιρείες όσον αφορά το θέµα αυτό εστιάστηκαν στο γεγονός ότι αναγκάζονται να 

µετακινηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις που έχει η εκάστοτε Εταιρεία στη 

Λάρνακα, λόγω του ∆ιατάγµατος και αναφέρθηκαν γενικά στα οφέλη που 

προκύπτουν από τη δηµιουργία εγκαταστάσεων από τις τέσσερις µαζί Εταιρείες. 

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση της συγκέντρωσης, λόγω του µικρού µεγέθους 

της τοπικής αγοράς και του ψηλού απαιτούµενου κεφαλαιουχικού κόστους, 
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διαφάνηκε, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες µετά από Μελέτη ότι, η µόνη βιώσιµη 

επιλογή µεταστέγασης των εγκαταστάσεων υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό 

ήταν εφικτή µέσω της δηµιουργίας κοινού τερµατικού. Σηµειώνεται ότι το ∆ιάταγµα 

δεν αναφέρει οπουδήποτε τη δηµιουργία τέτοιας κοινής επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι 

Εταιρείες αποτάθηκαν µαζί στο Υπουργείο ΕΕΒΤ αναφορικά µε αίτηµα 

παραχώρησης συγκεκριµένου χώρου για ανέγερση εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

υγραερίου. 

Αξιολόγηση βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας  

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, η Επιτροπή 

συνεκτιµά κάθε τεκµηριωµένο επιχείρηµα σχετικά µε τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας. Για να καταλήξει η Επιτροπή ότι, λόγω των βελτιώσεων που 

επιφέρει η συγκέντρωση, δεν υπάρχει λόγος να κηρυχθεί ασυµβίβαστη µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, πρέπει να συνάγει ότι η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας ως συνέπεια της συγκέντρωσης είναι πιθανό να ενισχύσει την 

ικανότητα και τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από αυτή να ενεργεί κατά 

τρόπο ο οποίος προάγει τον ανταγωνισµό προς όφελος των καταναλωτών. Με τον 

τρόπο αυτό εξουδετερώνονται οι δυσµενείς για τον ανταγωνισµό επιπτώσεις που θα 

είχε διαφορετικά.  

Το κρίσιµο σηµείο κατά την αξιολόγηση της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας είναι 

ότι οι καταναλωτές δεν θα βρεθούν σε δυσµενέστερη θέση συνέπεια της 

συγκέντρωσης. Για τον σκοπό αυτό, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας πρέπει 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, να είναι 

ουσιώδης και έγκαιρη και κατά κανόνα να επωφελούνται οι καταναλωτές στις 

σχετικές αγορές όπου είναι πιθανό να προκύψουν προβλήµατα στον ανταγωνισµό. 

Οι µορφές βελτίωσης που πιθανόν να προκύψουν είναι, ανάµεσα σε άλλα, η 

εξοικονόµηση κόστους η οποία δύναται να παράσχει στην οντότητα που προκύπτει 

από τη συγκέντρωση τη δυνατότητα και το κίνητρο να εφαρµόσει χαµηλότερες τιµές 

µετά την πραγµατοποίησή της.  

Το κίνητρο της οντότητας που θα προκύψει από τη συγκέντρωση να µετακυλήσει τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στους καταναλωτές συνδέεται συνήθως µε την 

ύπαρξη ανταγωνιστικής πίεσης από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις στην αγορά και από 

δυνητικούς νέους ανταγωνιστές. Όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αρνητικών 

επιπτώσεων στον ανταγωνισµό, τόσο περισσότερο βέβαιη πρέπει να είναι η 

Επιτροπή ότι η επικαλούµενη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι ουσιώδης, 
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πιθανή να υλοποιηθεί και να µετακυλήσει επαρκώς στον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, 

η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι πιθανότερο να επηρεάσει την αξιολόγηση 

µιας συγκέντρωσης, όταν είναι ουσιώδης και εφόσον οι πιθανές αντιανταγωνιστικές 

επιπτώσεις που θα είχε διαφορετικά είναι µικρές. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις 

Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις: 

«Είναι πολύ απίθανο µια συγκέντρωση η οποία οδηγεί στη δηµιουργία θέσης που 

προσεγγίζει αυτή του µονοπωλίου ή σε ανάλογο επίπεδο ισχύος στην αγορά, να 

κηρυχθεί συµβατή µε την κοινή αγορά, µε το σκεπτικό ότι η βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας αρκεί για να αντισταθµίσει τις πιθανές αντιανταγωνιστικές της 

επιπτώσεις.» 

Η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση 

DONG/Elsam/Energi E222 όπου αναφέρεται ότι: 

“DONG has not set out an efficiency defense…. That would have made it possible for 

the Commission to verify whether the criteria laid down in the relevant provisions are 

met.”  

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις: 

«Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των 

προβληµάτων ανταγωνισµού, εφόσον προκύπτει άµεσα από την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση και δεν µπορεί να επιτευχθεί στον ίδιο βαθµό µε λιγότερο επιζήµιους για 

τον ανταγωνισµό εναλλακτικούς τρόπους». 

Στην απόφαση Inco/Falconbrideg23 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την ύπαρξη 

βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας, εντούτοις αποφάσισε ότι η βελτίωση αυτή δεν 

θα µετακυλύετο στους καταναλωτές στη σχετική αγορά όπου τα εµπλεκόµενα µέρη 

θα είχαν µια σχεδόν µονοπωλιακή θέση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσης, 

διαπίστωσε επίσης ότι παρόµοιες αποδόσεις θα µπορούσαν να έχουν επιτευχθεί µε 

µέσα λιγότερο περιοριστικά του ανταγωνισµού από µια πλήρη συγχώνευση. 

Η Επιτροπή στο σηµείο αυτό καταγράφει τη θέση διαφόρων εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του υγραερίου για δηµιουργία αποθηκευτικών 

χώρων από ανεξάρτητη εταιρεία, η οποία δεν δραστηριοποιείται στον εν λόγω τοµέα 

µε οποιονδήποτε τρόπο. 

                                                             
22

 Υπόθεση COMP/M.3868, DONG/Elsam/Energi E2, 14/3/2006. 
23

 Υπόθεση COMP/M. 4000, Inco/Falconbrideg, 4/7/2004. 
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Οι Εταιρείες, κατά την προκαταρτική αξιολόγηση, υπέβαλαν Μελέτη βιωσιµότητας 

της εταιρεία Positive, η οποία βασιζόταν σε στοιχεία του 2013. Στο πλαίσιο των 

διαπραγµατεύσεων στη βάση του άρθρου 33 του Νόµου, η Επιτροπή ανέφερε στις 

Εταιρείες ότι στην εν λόγω µελέτη δεν στοιχειοθετήτο ότι η µόνη βιώσιµη επιλογή 

µεταστέγασης των εγκαταστάσεων υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό είναι η 

δηµιουργία κοινού τερµατικού. Οι Εταιρείες στη συνέχεια, στις 21/7/2017, υπέβαλαν 

επικαιροποιηµένη Μελέτη της εταιρείας Positive Consulting Ltd ηµεροµηνίας Ιουλίου 

του 2017. 

Στην εν λόγω Μελέτη παρουσιάζονται υπολογισµοί αναφορικά µε τις κεφαλαιουχικές 

τους επενδύσεις στην Νέα Εταιρεία σε αντιπαραβολή µε αυτές τις οποίες θα είχε η 

κάθε εταιρεία σε περίπτωση που προχωρούσε από µόνη της στην ανέγερση 

αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. Συγκεκριµένα, καταγράφονται τα κεφαλαιουχικά 

κόστη σε σχέση µε την δηµιουργία τερµατικού αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, για τις περιπτώσεις ενοποιηµένης εγκατάστασης, µιας ανεξάρτητης 

εγκατάστασης και του συνόλου τεσσάρων ανεξάρτητων εγκαταστάσεων.  

Η Επιτροπή προέβηκε σε υπολογισµούς του κόστους κεφαλαιουχικών εξόδων ανά 

µετρικό τόνο, βάση της χωρητικότητας (σε Μ.Τ.) των εγκαταστάσεων, βάσει των 

στοιχείων που περιλαµβάνονται στην επικαιροποιηµένη Μελέτη της εταιρείας 

Positive του 2017. Από τους εν λόγω υπολογισµούς διαφαίνεται ότι το κόστος 

κεφαλαιουχικών εξόδων ανά µετρικό τόνο για την ενοποιηµένη εγκατάσταση 

συγκριτικά µε το κόστος ανά µετρικό τόνο για την ανεξάρτητη εγκατάσταση ή του 

συνόλου των τεσσάρων ανεξάρτητων εγκαταστάσεων, κυµαίνεται στο 35-40%. 

CAPEX Summary (in thousand EUR) Combined 

Facility 

Single 

Facility 

Total for four 

Facilities 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

Total CAPEX Cost (A) […] […] […] 
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Capacity (MT) (B) […] […] […] 

    

Cost per MT (A) / (B) €[…]/MT €[…]/MT €[…]/MT 

Όσον αφορά τα στοιχεία του λειτουργικού κόστους, παρατείθονται στη Μελέτη 

παρόµοιοι υπολογισµοί µε τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Συγκεκριµένα, 

καταγράφονται τα λειτουργικά κόστη σε σχέση µε τη δηµιουργία τερµατικού 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, για τις περιπτώσεις ενοποιηµένης 

εγκατάστασης, µιας ανεξάρτητης εγκατάστασης και του συνόλου τεσσάρων 

ανεξάρτητων εγκαταστάσεων.  

Η Επιτροπή προέβηκε σε υπολογισµούς του λειτουργικού κόστους 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους προσωπικού) ανά µετρικό τόνο, βάση της 

ποσότητας διακίνησης υγραερίου (σε Μ.Τ.) στις εγκαταστάσεις, στη βάση των 

στοιχείων της επικαιροποιηµένης Μελέτης της εταιρείας Positive του 2017. Από τους 

εν λόγω υπολογισµούς διαφαίνεται ότι το κόστος κεφαλαιουχικών εξόδων ανά 

µετρικό τόνο για την ενοποιηµένη εγκατάσταση συγκριτικά µε το κόστος ανά µετρικό 

τόνο για την ανεξάρτητη εγκατάσταση ή του συνόλου των τεσσάρων ανεξάρτητων 

εγκαταστάσεων, είναι γύρω στο 50%. 

OPEX Summary (including Payroll 

cost) (in thousand EUR) 

Combined 

Facility 

Single 

Facility 

Total for four 

Facilities 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 

[…] […] […] […] 
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Ποσότητα διακίνησης […] […]24 […] 

    

Cost per MT (A) / (B) €[…]/MT €[…]/MT €[…]/MT 

Από τα πιο πάνω συµπεραίνεται ότι τόσο το κόστος κεφαλαιουχικών εξόδων όσο και 

το λειτουργικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους προσωπικού) 

παρουσιάζονται χαµηλότερα στην περίπτωση της ενιαίας εγκατάστασης σε σχέση µε 

την ανεξάρτητη εγκατάσταση ή το σύνολο τεσσάρων ανεξάρτητων εγκαταστάσεων.  

Το χαµηλότερο κεφαλαιουχικό και λειτουργικό κόστος ανά µετρικό τόνο στο στάδιο 

της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, το οποίο είναι αποτέλεσµα 

αποδοτικοτήτων (efficiencies) και οικονοµιών κλίµακας (economies of scale), µπορεί 

να αποφέρει, µε κοστοστρεφή πολιτική τιµολόγησης, η οποία δεν θα αποβλέπει στην 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της συγκέντρωσης µέσω υπερβολικής 

τιµολόγησης (excessive pricing), όφελος προς τους καταναλωτές, µέσω προσφοράς 

χαµηλότερων τιµών, σε σχέση µε τις επιλογές δηµιουργίας ανεξάρτητων 

εγκαταστάσεων. 

Συµπέρασµα 

Η παρούσα συγκέντρωση δύναται να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου 

υγραερίου, καταργώντας σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις, καθότι οι Εταιρείες είναι 

οι µόνες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά στην οποία υπάρχουν 

υψηλοί φραγµοί εισόδου, µέσω της Νέας Εταιρείας και επιπρόσθετα, η Petrolina και 

η Synergaz µέσω της εταιρείας τους που κατέχει αποθηκευτικούς χώρους στην 

Πάφο. Ο περιορισµός αυτών των ανταγωνιστικών πιέσεων θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε σηµαντικές αυξήσεις τιµών στη σχετική αγορά µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε εταιρεία η οποία θέλει να εισέλθει στον τοµέα υγραερίου στην Κύπρο 

να αναγκάζεται να πληρώνει ψηλές τιµές για αποθηκευτικούς χώρους, αν η Νέα 

Εταιρεία αποφασίσει ότι υφίστανται χώροι προς ενοικίαση. 

Ως εκ τούτου, η Νέα Εταιρεία δύναται να έχει την ικανότητα και τα κίνητρα να 

δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών 

ανταγωνιστών της. 

                                                             
24

 […] 
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Ως εκ των ανωτέρω υφίσταται σοβαρό ενδεχόµενο σηµαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης. 

Εντούτοις, η Επιτροπή τονίζει ότι, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία που απέστειλαν 

οι Εταιρείες, τόσο το κόστος κεφαλαιουχικών εξόδων όσο και το λειτουργικό κόστος 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους προσωπικού) παρουσιάζονται χαµηλότερα 

στην περίπτωση της ενιαίας εγκατάστασης σε σχέση µε ανεξάρτητη εγκατάσταση της 

κάθε εταιρείας ή το σύνολο τεσσάρων ανεξάρτητων εγκαταστάσεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι Εταιρείες έχουν διαταχθεί βάσει του 

∆ιατάγµατος να µετακινηθούν από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις τους στη Λάρνακα 

και στη βάση των στοιχείων που υπέβαλλαν οι Εταιρείες, η Επιτροπή κρίνει ότι η 

δηµιουργία της Νέας Εταιρείας αναµένεται να επιτύχει εξοικονοµήσεις 

κεφαλαιουχικών και λειτουργικών κόστων όταν συγκριθεί µε το ενδεχόµενο η κάθε 

εταιρεία να προβεί σε επένδυση για δηµιουργία νέων δικών της αποθηκευτικών 

χώρων. 

Β. Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση 

των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του 

Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή θα προχωρήσει να αξιολογήσει τις οποιεσδήποτε συνέπειες της 

παρούσας πράξης συγκέντρωσης σε µη οριζόντιο επίπεδο, στη βάση των 

Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των µη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ των επιχειρήσεων (εφεξής οι «Κατευθυντήριες 

Γραµµές για κάθετες συγκεντρώσεις»)25. 

Μερίδια αγοράς και επίπεδο συγκέντρωσης  

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, στην προκείµενη περίπτωση, η Νέα Εταιρεία θα 

δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η 

οποία συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων. Η Επιτροπή επίσης επαναλαµβάνει ότι, µέχρι 

στιγµής και τα τέσσερα εµπλεκόµενα µέρη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, δραστηριοποιούνται στην εν λόγω σχετική αγορά. Όµως τρεις από τις 

                                                             
25

 Κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 

τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων
 
(2008/C 

265/07). 
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Εταιρείες, ήτοι η ΕΠΚ, η Petrolina και η Intergaz (µέσω της Jomaro Ltd) 

δραστηριοποιούνται επίσης και στην εισαγωγή υγραερίου στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία.  

Η σχετική αγορά εισαγωγής υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία τελεί σε κάθετη 

σχέση µε τη σχετική αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην αγορά εισαγωγής υγραερίου 

δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία οι Εταιρείες ΕΠΚ, Petrolina και 

Intergaz (µέσω της Jomaro Ltd), οι οποίες κατέχουν το 100% της αγοράς. 

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από τα εµπλεκόµενα µέρη 

στην κοινοποίηση, […]. 

Επίσης, και οι τέσσερεις Εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χονδρική διάθεση 

υγραερίου. Η σχετική αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους, 

τελεί σε κάθετη σχέση µε τη σχετική αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου.  

Η Επιτροπή, στο σηµείο αυτό, σηµειώνει και το γεγονός ότι κάποιες από τις Εταιρείες 

δραστηριοποιούνται και στο λιανικό επίπεδο της αγοράς υγραερίου χύµα και σε 

κυλίνδρους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι Εταιρείες, στην αγορά χονδρικής 

διάθεσης υγραερίου στην Κύπρο δραστηριοποιούνται µόνο τα εµπλεκόµενα µέρη, 

δηλαδή η ΕΠΚ, η Petrolina, η Synergaz και η Intergaz, οι οποίες και κατέχουν το 

100% της αγοράς αυτής, όπως και στην αγορά της αποθήκευσης υγραερίου και 

διαχείρισης υγραερίου που οι συµµετέχουσες στην Νέα εταιρεία, θα κατέχουν σχεδόν 

το 100% της αγοράς.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατόπιν των απαντήσεων των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων σε ερωτηµατολόγιο της Υπηρεσίας, προκύπτει ότι τα µερίδια αγοράς 

του κάθε εµπλεκοµένου µέρους στη αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου (χύµα και 

σε κυλίνδρους) κατά το 2015 έχουν ως ακολούθως: 

• ΕΠΚ   […]% 

• Petrolina  […]% 

• Synergaz  […]% 

• Intergaz  […]%  
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Τα πιο πάνω µερίδια αγοράς στις σχετικές αγορές α) εισαγωγής υγραερίου στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, β) αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, 

η οποία συµπεριλαµβάνει την εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και τη συντήρηση κυλίνδρων στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

και γ) χονδρικής πώλησης υγραερίου χύµα κυλίνδρων υγραερίου στην επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αποτελούν ένδειξη προβληµάτων ανταγωνισµού ως εκ 

τούτου θα προχωρήσει να αναλύσει τις ενδεχόµενες επιζήµιες για τον ανταγωνισµό 

συνέπειες που προκύπτουν από τις κάθετες αυτές σχέσεις. 

Κάθετα επηρεαζόµενες αγορές 

Η Επιτροπή στη βάση των Κατευθυντήριων γραµµών για κάθετες συγκεντρώσεις 

εξέτασε περαιτέρω την παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 

Κατευθυντήριες γραµµές για κάθετες συγκεντρώσεις, οι κάθετες συγκεντρώσεις 

αφορούν εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας 

εφοδιασµού. Οι κάθετες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν κατά κανόνα απειλή για τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη 

συγκέντρωση διαθέτει σηµαντική ισχύ σε µία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών26. 

Κατά την αξιολόγηση κάθετων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες 

γραµµές για την αξιολόγηση καθέτων συγκεντρώσεων27 σηµειώνεται ότι:  

«∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους οι µη οριζόντιες συγκεντρώσεις 

ενδέχεται να παρεµποδίζουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό: µη 

συντονισµένα αποτελέσµατα και συντονισµένα αποτελέσµατα (επιδράσεις στη 

δυνατότητα συντονισµού των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που 

δραστηριοποιούνται)». 

1. Συντονισµένα αποτελέσµατα 

Στις Κατευθυντήριες γραµµές για κάθετες συγκεντρώσεις καταγράφονται τα 

ακόλουθα σε σχέση µε τα συντονισµένα αποτελέσµατα που ενδέχεται να προκύψουν 

από τις κάθετες (ή ετερογενείς) συγκεντρώσεις επιχειρήσεων: 

                                                             
26

 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, υποσηµείωση 31παρ. 11 
επ. Βλ. επίσης αποφάσεις Ε.Επ. M.1157 - SKANSKA/SCANCEM, παρ. 69 και 78, Μ.4314 - 
JOHNSON/PFIZER, παρ. 122-123, Μ.5005 - GALP/EXXONMOBIL, παρ. 62, Μ.3943 - S.GOBAIN/BPB, 
παρ. 45 και 48, M.3231 -PREEM/SCANDINAVISKA, παρ. 24-25, και Μ.4723-ENI/EXXON MOBIL, παρ. 
30. 
27

 Κατευθυντήριες Γραµµές για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, υποσηµείωση 31, παρ. 
29 επόµενα, υποσηµείωση 31, παρ.17 
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«Όπως αναφέρεται στο τµήµα IV της ανακοίνωσης για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις, 

µια συγκέντρωση ενδέχεται να µεταβάλει τη φύση του ανταγωνισµού ούτως ώστε 

επιχειρήσεις που προηγουµένως δεν συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους, τώρα είναι 

πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιµές ή µε άλλο τρόπο να 

βλάπτουν τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 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. 

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 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»). 

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

τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του συντονισµού». 

Συντονισµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε υπό εξέταση πράξης 

συγκέντρωσης 

Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει ότι η 

συγκέντρωση ενδεχοµένως να διευκολύνει τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να 

συµφωνήσουν τους όρους συντονισµού τους είτε στην αγορά του προηγούµενου 

σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά του επόµενου 

σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου, αφού οι πλείστοι 

∆ιοικητικοί τους Σύµβουλοι των Εταιρειών θα είναι στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Νέας Εταιρείας και θα παρακάθονται σε συνεδριάσεις όλοι µαζί. Σηµειώνεται ότι δεν 

υφίστανται οποιεσδήποτε τρίτες επιχειρήσεις οι οποίες θα µπορούσαν να 

αντιδράσουν σε τυχόν συντονισµό των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, οπότε το 

κέρδος που θα αποκοµίσουν οι εταιρείες από ένα ενδεχόµενο συντονισµό στις 

αγορές εισαγωγής ή/και χονδρικής διάθεσης θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων 

τους, βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

Σε σχέση µε την πιθανότητα συντονισµού των Εταιρειών ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας της Νέας Εταιρείας, υπογραµµίζεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας είναι οι κ.κ. Γεώργιος Γρηγοράς (ο οποίος είναι και 

Managing Director στην ΕΠΚ), Μάριος Λύτρας, Γιάννης Πιττάλης (ο οποίος είναι και 

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής στην Intergaz), Αντρέας Χατζησέργης (ο οποίος είναι και 

∆ιευθυντής στην Intergaz), Κωστάκης Λευκαρίτης (ο οποίος είναι και Εκτελεστικός 

Σύµβουλος Υπηρεσιών στη Petrolina), Ντίνος Λευκαρίτης (ο οποίος είναι και 

Εκτελεστικός Σύµβουλος Οικονοµικών στη Petrolina καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της P&S LPG Gas Ltd), Λένιν Ιωσίφ (ο οποίος είναι και Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στην Synergaz καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της P&S LPG Gas Ltd) και Νίκος Σουτζής (ο οποίος είναι και Γραµµατέας στη 

Synergaz καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της P&S LPG Gas Ltd). Οι εν 

λόγω ∆ιοικητικού Σύµβουλοι κατέχουν θέσεις και στις Εταιρείες.  

Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή καταλήγει ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας είναι πρόσωπα τα οποία έχουν διευθυντικές θέσεις 

στις Εταιρείες και τα οποία δύνανται να καθορίζουν ή να συµµετέχουν στον 

καθορισµό της πολιτικής της κάθε Εταιρείας σε σχέση µε τις κάθετες αγορές στην 

αποθήκευση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. Ως εκ τούτου, ο 
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κίνδυνος ανταλλαγής πληροφοριών και ο επηρεασµός του ανταγωνισµού σε αυτές 

τις αγορές καθίσταται πιο πιθανός.  

Η σηµαντικότητα της µη ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µητρικών εταιρειών 

διαφαίνεται και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση M.4760 

Amadeus/Sabre/JV (Moneydirect), παρ. 25 όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

“The Commission has analysed closely the arrangements that will be put in place by 

Amadeus and Sabre to prevent anti-competitive information “spill-over” to and from 

the JV. The Joint Venture Agreement specifies which types of information will be 

shared between Moneydirect, Amadeus and Sabre. No information that is not 

normally available to shareholders of a JV will be disclosed by Moneydirect to its 

parent companies. As a general rule, information obtained and produced by the JV 

will be treated as confidential and will not be made available to the parent 

companies. Amadeus’ and Sabre’s access to information will be limited to their own 

respective transactions. The parties state in the Joint Venture Agreement that they 

consider it paramount to keep confidential pricing and transaction information of the 

JV’s customers. The only persons from the parent companies that will be granted 

access to detailed information about customer’ payment transactions will be 

employees formally seconded to the JV that do not have any sales or managing 

function within Amadeus or Sabre.” 

Παρενθετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 

113, άρθρο 191 (Παράρτηµα 2): 

«αποτελεί καθήκον συµβούλου εταιρείας που έχει συµφέρον µε οποιοδήποτε τρόπο, 

είτε αµέσως είτε εµµέσως, σε σύµβαση ή προτεινόµενη σύµβαση µε την εταιρεία να 

δηλώσει τη φύση του συµφέροντός του στη συνεδρίαση των συµβούλων της 

εταιρείας». Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση, αυτό το καθήκον δε δύναται να 

διασφαλίσει την άρση των αµφιβολιών που ηγέρθηκαν  σε σχέση µε την πιθανότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών στις αγορές προηγούµενου και επόµενου σταδίου.  

Η πιθανότητα ανταλλαγής πληροφοριών δυνατό να έχει ως αποτέλεσµα το 

συντονισµό µεταξύ των µερών. 
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Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Aritours28 προσδιόρισε τρεις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για τον συντονισµό να είναι βιώσιµος:  

1) οι επιχειρήσεις που συντονίζονται πρέπει να είναι σε θέση να φθάσουν και 

να παρακολουθούν µια συνεννόηση,  

2) πρέπει να υπάρχει ένας αξιόπιστος αποτρεπτικός µηχανισµός που να 

µπορεί να ενεργοποιηθεί εάν ανιχνευτεί απόκλιση,  

3) οι αντιδράσεις από τρίτους, όπως τρέχοντες και µελλοντικούς 

ανταγωνιστές που δεν συµµετέχουν στο συντονισµό, καθώς και πελάτες, δεν 

πρέπει να µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σιωπηρή συνεννόηση.  

Αναφορικά µε το πρώτο σηµείο, οι Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες 

συγκεντρώσεις αναφέρουν τέσσερα παραδείγµατα περιπτώσεων όπου οι 

επιχειρήσεις που συντονίζονται είναι σε θέση να φθάσουν και να παρακολουθούν µια 

συνεννόηση, ανάµεσα στα οποία και η περίπτωση όπου µια κάθετη συγκέντρωση 

οδηγεί σε µείωση του αριθµού των ανταγωνιστών και έτσι ευκολύνει τους 

υπόλοιπους παίκτες στην αγορά να συντονιστούν µεταξύ τους. Στην παρούσα 

περίπτωση, οι Εταιρείες είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται στις αγορές 

εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης υγραερίου, οπόταν δεν υπάρχουν άλλοι 

ανταγωνιστές στις εν λόγω αγορές, γεγονός που σίγουρα διευκολύνει το συντονισµό 

µεταξύ τους. 

Ως προς το δεύτερο σηµείο της απόφασης Airtours, οι Κατευθυντήριες γραµµές για 

µη οριζόντιες συγκεντρώσεις αναφέρουν τρία παραδείγµατα στα οποία υπάρχει 

αξιόπιστος αποτρεπτικός µηχανισµός που να µπορεί να ενεργοποιηθεί εάν ανιχνευτεί 

απόκλιση, ανάµεσα στα οποία είναι και η περίπτωση όπου µια κάθετη συγκέντρωση 

µειώνει τον αριθµό των ανταγωνιστών σε µια αγορά και έτσι ευκολύνει την 

παρακολούθηση των υπολοίπων παικτών στην αγορά να συντονιστούν µεταξύ τους. 

Στην παρούσα περίπτωση, οι Εταιρείες είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται στις 

αγορές εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης υγραερίου, οπόταν δεν υπάρχουν άλλοι 

ανταγωνιστές στις εν λόγω αγορές, γεγονός που σίγουρα διευκολύνει το την 

παρακολούθηση των όρων συντονισµού µεταξύ τους. 

Αναφορικά µε το τρίτο σηµείο, οι Κατευθυντήριες γραµµές για κάθετες συγκεντρώσεις 

αναφέρουν ότι µια κάθετη συγκέντρωση µπορεί να µειώσει την δυνατότητα των 

τρίτων να αποσταθεροποιήσουν τον συντονισµό, µε την αύξηση φραγµών εισόδου. 

                                                             
28

 Υπόθεση T-342/99 E.C.R. II-2585, Airtours plc v. Commission. 
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Στην παρούσα περίπτωση, οι Εταιρείες µέσω της Νέας Εταιρείας, θα είναι οι µόνες 

που θα δραστηριοποιούνται στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η 

οποία υποδοµή είναι απαραίτητη για τη δραστηριοποίηση στις αγορές εισαγωγής και 

χονδρικής διάθεσης υγραερίου. Η ανέγερση άλλων αποθηκευτικών χώρων, όπως 

αναλύθηκε πιο πάνω στις Κατευθυντήριες γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, 

στους φραγµούς εισόδου, δεν είναι προβλέψιµη, οπόταν η κατοχή των µόνων 

αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο από τη Νέα Εταιρεία δηµιουργεί τεράστιους 

φραγµούς εισόδου για δραστηριοποίηση στις αγορές εισαγωγής και χονδρικής 

διάθεσης υγραερίου.  

2. Μη συντονισµένα αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για κάθετες συγκεντρώσεις, στα «Μη 

συντονισµένα αποτελέσµατα: αποκλεισµός από την αγορά» σηµειώνονται τα πιο 

κάτω: 

«29. Μια συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει ως αποτέλεσµα τον αποκλεισµό από την 

αγορά όταν η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προµήθειες ή 

αγορές παρακωλύεται ή καταργείται συνεπεία της συγκέντρωσης, µειώνοντας έτσι την 

ικανότητα ή/και το κίνητρο των εταιριών να ανταγωνισθούν. Ο εν λόγω αποκλεισµός 

από την αγορά ενδέχεται να επιτρέψει στις εταιρίες που µετέχουν στη συγκέντρωση 

—και, ενδεχοµένως, και σε ορισµένους ανταγωνιστές τους— να αυξήσουν επικερδώς 

τις τιµές που χρεώνουν στους καταναλωτές.  

[….] 

32. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήµιου για τον ανταγωνισµό 

σεναρίου αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, η Επιτροπή 

εξετάζει, πρώτον, κατά πόσο η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει µετά τη συγκέντρωση 

την ικανότητα να δηµιουργήσει ουσιαστικά εµπόδια πρόσβασης σε εισροές, δεύτερον, 

κατά πόσον έχει το κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο και τρίτον, κατά πόσον µια 

στρατηγική αποκλεισµού από την αγορά θα έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις 

στον ανταγωνισµό στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (23). Στην πράξη, οι 

παράγοντες αυτοί εξετάζονται συχνά µαζί, καθώς διαπλέκονται στενά µεταξύ τους.».  

Μη συντονισµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε υπό εξέταση πράξη 

συγκέντρωσης 
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Α) Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες συγκεντρώσεις, ο 

αποκλεισµός των εισροών προκύπτει όταν µια οντότητα είναι σε θέση να περιορίσει 

την ικανότητα των ανταγωνιστών να προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που 

είναι απαραίτητες για να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά στα κατώτερες αγορές και 

µε αυτόν τον τρόπο να αυξάνουν τα έξοδα τους, καθιστώντας πιο δύσκολο για 

αυτούς να αποκτήσουν εισροές κάτω από παρόµοιες τιµές και όρους που θα 

προέκυπταν εν απουσία της συγχώνευσης.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι προµηθευτές υγραερίου είναι οι διεθνείς έµποροι 

πετρελαιοειδών και οι εταιρείες που διαθέτουν διυλιστήρια πετρελαίου στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν στην περίπτωση της Κύπρου 

και οι πλοιοκτήτες, οι οποίοι συµβάλλουν στην µεταφορά υγραερίου µε τα 

δεξαµενόπλοια τους. Συνοπτικά το υγραέριο µπορεί να αγοραστεί από εµπορικούς 

πράκτορες, διυλιστήρια, πλοιοκτήτριες εταιρείες και από άλλες εταιρείες 

πετρελαιοειδών.  

Όπως δήλωσαν τα µέρη, η Νέα Εταιρεία θα δραστηριοποιείται µόνο στην 

αποθήκευση και διαχείριση του υγραερίου. Η εισαγωγή του προϊόντος και η διανοµή 

και εµπορία του θα παραµείνουν ξεχωριστές δραστηριότητες του κάθε εµπλεκόµενου 

µέρους της συγκέντρωσης.  

Σύµφωνα µε τις Εταιρείες, στη προκειµένη στιγµή ο κυριότερος παράγοντας που 

επηρεάζει την είσοδο µιας νέας εταιρείας εισαγωγής καθώς και διάθεσης/πώλησης 

υγραερίου χονδρικώς στην Κυπριακή αγορά, είναι η υφιστάµενη κατάσταση των 

αποθηκευτικών χώρων. Συγκεκριµένα, η έλλειψη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 

είναι παράγοντας που επηρεάζει την είσοδο τόσο στην εισαγωγή υγραερίου όσο και 

στη χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε χύµα και σε κυλίνδρους.   

Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Νέα Εταιρεία θα έχει 

συγκεκριµένη χωρητικότητα και για να υφίσταται η όποια δυνατότητα για την 

οποιαδήποτε δραστηριότητα δυνητικών ανταγωνιστών, θα πρέπει µε βάση την 

παράγραφο 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων να δοθεί έγκριση από το ∆.Σ. της Νέας 

Εταιρείας, νοουµένου ότι υφίσταται χώρος. Επαναλαµβάνεται ότι µε βάση τις θέσεις 

των συµµετεχουσών Εταιρειών, η Νέα Εταιρεία θα δηµιουργήσει εγκαταστάσεις µε 

συνολική χωρητικότητα 4.000 Μ.Τ. µε ενδεχόµενη αύξηση τους στους 8.000 Μ.Τ.. 

Σύµφωνα µε τις σηµερινές ανάγκες των εµπλεκοµένων µερών στη Νέα Εταιρεία θα 
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υπάρχει πλεόνασµα αποθηκευτικών χώρων 470 Μ.Τ., όµως γίνεται πρόβλεψη στην 

συµφωνία µετόχων για αύξηση των χώρων µε την ανέγερση περεταίρω 

αποθηκευτικών χώρων σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης.  

Επισηµαίνεται ότι, µε βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, ένεκα του γεγονότος ότι οι 

συνολικοί όγκοι υγραερίου στην Κυπριακή αγορά δεν υπερβαίνουν τους 50.000 Μ.Τ. 

περίπου ετησίως, αυτό καθιστά ασύµφορη και µη βιώσιµη την υψηλού κόστους 

επένδυση για κατασκευή και διαχείριση νέου τερµατικού για την αποθήκευση και 

εµφιάλωση υγραερίου και άρα καθιστά ενδεχοµένως την οποιαδήποτε πρόθεση 

δυνητικού ανταγωνιστή να κατασκευάσει δικό του αποθηκευτικό χώρο υγραερίου 

ασύµφορη. 

Με βάση τα πιο πάνω, και λαµβάνοντας υπόψη τους ψηλούς φραγµούς εισόδου, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι στην προκείµενη υπόθεση, η Νέα Εταιρεία που θα προκύψει 

από τη συγκέντρωση ενδεχοµένως να αποκλείει τους δυνητικούς ανταγωνιστές στις 

κάθετες αγορές εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης, από την πρόσβαση σε εισροές, 

εν προκειµένω την αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου καθότι η Νέα 

Εταιρεία θα κατέχει περίπου το 100% της εν λόγω αγοράς.   

 

i. Ικανότητα αποκλεισµού 

Για τη δυνατότητα µιας νέας οντότητας να αποκλείσει ανταγωνιστές της σε εισροές, οι 

Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες συγκεντρώσεις αναφέρουν ότι οι κάθετα 

δραστηριοποιηµένες εταιρείες πρέπει να έχουν µεγάλη δύναµη στην προηγούµενη 

βαθµίδα της αγοράς.29 Επίσης, προκύπτουν ανησυχίες εάν οι εισροές αυτές είναι 

ουσιώδης για τη δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης στην αγορά επόµενης 

βαθµίδας.30 Η ικανότητα αποκλεισµού µπορεί να προέρχεται από µη παροχή 

υπηρεσιών ή από αυξηµένες τιµές ή από µη θεµιτούς όρους παροχής.31 Η ικανότητα 

αποκλεισµού στηρίζεται επίσης και στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι ανταγωνιστές στην 

αγορά προηγούµενης βαθµίδας δεν είναι αποτελεσµατικοί ή δεν υπάρχουν καθόλου 

άλλοι ανταγωνιστές.32 

                                                             
29

 Υπόθεση COMP/M.4242, Thermo Electron/Fisher Scientific, ηµεροµηνίας 9/11/2006. 
30

 Υπόθεση COMP/M.3175, Best Agrifund/Dumeco, ηµεροµηνίας 2/7/2003. 
31

 Υπόθεση COMP/M.4314, Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare, ηµεροµηνίας 11/12/2006. 
32

 Υπόθεση COMP/M.1693, Alcoa/Reynolds, ηµεροµηνίας 3/5/2000. 



77 

 

Στην προκείµενη υπόθεση, η Νέα Εταιρεία θα έχει σχεδόν µονοπωλιακή δύναµη 

στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου που αποτελεί αγορά 

προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας µε τη χονδρική διάθεση υγραερίου. Η 

αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου αποτελεί απαραίτητο στοιχεία για τη 

δραστηριοποίηση στην αγορά χονδρική διάθεση υγραερίου. 

Λόγω της µη ύπαρξης ανταγωνιστών, στο παρόν στάδιο, των τεσσάρων 

συµµετεχουσών στη Νέα Εταιρεία, στις δύο κάθετες επηρεαζόµενες αγορές, δεν 

δύναται να εφαρµοστούν αντισταθµιστικές στρατηγικές αντιπάλων επιχειρήσεων, 

που θα µείωναν ουσιαστικά την προαναφερόµενη δυνατότητα της Νέας Εταιρείας να 

περιορίζει την παροχή αποθηκευτικών χώρων. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Νέα Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση 

ενδέχεται να επιλέξει να µη συναλλάσσεται µε τους δυνητικούς ανταγωνιστές της στις 

δύο κάθετες επηρεαζόµενες αγορές. Η Νέα Εταιρεία ενδέχεται να αποφασίσει να 

περιορίσει την παροχή αποθηκευτικών χώρων ή/και να αυξήσει τις τιµές που θα 

χρεώνει σε δυνητικούς ανταγωνιστές στις δύο κάθετες επηρεαζόµενες αγορές ή/και 

να καταστήσει µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους όρους αποθήκευσης λιγότερο 

ευνοϊκούς από εκείνους που ίσχυαν για τις ίδιες τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις.  

Επαναλαµβάνεται ότι η δυνατότητα παροχής αποθηκευτικού χώρου, τελεί υπό την 

έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 ii. Κίνητρο αποκλεισµού 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες συγκεντρώσεις, η 

αξιολόγηση του κατά πόσο ο αποκλεισµός είναι επικερδές στηρίζεται εν µέρη στο 

ύψος των κερδών της νέας οντότητας στις αγορές επόµενης και προηγούµενης 

βαθµίδας. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι είναι πιθανό η Νέα Εταιρεία να έχει κίνητρο αποκλεισµού 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές προηγούµενης και επόµενης οικονοµικής 

βαθµίδας καθώς ο εν λόγω αποκλεισµός θα είναι επικερδής για τις Εταιρείες που 

είναι µέτοχοι στη Νέα Εταιρεία, στις αγορές αυτές από την αύξηση των τιµών των 

πωλήσεων τους. Σηµειώνεται ότι, κάποιες από τις Εταιρείες δραστηριοποιούνται και 

στη λιανική αγορά υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους, γεγονός που δίνει τη 

δυνατότητα στις εν λόγω εταιρείες να αυξήσουν άµεσα οι ίδιες τις τιµές προς τους 

καταναλωτές. 
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iii. Επιπτώσεις στον ανταγωνισµό 

Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δύναται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στον 

ανταγωνισµό λόγω αποκλεισµού δυνητικών ανταγωνιστών στην προηγούµενη ή 

επόµενη οικονοµική βαθµίδα, από την πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους π.χ. µε 

αύξηση του κόστους των δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές αυτές ή µε άρνηση 

παροχής αποθηκευτικού χώρου. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην προκείµενη περίπτωση η 

συγκέντρωση ενδεχοµένως να διευκολύνει τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να 

συµφωνήσουν τους όρους συντονισµού τους, είτε στην αγορά του προηγούµενου 

σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά του επόµενου 

σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου και/ή να προβαίνουν στον 

αποκλεισµό των δυνητικών τους ανταγωνιστών.  

Β) Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες συγκεντρώσεις, ο 

αποκλεισµός πελατών συµβαίνει όταν ένας προµηθευτής συγκεντρώνεται µε ένα 

σηµαντικό πελάτη και έτσι βρίσκεται σε µια θέση όπου µπορεί να περιορίσει την 

ικανότητα µιας ανταγωνίστριας επιχείρησης να προµηθεύσει τον συγκεκριµένο 

πελάτη, µειώνοντας έτσι την ικανότητα ή το κίνητρο των ανταγωνιστών να 

ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά στην αγορά επόµενου σταδίου. 

Στην παρούσα πράξη δεν ισχύει η περίπτωση όπου οι Εταιρείες ως προµηθευτές 

συγκεντρώνονται µε ένα σηµαντικό πελάτη και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν θα 

προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση επί του θέµατος. 

Γ) Άλλα µη συντονισµένα αποτελέσµατα 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για µη οριζόντιες συγκεντρώσεις, οι 

ανταγωνιστές µπορεί να βρεθούν σε µειονεκτική θέση όταν υπάρχει πρόσβαση της 

νέας οντότητας σε ευαίσθητες και εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους 

ανταγωνιστές επόµενης ή προηγούµενης βαθµίδας και µε αυτό τον τρόπο να 

αποθαρρύνεται η νέα είσοδος ή η επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστές 

σε αυτές τις βαθµίδες της αγοράς. 
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Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η Νέα Εταιρεία ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση 

σε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες δυνητικών 

ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόµενης ή προηγούµενης βαθµίδας.  

Όπως έχει προαναφερθεί, για δραστηριοποίηση στον τοµέα του υγραερίου στην 

Κύπρο, είναι απαραίτητη η αποθήκευση και η Νέα Εταιρεία θα κατέχει σχεδόν το 

100% της αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Οπόταν, ένας δυνητικός 

ανταγωνιστής στις αγορές εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης θα 

αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την εν λόγω υπηρεσία, µε αποτέλεσµα οι ∆ιοικητικοί 

Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας οι οποίοι οι πλείστοι είναι οι ίδιοι µε τους ∆ιοικητικούς 

Συµβούλους των Εταιρειών να αποκτήσουν κρίσιµες πληροφορίες όπως οι 

ποσότητες πώλησης, η ζήτηση που αντιµετωπίζουν οι ανταγωνιστές και η 

προσδοκώµενη µελλοντική ζήτηση, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους 

σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την είσοδο 

ή την επέκταση τους στην αγορά υγραερίου. 

Η Επιτροπή παρατηρεί πως στην υπόθεση EDP/ENI/GDP33 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δεν έδωσε έγκριση για την απόκτηση της Gas de Portugal η οποία δραστηριοποιείτο 

στον τοµέα φυσικού αερίου από την Energias de Portugal, η οποία ασχολείτο µε την 

παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύµατος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάµεσα σε 

άλλα, κατέγραψε στην απόφασή της ότι η δεσπόζουσα θέση της Energias de 

Portugal στην αγορά χονδρικής προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία 

θα ενδυναµωνόταν µέσω της γνώσης πληροφοριών αναφορικά µε το κόστος 

εισροών και τις καθηµερινές ανάγκες φυσικού αερίου των ανταγωνιστών της, που θα 

επέτρεπε στην EDP να ορίσει τις τιµές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται το 

κόστος των ανταγωνιστών της, χωρίς το φόβο της απώλειας πωλήσεων.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Gaz de France/Suez34 θεωρήθηκε 

ανησυχητικό το γεγονός της πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες και τον 

αποκλεισµό των εισροών ως αποτέλεσµα της κάθετης ολοκλήρωσης µεταξύ του 

ηγετικού προµηθευτή φυσικού αερίου της Γαλλίας και του «incumbent» του Βελγίου 

στην προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ως κάτοχος δεσπόζουσας θέσης φυσικού 

αερίου σε παραγωγούς ενέργειας στο Βέλγιο, η νέα οντότητα που θα δηµιουργήτο 

GDF/Suez θα γνώριζε το οριακό κόστος παραγωγής των ανταγωνιστών, δεδοµένου 

ότι το κόστος των καυσίµων αντιπροσώπευε περίπου το 90% του οριακού κόστους 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

                                                             
33

 Υπόθεση COMP/M.3440, EDP/ENI/GDP ηµεροµηνίας 9/12/2004. 
34

 Υπόθεση COMP/M.4180, Gaz de France/Suez ηµεροµηνίας 14/11/2006. 



80 

 

διαφάνεια αυτή θα εµπόδιζε την είσοδο σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονταν να 

επενδύσουν στην ηλεκτροπαραγωγή µε καύση φυσικού αερίου. Σχετικά µε τον 

αποκλεισµό στην είσοδο νέων εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η 

νέα οντότητα θα αποκτούσε την ικανότητα και το κίνητρο να αυξήσει το κόστος της 

προµήθειας φυσικού αερίου στους ανταγωνιστές της παραγωγούς ηλεκτρικής 

ενέργειας, προκειµένου να βλάψει τους υπάρχοντες ανταγωνιστές και να αποτρέψει 

την είσοδό νέων ανταγωνιστών. 

ΧV. ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εµφιάλωσης αποτελούν 

προϋπόθεση ούτως ώστε να µπορέσει µια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στη 

χονδρική αγορά προµήθειας υγραερίου. Η µη ύπαρξη άλλων αποθηκευτικών χώρων 

καθώς και οι φραγµοί εισόδου που αναλύθηκαν πιο πάνω που υπάρχουν στην 

αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου καθιστούν τους αποθηκευτικούς 

χώρους της Νέας Εταιρείας απαραίτητη υποδοµή (essential facility).  

Επιπρόσθετα, εκτός από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εµφιάλωσης, για να 

µεταφερθεί το υγραέριο από το πλοίο στις αποθήκες υγραερίου θα πρέπει να έχει 

πρόσβαση το πλοίο σε αγκυροβόλιο και µετά να περάσει το υγραέριο από αγωγούς 

µεταφοράς. Η υποδοµή αυτή θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της δηµιουργίας της 

µονάδας αποθήκευσης από τη Νέα Εταιρεία.  

Όπως αναφέρθηκε από το Υπουργείο ΕΕΒΤ, στο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Βασιλικού δεν υπάρχει πρόνοια για κατασκευή 2ου αγκυροβολίου και αγωγών 

µεταφοράς υγραερίου, αφού θεωρήθηκε ότι όλες οι µελλοντικές εγκαταστάσεις θα 

µπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ίδιες υποδοµές (λαµβάνοντας υπόψη και το 

γεγονός ότι όλες οι εγκαταστάσεις υγραερίου θα είναι συγκεντρωµένες στην ίδια 

περιοχή).  

Θεωρητικά, σύµφωνα µε το Υπουργείο ΕΕΒΤ, θα µπορούσε να κατασκευαστεί 2ο 

αγκυροβόλιο ή να χρησιµοποιηθεί το Λιµάνι του Βασιλικού και επιπρόσθετοι αγωγοί 

για εξυπηρέτηση άλλων εταιρειών υγραερίου εντούτοις, η επιλογή αυτή έχει 

πρακτικές δυσκολίες εφαρµογής, αφού θα πρέπει να σταµατούν οι άλλες εργασίες 

εντός του λιµανιού κατά τη φορτοεκφόρτωση υγραερίου για σκοπούς ασφαλείας. 

Επιπρόσθετα, δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος για άλλες λιµενικές εγκαταστάσεις, 

ενώ άλλη όδευση για τους αγωγούς θα είναι δύσκολο να βρεθεί. Τέλος, το υψηλό 
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κόστος που απαιτείται σε συνάρτηση µε το µέγεθος της τοπικής αγοράς υγραερίου 

και της συχνότητας παραλαβής υγραερίου, δεν δικαιολογούν την κατασκευή 2ου 

αγκυροβολίου και επιπρόσθετων αγωγών. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι δεν φαίνεται να µπορούν να 

ανεγερθούν άλλες υποδοµές που θα εξυπηρετούν τα πλοία τα οποία θα µεταφέρουν 

το υγραέριο στην Κύπρο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ότι σε γενικές γραµµές, η ύπαρξη σηµαντικής 

αναξιοποίητης παραγωγικής ικανότητας στην αγορά µπορεί να υποδηλώνει ότι οι 

ανταγωνιστές θα µπορούσε να ανταγωνιστούν αποτελεσµατικά µε τα 

συγχωνευόµενα µέρη. Στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε συγχωνεύσεις 

στον κλάδο των λιµανιών υπό το φως έργων που ήταν υπό ανάπτυξη και θα 

τελείωναν µέσα σε χρονικό διάστηµα 5 έως 6 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε 

ότι, όταν η νέα χωρητικότητα θα τεθεί σε λειτουργία θα ήταν πιθανό να επιβάλει 

ανταγωνιστικούς περιορισµούς στο µέλλον στα συγχωνευόµενα µέρη.35 Στην 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία των 

αποθηκευτικών χώρων που δύναται να κατασκευάσει από Τρίτη επιχείρηση ούτως 

ώστε να ασκηθεί ανταγωνιστική πίεση στη Νέα Εταιρεία, θα πρέπει να δοθεί στην εν 

λόγω επιχείρηση πρόσβαση στις υποδοµές του αγκυροβολίου και του αγωγού 

µεταφοράς. 

ΧVI. ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / SPILL-OVER EFFECTS 

Για την εξέταση πράξης συγκέντρωσης, ως προς την πιθανότητα δηµιουργίας 

δευτερογενών αποτελεσµάτων (spill – over effects,) σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο αρχικό στάδιο διερεύνησης λαµβάνονται υπόψη τα πιο κάτω36:  

(α) Κατά πόσο οι µητρικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε σηµαντικό βαθµό 

στην ίδια αγορά µε αυτή της κοινοπραξίας, σε αγορά η οποία έχει κάθετη ή 

οριζόντια σχέση µε αυτή της κοινοπραξίας ή τέλος σε αγορά η οποία µπορεί 

να θεωρηθεί παραπλήσια / γειτονική αγορά από αυτή στην οποία 

δραστηριοποιείται η κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι, αναλόγως µε την 

περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει την έρευνα της στην πιθανότητα 

δηµιουργίας δευτερογενών αποτελεσµάτων (spill – over effects) µεταξύ των 

                                                             
35

 Working Party No. 2 on Competition and Regulation COMPETITION CONCERNS IN PORTS AND 
PORT SERVICES -- European Union -- 27 June 2011 
36

 «European Merger Control Law, A Guide To The Merger Regulation» (2008), Nicholas Levy, Volume 

I: Chapter 16, “Spill-over Effects of Joint Venture», παρ. 16.02. 
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µητρικών εταιρειών και όχι µεταξύ των µητρικών εταιρειών και της 

κοινοπραξίας. 

(β) Κατά πόσον η δηµιουργία των δευτερογενών αποτελεσµάτων που είναι το 

άµεσο αποτέλεσµα της δηµιουργίας της κοινοπραξίας, µπορεί να οδηγήσει σε 

περιορισµό του ανταγωνισµού ο οποίος να θεωρείται σηµαντικός και να 

αφορά ένα σηµαντικό τµήµα της αγοράς η οποία εξετάζεται. 

Παραπλήσια αγορά  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 139/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής37: 

«µία αγορά προϊόντος/υπηρεσίας µπορεί να θεωρηθεί παραπλήσια γειτονική αγορά 

όταν τα προϊόντα/υπηρεσίες της αγοράς αυτής και της σχετικής αγοράς 

προϊόντος/υπηρεσίας αποτελούν συµπληρωµατικά προϊόντα/υπηρεσίες, ή όταν τα 

προϊόντα/υπηρεσίες των δύο αγορών ανήκουν στην ίδια γκάµα 

προϊόντων/υπηρεσιών που οι καταναλωτές χρησιµοποιούν προς εξυπηρέτηση του 

ίδιου σκοπού». 

Συµπληρωµατικά προϊόντα/υπηρεσίες θεωρούνται προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία ο 

καταναλωτής για να µπορέσει να χρησιµοποιήσει το ένα για εξυπηρέτηση των 

αναγκών του, θα πρέπει εν τέλει να χρησιµοποιήσει και το άλλο. Ενώ προϊόντα ή 

υπηρεσίες τα οποία ανήκουν στην ίδια γκάµα προϊόντων/υπηρεσιών µπορούν να 

θεωρηθούν για παράδειγµα οι εκτυπωτές και τα µελάνια εκτύπωσης38. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην προκειµένη περίπτωση, πέραν από 

τις κάθετες σχέσεις που προκύπτουν, οι εταιρείες Petrolina και ΕΠΚ 

δραστηριοποιούνται και σε µία παραπλήσια αγορά, ήτοι την αγορά πετρελαιοειδών. 

Η εν λόγω αγορά περιλαµβάνει την εµπορία αµόλυβδης 95, αµόλυβδης 98, 

πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν υγραέριο χύµα και σε 

κυλίνδρους πιθανόν να αγοράζουν και τα πιο πάνω αναφερόµενα πετρελαιοειδή. Ως 

εκ τούτου, το υγραέριο χύµα και σε κυλίνδρους που προσφέρεται χονδρικά και 

λιανικά από τις Εταιρείες είναι συµπληρωµατικό των πετρελαιοειδών προϊόντων που 

                                                             
37

 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 
undertakings (The EC Merger Regulation). 
38

 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between 

undertakings (The EC Merger Regulation). 
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δύναται να προσφέρονται στους ίδιους πελάτες όπως το πετρέλαιο θέρµανσης και το 

υγραέριο κίνησης που αναµένεται να εισέλθει στην αγορά σύντοµα. 

Εποµένως, στην παρούσα συγκέντρωση, η Επιτροπή κρίνει ότι πέραν της σχετικής 

αγοράς προϊόντος/υπηρεσίας που θα δραστηριοποιείται η Νέα Εταιρεία και πέραν 

της εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης που δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες, 

υφίσταται και µία παραπλήσια / γειτονική αγορά, αυτή της αγοράς παροχής 

πετρελαιοειδών, για την οποία κρίνεται αναγκαίο να διερευνηθεί κατά πόσον 

επηρεάζεται από τη δηµιουργία της Νέας Εταιρείας, εφόσον οι δύο µητρικές της 

εταιρείες δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. 

∆ιερεύνηση πιθανότητας δηµιουργίας δευτερογενών αποτελεσµάτων 

Σύµφωνα µε τη θεωρεία των δευτερογενών αποτελεσµάτων (spill – over effects), η 

Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας έχει ως αποτέλεσµα 

τον ενδεχόµενο συντονισµό µεταξύ των εταιρειών Petrolina και ΕΠΚ στην 

παραπλήσια/γειτονική αγορά παροχής πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, θα εξετασθεί 

εάν ο συντονισµός αυτός είναι άµεσο αποτέλεσµα της δηµιουργίας της Νέας 

Εταιρείας και κατά πόσο είναι δυνατό να οδηγήσει σε παρακώληση του 

ανταγωνισµού, η οποία να είναι σηµαντική και να αφορά µεγάλο τµήµα της εν λόγω 

αγοράς.39 

Στην υπόθεση Telia/Telenor/Schibsted  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάληξε ότι:  

«Για να είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί περίπτωση που οδηγεί σε περιορισµό του 

ανταγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81(1) της Συνθήκης, είναι 

απαραίτητο ο συντονισµός της συµπεριφοράς των µητρικών εταιρειών να είναι 

πιθανός και σηµαντικός και να είναι αποτέλεσµα της δηµιουργίας της κοινοπραξίας, 

δηλαδή να είναι το αντικείµενο ή το αποτέλεσµα της»40.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει συσχετισµός µεταξύ 

της δηµιουργίας της Νέας Εταιρείας και της πιθανότητας να υπάρξουν δευτερογενή 

αποτελέσµατα (spill – over effects) µεταξύ των µητρικών εταιρειών, η συγκέντρωση 

δεν πρέπει να δηµιουργεί ανησυχίες για τη δηµιουργία δευτερογενών 

αποτελεσµάτων (spill – over effects) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ.139/2004 

του Συµβουλίου για τον έλεγχο των Συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. Στην 
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 «European Merger Control Law, A Guide To The Merger Regulation» (2008), Nicholas Levy, Volume 
I: Chapter 16, “Spill-over Effects of Joint Venture». 
40

 Υπόθεση IV/JV.1, Απόφαση Επιτροπής ηµεροµηνίας 27 Μάιου 1998, παρ. 28. 
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περίπτωση όπου οι µητρικές εταιρείες αποστασιοποιούνται από τις δραστηριότητες 

της κοινοπραξίας µέσω “Chinese walls”41 και συµφωνιών εµπιστευτικότητας, η 

πιθανότητα ότι η δηµιουργία της κοινοπραξίας µπορεί να οδηγήσει σε συντονισµό 

των συµπεριφορών των µητρικών εταιρειών δεν εξετάζεται. 

Τέλος, η πιθανότητα δηµιουργίας δευτερογενών αποτελεσµάτων (spill – over effects) 

µπορεί να επηρεαστεί από τους διάφορους παράγοντες, όπως το βαθµό 

ανταγωνιστικότητας των µητρικών εταιρειών της κοινοπραξίας, τα χαρακτηριστικά της 

σχετικής αγοράς και της φύσης του ανταγωνισµού σε µια αγορά τα οποία µπορεί να 

επηρεάσουν την απόφαση των µητρικών εταιρειών να συντονίσουν τη συµπεριφορά 

τους, τη δοµή της αγοράς, εφόσον κάποιες αγορές εξαιτίας της δοµής τους 

θεωρούνται πιο πιθανές να δηµιουργήσουν δευτερογενή αποτελέσµατα (spill – over 

effects) από κάποιες άλλες (για παράδειγµα, στη Fujitsu/Siemens42 η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή κατάληξε ότι, στη σχετική αγορά ήταν πολύ πιθανό να δηµιουργηθούν 

δευτερογενή αποτελέσµατα (spill – over effects) λαµβάνοντας υπόψη, τα µερίδια 

αγοράς των µητρικών εταιρειών τα οποία µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

συµµετρικά, τη σχέση που είχαν µεταξύ τους οι ανταγωνιστές, την ύπαρξη 

αλληλεξάρτησης µεταξύ των ανταγωνιστών και την πολύ προηγµένη τεχνολογία που 

χρησιµοποιείτο στην αγορά αυτή) και τα έσοδα/πωλήσεις της κοινοπραξίας σε σχέση 

µε το σύνολο των εσόδων/πωλήσεων των µητρικών εταιρειών της κοινοπραξίας.  

Προς τούτο, η Επιτροπή αναφέρει ότι οι δυο ιδρυτικές Εταιρείες οι οποίες θα 

κατέχουν τον µεγαλύτερο µέρος του αποθηκευτικού χώρου, ήτοι η Petrolina και η 

ΕΠΚ, είναι µεταξύ τους ανταγωνιστές και κατέχουν συνδυαστικά περίπου 65% όσον 

αφορά τον αριθµό πρατηρίων µε τα εµπορικά τους σήµατα και επωνυµίες43. 

H Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην υπόθεση Wegener/PCM/JV44 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε 

δευτερογενείς συνέπειες σε σχέση µε τη δηµιουργία µιας κοινοπραξίας από δύο 

ιδιοκτήτες ολλανδικών εφηµερίδων, ήτοι τις PCM και Wegener, οι οποίες µαζί 

έλεγχαν το 50% της ολλανδικής αγοράς για τη διαφήµιση σε περιφερειακή και εθνική 

εφηµερίδα.  

Η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας δύναται να οδηγεί σε επιβλαβείς επιδράσεις 

                                                             
41

 Εφαρµογή προληπτικών µέτρων τα οποία αποσκοπούν στην καταπολέµηση της ροής ευαίσθητων 
πληροφοριών µεταξύ ανταγωνιστών.  
42

 Υπόθεση IV/JV.22, Απόφαση Επιτροπής ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 1999, παρ. 52 και 56. 
43
Βλ. Αποφάσεις ΕΠΑ 66 µέχρι 69 του 2009. 

44
 Υπόθεση COMP/M.3817, Wegener/PCM/JV, 7/7/2005. 
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συντονισµού της δράσης των ιδρυτικών εταιρειών σε όλα τα στάδια της ευρύτερης 

αγοράς υγραερίου αλλά και σε όλες τις συγγενείς/γειτονικές αγορές που τα µέλη της 

Νέας Εταιρείας δραστηριοποιούνται, είτε λόγω της αποψίλωσης των κινήτρων τους 

για άσκηση πραγµατικών ανταγωνιστικών πιέσεων στις λοιπές αγορές κοινής τους 

δραστηριοποίησης είτε λόγω της δηµιουργίας ή και αισθητής ενίσχυσης των 

συνθηκών εκείνων που τυπικά διευκολύνουν τον επιτυχή συντονισµό της 

συµπεριφοράς ανταγωνιστριών επιχειρήσεων στην αγορά. 

Βάσει των πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η πιθανότητα συντονισµού της 

ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των επιχειρήσεων µετόχων της υπό εξέταση κοινής 

επιχείρησης στην παραπλήσια αγορά της εµπορίας πετρελαιοειδών, ως αποτέλεσµα 

της δηµιουργίας της Νέας Εταιρείας. 

XVII. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα 

θέµατα που έχουν εγερθεί από την Επιτροπή σε σχέση µε την εξέταση του θέµατος 

της συµβατότητας της συγκέντρωσης µε την λειτουργία του ανταγωνισµού στην 

αγορά καθώς και τις συζητήσεις που έγιναν µεταξύ των Εταιρειών και της Επιτροπής 

στις 14/7/2017 και 21/7/2017, µέσα στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων στη βάση 

του άρθρου 33 του Νόµου, υπέβαλαν µε επιστολή τους ηµεροµηνίας 25/7/2017 τις 

ακόλουθες τελικές δεσµεύσεις που αποδέχονται να αναλάβουν, σε συνέχεια 

δεσµεύσεων που υπέβαλλαν στις 14/6/2017, 12/7/2017 και 19/7/2017, προκειµένου 

να αρθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής και να εγκριθεί η συγκέντρωση: 

«(i) ΟΠΩΣ τροποποιήσουν την Συµφωνία Μετόχων καθώς και το Καταστατικό της 

VLPG PLANT LTD («Νέα Εταιρεία») έτσι ώστε τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 

και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών, να µην κατέχουν 

οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας. 

(ii) ΟΠΩΣ όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας προβούν σε 

δέσµευση/δήλωση (Declaration) ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως  

εµπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτουν στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και 

στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε 

εµπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες και/ή επαγγελµατικά 

µυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής 

πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των 
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Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους ένεκα της εµπλοκής / 

συµµετοχής τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Νέας Εταιρείας, ως ακολούθως: 

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ ο 

οποίος/ η οποία συµµετέχω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας VLPG Ltd δια της 

παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως άκρως 

εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω σε οποιαδήποτε µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Ιδρυτικών Εταιρειών, ως επίσης και στα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές ή/και 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά νέων 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης 

υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών 

Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση µου ένεκα της συµµετοχής µου στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της VLPG Ltd». 

(iii)  ΟΠΩΣ ο Γενικός ∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας (ο διορισµός του οποίου 

προνοείται στον όρο 11 της Συµφωνίας Μετόχων), καθώς και ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας (αν υπάρχει), προβεί σε δέσµευση/δήλωση 

(Declaration) ότι θα τηρεί και θα χειρίζεται πάντοτε ως άκρως  εµπιστευτικές, και δεν 

θα αποκαλύπτει στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και/ή στα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε εµπιστευτικές και/ή ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες και/ή επαγγελµατικά µυστικά νέων δυνητικών 

ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα 

δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα 

περιέλθουν σε γνώση του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως Γενικός 

∆ιευθυντής / Οικονοµικός ∆ιευθυντής (ανάλογα µε την περίπτωση) της Νέας 

Εταιρείας, ως ακολούθως: 

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ 

Γενικός/Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας VLPG Ltd δια της παρούσας 

δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως άκρως 

εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω σε οποιαδήποτε µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Ιδρυτικών Εταιρειών, ως επίσης και στα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές ή/και 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά νέων 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης 

υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών 
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Εταιρειών και που θα περιέλθουν  σε γνώση µου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

µου ως Γενικός/Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας». 

(iv)  ΟΠΩΣ οι ∆ηλώσεις (Declarations), στην µορφή που έχουν καταγράφει πιο 

πάνω στις παραγράφους Α(ii) και A(iii) θα υπογράφονται από τους ∆ιοικητικούς 

Συµβούλους κάθε φορά που θα υπάρχει διορισµός νέου µέλους στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής του Γενικού 

∆ιευθυντή και/ή Οικονοµικού ∆ιευθυντή (αν υπάρχει).  

(v)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία, καθ’ολη την διάρκεια της λειτουργιάς της, θα λειτουργεί 

ως ανεξάρτητη και αυτόνοµη οικονοµική οντότητα.  

(vi)  ΟΠΩΣ τα Εµπλεκόµενα Μέρη διορίσουν ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (trustee) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσµεύσεις 

και θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου 

τριµήνου κάθε έτους µε την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρµογή (ή µη) των 

δεσµεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά µε το προηγούµενο έτος. Η ταυτότητα 

του/της εν λόγω προσώπου/οντότητας θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) 

µηνός από την κοινοποίηση στα Εµπλεκόµενα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι 

η Συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή.  

(vii)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία παρέχει στους υπάλληλους της Εγχειρίδιο Θεµάτων 

περί προστασίας του ανταγωνισµού (Competition Compliance Manual), προσχέδιο 

του οποίου επισυνάπτεται ως Επισύναψη Α. Το εν λόγω Εγχειρίδιο Θεµάτων θα 

υπογράφεται από όλους του υπαλλήλους της Νέας Εταιρείας. 

(viii)  ΟΠΩΣ τα Εµπλεκόµενα Μέρη προβούν στη τροποποίηση της Συµφωνίας 

Μέτοχων και στην προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων 16.7.3 και 16.7.4 στη 

Συµφωνία Μετόχων ώστε να συµπεριληφθούν τα κριτήρια τα οποία θα λαµβάνονται 

υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήµατος αποθηκευτικής χωρητικότητας από 

τρίτα πρόσωπα 

“16.7.3 In the instance that the Company is presented with an application for storage 

and throughput by a third party (the ‘Applicant”) the Board shall meet and decide 

within 40 (forty) days on the basis of the following information and/or evidence which 

shall be provided by the Applicant to the Board: 
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a.  Certificate issued by the Registrar of Companies and Official Receiver (or 

corresponding authority of the country of registration of the Applicant) that the 

Applicant is in good standing. 

b. Professional reference letter issued by a certified chartered accountant, or 

lawyer, or reputable credit institution confirming that the Applicant has been 

known to them for a period of three (3) years and during this period the 

business relationship with the Applicant has been conducted in a satisfactory 

manner.  

In the instance that the Applicant is a newly established legal entity and/or 

has not undertaken any commercial activities for a period of at least three (3) 

years, then the aforesaid professional reference letter may instead be issued 

in relation to the Applicant’s shareholders and/or ultimate beneficial owners 

confirming that such shareholders and/or ultimate beneficial owners (as the 

case may be) have been known to the issuers (ie certified chartered 

accountant, or lawyer, reputable credit institution) for a period of three (3) 

years and during this period the business relationship with them has been 

conducted in a satisfactory manner. 

c. Bank guarantee from a reputable financial institution within the Republic of 

Cyprus and/or from another financial institution established in the Single Euro 

payments Area, for at least an amount equal to the semi-annual fees to be 

paid to the Company, which shall be valid throughout the period of storage 

and/or throughput to be provided by the Company to the Applicant. 

d. Certificate of insurance duly signed by the Applicant’s insurer/s affirming that 

the Applicant maintains a comprehensive public liability insurance on the 

aspects of its LPG business relating to the services to be procured from the 

Company.  

e. Copies of all relevant licenses, permits, approvals and/or certificates relating 

to the Applicant’s LPG business with the Company. 

f. Letter of Indemnity issued by the Applicant providing full indemnities on 

product quality in case of contamination of other products stored by the 

Company. 
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g.  Written confirmation by the Applicant that the storage and throughput capacity 

to be provided to the Applicant by the Company will be used for trading within 

the Republic of Cyprus only. 

h.  That the period of storage capacity and throughput requested will be at least 

twelve months. 

i. That the capacity of storage and throughput requested will be for at least 

200tons.  

It is clarified that in case the total capacity of storage and throughput allocated 

to third parties exceeds 500 tons (or 10% of the Company’s total capacity, 

whichever is the highest), the Company will evaluate any application but 

reserves the right to refuse provision of additional storage and throughput 

services to third parties exceeding 500 tons (or 10% of the Company’s total 

capacity, whichever is the highest).  

 

16.7.4 It is clarified that in case the prevailing market conditions in relation to the 

availability of LPG storage and/or throughput facilities in the Republic of Cyprus, 

change materially compared to relevant market conditions prevailing on the Effective 

Date, the Company shall apply to the Commission for the Protection of Competition 

for release of its commitment to provide third party access pursuant to clause 16.7.3 

above.” 

(ix)  ΟΠΩΣ στην περίπτωση που οι πιο πάνω υπό (i), (ii) και (viii)  δεσµεύσεις 

γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή, τα Εµπλεκόµενα Μέρη δεσµεύονται όπως 

κοινοποιήσουν στην Επιτροπή πιστοποιητικό διευθυντών και γραµµατέα όπως αυτό 

εκδίδεται από το Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και το οποίο θα παρουσιάζει τα νέα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας, εντός δυο µηνών (2) από την 

κοινοποίηση στα µέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται 

συµβατή καθώς και αντίγραφα των πιο δηλώσεων (Declarations) και αντίγραφο της 

τροποποιηµένης Συµφωνίας Μετόχων.  

(x)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες της σε εµπορική βάση η οποία θα 

διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) και όπως οι υπηρεσίες της 

προσφέρονται µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, µε βάση κοστοστρεφή τιµολογιακή 

πολιτική αναφορικά µε την οποία τα Εµπλεκόµενα Μέρη υπέβαλαν σχετική µελέτη 

στην Επιτροπή. 
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(xi) ΟΠΩΣ οποιαδήποτε συναλλαγή της Νέας Εταιρείας µε τις Ιδρυτικές της 

Εταιρείες πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι είναι σε εµπορική βάση και 

διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms). 

(xii) ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία δηµοσιεύει τους τυποποιηµένους όρους και 

προϋποθέσεις της παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου και τον σχετικό 

τιµοκατάλογό της στην µελλοντική ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 

(xiii)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία παρέχει σε οποιανδήποτε νεοεισερχόµενη εταιρεία, η 

οποία θα προβεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου στην 

περιοχή, πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στις σωλήνες εκφόρτωσης στην έκταση που 

θα είναι υπό τον έλεγχο της Νέας Εταιρείας. Η τιµολογιακή πολιτική της Νέας 

Εταιρείας θα είναι κοστοστρεφής. ∆ιευκρινίζεται ότι για όλους τους χρήστες των 

εγκαταστάσεων της Νέας Εταιρείας η χρήση του αγκυροβολίου και των σωλήνων 

εκφόρτωσης θα συµπεριλαµβάνεται στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 

(xiv) ΟΠΩΣ στην περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου για 

εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς αυξηθεί και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα 

(τηρουµένων των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν στο Α ανωτέρω) αποταθούν στη 

Νέα Εταιρεία για επέκταση των εγκαταστάσεων και του αποθηκευτικού χώρου της 

Νέας Εταιρείας, τα Εµπλεκόµενα Μέρη θα προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της 

βιωσιµότητας µιας τέτοιας επέκτασης.  

(xv)  ΟΠΩΣ όλες οι δεσµεύσεις (i)-(xiv) θα ισχύουν για όλη τη λειτουργία της Νέας 

Εταιρείας.» 

ΧIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου, η Επιτροπή µε την ολοκλήρωση των ενεργειών 

της Υπηρεσίας στο στάδιο της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, εξετάζει την 

έκθεση ευρηµάτων της Υπηρεσίας και είτε κηρύσσει τη συγκεκριµένη πράξη συµβατή 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά υπό την επιφύλαξη τυχόν 

δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται από τους συµµετέχοντες στη συγκέντρωση, είτε 

κηρύσσει τη πράξη ασυµβίβαστη µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Στόχος της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης είναι όπως µετά τη συλλογή 

στοιχείων, διαφανεί κατά πόσο οι αµφιβολίες που έχουν διατυπωθεί από µέρους της 

Επιτροπής κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης ήρθηκαν ή 
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δύναται να αρθούν, µε την ανάληψη από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

δεσµεύσεων ή τροποποιήσεων στη συγκέντρωση.  

Προσεγγίζοντας το θέµα αυτό, η Επιτροπή έχει σηµειώσει πως σύµφωνα µε την 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα που είναι 

αποδεκτά βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αρθ.139/2004 του Συµβουλίου και του 

Κανονισµού (ΕΚ) αιρθ.802/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008/C 267/01) (στο 

εξής η «Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά µέτρα»), οι προτεινόµενες από τις 

επιχειρήσεις δεσµεύσεις πρέπει να εξαλείφουν τα προβλήµατα ανταγωνισµού και να 

είναι πλήρεις και αποτελεσµατικές από κάθε άποψη. Επιπλέον, πρέπει  να είναι 

δυνατή η αποτελεσµατική υλοποίηση των δεσµεύσεων µέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα, δεδοµένου ότι αν δεν εκπληρωθούν οι αναληφθείσες δεσµεύσεις, δεν θα 

διατηρηθούν συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά µέτρα αναφέρει ότι υπάρχουν διαφόρων 

ειδών διορθωτικά µέτρα όπως η εκποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

κατάργηση των δεσµών µε τους ανταγωνιστές, τροποποίηση των µακροπρόθεσµων 

συµβάσεων αποκλειστικότητας, κ.ά.. 

Η Επιτροπή έχει σηµειώσει πως σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα διορθωτικά µέτρα του 2008 (στο εξής οι 

«Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για διορθωτικά µέτρα»), τα διορθωτικά µέτρα 

συµπεριφοράς χρησιµοποιούνται από µόνα τους σε περιπτώσεις όπου τα 

διαθρωτικά διορθωτικά µέτρα δεν είναι εφικτά. 

Σε σχέση µε την προτεινόµενη συγκέντρωση, και την άρση των αµφιβολιών της 

Επιτροπής, η Επιτροπή κρίνει ότι η Νέα Εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί η ίδια ως 

µια ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά αποθήκευσης 

και διαχείρισης υγραερίου ως θα δραστηριοποιείτο εάν οι µέτοχοι της δεν είχαν 

σχέση µε τον τοµέα του υγραερίου. Προς εξασφάλιση συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισµού, θα πρέπει επίσης οι όροι παροχής των υπηρεσιών της Νέας 

Εταιρείας να λαµβάνουν υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των αγορών εισαγωγής και 

χονδρικής διάθεσης υγραερίου, δηλαδή τη χρονική διάρκεια συµβολαίων αγοράς 

υγραερίου και τις ελάχιστες ποσότητες  µεταφοράς του. Επιπρόσθετα, λόγω των 

αρνητικών συνεπειών στον ανταγωνισµό που φαίνεται ότι θα επιφέρει η παρούσα 

πράξη, θα πρέπει να µειωθούν οι φραγµοί εισόδου, ούτως ώστε να είναι εφικτή η 

δραστηριοποίηση ενός ή περισσοτέρων δυνητικών παικτών στις αγορές επόµενου 

και προηγούµενου σταδίου. Σηµειώνεται ότι ο λόγος που δηµιουργείται η 
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συγκέντρωση είναι η θέση των Εταιρειών ότι είναι οικονοµικά ασύµφορο να 

δηµιουργήσει η κάθε µια εταιρεία τον δικό της αποθηκευτικό χώρο.  

Σε γενικό επίπεδο η Επιτροπή εστίασε τις ανησυχίες και προβληµατισµούς της  στα 

ακόλουθα:  

(ι) αποτροπή του ενδεχόµενου η Νέα Εταιρεία να παρακωλύσει 

σηµαντικά στον ανταγωνισµό, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργία 

δεσπόζουσας θέσης στην οποία θα βρίσκεται ως αποτέλεσµα της 

συγκέντρωσης,  

(ιι) διασφάλιση του µη συντονισµού των Εταιρειών στα υπόλοιπα 

στάδια της αγοράς εισαγωγής και χονδρικής πώλησης υγραερίου ή και 

σε παρεµφερείς αγορές και τον αποκλεισµό δυνητικών ανταγωνιστών 

των Εταιρειών, 

(ιιι) διασφάλιση της µη πρόσβασης των ιδρυτικών Εταιρειών σε 

πληροφορίες ανταγωνιστών τους, οι οποίοι δύναται να είναι πελάτες 

της Νέας Εταιρείας. 

∆έσµευση (i)-(v) και (vii) 

Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή 

η κάθετη σχέση που προκύπτει µεταξύ των δραστηριοτήτων των Εταιρειών και της 

Νέας Εταιρείας. Ειδικότερα, εξετάστηκε κατά πόσο οι δεσµεύσεις που θα 

αναληφθούν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα µειώνουν την πιθανότητα 

διαρροής εµπιστευτικών και/ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν τους 

ανταγωνιστές των Εταιρειών, καθώς και πιθανό συντονισµό των Εταιρειών σε σχέση 

µε την αγορά εισαγωγής ή/και χονδρικής διάθεσης υγραερίου ή/και σε παρεµφερείς 

αγορές.  

Η Επιτροπή, ενεργώντας µέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, µελέτησε όλες τις θέσεις, 

απόψεις και επιχειρήµατα που τέθηκαν από αριθµό εταιρειών και φορέων της αγοράς 

καθώς και των στοιχείων που δόθηκαν από το Υπουργείο ΕΕΒΤ. Ακολούθως, 

αξιολόγησε αυτά στη βάση του Νόµου και µέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί για την 

εξέταση ανάλογων θεµάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και στη 

βάση της ενωσιακής νοµολογίας. Επίσης, η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

των υποβληθέντων δεσµεύσεων, άντλησε καθοδήγηση από την Ανακοίνωση της 

Ε.Ε. για διορθωτικά µέτρα έτσι ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο οι δεσµεύσεις που 
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προτείνονται από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αίρουν τις αµφιβολίες ως προς το 

συµβατό της συγκέντρωσης µε την αγορά. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι οποιοιδήποτε όροι αναληφθούν, έχοντας υπόψη της 

τη νοµολογία και την πολιτική γενικά της Ε.Ε.45 θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την 

αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να εξαλείφουν την αντί-ανταγωνιστική ανησυχία, 

θα πρέπει να αποτελούν µία µόνιµη λύση, δεν θα πρέπει να εγείρουν οποιοδήποτε 

πρόβληµα ανταγωνισµού και θα πρέπει να µπορούν να εφαρµοστούν 

αποτελεσµατικά.  

Αναφορικά µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, 

καθοδηγητική είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Areva/ 

Urenco/ ETC JV46, όπου η Ε.Ε. κατέληξε ότι η δηµιουργία της κοινής επιχείρησης 

πιθανόν θα δηµιουργούσε κοινή δεσπόζουσα θέση των µητρικών επιχειρήσεων σε 

αγορά προηγούµενου σταδίου µέσω του συντονισµού της συµπεριφοράς τους µέσω 

της κοινής επιχείρησης. Ένας από τους όρους που τέθηκαν ήταν η υποχρέωση των 

µερών να ενδυναµώσουν τους «τοίχους προστασίας» (firewalls) ούτως ώστε να 

διασφαλίσουν ότι δεν µεταφέρεται στις µητρικές εταιρείες από την κοινή επιχείρηση ή 

αντίθετα οποιαδήποτε εµπορικά ευαίσθητη πληροφορία. 

Η σηµαντικότητα της µη ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µητρικών εταιρειών 

διαφαίνεται και στην απόφαση της Ε.Ε. στην υπόθεση M.4760 Amadeus/Sabre/JV 

(Moneydirect), παρ. 25 όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«The Commission has analysed closely the arrangements that will be put in place by 

Amadeus and Sabre to prevent anti-competitive information “spill-over” to and from 

the JV. The Joint Venture Agreement specifies which types of information will be 

shared between Moneydirect, Amadeus and Sabre. No information that is not 

normally available to shareholders of a JV will be disclosed by Moneydirect to its 

parent companies. As a general rule, information obtained and produced by the JV 

will be treated as confidential and will not be made available to the parent 

companies. Amadeus’ and Sabre’s access to information will be limited to their own 

respective transactions. The parties state in the Joint Venture Agreement that they 

consider it paramount to keep confidential pricing and transaction information of the 

JV’s customers. The only persons from the parent companies that will be granted 

                                                             
45

 Βλέπε το Σύγγραµµα που φέρει τον τίτλο ‘European Merger Control Law, A Guide to the Merger 
Regulation’, Nicholas Levy, Εκδόσεις Lexis Nexis (2008), Κεφ. 18 , παρ. 18.04 (σελ.18-18 έως 18-24. 
46

 Υπόθεση Μ.3099, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµ. 6/10/2003, παρ. 226-247 
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access to detailed information about customer’ payment transactions will be 

employees formally seconded to the JV that do not have any sales or managing 

function within Amadeus or Sabre.» 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, όπως έχει προαναφερθεί, για 

δραστηριοποίηση στον τοµέα του υγραερίου στην Κύπρο, είναι απαραίτητη η 

αποθήκευση και η Νέα Εταιρεία θα κατέχει σχεδόν το 100% της αγοράς 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Οπόταν, ένας δυνητικός ανταγωνιστής στις 

αγορές εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής διάθεσης υγραερίου θα αποταθεί στη 

Νέα Εταιρεία για την εν λόγω υπηρεσία, µε αποτέλεσµα οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της 

Νέας Εταιρείας, οι πλείστοι από τους οποίους είναι οι ίδιοι µε τους ∆ιοικητικούς 

Συµβούλους των Εταιρειών να αποκτήσουν κρίσιµες πληροφορίες, θέτοντας έτσι 

τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση, 

αποθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά 

υγραερίου. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχουσες Εταιρείες, οι οποίες είναι ανταγωνιστές 

σε άλλα επίπεδα της αγοράς και σε άλλες συναφείς αγορές θα συνέρχονται σε µια 

κοινή πλατφόρµα και ως εκ τούτου δηµιουργείται ψηλή πιθανότητα ανταλλαγής 

ευαίσθητων πληροφοριών και συντονισµού στην  αγορά υγραερίου. Αυτό θα ισχύει 

και για άλλες αγορές στις οποίες µερικές από αυτές δραστηριοποιούνται (spill over 

effects). 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κρίνει ότι οι δεσµεύσεις (i)-(v) και (vii) 

που έχουν διατυπωθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την 

τροποποίηση της Συµφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού της Νέας Εταιρείας και 

οι δηλώσεις που προτείνονται οι Εταιρείες να υποβάλλουν κάθε φορά που θα 

υπάρχει αλλαγή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας ή των Ανωτέρω 

∆ιευθυντικών στελεχών της, περιορίζουν το ενδεχόµενο οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της 

Νέας Εταιρείας ή τα Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη της, οι οποίοι δύναται να 

λαµβάνουν γνώση ή να αποκτούν ευαίσθητες πληροφορίες των υφιστάµενων ή 

δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών, να τις µεταφέρουν προς τις Εταιρείες, οι 

οποίες ακολούθως να τις χρησιµοποιήσουν προς όφελος τους, µε κίνδυνο µείωσης ή 

εξάλειψης των σηµαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που δυνητικά θα ασκούσαν οι 

ανταγωνιστές τους.  

Επισηµαίνεται ειδικότερα, η δέσµευση και η υποχρέωση όπως τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών να 

µην κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας. 
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Επισηµαίνεται, περαιτέρω η ανάληψη δέσµευσης από µέρους των ∆ιοικητικών 

Συµβούλων και του Γενικού ∆ιευθυντή και του Οικονοµικού ∆ιευθυντή της Νέας 

Εταιρείας ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως εµπιστευτικές και δεν 

θα αποκαλύπτουν στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και στα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών οποιεσδήποτε εµπιστευτικές και/ή ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες και/ή επαγγελµατικά µυστικά νέων δυνητικών 

ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα 

δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Εταιρειών και που θα περιέλθουν 

σε γνώση τους ένεκα της εµπλοκής / συµµετοχής τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της 

Νέας Εταιρείας, και οι σχετικές δηλώσεις.  

∆εν πρέπει επίσης να αγνοείται η υποχρέωση των ∆ιοικητικών Συµβούλων που 

πηγάζει από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113, άρθρο 191: 

«αποτελεί καθήκον συµβούλου εταιρείας που έχει συµφέρον µε οποιοδήποτε τρόπο, 

είτε αµέσως είτε εµµέσως, σε σύµβαση ή προτεινόµενη σύµβαση µε την εταιρεία να 

δηλώσει τη φύση του συµφέροντός του στη συνεδρίαση των συµβούλων της 

εταιρείας».  

Επισηµαίνεται επίσης, η δέσµευση των Εταιρειών ότι η Νέα Εταιρεία, καθ’ όλη την 

διάρκεια της λειτουργιάς της, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αυτόνοµη οικονοµική 

οντότητα αλλά και η δέσµευση (vii) σχετικά µε την παροχή Εγχειρίδιου θεµάτων περί 

προστασίας του ανταγωνισµού (Competition Compliance Manual) το οποίο οι 

Εταιρείες δεσµεύονται ότι θα υπογράφεται από όλους του υπαλλήλους της Νέας 

Εταιρείας. Στο εγχειρίδιο αυτό καταγράφεται η πολιτική της Νέας Εταιρείας και οι 

διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τους εργαζόµενους και το διοικητικό 

προσωπικό της Νέας Εταιρείας, οι οποίοι δυνατό να κατέχουν ή να περιέλθουν εις 

γνώση τους σηµαντικές και / ή εµπιστευτικές πληροφορίες, ώστε να εµποδίζεται και 

να περιορίζεται η ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών.  

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι εν λόγω δεσµεύσεις διασφαλίζουν τον µη συντονισµό των 

Εταιρειών σε όλα τα υπόλοιπα στάδια της αγοράς υγραερίου ή/και σε παρεµφερείς 

αγορές και τη µη πρόσβαση των Εταιρειών σε πληροφορίες των ιδίων ως 

ανταγωνιστών αλλά και των ανταγωνιστών τους, οι οποίοι δύνανται να είναι πελάτες 

της Νέας Εταιρείας.  

Ως εκ των ανωτέρω, κρίνεται ότι οι πιο πάνω δεσµεύσεις (i)-(v) και (vii) 

αντιµετωπίζουν τις διάφορες αντί-ανταγωνιστικές  ανησυχίες που εγέρθηκαν από την 
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Επιτροπής όσον αφορά την κάθετη και γειτονική σχέση των δραστηριοτήτων των 

Εταιρειών µε αυτές της Νέας Εταιρείας, εφόσον δηµιουργούν «τοίχους προστασίας» 

(Chinese walls) που διασφαλίζουν ότι δεν θα µεταφέρονται εµπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες που δύναται να έρθουν στην κατοχή των ∆ιοικητικών Συµβούλων της 

Νέας Εταιρείας προς τις Εταιρείες και µειώνονται οι πιθανότητες συντονισµού της 

συµπεριφοράς των Εταιρειών στις αγορές στις οποίες ανταγωνίζονται, ήτοι την 

εισαγωγή, τη χονδρική και τη λιανική διάθεση υγραερίου καθώς και στην παραπλήσια 

αγορά της εµπορίας πετρελαιοειδών, αλλά και νέων δυνητικών ανταγωνιστών τους. 

∆έσµευση (vi) 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, θεωρεί ότι µε τη δέσµευση που έχει 

υποβληθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε τον διορισµό 

ανεξάρτητου προσώπου ως εντολοδόχου (trustee) το οποίο θα είναι υπεύθυνο να 

ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσµεύσεις και όροι και θα υποβάλλει 

σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους µε 

την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρµογή (ή µη) όλων των δεσµεύσεων από την Νέα 

Εταιρεία αναφορικά µε το προηγούµενο έτος, διασφαλίζει την εφαρµογή των 

αναληφθείσων δεσµεύσεων.  

Η έκθεση αυτή θα διαβεβαιώνει την Επιτροπή ως προς την εφαρµογή των 

δεσµεύσεων και ιδιαίτερα της κοστοστρέφειας των χρεώσεων, τη µη διακριτική 

µεταχείριση και τη µη αυθαίρετη άρνηση πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο και τις 

λοιπές εγκαταστάσεις και την τήρηση της εµπιστευτικότητας και θα βοηθά την 

Επιτροπή στο έργο της για παρακολούθηση και υλοποίηση των δεσµεύσεων που 

αναλαµβάνονται από τις Εταιρείες. 

 

 

∆έσµευση (viii) 

Η Επιτροπή, έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι οι πελάτες της Νέας Εταιρείας δεν 

έχουν επιλογή άλλων προµηθευτών αλλά ούτε και αντισταθµιστική ισχύ και καθώς 

και ότι η Νέα Εταιρεία θα είναι σε θέση να προβαίνει σε υπερβολική τιµολόγηση σε 

επιχειρήσεις που ενδεχόµενα να ζητούν να ενοικιάσουν αποθηκευτικούς χώρους σε 

σχέση µε του µετόχους της αφού οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης 
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υγραερίου είναι απαραίτητες για τη δραστηριοποίηση στις κάθετες αγορές µε αυτήν, 

ήτοι την εισαγωγή και τη χονδρική πώληση υγραερίου.  

Στη συγκεκριµένη αγορά απαιτείται ψηλή επένδυση για να κατασκευαστεί ο 

αποθηκευτικός χώρος και ως καταγράφουν οι ίδιες οι Εταιρείες, δεν είναι οικονοµικά 

εφικτό να κατασκευαστεί από έκαστη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά. 

Το γεγονός αυτό, µαζί µε το µικρό µέγεθος της αγοράς οδηγεί σε υψηλούς φραγµούς 

εισόδου στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου.  

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για διορθωτικά µέτρα, σε 

ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να απλοποιηθούν οι προδιαγραφές για πρόσβαση, 

υποχρεώνοντας τη νέα εταιρεία που δηµιουργείται µέσω µιας συγκέντρωσης να 

προµηθεύσει ένα συγκεκριµένο προϊόν σε δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις 

όρους (Fair, Reasonable and Non-Disriminatory), όπου η πρόσβαση σε τρίτους 

παρέχεται µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους όπως ισχύουν για τις ιδρυτικές 

επιχείρησες. Για να είναι αποτελεσµατικό αυτό το µέτρο, η φύση των όρων που 

αναλαµβάνονται πρέπει να είναι διαφανής για τους πελάτες και τους φορείς 

παρακολούθησης, µε επαρκείς λεπτοµέρειες που να επιτρέπουν την αποτελεσµατική 

επιβολή τους.  

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κρίνει ότι η δέσµευση που έχει 

υποβληθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε τροποποίηση της 

Συµφωνίας Μετόχων και την προσθήκη των παραγράφων 16.7.3 και 16.7.4 

εξασφαλίζει τη δυνατότητα νέων παικτών να εισέλθουν στην αγορά χονδρικής 

διάθεσης υγραερίου παρέχοντας τους έως και το 10% του συνολικού αποθηκευτικού 

χώρου της Νέας Εταιρείας, το οποίο θα αυξάνεται αναλογικά µε την αύξηση του εν 

λόγω χώρου, προς ενοικίαση. Σε σχέση µε τις δυνατότητες που παρέχει στη 

δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης το 10% του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου, 

σηµειώνεται η δήλωση της ΕΠΚ ότι παρά το γεγονός ότι η ίδια στο παρόν στάδιο δεν 

κατέχει ιδιαίτερα µεγάλο αποθηκευτικό χώρο, κατέχει ικανοποιητικό µερίδιο αγοράς. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, τα κριτήρια αξιολόγησης οποιασδήποτε νέο εισερχόµενης 

εταιρείας είναι αντικειµενικής φύσεως και διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση καθώς 

και τη δυνατότητα εισδοχής στην αγορά νέων ανταγωνιστών και η Νέα Εταιρεία δεν 

θα είναι σε θέση να αποκλείσει άλλους ανταγωνιστές των Εταιρειών καθώς και νέα 

είσοδο επιχείρησης στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης υγραερίου.  
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Η Επιτροπή συνεκτίµησε επίσης ότι, τόσο η χωρητικότητα των εγκαταστάσεων της 

Νέας Εταιρείας όσο και ο εξοπλισµός της, σχεδιάστηκαν για εξυπηρέτηση µόνο της 

εγχώριας αγοράς. Σύµφωνα και µε τα όσα ανέφεραν στην Επιτροπή οι Εταιρείες, η 

οποιαδήποτε δραστηριότητα για επανεξαγωγή υγραερίου δεν µπορεί να 

εξυπηρετηθεί από τη νέα Εταιρεία καθότι δεν έχουν σχεδιαστεί και δεν θα υπάρχουν 

οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις προς την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 

Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η πρόσβαση τρίτων σε υποδοµή µπορεί να έχει 

θετικά αποτελέσµατα στην αγορά καθότι αντιµετωπίζει ένα σοβαρό φραγµό εισόδου 

στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου. 

∆έσµευση (ix) 

Η Επιτροπή κρίνει ότι µε την κοινοποίηση σε αυτήν του πιστοποιητικού διευθυντών 

και γραµµατέα όπως αυτό εκδίδεται από το Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και το οποίο 

θα παρουσιάζει τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας, εντός 

δυο µηνών (2) από την κοινοποίηση στα µέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η 

συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή καθώς και αντίγραφα των δηλώσεων 

(Declarations) και αντίγραφο της τροποποιηµένης Συµφωνίας Μετόχων 

εξασφαλίζουν την εφαρµογή των δεσµεύσεων που καταγράφονται στα σηµεία (i)-(iv) 

και (viii) προς άρση των αµφιβολιών της Επιτροπής που αφορούν την κάθετη και 

γειτονική σχέση των δραστηριοτήτων των Εταιρειών µε αυτές της Νέας Εταιρείας. 

∆έσµευση (x)-(xii) 

Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην ανησυχία της ότι οι πελάτες των 

εταιρειών δεν έχουν επιλογή άλλων προµηθευτών αλλά ούτε και αντισταθµιστική 

ισχύ σε περίπτωση αύξησης της τιµής στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου, 

αφού οι Εταιρείες είναι οι µόνες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εστιάζει την προσοχή της στη 

δήλωση των Εταιρειών για απουσία διακρίσεων και κοστοστρέφεια της τιµολογιακής 

πολιτικής της Νέας Εταιρείας. Η Επιτροπή σηµειώνει πως κοστοστρέφεια σηµαίνει 

τον προσανατολισµό των τελών µιας υπηρεσίας/ενός προϊόντος στο κόστος.47 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τον καθορισµό του αντίτιµου πρόσβασης για βασικές 

διευκολύνσεις αναφέρουν ότι το αντίτιµο οφείλει να πληροί τον όρο της «µη 
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 Ο περί ρύθµισης της αγοράς ηλεκτρισµού Νόµος  - Ρυθµιστική Απόφαση αρ. 04/2017. 
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διάκρισης». Αυτός αναλύεται σε δύο επί µέρους όρους, ότι δηλαδή το αντίτιµο οφείλει 

να είναι το ίδιο για όλους τους χρήστες και ότι πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος µε το 

οποίο ο ίδιος ο κάτοχος αποτιµά τη χρήση της διευκόλυνσης κατά τη δική του 

διαδικασία παραγωγής. Ο δεύτερος αυτός όρος, για να έχει κάποιο πρακτικό νόηµα, 

προϋποθέτει ότι η δεσπόζουσα επιχείρηση, αφενός δεν είναι καθετοποιηµένη και 

αφετέρου τηρεί λογιστικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός και η 

αποτίµηση του εν λόγω κόστους. Όµως ακόµη, και αν πληρούνται όλες οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, η δεσπόζουσα επιχείρηση δύναται να υπερχρεώνει τη χρήση της 

διευκόλυνσης στην ίδια, ώστε να καθιστά αντιοικονοµική, δυσχερή ή ανέφικτη την 

πρόσβαση σε αυτήν άλλων µικρότερων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτόν, το κριτήριο 

της διάκρισης συµπληρώνεται µε εκείνο της «αντικειµενικότητας» του αντιτίµου. 

Επιβάλλεται δηλαδή, το αιτούµενο αντίτιµο να είναι εύλογο, να έχει σχέση µε το 

κόστος το οποίο υφίσταται η δεσπόζουσα επιχείρηση.48 

Η επί µέρους αναφορά που γίνεται από τις Εταιρείες «…αναφορικά µε την οποία τα 

Εµπλεκόµενα Μέρη υπέβαλαν σχετική µελέτη στην Επιτροπή»,  πέραν της σαφούς 

και ουσιαστικής δέσµευσης τους, «ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες της σε 

εµπορική βάση η οποία θα διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) 

και όπως οι υπηρεσίες της προσφέρονται µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, µε βάση 

κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική», δεν εξυπηρετεί περαιτέρω την αρχή της 

κοστοστρέφειας που η Επιτροπή επιζητεί να διασφαλίσει προς άρση των αµφιβολιών 

της για πιθανή καταχρηστική εκµετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της Νέας 

Εταιρείας µέσω υπερβολικής τιµολόγησης.  

Εξάλλου, όπως ανέφεραν και οι Εταιρείες στην κοινοποίησή τους, για τον 

αποθηκευτικό χώρο που θα µισθωθεί σε κάθε χρήστη (user), θα πληρώνεται ενοίκιο, 

το οποίο θα καθοριστεί σε κατοπινότερο στάδιο από την Νέα Εταιρεία, λαµβάνοντας 

υπόψη και το τελικό κόστος της επένδυσης. 

Επιπρόσθετα, δεν κρίνεται αναγκαία η συσχέτιση της σχετικής Μελέτης µε το ζήτηµα 

της κοστοστρέφειας αφού, η Επιτροπή κρίνει ότι η δέσµευση (vi) σύµφωνα µε την 

οποία, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (εντολοδόχος) το οποίο θα είναι υπεύθυνο να 

ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσµεύσεις θα υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους µε την οποία θα 

επιβεβαιώνεται η εφαρµογή (ή µη) των δεσµεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά 

µε το προηγούµενο έτος, διασφαλίζει την αρχή της κοστοστρέφειας για την οποία 

                                                             
48

 Ο κανόνας των Βασικών ∆ιευκολύνσεων (Essential facilities) στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό ∆ίκαιο του 
Ανταγωνισµού, Βασίλης Γ. Χατζόπουλος, 2002. 
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δεσµεύονται οι Εταιρείες µε τη δέσµευση (x) και την αποτελεσµατικότητα της 

δέσµευσης αυτής.  

Με την παραλαβή της προαναφερόµενης έκθεσης του εντολοδόχου, η Επιτροπή θα 

είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσο οι τιµές της Νέας Εταιρείας αντανακλούν το 

πραγµατικό της κόστος για κάθε µονάδα υγραερίου, για κάθε δραστηριότητά της. 

Επί τούτου, η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 

Tetra Laval49, όπου το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν λάθος της Ε.Ε. να απορρίψει 

δεσµεύσεις συµπεριφοράς µε το αιτιολογικό ότι αντιπροσώπευαν µόνο µια υπόσχεση 

των συµµετεχουσών εταιρειών να απέχουν από το να εµπλακούν σε παράνοµη 

συµπεριφορά.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει τη δέσµευση για κοστοστρέφεια της τιµολογιακής 

πολιτικής της Νέας Εταιρείας ως επαρκή για την άρση των ανησυχιών της αναφορικά 

µε τη δηµιουργία µιας σχεδόν µονοπωλιακής επιχείρησης, η οποία θα κατέχει και θα 

διαχειρίζεται µια σηµαντική και απαραίτητη υποδοµή (essential facility) µε πολύ 

µακροχρόνιο ορίζοντα (33 χρόνια + 33χρόνια + 33 χρόνια ενοικίασης της γης για 

τους αποθηκευτικούς χώρους) στην κυπριακή αγορά, µε ενδεχόµενο εκµεταλλευτικής 

συµπεριφοράς µέσω υπερβολικής τιµολόγησης. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από τα στοιχεία που υπέβαλαν οι Εταιρείες, συµπεραίνεται 

ότι τόσο το κόστος κεφαλαιουχικών εξόδων όσο και το λειτουργικό κόστος 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους προσωπικού) παρουσιάζονται χαµηλότερα 

στην περίπτωση της δηµιουργίας ενιαίας εγκατάστασης σε σχέση µε την ανεξάρτητη 

εγκατάσταση ή το σύνολο τεσσάρων ανεξάρτητων εγκαταστάσεων.  

Υπογραµµίζεται το γεγονός ότι το χαµηλότερο κεφαλαιουχικό και λειτουργικό κόστος 

ανά µετρικό τόνο στο στάδιο της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, το οποίο 

είναι αποτέλεσµα αποδοτικοτήτων (efficiencies) και οικονοµιών κλίµακας (economies 

of scale), µπορεί να αποφέρει, µε κοστοστρεφή πολιτική τιµολόγησης, η οποία δεν 

θα αποβλέπει στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της συγκέντρωσης µέσω 

υπερβολικής τιµολόγησης (excessive pricing), όφελος προς τους καταναλωτές, µέσω 

προσφοράς χαµηλότερων τιµών, σε σχέση µε την επιλογή δηµιουργίας ανεξάρτητων 

εγκαταστάσεων. 
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 Commission v. Tetra Lavsl (“Tetra Laval ECJ”), Case C-12/03 P, 2005 E.C.R. I-987. 
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κρίνει ότι η δέσµευση αυτή που αφορά και την απουσία 

διακρίσεων οδηγεί στην αποφυγή πιθανής καταχρηστικής εκµετάλλευσης της 

δεσπόζουσας θέσης της Νέας Εταιρείας µέσω διακριτικής µεταχείρισης, αφού η 

Συµφωνία Μετόχων προνοεί ρητά ότι η τιµολόγηση των υπηρεσιών που θα 

προσφέρει η Νέα Εταιρεία θα είναι η ίδια για όλους τους χρήστες. Συγκεκριµένα, η 

Συµφωνία Μετόχων παρέχει σαφή  δέσµευση της Νέας Εταιρείας ότι όλοι οι χρήστες 

(είτε είναι Ιδρυτικά Μέλη είτε όχι) θα καταβάλλουν τέλη στην ίδια βάση, και ότι η Νέα 

Εταιρεία θα συναλλάσσεται µε όλους τους χρήστες υπό συνθήκες ανταγωνισµού µε 

εµπορικούς όρους.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι η ανάληψη δέσµευσης από µέρους των 

Εταιρειών ότι η Νέα Εταιρεία θα διεξάγει τις εργασίες της, χωρίς διακρίσεις και ότι 

οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία πραγµατοποιείται µε τις Εταιρείες, θα 

πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων, αίρει 

τις αµφιβολίες που είχαν διατυπωθεί από µέρους της Επιτροπής, καθότι 

διασφαλίζεται ότι η Νέα Εταιρεία θα διεξάγει τις εργασίες της στην απουσία 

διακρίσεων (arm’s length basis) µεταξύ των χρηστών του αποθηκευτικού χώρου 

υγραερίου.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι µε τις δεσµεύσεις (x)-(xii) ως προς την ενοικίαση 

χώρου προς τρίτους, η Επιτροπή κρίνει ότι η Νέα Εταιρεία θα έχει αντικειµενικά 

κριτήρια αναφορικά µε την πολιτική τιµολόγησης και τους όρους παροχής του 

αποθηκευτικού χώρου, τα οποία θα δηµοσιοποιούνται και θα είναι γνωστά σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους. Η δηµοσίευση των τυποποιηµένων όρων και προϋποθέσεων 

και τιµολογίων της στην ιστοσελίδα της, σε συνδυασµό µε τη δέσµευση για την 

απουσία διακρίσεων, αντιµετωπίζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την 

Επιτροπή σε σχέση µε την ενδεχόµενη προνοµιακή µεταχείριση των Εταιρειών και 

ενισχύει τη διαφάνεια, δέσµευση που αναµένεται να υλοποιηθεί µε την έναρξη 

λειτουργίας της Νέας Εταιρείας. 

Προς τούτο, η δηµοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει µε την έναρξη λειτουργίας της 

Νέας Εταιρείας. 

∆έσµευση (xiii)  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι υποδοµές που αφορούν το αγκυροβόλιο 

και τον αγωγό µεταφοράς υγραερίου που είναι απαραίτητες για την µεταφορά του 

υγραερίου από το πλοίο σε αποθηκευτικούς χώρους, δεν είναι εφικτό να 
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κατασκευαστούν και από κάποια άλλη εταιρεία η οποία θα θέλει να δραστηριοποιηθεί 

στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ως η θέση του Υπουργείου 

Εµπορείου αλλά και ανταγωνιστριών εταιρειών.  

Η Επιτροπή κρίνει ότι η δέσµευση για πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στις σωλήνες 

εκφόρτωσης σε οποιαδήποτε νεοεισερχόµενη εταιρεία οδηγεί στην άρση 

οποιωνδήποτε αµφιβολιών της Επιτροπής ότι µια νεοεισερχόµενη εταιρεία 

ενδεχοµένως να µην έχει πρόσβαση στις υποδοµές που αφορούν το αγκυροβόλιο 

και τον αγωγό µεταφοράς υγραερίου, υποδοµές απαραίτητες για την µεταφορά του 

υγραερίου από τα πλοία στους αποθηκευτικούς χώρους και δραστηριοποίησής της.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η πρόσβαση τρίτων σε υποδοµή δύναται να 

έχει θετικά αποτελέσµατα στην αγορά καθότι αντιµετωπίζει ένα σοβαρό φραγµό 

εισόδου στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου και οδηγεί στην εξάλειψη ανησυχιών 

αποκλεισµού. 

Όσον αφορά τη δέσµευση αναφορικά µε την κοστοστρέφεια της τιµολογιακής 

πολιτικής της Νέας Εταιρείας σε σχέση µε τις χρεώσεις της για τη χρήση στο 

αγκυροβόλιο και στις σωλήνες εκφόρτωσης, η Επιτροπή επαναλαµβάνει τα όσα 

κατέγραψε αναφορικά µε την κοστοστρέφεια για τις υπόλοιπες χρεώσεις της Νέας 

Εταιρείας και θεωρεί ότι η δέσµευση (vi) σύµφωνα µε την οποία, ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο (εντολοδόχος) το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι 

αναληφθείσες δεσµεύσεις θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή 

εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους µε την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρµογή 

(ή µη) των δεσµεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά µε το προηγούµενο έτος, 

διασφαλίζει την αρχή της κοστοστρέφειας για την οποία δεσµεύονται οι Εταιρείες µε 

τη δέσµευση (x) και την αποτελεσµατικότητα της δέσµευσης αυτής. 

∆έσµευση (xiv)  

Η Επιτροπή κρίνει θετική τη δέσµευση των Εταιρειών όπως στην περίπτωση που η 

ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου για εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς 

αυξηθεί και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα (τηρουµένων των κριτηρίων που 

προαναφέρθηκαν ανωτέρω) αποταθούν στη Νέα Εταιρεία για επέκταση των 

εγκαταστάσεων και του αποθηκευτικού χώρου της Νέας Εταιρείας, οι Εταιρείες θα 

προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας τέτοιας επέκτασης.  
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Η δέσµευση αυτή, αντιµετωπίζει το ενδεχόµενο αυξηµένης ζήτησης αποθηκευτικού 

χώρου, λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η αποθήκευση αποτελεί αναγκαία 

υπηρεσία για τη δραστηριοποίηση στις αγορές εισαγωγής ‘η/και χονδρικής διάθεσης 

υγραερίου. 

∆έσµευση (xv) 

Η Επιτροπή αποδέχεται την εν λόγω δήλωση των Εταιρειών ότι οι δεσµεύσεις (i)-

(xiv) θα ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας της Νέας Εταιρείας. 

Συµπέρασµα 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι πιο πάνω όροι και 

δεσµεύσεις είναι επαρκείς ούτως ώστε να οδηγήσουν στην άρση των αµφιβολιών της 

που εστιάζονται στο γεγονός ότι η Νέα Εταιρεία θα δύναται να εκµεταλλευτεί τη 

δεσπόζουσα θέση της και οι ιδρυτικές Εταιρείες θα έχουν την ικανότητα και το 

κίνητρο να αποκλείσουν ανταγωνιστές τους από την πρόσβαση σε αποθηκευτικούς 

χώρους που είναι απαραίτητοι για τη δραστηριοποίησή τους στις αγορές εισαγωγής 

και χονδρικής διάθεσης υγραερίου και τη δυνατότητα των Εταιρειών απόκτησης 

ευαίσθητων πληροφοριών.  

Η Επιτροπή, συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, έχει την θέση ότι οι δεσµεύσεις που 

προτίθενται να αναλάβουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε τις 

διατυπωθείσες ανησυχίες αντιµετωπίζουν επίσης και ανησυχίες που εκφράστηκαν 

από τρίτους.  

Η Επιτροπή, υπό το φως όλων των ανωτέρω, και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση έκρινε οµόφωνα ότι οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται από τις 

Εταιρείες είναι επαρκείς για την άρση των αµφιβολιών που διατυπώθηκαν από την 

Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 24/2/2017. 

 

 

XIV. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή υπό το φως όλων των ανωτέρω, και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι ανησυχίες της για το δυνητικό 
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αποτέλεσµα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αίρονται µε τις προαναφερθείσες 

δεσµεύσεις και όρους. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόµου, 

αποφάσισε οµόφωνα να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συµβατή 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων 

όρων και δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε 

σχέση µε τη δηµιουργία της Νέας Εταιρείας: 

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

(i) ΟΠΩΣ τροποποιήσουν την Συµφωνία Μετόχων καθώς και το Καταστατικό της 

VLPG PLANT LTD («Νέα Εταιρεία») έτσι ώστε τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 

και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών, να µην κατέχουν 

οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας. 

(ii) ΟΠΩΣ όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας προβούν σε 

δέσµευση/δήλωση (Declaration) ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως 

εµπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτουν στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και 

στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε 

εµπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες και/ή επαγγελµατικά 

µυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής 

πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των 

Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους ένεκα της εµπλοκής / 

συµµετοχής τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Νέας Εταιρείας, ως ακολούθως: 

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ ο 

οποίος/ η οποία συµµετέχω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας VLPG Ltd δια της 

παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως 

άκρως εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω σε οποιαδήποτε µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ιδρυτικών Εταιρειών, ως επίσης και στα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές 

ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά νέων 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης 

υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών 

Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση µου ένεκα της συµµετοχής µου στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της VLPG Ltd». 
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(iii)  ΟΠΩΣ ο Γενικός ∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας (ο διορισµός του οποίου 

προνοείται στον όρο 11 της Συµφωνίας Μετόχων), καθώς και ο Οικονοµικός 

∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας (αν υπάρχει), προβεί σε δέσµευση/δήλωση 

(Declaration) ότι θα τηρεί και θα χειρίζεται πάντοτε ως άκρως εµπιστευτικές, και δεν 

θα αποκαλύπτει στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και/ή στα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε εµπιστευτικές και/ή 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες και/ή επαγγελµατικά µυστικά νέων 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης 

υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών 

Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση του στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του ως Γενικός ∆ιευθυντής / Οικονοµικός ∆ιευθυντής (ανάλογα µε την περίπτωση) 

της Νέας Εταιρείας, ως ακολούθως: 

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ 

Γενικός/Οικονοµικός ∆ιευθυντής της εταιρείας VLPG Ltd δια της παρούσας 

δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως άκρως 

εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω σε οποιαδήποτε µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Ιδρυτικών Εταιρειών, ως επίσης και στα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές ή/και 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά νέων 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης 

υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε αυτές των Ιδρυτικών 

Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση µου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

µου ως Γενικός/Οικονοµικός ∆ιευθυντής της Νέας Εταιρείας». 

(iv)  ΟΠΩΣ οι ∆ηλώσεις (Declarations), στην µορφή που έχουν καταγράφει πιο 

πάνω στις παραγράφους (ii) και (iii) θα υπογράφονται από τους ∆ιοικητικούς 

Συµβούλους κάθε φορά που θα υπάρχει διορισµός νέου µέλους στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρείας. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής του Γενικού 

∆ιευθυντή και/ή Οικονοµικού ∆ιευθυντή (αν υπάρχει).  

(v)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, θα 

λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αυτόνοµη οικονοµική οντότητα.  

(vi)  ΟΠΩΣ τα Εµπλεκόµενα Μέρη διορίσουν ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (trustee) 

το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες 

δεσµεύσεις και θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του 

πρώτου τριµήνου κάθε έτους µε την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρµογή (ή µη) των 
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δεσµεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά µε το προηγούµενο έτος. Η ταυτότητα 

του/της εν λόγω προσώπου/οντότητας θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) 

µηνός από την κοινοποίηση στα Εµπλεκόµενα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής 

ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή.  

(vii)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία παρέχει στους υπάλληλους της Εγχειρίδιο Θεµάτων 

περί προστασίας του ανταγωνισµού (Competition Compliance Manual. Το εν λόγω 

Εγχειρίδιο Θεµάτων θα υπογράφεται από όλους του υπαλλήλους της Νέας Εταιρείας. 

(viii)  ΟΠΩΣ τα Εµπλεκόµενα Μέρη προβούν στη τροποποίηση της Συµφωνίας 

Μετόχων και στην προσθήκη των ακόλουθων παραγράφων 16.7.3 και 16.7.4 στη 

Συµφωνία Μετόχων ώστε να συµπεριληφθούν τα κριτήρια τα οποία θα λαµβάνονται 

υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήµατος αποθηκευτικής χωρητικότητας από 

τρίτα πρόσωπα. 

“16.7.3 In the instance that the Company is presented with an application for storage 

and throughput by a third party (the ‘Applicant”) the Board shall meet and decide 

within 40 (forty) days on the basis of the following information and/or evidence which 

shall be provided by the Applicant to the Board: 

a.  Certificate issued by the Registrar of Companies and Official Receiver (or 

corresponding authority of the country of registration of the Applicant) that the 

Applicant is in good standing. 

b. Professional reference letter issued by a certified chartered accountant, or 

lawyer, or reputable credit institution confirming that the Applicant has been 

known to them for a period of three (3) years and during this period the 

business relationship with the Applicant has been conducted in a satisfactory 

manner.  

In the instance that the Applicant is a newly established legal entity and/or 

has not undertaken any commercial activities for a period of at least three (3) 

years, then the aforesaid professional reference letter may instead be issued 

in relation to the Applicant’s shareholders and/or ultimate beneficial owners 

confirming that such shareholders and/or ultimate beneficial owners (as the 

case may be) have been known to the issuers (ie certified chartered 

accountant, or lawyer, reputable credit institution) for a period of three (3) 
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years and during this period the business relationship with them has been 

conducted in a satisfactory manner. 

c. Bank guarantee from a reputable financial institution within the Republic of 

Cyprus and/or from another financial institution established in the Single Euro 

payments Area, for at least an amount equal to the semi-annual fees to be 

paid to the Company, which shall be valid throughout the period of storage 

and/or throughput to be provided by the Company to the Applicant. 

d. Certificate of insurance duly signed by the Applicant’s insurer/s affirming that 

the Applicant maintains a comprehensive public liability insurance on the 

aspects of its LPG business relating to the services to be procured from the 

Company.  

e. Copies of all relevant licenses, permits, approvals and/or certificates relating 

to the Applicant’s LPG business with the Company. 

f. Letter of Indemnity issued by the Applicant providing full indemnities on 

product quality in case of contamination of other products stored by the 

Company. 

g.  Written confirmation by the Applicant that the storage and throughput capacity 

to be provided to the Applicant by the Company will be used for trading within 

the Republic of Cyprus only. 

 

h.  That the period of storage capacity and throughput requested will be at least 

twelve months. 

 

i. That the capacity of storage and throughput requested will be for at least 

200tons.  

 

It is clarified that in case the total capacity of storage and throughput allocated 

to third parties exceeds 500 tons (or 10% of the Company’s total capacity, 

whichever is the highest), the Company will evaluate any application but 

reserves the right to refuse provision of additional storage and throughput 

services to third parties exceeding 500 tons (or 10% of the Company’s total 

capacity, whichever is the highest).  
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16.7.4 It is clarified that in case the prevailing market conditions in relation to the 

availability of LPG storage and/or throughput facilities in the Republic of Cyprus, 

change materially compared to relevant market conditions prevailing on the Effective 

Date, the Company shall apply to the Commission for the Protection of Competition 

for release of its commitment to provide third party access pursuant to clause 16.7.3 

above.” 

(ix)  Tα Εµπλεκόµενα Μέρη δεσµεύονται όπως κοινοποιήσουν στην Επιτροπή 

πιστοποιητικό διευθυντών και γραµµατέα όπως αυτό εκδίδεται από το Τµήµα 

Εφόρου Εταιρειών και το οποίο θα παρουσιάζει τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας, εντός δυο µηνών (2) από την κοινοποίηση στα µέρη 

της απόφασης της Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή καθώς και 

αντίγραφα των πιο δηλώσεων (Declarations) και αντίγραφο της τροποποιηµένης 

Συµφωνίας Μετόχων.  

(x)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες της σε εµπορική βάση η οποία θα 

διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) και όπως οι υπηρεσίες της 

προσφέρονται µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, µε βάση κοστοστρεφή τιµολογιακή 

πολιτική. 

(xi) ΟΠΩΣ οποιαδήποτε συναλλαγή της Νέας Εταιρείας µε τις Ιδρυτικές της 

Εταιρείες πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι είναι σε εµπορική βάση και 

διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms). 

(xii) ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία δηµοσιεύει τους τυποποιηµένους όρους και 

προϋποθέσεις της παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου και τον σχετικό 

τιµοκατάλογό της στην µελλοντική ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. 

Η δηµοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει µε την έναρξη λειτουργίας της Νέας Εταιρείας. 

(xiii)  ΟΠΩΣ η Νέα Εταιρεία παρέχει σε οποιανδήποτε νεοεισερχόµενη εταιρεία, η 

οποία θα προβεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου στην 

περιοχή, πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στις σωλήνες εκφόρτωσης στην έκταση 

που θα είναι υπό τον έλεγχο της Νέας Εταιρείας. Η τιµολογιακή πολιτική της Νέας 

Εταιρείας θα είναι κοστοστρεφής. ∆ιευκρινίζεται ότι για όλους τους χρήστες των 

εγκαταστάσεων της Νέας Εταιρείας η χρήση του αγκυροβολίου και των σωλήνων 

εκφόρτωσης θα συµπεριλαµβάνεται στις παρεχόµενες υπηρεσίες. 
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(xiv) ΟΠΩΣ στην περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου για 

εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς αυξηθεί και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα 

(τηρουµένων των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν) αποταθούν στη Νέα Εταιρεία για 

επέκταση των εγκαταστάσεων και του αποθηκευτικού χώρου της Νέας Εταιρείας, τα 

Εµπλεκόµενα Μέρη θα προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της βιωσιµότητας µιας 

τέτοιας επέκτασης.  

(xv)  ΟΠΩΣ όλες οι δεσµεύσεις (i)-(xiv)  θα ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια 

της λειτουργίας της Νέας Εταιρείας. 

Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δυνάµει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόµου, σε 

περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρµογή χωρίς την εκπλήρωση όρων και 

σχετικών δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται από τις Εταιρείες σύµφωνα µε το άρθρο 

28(1)(α) του Νόµου, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει χρηµατική ποινή µέχρι δέκα 

τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, 

κατά το αµέσως προηγούµενο της συγκέντρωσης οικονοµικό έτος και επιπρόσθετα 

διοικητικό πρόστιµο µέχρι €8,000 για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράβαση στη 

βάση του άρθρου 40(1)(δ).  

Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι δυνάµει του άρθρου 45 του Νόµου, η Επιτροπή 

δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά µε τη 

συµβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην 

αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει - 

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες 

πληροφορίες αναφορικά µε τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον 

αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συµµετέχοντα της 

συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ή 

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συµµετέχοντες της 

συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται. 

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

 


