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Ηµεροµηνία απόφασης: 27 Σεπτεµβρίου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18/05/2018, από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) 

Public Ltd, Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ 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 που 

απαιτούνταν στις 29/5/2018. Ως εκ τούτου, η ηµεροµηνία έναρξης της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 23 του Νόµου προθεσµίας, ήταν η 30/05/2018. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την ίδρυση µιας νέας εταιρείας, της VLPG PLANT Ltd, 

(εφεξής η «Νέα Εταιρεία/ VLPG») στην οποία θα µεταφερθούν οι δραστηριότητες 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 των Εταιρειών εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Στις 21/05/2018, 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.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 08/06/2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

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 21/06/2018. 

H Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 22/06/2018, αφού έλαβε 

υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία 

βρίσκονται 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. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

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 25/06/2018 

ενηµέρωσε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την απόφαση της 

Επιτροπής. 

Στις 25/06/2018, η Επιτροπή ενηµέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την προαναφερόµενη απόφαση της. 

Το προβλεπόµενο από το άρθρο 12(2) του Νόµου τέλος που πρέπει να καταβληθεί 

ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πλήρους διερεύνησης καταβλήθηκε στις 

26/06/2018.  

Στις 29/06/2018, δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας ανακοίνωση σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής και αναρτήθηκε 

επίσης σχετικό ∆ελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 
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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 «ΥΕΕΒΤ»), σε πελάτες των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων, σε τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τοµείς καθώς 

και στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και έλαβε σχετικές απαντήσεις. 

Η Υπηρεσία στις 11/07/2018 απέστειλε επιστολή στην VLPG καλώντας την όπως σε 

περίπτωση υποβολής προτεινόµενων δεσµεύσεων, αποστείλει τα στοιχεία σύµφωνα 

µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος IV του Νόµου. 

Η Υπηρεσία αφού ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή της πλήρους έρευνας της 

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

Έκθεση Ευρηµάτων ηµεροµηνίας 27/7/2018, στην οποία κατέγραψε τα ευρήµατα και 

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

συνεδρία της ηµεροµηνίας 22/06/2018 έχουν αρθεί ή δύνανται να αρθούν. 

Η Επιτροπή, στις 2/8/2018, 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 27/07/2018 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 ότι οι 

αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητα της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά συνεχίζουν να υφίστανται. 

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

αποφάσισε να καταρτίσει έκθεση µε τις αµφιβολίες που διαπιστώνονται 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 28/08/18. 

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 

06/0918. Παράλληλα, στα πλαίσια των εν λόγω διαπραγµατεύσεων, κάλεσε τις 

Εταιρείες να παραστούν στη συνεδρία της στις 06/09/2018, στα πλαίσια της 

προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής αναφορικά µε τις αµφιβολίες που 

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

του ανταγωνισµού στην αγορά.  Κατά τη συνεδρία της, η Επιτροπή συζήτησε µε τις 
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Εταιρείες αναφορικά µε τις ανησυχίες της που έχουν αντιµετωπιστεί µε τις δεσµεύσεις 

που υπέβαλαν οι Εταιρείες 06/09/2018, αλλά και αναφορικά µε τις ανησυχίες της οι 

οποίες παρέµειναν. 

Οι Εταιρείες υπέβαλαν στις 13/09/18 περαιτέρω δεσµεύσεις που  προτίθεντο να 

αναλάβουν και παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής στις 13/09/18. Κατά τη 

συνεδρία της, η Επιτροπή συζήτησε µε τις Εταιρείες αναφορικά µε τις ανησυχίες της 

που έχουν αντιµετωπιστεί µε τις δεσµεύσεις που υπέβαλαν οι Εταιρείες, καθώς και 

πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης των ανησυχιών της Επιτροπής που παρέµειναν. 

Ως αποτέλεσµα της συζήτησης, οι Εταιρείες υπέβαλαν στις 24/9/2018 ολοκληρωµένο 

πλήρες 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 ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης καθώς και απόψεις τρίτων, 

ασκώντας τις εξουσίες που 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. VLPG PLANT LTD  

H VLPG PLANT LTD είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µε την ολοκλήρωση της προτεινόµενης 

συγκέντρωσης θα αναλάβει τη δηµιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων και 

υποδοµών για την παραλαβή, αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου. 

Β. Petrolina (Holdings) Public Ltd 

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

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

ιδρύθηκε το 1961. Η εταιρεία από το 2000 είναι δηµόσια εταιρεία, εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. H εταιρεία Petrolina διεξάγει τις ακόλουθες κύριες 

δραστηριότητες: 

(i) εισαγωγή και εµπορία ελαφρών και βαρέων προϊόντων πετρελαίου, υγραερίου, 

µηχανέλαιων και λιπαντικών,  
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(ii) ανεφοδιασµό αεροσκαφών και  

(iii) αποθήκευση, διαχείριση, µεταφορά και εµπορία των προϊόντων πετρελαιοειδών, 

υγραερίου και λιπαντικών. 

Οι συνδεδεµένες/θυγατρικές εταιρείες της Petrolina δραστηριοποιούνται στον 

ανεφοδιασµό αεροσκαφών και την αποθήκευση αεροπορικού καυσίµου, µε εξαίρεση 

την εταιρεία P&S LPG Gas Ltd. Η P&S LPG Gas Ltd ανήκει στην Petrolina κατά 50% 

(το υπόλοιπο 50% ανήκει στην Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ)  και 

συστάθηκε το 2009 µε σκοπό τη δηµιουργία σταθµού αποθήκευσης υγραερίου στην 

επαρχία Πάφου. Η µόνη δραστηριότητα της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση 

και η διαχείριση υγραερίου χύµα εντός του σταθµού αποθήκευσης.  Οι ∆ιοικητικοί 

Σύµβουλοι της πιο πάνω εταιρείας είναι οι κύριοι Ντίνος Λευκαρίτης (προερχόµενος 

από την Petrolina) και Λένιν Ιωσήφ (προερχόµενος από την Συνεργατική Εταιρεία 

ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ). ∆ιευθυντής (manager) στην P&S LPG Gas Ltd είναι ο κ. Νίκος 

Σουτζής (προερχόµενος από την Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ). 

Γ. Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤ∆ 

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

εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1965. Μέτοχοι της Synergas είναι η Συνεργατική 

Εταιρεία ΣΠΕΑΛ ΛΤ∆ (61,5%) και η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (32,5%). 

Η Synergas δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, διαχείριση και διανοµή 

εµφιαλωµένου και χύµα υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Η Synergas δεν εισάγει υγραέριο η ίδια στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

αλλά αγοράζει από την Petrolina όλο το υγραέριο που χρειάζεται.  Κάθε µήνα 

η Synergas ενηµερώνει την Petrolina για τις ποσότητες υγραερίου που θα αγοράσει, 

και η Petrolina προσθέτει τις ανάγκες της Synergas στις δικές της ποσότητες για κάθε 

επόµενη εισαγωγή. Η εισαγωγή γίνεται και δηλώνεται στις τελωνειακές αρχές από 

την Petrolina.  Κατά την εκφόρτωση του πλοίου, η Synergas παραλαµβάνει 

απευθείας την ποσότητα υγραερίου που είχε παραγγείλει και η Petrolina την 

τιµολογεί µε την ποσότητα παραλαβής.  

Η µοναδική συνδεδεµένη/θυγατρική εταιρεία της Synergas είναι η P&S LPG Gas Ltd, 

η οποία της ανήκει κατά 50% (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην Petrolina) και 

συστάθηκε το 2009 µε σκοπό τη δηµιουργία σταθµού αποθήκευσης υγραερίου στην 

επαρχία Πάφου. Η µόνη δραστηριότητα της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση 

και η διαχείριση υγραερίου χύµα εντός του σταθµού αποθήκευσης.   
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∆. Ιντεργκαζ Λτδ 

Η Ιντεργκαζ Λτδ (εφεξής η «Intergaz») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε του νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1973. 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 νόµιµους δικαιούχους του, αυτές κατέχονται υπό καθεστώς 

διαχείρισης.  

Η Intergaz δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εµπόριο υγραερίου και 

συγκεκριµένα ασχολείται µε την εισαγωγή, αποθήκευση (σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις), εµφιάλωση και διανοµή υγραερίου σε φιάλες και χύµα. 

Η συνδεδεµένη/θυγατρική εταιρεία Jomaro Ltd δραστηριοποιείται µεταξύ άλλων, στη 

µεταφορά υγραερίου από το εξωτερικό στην Κύπρο µέσω πλοίων που ναυλώνονται 

προς όφελος της.  Οι υπόλοιπες συνδεδεµένες/θυγατρικές εταιρείες της Intergaz είναι 

κυρίως πλοιοκτήτριες εταιρείες ή δραστηριοποιούνται στη ναύλωση και διαχείριση 

πλοίων. 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Μετόχων 

ηµεροµηνίας 19/4/2018 (εφεξής η «Συµφωνία Μετόχων»), µεταξύ των εταιρειών 

Petrolina (Holdings) Public Ltd (εφεξής η «Petrolina»), Συνεργατική Εταιρεία 

Σύνεργκαζ Λτδ (εφεξής η «Synergas») και Intergaz Ltd (εφεξής η «Intergaz»). Η εν 

λόγω συµφωνία αφορά την ίδρυση και λειτουργία της Νέας Εταιρείας.  

Βάσει της Συµφωνίας Μετόχων, οι Εταιρείες 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, στην εταιρεία VLPG, η οποία 

θα αναλάβει τη δηµιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων και υποδοµών για την 

παραλαβή, αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου.  

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

λειτουργία τερµατικού αποθήκευσης και εµφιάλωσης υγραερίου, συντήρησης 

κυλίνδρων καθώς και φόρτωση υγραερίου σε βυτιοφόρα όπως επίσης και στην 

κατασκευή και διαχείριση αγκυροβολιού και αγωγού µεταφοράς υγραερίου από τα 

πλοία στη στεριά. 

Για τον σκοπό αυτό, τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν από κοινού υποβάλει αίτηση στο 

ΥΕΕΒΤ για απόκτηση χώρου µε µακροχρόνια ενοικίαση για δηµιουργία 

εγκαταστάσεων υγραερίου εντός της ΕΒΠΒ. 
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Σύµφωνα µε ∆ιάταγµα, που εκδόθηκε από τον ∆ήµο Λάρνακας, ως αρµόδια 

πολεοδοµική αρχή, 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 προνοούσε 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. Σύµφωνα µε Νέο ∆ιάταγµα που εκδόθηκε 

στις 17/2/2017 από τον Υπουργό Εσωτερικών, µε αναδροµική ισχύ από 30/1/2017, ο 

τερµατισµός της χρήσης των χώρων αποθήκευσης και εµφιάλωσης για το υγραέριο 

αναστάληκε µέχρι την 1/3/2019. Είναι δηλαδή υποχρεωτική η µεταστέγαση των 

Εµπλεκόµενων Μερών σε άλλες εγκαταστάσεις διαχείρισης και αποθήκευσης 

υγραερίου. 

∆ιευκρινίζεται πρόσθετα, ότι τα εµπλεκόµενα µέρη δεν µπορούν να µετακινηθούν 

από τον χώρο σύµφωνα µε το προαναφερόµενο ∆ιάταγµα, εκτός εάν προηγηθεί η 

ανέγερση και λειτουργία νέας εγκατάστασης αποθήκευσης και εµφιάλωσης σε άλλη 

περιοχή καθότι δεν υπάρχει σήµερα διαθέσιµη οποιαδήποτε άλλη υποδοµή. 

Οι Εταιρείες είχαν αρχικά αποφασίσει να προχωρήσουν µε τη δηµιουργία κοινής 

επιχείρησης από κοινού και µε την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (εφεξής 

η «ΕΚΟ»), µε σκοπό την µεταστέγαση των εγκαταστάσεων υγραερίου και των 

τεσσάρων εταιρειών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό µέσω της δηµιουργίας κοινού 

τερµατικού, και προς τούτο κοινοποίησαν την σκοπούµενη συγκέντρωση στην 

Επιτροπή στις 23/11/2016. Με απόφαση ηµεροµηνίας 28/7/2017, η Επιτροπή 

ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση υπό όρους και δεσµεύσεις κατόπιν 

διαπραγµατεύσεων µε τα τότε εµπλεκόµενα µέρη. Στις 12/12/2017, οι εταιρείες 

Petrolina, Synergas και Intergaz ειδοποιήθηκαν ότι η ΕΚΟ αποφάσισε να 

αποχωρήσει από την σκοπούµενη κοινοπραξία και την εν λόγω συγκέντρωση, και 

ενηµέρωσαν την Επιτροπή σχετικά, µε ηλεκτρονικό µήνυµα των δικηγόρων της 

ηµεροµηνίας 13/12/2017. 

Βάσει της εξέλιξης αυτής και την αποχώρηση της ΕΚΟ, οι εταιρείες Petrolina, 

Synergas και Intergaz εξέτασαν τη δυνατότητα και τελικά αποφάσισαν να συνεχίσουν 

την κοινοπραξία µεταξύ τους, για προώθηση του ίδιου σκοπού. 

Σηµειώνεται επίσης, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι Εταιρείες 

προχώρησαν σε επικαιροποίηση της µελέτης βιωσιµότητας από τους 

εµπειρογνώµονες, εταιρεία Positive Consulting Ltd, έχοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα 
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που δηµιουργήθηκαν µε την αποχώρηση της ΕΚΟ αλλά και µε σκοπό την εξέταση 

άλλων σχετικών ζητηµάτων που αφορούν την παρούσα συγκέντρωση. 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του τερµατικού αποθήκευσης, η VLPG θα 

συµβληθεί µε τις εταιρείες µετόχους της και πιθανόν µε άλλες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο µέλλον στις αγορές διάθεσης 

υγραερίου για την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, τη συντήρηση και 

εµφιάλωση κυλίνδρων υγραερίου καθώς και τη φόρτωση υγραερίου σε βυτιοφόρα. 

Σηµειώνεται ότι η VLPG δεν θα έχει ιδιοκτησία του υγραερίου ούτε θα εµπορεύεται 

οποιοδήποτε προϊόν και ότι η µόνη της ιδιότητα θα είναι η ιδιότητα του αποθηκευτή 

και διαχειριστή υγραερίου. Η ιδιοκτησία του προϊόντος στις αποθήκες της VLPG θα 

παραµένει στον κάθε πελάτη της ξεχωριστά. 

Για τον αποθηκευτικό χώρο που θα µισθωθεί σε κάθε χρήστη θα πληρώνεται ενοίκιο, 

το οποίο θα καθοριστεί σε µεταγενέστερο στάδιο από την VLPG, 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 

(ΜΤ) υγραερίου που θα διακινείται στο τερµατικό από την κάθε Ιδρυτική Εταιρεία 

καθώς και άλλο χρήστη ξεχωριστά και για τη συντήρηση των κυλίνδρων, εάν 

απαιτείται. 

∆ιευκρινίζεται ότι µέχρι στιγµής η κάθε Εταιρεία διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους 

υγραερίου στην περιοχή διυλιστηρίων στη Λάρνακα. Τονίζεται ότι εκτός από 

µεµονωµένες περιπτώσεις κατά τις περιόδους αιχµής της ζήτησης υγραερίου, οι 

Εταιρείες ασχολούνται µε τη δραστηριότητα αποθήκευσης µόνο προς όφελος των 

δικών τους εταιρειών. 

Η µελλοντική συνολική χωρητικότητα της VLPG υπολογίζεται να είναι 3.400 Μετρικοί 

Τόνοι, µε ενδεχόµενο επέκτασης σε 5.800 Μετρικούς Τόνους. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

υφιστάµενη χωρητικότητα του συνολικού αποθηκευτικού χώρου εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας είναι 4.530 Μετρικοί Τόνοι. 

Με βάση τον όρο 16.7.4 της Συµφωνίας Μετόχων, τα εµπλεκόµενα µέρη 

αναλαµβάνουν όπως, σε περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης 

υγραερίου για εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς αυξηθεί και οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο (τηρουµένων των κριτηρίων που αναφέρονται στον όρο 16.7.3 της 

Συµφωνίας Μετόχων) αποταθεί στην VLPG για επέκταση των εγκαταστάσεων και 

του αποθηκευτικού χώρου της VLPG, θα προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της 

βιωσιµότητας µιας τέτοιας επέκτασης. 
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Η VLPG θα λάβει οικονοµική υποστήριξη µέσω έκδοσης κεφαλαίου και µέσω 

πιστωτικών διευκολύνσεων από τραπεζικά ιδρύµατα. 

Συγκεκριµένα, η VLPG έχει προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση µετοχών 

προς τις Εταιρείες. Περαιτέρω, οι Εταιρείες προτίθενται να καταβάλουν στην VLPG 

επιπρόσθετο ποσό συνολικού ύψους €[………]1 υπό µορφή κεφαλαίου (share 

capital) ή δανείου (shareholders loan). 

Πρόσθετα, η VLPG προτίθεται να λάβει δανεισµό από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

το ύψος του οποίου θα καθοριστεί µετά από διαβούλευση µε τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα. Το ύψος του δανεισµού αναµένεται να ανέλθει στο ποσό των €19 

εκατοµµυρίων περίπου. Η αποπληρωµή του δανείου θα ολοκληρωθεί εντός 10 ετών 

από τη χορήγηση του, ως η απαίτηση των τραπεζών. ∆ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση 

των τραπεζών πηγάζει εν µέρει από τη µελλοντική αβεβαιότητα (πέραν δηλαδή των 

10 ετών) όσον αφορά την κατανάλωση του υγραερίου. 

Σηµειώνεται ότι παρόλο που η VLPG θα λάβει η ίδια τις σχετικές πιστωτικές 

διευκολύνσεις, οι Εταιρείες θα είναι υποχρεωµένες µε τη σειρά τους να αναλάβουν 

δεσµεύσεις που έχουν σχέση µε την εγγύηση της αποπληρωµής του εν λόγω 

δανεισµού. 

Το χρονοδιάγραµµα της σκοπούµενης επένδυσης είναι έξι (6) µήνες για τελικές 

τεχνικές µελέτες και εξασφάλιση όλων των απαιτούµενων αδειών και ακολούθως 

είκοσι τέσσερις (24) µήνες περίπου για τα κατασκευαστικά έργα. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µε βάση το Νέο ∆ιάταγµα, η χρήση των υφιστάµενων 

χώρων αποθήκευσης και εµφιάλωσης για το υγραέριο τερµατίζεται την 1/3/2019, τα 

µέρη προτίθενται να ζητήσουν σχετική παράταση από τις αρµόδιες αρχές για να 

διασφαλισθεί η δυνατότητα αποπεράτωσης του έργου. 

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 

                                                        
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 [....]. 
 



10 

 

(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. 

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 

εκπληρούσαι 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 
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συγχώνευση του τµήµατος της δραστηριότητας των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων 

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 

το έτος 2015 ήταν €[………],  της Synergas ήταν €[………], της Petrolina ήταν 

€[………]. 

(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 €[………], Synergas 

€[………], Petrolina €[………]. 

 

VII. Σχετική αγορά 

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

γεωγραφική αγορά.  

1. Αγορά προϊόντων/υπηρεσιών  

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.» 

Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από 

µείγµα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο 

(προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) 

και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος 

αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη µεταφορά και 

αποθήκευση. Το LPG, το υγροποιηµένο βουτάνιο που περιέχεται στις γνωστές 
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φιάλες camping gaz, και το φωταέριο το οποίο αποτελείται από υγροποιηµένα αέρια 

προερχόµενα από απόσταξη λιθάνθρακα είναι γνωστοί τύποι υγραερίων.2  

Οι Εταιρείες ότι οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν την 

παρούσα συγκέντρωση αφορούν το υγραέριο ως καύσιµο. 

Παρόλο που υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας που ενδεχοµένως να µπορούσαν 

να θεωρηθούν ως πιθανά υποκατάστατα για το υγραέριο (π.χ. στερεά ορυκτά 

καύσιµα (άνθρακας, λιγνίτης, ξύλο), πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο, 

ηλεκτρισµός καθώς και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή ενέργεια), 

οι Εταιρείες εισηγούνται ότι το υγραέριο διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές 

ενέργειας λόγω της ξεχωριστής σύνθεσης του (προπάνιο, βουτάνιο ή µείγµα 

προπανίου-βουτανίου), τον τρόπο διάθεσής του (χύµα ή εµφιαλωµένο), της τιµής 

του, της αποθήκευσης και µεταφοράς του καθώς και της χρήσης για την οποία 

προορίζεται. 

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 

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 

                                                        
2
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%
BF  
3 
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 1628 TotalFina/Elf, παρα 246 

4 
Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 5637 – Motor Oil (Hellas) Corinth Refinereies/Shell Overseas 

Holdings M. 1628 TotalFina/Elf 
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(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.» 

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 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. 

                                                        
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 
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Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.3375 STATOIL / SDS αναφέρεται ότι: 

“Suppliers of LPG in bottles who fill their own bottles in a LPG bottling plant can most 

likely also supply their customers with LPG in bulk because there is normally a LPG 

bulk storage facility connected to the LPG bottling plant.” 

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν παρίσταται, ωστόσο, ανάγκη να καθοριστεί αν υπάρχουν 

µία ή πολλές διαφορετικές αγορές υγραερίου σε συνάρτηση µε τον τρόπο 

συσκευασίας ή την τελική χρήση. Η εν λόγω διάκριση δεν επηρεάζει την 

ανταγωνιστική ανάλυση των συνεπειών της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

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 

Οι Εταιρείες εισηγούνται ότι η παρούσα συγκέντρωση σχετίζεται µε τις πιο κάτω 

ξεχωριστές αγορές: 

(i) Εισαγωγή υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

(ii) Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου (συµπεριλαµβανοµένης της 

διαχείρισης και εµφιάλωσης υγραερίου, φόρτωσης σε βυτιοφόρα 

οχήµατα και συντήρηση κυλίνδρων) 

(iii) Χονδρική πώληση κυλίνδρων υγραερίου  

(iv) Λιανική πώληση κυλίνδρων υγραερίου  

(v) Χονδρική πώληση υγραερίου χύµα  

(vi) Λιανική πώληση υγραερίου χύµα 

Κατά την άποψη των εµπλεκοµένων µερών, η πώληση υγραερίου σε κυλίνδρους ή 

χύµα απαιτεί ειδικές υποδοµές (π.χ. κατασκευή µονάδας εµφιάλωσης και σύνδεση 

της µονάδας αυτής µε την εγκατάσταση της προµήθειας του υγραερίου χύµα). 

Επίσης, όσον αφορά τη ζήτηση οι Εταιρείες θεωρούν ότι η υποκατάσταση µεταξύ 

υγραερίου χύµα και υγραερίου σε κυλίνδρους καθορίζεται από τις διαφορετικές 

απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συµβάσεων. 

∆ιευκρινίζεται ότι και οι Εταιρείες δραστηριοποιούνται σε όλες τις αγορές υπό (ii)-(vi) 

ανωτέρω, ενώ στην αγορά υπό (i) δραστηριοποιούνται οι 2 εκ των 3 Εταιρειών 

(Petrolina και Intergaz). Η VLPG θα δραστηριοποιείται µόνο στην αγορά υπό (ii) 

                                                        
8
 Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 4532, Μ. 1628, Μ. 1464. 
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ανωτέρω, δηλαδή την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου. Με άλλα λόγια, η 

εισαγωγή του προϊόντος καθώς και η χονδρική και λιανική διάθεση κυλίνδρων 

υγραερίου  και υγραερίου χύµα, θα παραµείνουν ξεχωριστές δραστηριότητες του 

κάθε εµπλεκοµένου µέρους της Συγκέντρωσης. 

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

προϊόντος/υπηρεσιών για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης 

ως: 

 

(i) Εισαγωγή υγραερίου,  

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

εµφιάλωση υγραερίου σε κυλίνδρους, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα 

οχήµατα υγραερίου χύµα και τη συντήρηση κυλίνδρων, 

(iii) Χονδρική πώληση υγραερίου χύµα και κυλίνδρων υγραερίου, 

(iv) Λιανική πώληση υγραερίου χύµα και κυλίνδρων υγραερίου. 

Σηµειώνεται ότι η διάκριση της χονδρικής και λιανικής αγοράς σε χύµα και 

κυλίνδρους δεν προσθέτει οτιδήποτε στην ανάλυση της παρούσας συγκέντρωσης 

λόγω του ότι αυτές αποτελούν κατάντη αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι 

Εταιρείες. 

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. 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 της επικράτειας της 

                                                        
9
 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 
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Κυπριακής ∆ηµοκρατίας αφού οι δραστηριότητες στην προτεινόµενη συγκέντρωση 

πραγµατοποιούνται εξολοκλήρου στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κάτω 

από οµογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και κάτω από το ίδιο ρυθµιστικό πλαίσιο.  

Επίσης, σύµφωνα µε τις Εταιρείες, σε σχέση µε τη σχετική αγορά αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, το κάθε εµπλεκόµενο µέρος (καθώς και η ΕΚΟ) διατηρεί 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διαχείρισης υγραερίου στη Λάρνακα, και από 

εκεί διανέµεται το υγραέριο σε όλες τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία. Εποµένως, ο γεωγραφικός ορισµός των αγορών που αφορούν την 

παρούσα συγκέντρωση (δηλαδή της εισαγωγής, αποθήκευσης και χονδρικής 

διάθεσης) καλύπτει τουλάχιστον όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Η Υπηρεσία σηµειώνει την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου υγραερίου σχετικά µικρής 

χωρητικότητας 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 κατά το 50% έκαστη. Οι Εταιρείες τόνισαν ότι η µόνη δραστηριότητα 

της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση και η διαχείριση υγραερίου χύµα εντός του 

σταθµού αποθήκευσης.  

Η Υπηρεσία 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 Υπηρεσία κρίνει την 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 κυλίνδρων 

υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

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

υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 
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VIII. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Όπως έχει νοµολογικά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή10, ο 

προσδιορισµός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης 

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. 

Οι Εταιρείες 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. 

                                                        
10

 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No IV/M.784 – Kesko / Tuko. 
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Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

µεταξύ των εν λόγω Εταιρειών, θα πρέπει η Υπηρεσία να διαπιστώσει κατά πόσον 

ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασµένου µεριδίου 15%. 

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, οι Εταιρείες κατέχουν συνδυαστικά µαζί το 80% της 

αγοράς της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η οποία συµπεριλαµβάνει την 

εµφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα και τη συντήρηση 

κυλίνδρων, αφού εκτός από τις Εταιρείες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

φαίνεται αυτή τη στιγµή ότι η µόνη άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο τοµέα 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου είναι η ΕΚΟ. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η συνολική υφιστάµενη 

διαθέσιµη χωρητικότητα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατίας είναι 4.530ΜΤ. Η υφιστάµενη 

χωρητικότητα των αντίστοιχων αποθηκευτικών χώρων των Εταιρειών έχει ως 

ακολούθως: 

Εταιρεία ΜΤ % µεριδίου αγοράς 

Petrolina 1600 35% 

Synergas 750 17% 

Intergaz 1280 28% 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις Εταιρείες, παρά το γεγονός ότι συνολικά κατέχουν 

80% της υφιστάµενης αποθηκευτικής χωρητικότητας υγραερίου, προµηθεύουν µόνο 

το [………]% της συνολικής ποσότητας υγραερίου που πωλείται στην Κύπρο.  

Οι Εταιρείες υποστηρίζουν ότι η ΕΚΟ δραστηριοποιείται και όπως έχει δηλώσει η ίδια 

στον τύπο, σκοπεύει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά υγραερίου µε τη 

δηµιουργία ιδιόκτητου αποθηκευτικού χώρου µετά την απόσυρση της από την 

κοινοπραξία µε τις Εταιρείες. 

Η Υπηρεσία υπογραµµίζει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι εταιρείες 

οι οποίες κατέχουν αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην περιοχή ∆ιυλιστηρίων 

Λάρνακας, βάσει του ∆ιατάγµατος θα τερµατίσουν τις δραστηριότητες τους αυτές στο 

συγκεκριµένο χώρο µέχρι την 1/3/2019. Η Υπηρεσία, παρά τους ισχυρισµούς των 

Εταιρειών, δεν γνωρίζει κατά πόσο η εταιρεία ΕΚΟ η οποία κατέχει σήµερα το 20% 

του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου στην περιοχή ∆ιυλιστηρίων Λάρνακας θα 

προχωρήσει στην ανέγερση νέου αποθηκευτικού χώρου. Ως εκ τούτου, το µερίδιο 

αγοράς της VLPG δυνατό να ανέρχεται στο 100% της σχετικής αγοράς. 
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Η Υπηρεσία, 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, είναι 

της άποψης ότι στην προκείµενη περίπτωση το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς, των 

εµπλεκοµένων µερών στην Νέα Εταιρεία, στην αποθήκευση και διαχείριση 

υγραερίου, στη βάση των σηµερινών δεδοµένων θα είναι κατ’ ελάχιστο 80% και 

πιθανόν να ανέλθει στο 100%.  

Η Υπηρεσία σηµειώνει επίσης και την παρουσία της εταιρείας P & S LPG GAS LTD η 

οποία κατέχει αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην Πάφο. Η εν λόγω εταιρεία 

δηµιουργήθηκε από τις εταιρείες Petrolina και Synergas,  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. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία σηµειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, το 

συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των εµπλεκοµένων µερών ξεπερνά το κατώφλι του 

15% που ορίζει το Παράρτηµα Ι του Νόµου και κατά συνέπεια δηµιουργείται 

επηρεαζόµενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο. 

 

Κάθετη σχέση 

Η Υπηρεσία 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 Υπηρεσία επίσης επαναλαµβάνει ότι, µέχρι 

στιγµής και οι Εταιρείες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, 

δραστηριοποιούνται στην εν λόγω σχετική αγορά. Όµως δύο από τις Εταιρείες, 

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

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ενώ και οι τρεις Εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χονδρική 

και λιανική διάθεση του υγραερίου σε χύµα και σε κυλίνδρους. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα περίπτωση όλες οι Εταιρείες είναι κάθετα 

δραστηριοποιηµένες σε όλα τα στάδια της αγοράς υγραερίου. 
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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. 

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

πρώτα να αποθηκεύεται προτού διανεµηθεί, άρα δεν υπάρχει η πιθανότητα εξαρχής 

διανοµής του. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Υπηρεσία καταλήγει ότι η σχετική αγορά εισαγωγής 

υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία τελεί σε κάθετη σχέση µε τη σχετική αγοράς 

της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου.  

Επίσης, δύναται µια επιχείρηση όπως στη προκείµενη περίπτωση η Synergaz, η 

οποία δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά χονδρικής και λιανικής διάθεσης 

υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους, να ενοικιάζει αποθηκευτικό χώρο υγραερίου το 

οποίο αγόρασε από κάποιο εισαγωγέα, µε σκοπό τη δραστηριοποίηση της στη 

χονδρική ή λιανική διάθεσης υγραερίου. 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία καταλήγει ότι η σχετική αγορά εισαγωγής υγραερίου, 

χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους, τελούν σε 

κάθετη σχέση µε τη σχετική αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου.  

 

Α) Η 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 οι δύο από τις Εταιρείες, η Petrolina 

και η Intergaz, οι οποίες και κατέχουν το [………]%11 της αγοράς καθώς και η ΕΚΟ 

που κατέχει µερίδιο αγοράς το οποίο υπερβαίνει το 30%, όπως και στην αγορά της 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου που οι Εταιρείες,  κατέχουν µαζί περίπου το 

80% της αγοράς.  Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν από τις 

Εταιρείες, η Synergas αγοράζει από την εταιρεία Petrolina µέρος του φορτίου που 

εισάγει η τελευταία. 

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 

                                                        
11

 Το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε από τις Εταιρείες στη βάση των συνολικών πωλήσεων υγραερίου 

στην Κύπρο αφού όλο το υγραέριο που εισάγεται διατίθεται προς αγορά εντός του ιδίου έτους. 
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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 και λιανικής διάθεσης υγραερίου.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην χονδρική αγορά διάθεσης υγραερίου 

δραστηριοποιούνται και οι τρεις Εταιρείες, δηλαδή η Petrolina, η Synergas και η 

Intergaz οι οποίες και κατέχουν περίπου το [………]% της αγοράς και η ΕΚΟ η οποία 

κατέχει περίπου το [………]% της αγοράς.  

Αναλυτικά, η Υπηρεσία σηµειώνει ότι στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης, 

προκύπτει ότι τα µερίδια αγοράς της κάθε συµµετέχουσας επιχείρησης στη χονδρική 

διάθεση υγραερίου (χύµα και σε κυλίνδρους) κατά το 2017 έχουν ως ακολούθως: 

 

Petrolina  [………]% 

Synergas  [………]% 

Intergaz  [………]%  

 

Αναφορικά µε την ΕΚΟ που είναι και ο µόνος υφιστάµενος ανταγωνιστής της Νέας 

εταιρείας είναι περίπου [………]%. Εικάζεται από τις Εταιρείες ότι στο µέλλον θα 

υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στις εν λόγω αγορές αφού 

φαίνεται ότι η εταιρεία Blue Circle και άλλη µία εταιρεία έχουν κάνει συµφωνία για 

ενοικίαση χώρου για το συγκεκριµένο σκοπό. 

Σχετικά µε την αγορά λιανικής διάθεσης υγραερίου, η Υπηρεσία σηµειώνει σύµφωνα 

µε τα στοιχεία της κοινοποίησης ότι οι τρείς εµπλεκόµενες επιχειρήσεις φαίνεται εκτός 

από την χονδρική διάθεση υγραερίου να δραστηριοποιούνται και στη λιανική διάθεση 

υγραερίου σε πελάτες.  

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 και λιανικής διάθεσης υγραερίου πληρείται και κατά 

συνέπεια προκύπτει κάθετη επηρεαζόµενη αγορά. 

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 
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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 Υπηρεσία προχωρησε και εξέτασε αν και κατά πόσο δηµιουργούνται 

σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης µε την 

ανταγωνιστική αγορά στις 4 επηρεαζόµενες αγορές και ενηµέρωσε την Επιτροπή. 

 

ΙX. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 22/06/2018, 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, καθότι η Νέα Εταιρεία θα κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου την 

οποία δύναται να εκµεταλλεύεται, π.χ. µε αυξηµένες χρεώσεις, τόσο για τον 

αποθηκευτικό χώρο όσο και  για την πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους 

σωλήνες εκφόρτωσης, διαφορετικούς όρους συναλλαγής µεταξύ µετόχων και 

άλλων µερών πέραν των τιµών, διασφάλιση παραχώρησης 10% του 

αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους στην περίπτωση επέκτασης, ρήτρες 

αποκλειστικότητας κ.τ.λ..  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 ενδεχόµενο 
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σηµαντικής παρακώλησης του ανταγωνισµού, ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης.  

ii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχοµένως να οδηγήσει σε 

συντονισµένα αποτελέσµατα όσον αφορά την πιθανή οριζόντια επικάλυψη 

στη σχετική αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου λόγω 

ενδεχόµενης εισδοχής της ΕΚΟ ή/και άλλων εταιρειών. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά πόσον θα δραστηριοποιηθούν και 

άλλες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά, πιθανά µερίδια αγοράς τους, κ.ά.. 

iii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση µέσω του κοινού χώρου 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδεχοµένως να διευκολύνει τις 

Εταιρείες να συµφωνήσουν τους όρους συντονισµού τους είτε στην 

επηρεαζόµενη αγορά του προηγούµενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής 

υγραερίου, είτε στις επηρεαζόµενες αγορές του επόµενου σταδίου, ήτοι στις 

αγορές χονδρικής διάθεσης υγραερίου και λιανικής διάθεσης υγραερίου και/ή 

να προβαίνουν στον αποκλεισµό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού 

πιθανόν να παρακάθονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας 

∆ιοικητικοί Σύµβουλοι  των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές 

µεταξύ τους.  

iv) 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 ή/ και λιανικής 

πώλησης αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την υπηρεσία αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας οι οποίοι 

πιθανόν είναι οι ίδιοι µε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους των Εταιρειών 

δύνανται να αποκτήσουν κρίσιµες πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες 

των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε 

ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

είσοδο ή την επέκταση στην αγορά υγραερίου. 

 

ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
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X. ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης συλλέχθηκαν στοιχεία από πελάτες και 

ανταγωνιστές των συµµετεχουσών Εταιρειών στις αγορές χονδρικής και λιανικής 

προµήθειας υγραερίου χύµα και σε κυλίνδρους.  

Κάποιες από τις εν λόγω εταιρείες κατέγραψαν ότι καταβάλλουν τις τιµές που ζητούν 

οι προµηθεύτριες εταιρείες, λόγω απουσίας εναλλακτικής πηγής προµήθειας, αλλά 

και του επειγόντος στον εντοπισµό υγραερίου, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις 

τρέχουσες ανάγκες των πελατών τους. 

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, 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).  

Αναφορικά µε τους φραγµούς εισόδου στην  δραστηριοποίηση µιας νέας εταιρείας 

στη λιανική διάθεση χύµα υγραερίου, σηµειώνεται ότι τούτη προϋποθέτει τη 

συνεργασία µε µία 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 (π.χ. 

πιστοποιήσεις για την καταλληλόλητα των βυτιοφόρων για µεταφορά χύµα 

υγραερίου, άδειες τύπου Α ή Β από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών). 

Άποψη κάποιων εταιρειών είναι ότι µε το προτεινόµενο σχήµα, θα δηµιουργηθούν οι 
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συνθήκες για µονοπωλιακή πολιτική στη διάθεση υγραερίου στην αγορά, πράγµα 

που θα επηρεάσει αρνητικά τις εταιρείες χονδρικού εµπορίου, αλλά οπωσδήποτε και 

τους τελικούς καταναλωτές και δεν θα υπάρχει υγιής ανταγωνισµός µε αρνητικές 

συνέπειες στην τιµή πώλησης του υγραερίου. 

Σύµφωνα µε κάποιες εταιρείες για να µπορεί να υπάρξουν ευεργετικά αποτελέσµατα 

για τον καταναλωτή θα πρέπει να διασφαλιστεί η δηµιουργία ενός πρόσθετου 

τερµατικού αποθήκευσης. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα δύο τερµατικά 

θα πρέπει να είναι σε κάποιο επαρκή βαθµό συµµετρικά ως προς την αποθηκευτική 

τους δυναµικότητα, ώστε να µπορεί να ασκηθούν αποτελεσµατικές ανταγωνιστικές 

πιέσεις προς όφελος των καταναλωτών. Υπό αυτή την έννοια, δηλώνουν ότι η 

αποθηκευτική ικανότητα του τερµατικού που σχεδιάζει να ανεγείρει η VLPG 

ενδεχοµένως να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη δηµιουργία ενός δεύτερου 

ανταγωνιστικού τερµατικού αποθήκευσης υγραερίου. 

Σύµφωνα µε τις εταιρείες αυτές, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 

απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και σε αγωγούς µεταφοράς υγραερίου στα 

τερµατικά, εκτός της VLPG, που ίσως ανεγερθούν,  ενώ θεωρούν σηµαντικό  η 

διοίκηση της κοινής επιχείρησης να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα, στα πρότυπα του 

ΚΟ∆ΑΠ. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα 

πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τις Εταιρείες. 

Επιπλέον, επειδή η VLPG θα έχει υπό την ιδιοκτησία ή/και διαχείρισή της το 

αγκυροβόλιο και τους αγωγούς µεταφοράς, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τρίτες 

επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις µε την VLPG ή και τις ιδρυτικές της 

εταιρείες. Επιπλέον, αναφέρουν, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η τιµολόγηση της 

πρόσβασης στις εν λόγω υποδοµές θα είναι κοστοστρεφής και ότι το κόστος 

κατασκευής των εν λόγω υποδοµών θα είναι το ελάχιστο δυνατό. Σε διαφορετική 

περίπτωση, η VLPG ή/και οι Εταιρείες, ίσως επιχειρήσουν να «φουσκώσουν» το 

κόστος κατασκευής των εν λόγω υποδοµών και να επιβαρύνουν τρίτες εταιρείες που 

θα θέλουν να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω υποδοµές, ενώ αυτές θα επωφελούνται 

από διεπιδοτήσεις.  

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι όλες οι εταιρείες που είναι πελάτες των 

Εταιρειών που θα δηµιουργήσουν τη Νέα Εταιρεία ή ασχολούνται µε συναφείς 

δραστηριότητες, προβάλλουν τη µεγάλη σηµασία των αποθηκευτικών χώρων 

υγραερίου για τη δραστηριοποίησή στην αγορά υγραερίου. Κάποιες καταγράφουν 

επίσης την ανάγκη ελεύθερης πρόσβασης σε ουσιώδεις υποδοµές (π.χ. 

αγκυροβόλιο, αγωγός µεταφοράς/διακλάδωσης) από τρίτες εταιρείες επί ίσοις όροις, 



26 

 

όπως και διασφάλιση ότι η τιµολόγηση πρόσβασης στις εν λόγω υποδοµές θα είναι 

κοστοστρεφής. Προβληµατισµό των πελατών των Εταιρειών, αποτελεί επίσης η 

σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της VLPG. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι διάφορες άλλες εταιρείες 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. 

 

 

 

XI. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Περιγραφή Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Υγραερίου 

Σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού και τους σχεδιασµούς 

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

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

που βρίσκονται τα βιοµηχανικά οικόπεδα 24, 25, 26, 34 και 35.  

Μέχρι σήµερα έχουν προσφερθεί για εκµίσθωση τα πιο κάτω βιοµηχανικά οικόπεδα 

στις εξής εταιρείες:  

Αρ. Οικοπέδου  Εµβαδόν  

(Τετρ. µέτρα) 

Εταιρεία  

24 16.449 Coral Gas Cyprus Ltd 

25 15.374 Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

26 18.381 BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD 

35 52.732 Στις εταιρείες που συµµετέχουν στην 

Κοινοπραξία VLPG Plant Ltd 

Οι Συµβάσεις Μίσθωσης θα υπογραφούν κατά τον χρόνο έναρξης της ανέγερσης 

των εγκαταστάσεων των εταιρειών και θα έχουν διάρκεια 33 χρόνια µε δικαίωµα 

ανανέωσης ακόµη δύο περιόδους των 33 χρόνων, (σύνολο 99 χρόνια).   

Σηµειώνεται ότι, στην αγορά του υγραερίου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην 

Κύπρο η νέα εταιρεία Coral Gas Cyprus Ltd, στην οποία έχει προσφερθεί για 

εκµίσθωση το οικόπεδο αρ. 24. 
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Από τα οικόπεδα που καθορίσθηκαν σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Βασιλικού για τις εγκαταστάσεις υγραερίου, παραµένει διαθέσιµο το οικόπεδο αρ. 

34 µεγέθους 15.609 TM.  

∆ιευκρινίζεται ότι το ΥΕΕΒΤ προχώρησε στον διαχωρισµό του βιοµηχανικού 

οικοπέδου αρ. 2, (οικόπεδο που είχε προσφερθεί για εκµίσθωση στην προηγούµενη 

κοινοπραξία των 4 εταιρειών) και δηµιουργήθηκαν δύο µικρότερα οικόπεδα µε αρ. 

34 και 35.    

Σύµφωνα µε τον όρο 5(ix) της Σύµβασης Μίσθωσης, ο µισθωτής έχει το δικαίωµα 

να εγκαταστήσει πρόσθετη δραστηριότητα ή/και να διαφοροποιήσει τη χρήση του 

εκµισθωµένου τεµαχίου, νοουµένου ότι εξασφαλίσει την έγγραφη άδεια του 

Εκµισθωτή. Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριµένα τεµάχια (24, 25, 26, 34 και 35) 

σύµφωνα µε το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού προορίζονται για την 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου και το ΥΕΕΒΤ προτίθεται να τηρήσει τις 

πρόνοιες του χωροταξικού σχεδίου, δηλαδή στην εν λόγω περιοχή θα επιτρέπεται 

µόνο η χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου. 

Το ΥΕΕΒΤ ανέφερε πως οι εγκαταστάσεις του υγραερίου θεωρητικά µπορούν 

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. Το 

σχήµα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου (σφαίρες και κύλινδροι), το 

µικρό µέγεθος (περίπου 1.000 ΜΤ η κάθε δεξαµενή) και το κόστος των εν λόγω 

εγκαταστάσεων όµως, καθιστούν το ενδεχόµενο αυτό πρακτικά µη εφαρµόσιµο.  

Σύµφωνα µε την πληροφόρηση του ΥΕΕΒΤ, το φυσικό αέριο δεν είναι πετρελαϊκό 

προϊόν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων διαχείρισής του 

διαφοροποιούνται ανάλογα και µε τη µορφή του, υγρή ή αέρια. Ανεξάρτητα πάντως 

από τη µορφή του φυσικού αερίου (αέριο ή υγρό), οι εγκαταστάσεις υγραερίου δεν 

είναι εύκολο, ούτε ενδείκνυται να µετατραπούν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. 

Κάθε ενδιαφερόµενος θα µπορούσε να εξασφαλίσει γη οχληρών δραστηριοτήτων 

σε κάποια άλλη βιοµηχανική ζώνη/ περιοχή ή αλλού στην Κύπρο και αφού 

εξασφαλίσει όλες τις απαιτούµενες άδειες να προχωρήσει στην κατασκευή 

τερµατικού υγραερίου. Όµως, οι περιορισµοί που υπάρχουν (περιβαλλοντικοί, 

θέµατα ασφάλειας κ.ά.), καθιστούν κάτι τέτοιο σχεδόν αδύνατο και πιθανόν το έργο 

να µην είναι βιώσιµο για την κυπριακή αγορά. Επιπλέον, για τις εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης υγραερίου απαιτείται πρόσβαση στην θάλασσα για σκοπούς 
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κατασκευής εγκαταστάσεων εισαγωγής υγραερίου (λιµενικές εγκαταστάσεις και 

αγωγοί µεταφοράς από/ προς τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου).  

Σηµειώνεται ότι, το ΥΕΕΒΤ 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.). Στη ∆ηµοκρατία έχουν εντοπιστεί κάποιες περιοχές, οι οποίες ικανοποιούν σε 

γενικές γραµµές τα περισσότερα από  τα εν λόγω χαρακτηριστικά και θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Αναµένεται να εκπονηθεί 

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

Το ΥΕΕΒΤ προωθεί ήδη την επέκταση της Ενεργειακής και Βιοµηχανικής Περιοχής 

Βασιλικού (στο εξής η «ΕΒΠΒ») και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την 

απαλλοτρίωση επιπρόσθετης έκτασης γης. Η επέκταση αποφασίστηκε λόγω του 

µεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει για εκµίσθωση χώρων στην ΕΒΠΒ. 

∆ιευκρινίζεται ότι δεν έχει εκδηλωθεί οποιαδήποτε άλλο επίσηµο ενδιαφέρον για 

κατασκευή εγκαταστάσεων υγραερίου στην ΕΒΠΒ, πέραν αυτών που αναφέρονται 

πιο πάνω. 

Κατασκευή Του Αγκυροβολίου Και Των Αγωγών 

Με βάση τις πρόνοιες των νοµοθεσιών που εφαρµόζει το ΥΕΕΒΤ, η κοινοπραξία 

δεν είναι υποχρεωµένη να δίνει πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους αγωγούς 

µεταφοράς υγραερίου που θα κατασκευαστούν µε δικά της έξοδα, σε άλλες 

εταιρείες που ενδεχοµένως θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της εισαγωγής και 

αποθήκευσης υγραερίου στην περιοχή.  

Σηµειώνεται ότι ο περί Πετρελαιοειδών (Αγωγοί) Νόµος, Κεφ. 273, προνοεί ότι το 

Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια σε αιτητή για εγκατάσταση και 

χρήση αγωγού σε οποιαδήποτε γη στην Κύπρο, είτε η γη αυτή αποτελεί ή όχι 

περιουσία του προσώπου αυτού, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτό 

κρίνει ορθό. Συνεπώς, µε βάση την πρόνοια αυτή παρέχεται η δυνατότητα στο 

Υπουργικό Συµβούλιο να ρυθµίσει την πρόσβαση τρίτων στο αγκυροβόλιο και 

στους αγωγούς µεταφοράς υγραερίου. Το αγκυροβόλιο και οι αγωγοί εντός της 

λιµενική περιοχής αδειοδοτούνται από την Αρχή Λιµένων Κύπρου. 

Άποψη του ΥΕΕΒΤ είναι ότι θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και 

στους αγωγούς µεταφοράς υγραερίου σε όλους (ιδιοκτήτες και τρίτους) µε τους 
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ίδιους όρους και ίδια τέλη, τα οποία θα καθορίζονται µε βάση την αρχή της 

κοστοστρέφειας. Επειδή τέτοιοι όροι δύνανται να τεθούν από την Αρχή Λιµένων 

Κύπρου κατά την αδειοδότηση του αγκυροβολίου και των υποθαλασσίων αγωγών, 

ο Υπουργός Ενεργείας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού µε επιστολή του 

προς την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ηµεροµηνίας 20.03.2018, 

ζητά όπως µεριµνήσει πριν την έκδοση της σχετικής άδειας για τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις να δοθούν οι απόψεις του ΥΕΕΒΤ. Περαιτέρω, τέτοιοι όροι δύνανται  

να περιληφθούν στις δεσµεύσεις που η VLPG αναλαµβάνει στα πλαίσια έγκρισης 

της προτεινόµενης συγκέντρωσης από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού.  

Το ΥΕΕΒΤ ανέφερε ακόµα πως το χωροταξικό σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 

ενός αγκυροβολίου για την εισαγωγή υγραερίου, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

µελλοντικές υποδοµές που αναµένεται να ανεγερθούν στην περιοχή. Θεωρητικά θα 

µπορούσε να κατασκευαστεί 2ο αγκυροβόλιο ή να χρησιµοποιηθεί το Λιµάνι του 

Βασιλικού και επιπρόσθετοι αγωγοί, όχι µόνο για εξυπηρέτηση άλλων εταιρειών 

υγραερίου, αλλά και για σκοπούς ασφάλειας του εφοδιασµού µε υγραέριο σε 

περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα στη λειτουργία του αγκυροβολίου ή/και 

των αγωγών που θα κατασκευάσει η κοινοπραξία.  

∆ήλωσε επιπρόσθετα πως η επιλογή της χρήσης του Λιµανιού του Βασιλικού για 

εισαγωγή υγραερίου, 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 κατασκευής 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. 

 

XII. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Οι Εταιρείες και η VLPG 

Οι Εταιρείες θα  ιδρύσουν τη VLPG, 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 VLPG, θα αναλάβει τη 

δηµιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή των εργασιών της 

αποθήκευσης υγραερίου. Όπως δήλωσαν τα µέρη, µόνο τµήµατα των Εταιρειών 
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υπάγονται στην προτεινόµενη συγκέντρωση, και συγκεκριµένα η αποθήκευση και 

διαχείριση υγραερίου (η οποία συµπεριλαµβάνει την παραλαβή υγραερίου από τα 

δεξαµενόπλοια, την εµφιάλωση υγραερίου, τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου 

καθώς και τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήµατα). Οι Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν 

αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην περιοχή ∆ιυλιστηρίων Λάρνακας, βάσει 

του ∆ιατάγµατος θα τερµατίσουν τις δραστηριότητες τους αυτές στο συγκεκριµένο 

χώρο µέχρι την 1/3/2019. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, οι Εταιρείες δεν θα διεξάγουν από µόνες 

τους οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποθήκευσης / διαχείρισης υγραερίου, αλλά θα 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται από µόνες τους στις αγορές εισαγωγής του 

υγραερίου καθώς και µε τη χονδρική διάθεση εµφιαλωµένου (σε κυλίνδρους) και 

χύµα υγραερίου αλλά και στη λιανική διάθεση υγραερίου. 

Η συνολική υφιστάµενη διαθέσιµη χωρητικότητα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατίας είναι 

4.530ΜΤ. Η υφιστάµενη χωρητικότητα των αντίστοιχων αποθηκευτικών χώρων των 

Εταιρειών έχει ως ακολούθως: 

Εταιρεία ΜΤ % µεριδίου αγοράς 

Petrolina 1600 35% 

Synergas 750 17% 

Intergaz 1280 28% 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις Εταιρείες, παρά το γεγονός ότι συνολικά κατέχουν 

80% της υφιστάµενης αποθηκευτικής χωρητικότητας υγραερίου, προµηθεύουν 

µόνο το [………]% της συνολικής ποσότητας υγραερίου που πωλείται στην Κύπρο. 

Η µελλοντική συνολική χωρητικότητα της υποδοµής που θα αναγερθεί από  τη 

VLPG υπολογίζεται να είναι 3.400 Μετρικοί Τόνοι, µε ενδεχόµενο επέκτασης σε 

5.800 Μετρικούς Τόνους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα κοινοποίησης, η κάθε Εταιρεία ξεχωριστά διατηρεί 

αποθηκευτικούς χώρους / εγκαταστάσεις υγραερίου, τις οποίες λειτουργεί 

αποκλειστικά για δική της χρήση και δεν αποθηκεύει υγραέριο για πελάτες της ή 

οποιοδήποτε άλλο µέρος.  Ως εκ τούτου, καµιά Εταιρεία δεν χρεώνει τέλη 

αποθήκευσης υγραερίου στους πελάτες της.  ∆ιευκρινίζεται ότι το κόστος 

αποθήκευσης, όπως και οποιοδήποτε άλλο συναφές έξοδο, περιλαµβάνεται στα 

λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το συγκεκριµένο προϊόν. 
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Οι αποθηκευτικοί χώροι υγραερίου (το οποίο είναι µείγµα προπανίου και βουτανίου) 

σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν στη βάση διεθνών προτύπων που 

αφορούν αποκλειστικά το υγραέριο. Υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα για τα άλλα 

είδη πετρελαιοειδών και διαφορετικά πρότυπα για για το φυσικό αέριο. Οι 

εγκαταστάσεις υγραερίου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ασφαλή 

αποθήκευση οποιουδήποτε προϊόντος εκτός από το υγραέριο. 

Το οικόπεδο που θα χρησιµοποιηθεί από την VLPG για την ανέγερση και λειτουργία 

εγκατάστασης αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου στην περιοχή Μαρί – 

Βασιλικού, βρίσκεται εντός της ΕΒΠΒ και έχει προσφερθεί για ενοικίαση από το 

ΥΕΕΒΤ.   

Σύµφωνα µε την πάγια πολιτική του κράτους, όλα τα βιοµηχανικά οικόπεδα που 

προσφέρονται για ενοικίαση εντός των κυβερνητικών περιοχών είναι για περίοδο 33 

χρόνων µε δικαίωµα ανανέωσης από τον ενοικιαστή για δύο επιπρόσθετες 

περιόδους διάρκειας 33 χρόνων η κάθε µία, συνολικά για 99 χρόνια.  

Οι Εταιρείες αναφέρουν ότι η αρχική περίοδος της ενοικίασης και η δυνατότητα 

ανανέωσης δεν συνδέεται και δεν προκύπτει από την αναµενόµενη πορεία του 

υγραερίου. ∆ηλαδή, ο καθορισµός της αρχικής περιόδου και της δυνατότητας 

ανανέωσης δεν έχουν καµία σχέση µε τις αναµενόµενες συνθήκες της αγοράς του 

υγραερίου ούτε και µε τον αντίστοιχο επιχειρηµατικό σχεδιασµό των Εταιρειών. 

Η VLPG, στη βάση της Συµφωνίας Μετόχων αναλαµβάνει την υποχρέωση για 

διάθεση τουλάχιστον του 10% του αποθηκευτικού της χώρου σε τρίτα 

ενδιαφερόµενα µέρη12, στα οποία θα προσφέρεται ενοικίαση υπό τους ίδιους όρους 

όπως και στα εµπλεκόµενα µέρη. Η VLPG δηλώνει ότι θα εφαρµόζει κοστοστρεφή 

τιµολογιακή πολιτική για την ενοικίαση των χώρων. 

Όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό διευθυντών και γραµµατέα της VLPG 

ηµεροµηνίας 01/03/2018,  τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας 

είναι τα ακόλουθα: 

• Κωστάκης Λευκαρίτης  

• Ντίνος Λευκαρίτης  

• Τζον Πιττάλης  

• Αντρέας Χατζησέργης  

• Λένιν Ιωσήφ  

                                                        
12

 Όρος 16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων 
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• Νίκος Σουτζής 

Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι διορίζονται όπως προνοείται στη Συµφωνία Μετόχων 

(Shareholders Agreement), και συγκεκριµένα στον όρο 8.2. Οι προαναφερόµενοι 

∆ιοικητικοί Σύµβουλοι διορίστηκαν από τους µετόχους της Εταιρείας ως 

ακολούθως: 

• Κωστάκης Λευκαρίτης & Ντίνος Λευκαρίτης, από Petrolina (Holdings) 

Public Ltd 

• Τζον Πιττάλης & Αντρέας Χατζησέργης, από Intergaz Ltd 

• Λένιν Ιωσήφ & Νίκος Σουτζής, από Synergas Ltd 

Οι πιο πάνω ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, κατέχουν σήµερα τις πιο κάτω θέσεις στις 

εταιρείες που είναι ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας. Συγκεκριµένα: 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

Οι πιο πάνω ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, κατέχουν επίσης τις πιο κάτω θέσεις σε 

συνδεδεµένες εταιρείες µε τις Εταιρείες: 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

• [………] 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της VLPG και ο Γενικός της ∆ιευθυντής 

αναλαµβάνουν «υποχρέωση εχεµύθειας ούτως ώστε να µην τίθεται θέµα 

διευκόλυνσης των Εταιρειών». 
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ΧIII. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Σύµφωνα µε στοιχεία από τη µελέτη της εταιρείας Positive Consulting, στοιχεία που 

έδωσαν οι Εταιρείες και το ΥΕΕΒΤ καθώς και περαιτέρω έρευνα στα πλαίσια 

διεξαγωγής της πλήρους διερεύνησής, προκύπτουν τα παρακάτω σχετικά µε το 

υγραέριο: 

Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από 

µείγµα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο 

(προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο 

(βουτυλένιο) και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη µεταφορά 

και αποθήκευση. Το LPG, το υγροποιηµένο βουτάνιο που περιέχεται στις γνωστές 

φιάλες camping gaz, και το φωταέριο το οποίο αποτελείται από υγροποιηµένα αέρια 

προερχόµενα από απόσταξη λιθάνθρακα, είναι γνωστοί τύποι υγραερίων.13    

Οι Εταιρείες δήλωσαν ότι οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που 

αφορούν την παρούσα συγκέντρωση, αφορούν το υγραέριο ως καύσιµο. 

Παρόλο που υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας που ενδεχοµένως να µπορούσαν 

να θεωρηθούν ως πιθανά υποκατάστατα για το υγραέριο (π.χ. στερεά ορυκτά 

καύσιµα (άνθρακας, λιγνίτης, ξύλο), πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο, 

ηλεκτρισµός καθώς και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή 

ενέργεια), το υγραέριο διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές ενέργειας λόγω της 

ξεχωριστής σύνθεσης του (προπάνιο, βουτάνιο ή µείγµα προπανίου-βουτανίου), 

τον τρόπο διάθεσής του (χύµα ή εµφιαλωµένο), της τιµής του, της αποθήκευσης και 

µεταφοράς του καθώς και της χρήσης για την οποία προορίζεται. Όσον αφορά το 

βιοµηχανικό τοµέα, υποκατάστατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν το φυσικό αέριο, ο 

ηλεκτρισµός, τα στερεά ορυκτά καύσιµα (άνθρακα, λιγνίτη) και το βαρύ πετρέλαιο14. 

Σε αντίθεση µε το φυσικό αέριο που αναδύεται, το υγραέριο εγκαθίσταται κοντά στο 

έδαφος αν υπάρχει διαρροή, αυξάνοντας τις πιθανότητες έκρηξης. 

Η χρήση του υγραερίου στην Κύπρο χρονολογείται από πριν το 1960, αρχικά σαν 

καύσιµο για οικιακή µαγειρική και θέρµανση σαν αντικατάσταση της χρήσης της 

κηροζίνης στις εν λόγω ασχολίες. Με το πέρασµα του χρόνου, η χρήση του 

υγραερίου στην Κύπρο, έχει επεκταθεί και καλύπτει εγχώρια µια πλειάδα αναγκών 

θέρµανσης στον οικιακό, εµπορικό, αγροτικό, και βιοµηχανικό τοµέα.  Από το 1990, 

                                                        
13

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%

CE%BF 
14 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 1628 TotalFina/Elf, παρα 246 
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η κατανάλωση υγραερίου έµεινε σχετικά σταθερή και κινήθηκε µεταξύ ενός εύρους 

50.000-60.000ΜΤ το χρόνο. Η µέση ετήσια κατανάλωση κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ήταν 53.000ΜΤ, µε την πιο χαµηλή να φτάνει στα 48.410MT το 2014 και 

µία πιο ψηλή κατανάλωση, των 58.618MT, τo 2011. To µεγαλύτερο µέρος των 

αυξοµειώσεων από χρόνο σε χρόνο µπορεί να καταλογίζεται κυρίως σε καιρικές 

συνθήκες (ένας κρύος χειµώνας έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένη κατανάλωση), 

παρόλο που οι επαναλαµβανόµενες µειώσεις στην κατανάλωση από το 2012-2014, 

και η επανάκαµψη από το 2015 µέχρι το 2017 συνδέονται µε την υπάρχουσα 

οικονοµική κατάσταση15.    

Η κατανάλωση του υγραερίου δείχνει µια αυξηµένη εποχικότητα µε αυξηµένη 

κατανάλωση κατά τη διάρκεια των χειµωνιάτικών µηνών, Νοέµβριο µε Μάρτιο και  η 

κατανάλωση µειώνεται κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου (Απρίλη µε 

Οκτώβρη). 

Η µέγιστη µηνιαία κατανάλωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς για υγραέριο σε 

κυλίνδρους ήταν ψηλή µέχρι και 3.113ΜΤ και η ελάχιστη µηνιαία κατανάλωση για 

την ίδια περίοδο ήταν 693MT. Η ελάχιστη µηνιαία κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 

4% της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης και η µέγιστη το 18%. Αν η κατανάλωση 

κατανέµετο κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η µηνιαία κατανάλωση θα 

ήταν 8.5% της ετήσιας κατανάλωσης.  

Παρόµοια εποχικότητα παρουσιάζεται και στην κατανάλωση χύµα υγραερίου. Η 

µέγιστη µηνιαία κατανάλωση κατά τη διάρκεια του 2017, ήταν 2.773ΜΤ, (15% της 

αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης χύµα) και η ελάχιστη µηνιαία κατανάλωση για την 

ίδια περίοδο ήταν 1.097MT, (6% της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης χύµα).  

Περίπου 65% του υγραερίου στην Κύπρο καταναλώθηκε από τον οικιακό κλάδο και 

ακολουθήθηκε από τον εµπορικό κλάδο µε ποσοστό 20%. Μικρότερες ποσότητες 

καταναλώθηκαν από τον βιοµηχανικό κλάδο, (12% του συνόλου), και το υπόλοιπο 

(3% του συνόλου) καταναλώθηκε σε άλλους τοµείς (κυρίως στον γεωργικό τοµέα). 

Σύµφωνα µε στοιχεία από το ΥΕΕΒΤ, η ζήτηση του υγραερίου για οικιακούς και 

εµπορικούς σκοπούς είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και κυµαίνεται 

περί τους 55-60.000 ΜΤ. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Τεχνολογικού 

Πανεπιστήµιου Κύπρου που έγιναν τον Μάρτιο του 2017 για λογαριασµό του 

ΥΕΕΒΤ στο πλαίσιο διαφόρων µελετών για την ενέργεια, εκτιµάται ότι η ζήτησή του 

υγραερίου θα αυξάνεται σταδιακά µέχρι το 2020. Στη συνέχεια, θα αρχίσει η 

σταδιακή µείωση στη ζήτησή του, οπότε αυτή θα κυµαίνεται στα σηµερινά επίπεδα 

                                                        
15 Η κλαδική κατανάλωση υπολογίστηκε από τις χρονιαίες εκδόσεις Energy Balances της Eurostat. 
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το 2035 για το σενάριο αναφοράς, το 2038-2039 για το φιλόδοξο σενάριο και το 

2030 για το ρεαλιστικό σενάριο.   

Το υγραέριο πωλείται είτε σε φιάλες, είτε σε κυλίνδρους ή χύµα. To εµφιαλωµένο 

υγραέριο πωλείται κυρίως σε 10κ, το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 97% 

όλων των κυλίνδρων (cylinders filled). Άλλα µεγέθη κυλίνδρων που 

χρησιµοποιούνται είναι από 6κ µέχρι 50κ. Υπό όρους ποσότητας το ποσοστό του 

υγραερίου που  πωλήθηκε σε κυλίνδρους των 10κ αντιπροσωπεύει 92% των 

πωλήσεων του εµφιαλωµένου υγραερίου. To υγραέριο µεταφέρεται χύµα από 

βυτιοφόρα (road tankers), χωρητικότητας συνήθως 12 κυβικά µέτρα και 18 κυβικά 

µέτρα, αν και  πρέπει να σηµειωθεί και η ύπαρξη βυτιοφόρου 48 κυβικά µέτρα.  

H Positive Consulting στη µελέτη της, χρησιµοποίησε ένα µοντέλο για να προβλέψει 

και τη κατανάλωση µέχρι και το έτος 2040.  Εν συντοµία, η κατανάλωση υγραερίου 

δείχνει συνεχόµενη αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1980 µέχρι το 

1990, και µετά δείχνει σταθεροποίηση σε ένα επίπεδο γύρω στα 53.000ΜΤ ±10% 

το χρόνο. Η κατανάλωση το 2011 έφτασε στα 58.600ΜΤ και από τότε διακυµαίνεται 

ετήσια µέσα σε ένα εύρος ±10% µε µια καθοδική πορεία.  Συνοπτικά, η συνολική 

κατανάλωση στην Κύπρο, για το 2020, υπολογίζεται στους 54.012ΜΤ. Μέχρι το 

τέλος της περιόδου για την οποία γίνεται η πρόβλεψη και το έτος 2040, η συνολική 

κατανάλωση υγραερίου στη Κύπρο µειώνεται σταδιακά στα 48.156ΜΤ. 

Για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, υπολογίστηκε από την εταιρεία 

Positive, ότι Νέα Εταιρεία θα κατέχει περίπου [………]% µερίδιο της αγοράς. 

Όσον αφορά το υγραέριο κίνησης, αυτό χρησιµοποιείται ως καύσιµο για τα οδικά 

οχήµατα και άλλες µηχανές.    

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χρήση υγραερίου κίνησης, είναι συγκεντρωµένη σε ένα 

µικρό αριθµό χωρών. Το 2016, τρείς χώρες κατανάλωσαν περισσότερο από 70% 

της συνολικής κατανάλωσης υγραερίου στην Ένωση.  

Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς σε πέντε χώρες (∆ανία, Κύπρος, Μάλτα, 

Σλοβακία και Φινλανδία), η χρήση υγραερίου κίνησης ήταν µηδενική.  

H απόκλιση της κατανάλωσης υγραερίου κίνησης, σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προκύπτει όταν η κατανάλωση, µετριέται σαν ποσοστό της κατανάλωσης 

των υπόλοιπων καυσίµων οδικής µεταφοράς.  

Σε πέντε χώρες δεν υπάρχει καθόλου χρήση. Σε 12 χώρες η κατανάλωση 

υγραερίου κίνησης, σαν ποσοστό προς την κατανάλωση των υπολοίπων καυσίµων 

οδικής µεταφοράς, κυµαίνεται από 0,05% (στην Ιρλανδία) µέχρι και 1%. Σε 8 χώρες 

το εύρος κυµαίνεται από 1%-7,5%. Σε µόνο δύο χώρες (Λιθουανία και Πολωνία), η 
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κατανάλωση υγραερίου αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 10% της 

κατανάλωσης των υπολοίπων καυσίµων οδικής µεταφοράς.  

Στην Κύπρο η εφαρµογή συστηµάτων υγραεριο κίνησης έγινε νόµιµη από τις 

8/4/2016, µε την Κανονιστική ∆ιοικητική Πράξη Κ.∆.Π. 106/2016. Tο υγραέριο κίνησης 

παρουσιάστηκε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία τον Αύγουστο του 2017, µε κατανάλωση 

περίπου 21ΜΤ τον µήνα, δηλαδή ποσοστό 0,03% της κατανάλωσης των υπολοίπων 

καυσίµων οδικής µεταφοράς. Η φορολογία για το υγραέριο κίνησης, 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 τα στοιχεία της Positive Consulting, δεν υπάρχουν συγκεκριµένες 

πολιτικές ή συνθήκες σε σχέση µε την εισαγωγή του στην αγορά και η επιτυχία ή η 

αποτυχία του θα εξαρτηθεί από τις συµπεριφορές ενός αριθµού ενδιαφεροµένων 

µερών, (διάφορα κυβερνητικά τµήµατα, εταιρείες καυσίµων, κατασκευαστές 

εξοπλισµού και καταναλωτές). 

Στην απουσία οποιωνδήποτε ευνοϊκών εξελίξεων των παραγόντων που 

επηρεάζουν την κατανάλωση υγραερίου κίνησης, η κατανάλωση υγραερίου στην 

Κύπρο θα ακολουθήσει την πορεία της κατανάλωσης των άλλων χωρών της 

∆υτικής Ευρώπης, όπου κυµαίνεται από αµελητέο µέχρι λίγων ποσοστιαίων 

βαθµών επί των συνολικών καυσίµων οδικής µεταφοράς.   

Τέλος, σε σχέση µε την όλη πορεία ζήτησης υγραερίου για όλες τις χρήσεις,  η 

Επιτροπή σηµειώνει επίσης το ενδιαφέρον της Blue Circle και της Coral Gas 

Cyprus Ltd να εισέλθουν στη σχετική αγορά.  

 

XIV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ 

Ο Νόµος προβλέπει ότι µια συγκέντρωση η οποία εµπίπτει στο Νόµο, πρέπει να 

αξιολογείται προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η πράξη είναι συµβατή µε τη 

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

αξιολογούνται 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.  

                                                        
16

 www.newsbomb.com.cy 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε σηµαντική παρακώλυση 

του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού που ενδέχεται να προκληθεί από τη 

συγκέντρωση.    

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι 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»), εξετάζονται τα επίπεδα HHI. Το αποτέλεσµα της υπό εξέταση 

συγκέντρωσης είναι ότι η Νέα Εταιρεία θα κατέχει το 80-100% της σχετικής αγοράς 

της αποθήκευσης υγραερίου και διαχείρισης υγραερίου, ως εκ τούτου το ΗΗΙ βάσει 

των υφιστάµενων δεδοµένων υπολογίζεται να κυµαίνεται πάνω από 6.400. µέχρι 

10.000.17  

Ως προς το βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς, όπως το ΥΕΕΒΤ ανέφερε στην 

επιστολή του, έχουν ήδη ενοικιασθεί άλλα τρία βιοµηχανικά οικόπεδα στην ΕΚΟ, 

Blue Circle και Coral Gas Cyprus Ltd18 για σκοπούς δηµιουργίας εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης υγραερίου αφού, το ΥΕΕΒΤ προτίθεται να τηρήσει τις πρόνοιες του 

χωροταξικού σχεδίου, δηλαδή στην εν λόγω περιοχή θα επιτρέπεται µόνο η 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου.  Πρόσθετα, σύµφωνα µε το ΥΕΕΒΤ, 

υπάρχει και άλλη διαθέσιµη γη εντός της ΕΒΠΒ για µελλοντικούς χρήστες µεγέθους 

15.609ΜΤ.  

Επιπρόσθετα, το ΥΕΕΒΤ 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.).  

                                                        
17

 Στην περίπτωση που η Coral και η Blue Circle προχωρήσουν στην ανέγερση αποθηκευτικών χώρων  

χωρητικότητας 650ΜΤ και 1450ΜΤ αντίστοιχα, το ΗΗΙ µετά τη συγκέντρωση θα είναι 4.655. Σηµειώνεται 
ότι η ΕΚΟ δεν συµπεριλαµβάνεται σε αυτόν τον υπολογισµό καθώς όπως αναφέρει η ίδια δεν θα 
προσφέρει τους αποθηκευτικούς της χώρους προς ενοικίαση σε τρίτους. 
18

 Το ΥΕΕΒΤ προχώρησε στον διαχωρισµό του βιοµηχανικού οικοπέδου αρ. 2, (οικόπεδο που είχε 

προσφερθεί για εκµίσθωση στην προηγούµενη κοινοπραξία των 4 εταιρειών) και δηµιουργήθηκαν δύο 
µικρότερα οικόπεδα µε αρ. 34 και 35.    
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Πελάτες και ανταγωνιστές των εµπλεκόµενων εταιρειών εκφράζουν την ανησυχία 

τους αναφορικά µε  τη συµπεριφορά της VLPG π.χ. κοστοστρεφείς τιµές, 

πρόσβαση τρίτων επιχειρήσεων σε ουσιώδεις υποδοµές, επαρκής βαθµός χρήσης 

του εν λόγω τερµατικού ώστε να υπάρχει εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και 

άλλων συνεργειών. Συγκεκριµένα, υπάρχουν τουλάχιστον δύο θεµελιώδεις 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε η δηµιουργία ενός δεύτερου 

τερµατικού, ανταγωνιστικού µε αυτού της Κοινοπραξίας, να είναι ρεαλιστική 

υπόθεση. Αφενός, η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ουσιώδεις υποδοµές που θα 

ελέγχονται από την VLPG, σε τιµές δίκαιες, µη διακριτικές και προσανατολισµένες 

προς το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αφετέρου, η εξασφάλιση ότι το δεύτερο τερµατικό 

αποθήκευσης υγραερίου θα είναι ικανοποιητικού µεγέθους και ότι θα έχει υψηλό 

βαθµό αξιοποίησης της δυναµικότητας του σε µακροχρόνια βάση, ώστε να µπορεί 

να εκµεταλλευθεί τις οικονοµίες κλίµακας, λαµβάνοντας υπόψη το πολύ υψηλό 

σταθερό κόστος που σχετίζεται µε την κατασκευή και λειτουργία του.  

Θέση κάποιων εταιρειών όπως προαναφέρθηκε είναι ότι για να µπορεί να 

υπάρξουν ευεργετικά αποτελέσµατα για τον καταναλωτή θα πρέπει να διασφαλιστεί 

η δηµιουργία ενός πρόσθετου τερµατικού αποθήκευσης ικανοποιητικού µεγέθους 

που να µπορεί να ασκήσει ουσιαστική ανταγωνιστική πίεση στο τερµατικό της 

VLPG. Λέχθηκε ακόµα ότι το µέγεθος της αγοράς, αλλά και το ύψος της επένδυσης 

που απαιτείται, δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη ενός µοναδικού 

τερµατικού αποθήκευσης. Από την άλλη όµως, οι εταιρείες θεωρούν ότι, ούτε και 

περισσότερα από δύο τερµατικά αποθήκευσης υγραερίου µπορούν να είναι 

βιώσιµα. Τα δύο τερµατικά θα πρέπει να είναι σε κάποιο επαρκή βαθµό συµµετρικά 

ως προς την αποθηκευτική τους δυναµικότητα, ώστε να µπορούν να ασκηθούν 

αποτελεσµατικές ανταγωνιστικές πιέσεις προς όφελος των καταναλωτών. Υπό αυτή 

την έννοια, θεωρούν ότι η αποθηκευτική ικανότητα του τερµατικού που σχεδιάζει να 

ανεγείρει η VLPG ενδεχοµένως να λειτουργεί ως αντικίνητρο για τη δηµιουργία ενός 

δεύτερου ανταγωνιστικού τερµατικού αποθήκευσης υγραερίου. 

Άλλες εταιρείες αναφέρουν ότι, η δηµιουργία της VLPG δύναται να προκαλέσει 

«αποκλεισµό» ανταγωνιστών από την αγορά χονδρικής ή λιανικής υγραερίου. 

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τους όρους 

ανταγωνισµού στην αγορά του υγραερίου στη Κύπρο και να θέτει εµπόδια στην 

δραστηριοποίηση οποιουδήποτε άλλου δυνητικού παίκτη ενδιαφέρεται να εισέλθει 

στην αγορά υγραερίου της Κύπρου.  

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι η Νέα Εταιρεία, στη βάση της Συµφωνίας 

Μετόχων, αναλαµβάνει την υποχρέωση για διάθεση τουλάχιστον του 10% του 



39 

 

αποθηκευτικού της χώρου σε τρίτα ενδιαφερόµενα µέρη, στα οποία θα 

προσφέρεται ενοικίαση υπό τους ίδιους όρους όπως και στις  Εταιρείες µετόχους. 

Επίσης, στους όρους 16.7.3 και 16.7.4 της Συµφωνίας Μετόχων, καταγράφονται τα 

κριτήρια τα οποία θα λαµβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήµατος 

αποθήκευσης υγραερίου από τρίτα πρόσωπα, καθώς και στους όρους 14.1 και 

16.7.2 προνοείται η διεξαγωγή των εργασιών της Νέας Εταιρείας σε εµπορική 

βάση, η οποία κατά την άποψη των µερών διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων 

(arms’s length) και την προσφορά των υπηρεσιών της µε διαφάνεια και χωρίς 

διακρίσεις. Σηµειώνεται η θέση του ΥΕΕΒΤ ότι θα πρέπει να δίνεται πρόσβαση στο 

αγκυροβόλιο και στους αγωγούς µεταφοράς υγραερίου σε όλους (ιδιοκτήτες και 

τρίτους), µε τους ίδιους όρους και ίδια τέλη. Την ίδια θέση έχουν εκφράσει και άλλες 

εταιρείες.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η αναγκαστική µετακίνηση των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου από τη Λάρνακα θα συνεπάγεται αύξηση 

του κόστους δραστηριοποίησης για τις Εταιρείες, εφόσον θα υποστούν σηµαντικές 

δαπάνες για σκοπούς µεταστέγασης και δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων. Η 

δηµιουργία όµως µίας αντί τριών εγκαταστάσεων συνεπάγεται σηµαντική µείωση 

τόσο του κόστους κατασκευής καθώς και του κόστους λειτουργίας. Η εν λόγω 

εξοικονόµηση θα µεταφερθεί στους καταναλωτές εφόσον: (ι) η Νέα Εταιρεία θα 

εφαρµόζει κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική19 και (ιι) η αναµενόµενη διακηρυγµένη 

δηµιουργία τουλάχιστον µίας άλλης υποδοµής αποθήκευσης υγραερίου δηµιουργεί 

συνθήκες ανταγωνισµού και δυνατότητα εισδοχής µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

κίνητρο για τη Νέα Εταιρεία να διατηρεί ανταγωνιστικές τις τιµές της. 

Εν συνεχεία, στη βάση των ως άνω 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: 

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). 

                                                        
19

 Συµφωνία Μετόχων παρ. 16.7.2. 
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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).». 

 

Αποτελέσµατα Μη Συντονισµένης Συµπεριφοράς 

Η Επιτροπή σηµειώνει αναφορικά µε την οριζόντια επηρεαζόµενη αγορά, ότι πριν 

την υπό εξέταση συγκέντρωση, οι Εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην 

επηρεαζόµενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενώ το αποτέλεσµα 

της συγκέντρωσης, θα είναι η κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην εν λόγω σχετική 

αγορά από την υπό δηµιουργία επιχείρηση.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα τυχόν αποτελέσµατα µη συντονισµένης συµπεριφοράς υπό 

το πρίσµα ορισµένων παραγόντων, οι οποίοι µεµονωµένα δεν είναι κατ' ανάγκη 

αποφασιστικοί.20 

Α) Μεγάλα µερίδια αγοράς των Εταιρειών 

Αναφορικά µε τον εν λόγω παράγοντα, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να αναφέρει ότι 

στην προκείµενη υπόθεση το µερίδιο αγοράς της Νέας Εταιρείας που θα προκύψει 

από τη συγκέντρωση, θα κυµαίνεται σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα στην 

αγορά αποθηκευτικών χώρων από 80% εώς και 100%. 

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

προσκόµισαν οι Εταιρείες, µε την υλοποίηση της παρούσας 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.  

Ακολουθεί σχετικός πίνακας: 

Εταιρεία Ποσοστό υφιστάµενης 

χωρητικότητας σε 

σχέση µε το σύνολο 

της αγοράς 

Υφιστάµενη 

χωρητικότητα σε 

τόνους σε σχέση µε 

το σύνολο της αγοράς 

Χωρητικότητα σε 

τόνους σε σχέση µε 

την υποδοµή 

αποθήκευσης 

                                                        
20

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

υγραερίου 

αποθήκευσης 

υγραερίου 

υγραερίου της 

VLPG21 

Petrolina 35% 1.600 1.598 

Synergaz 17%    750    680 

Intergas 28% 1.280 1.122 

Η ΕΚΟ σήµερα κατέχει το 20% του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου, εντούτοις 

κατέχει σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης το [………]% της συνολικής 

αγοράς υγραερίου στην Κύπρο και όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, άλλες δύο 

εταιρείες δύνανται να προβούν σε ανέγερση νέων αποθηκευτικών χώρων στην 

ΕΒΠΒ. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι µέχρι στιγµής υφίσταται  πρόθεση µιας εταιρείας να 

προχωρήσει σε ανέγερση δικού της αποθηκευτικού χώρου. Όσον αφορά τις άλλες 

εταιρείες, οι προθέσεις τους δεν δύνανται να θεωρηθούν ως δεδοµένες στην 

ανέγερση αποθηκευτικών χώρων (ιδιαίτερα στη βάση της δήλωσης της ΕΚΟ ότι θα 

προσπαθήσει να ενταχθεί στη VLPG). 

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. Στην προκείµενη περίπτωση, 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 στις κατάντη (downstream) και ανάντη (upstream) 

αγορές της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενός προϊόντος το οποίο είναι 

οµοιογενές και δεν υπάρχει τρόπος διαφοροποίησης του.  

Συνεπώς, η Νέα Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, θα είναι πιθανώς 

σε θέση να παρακωλύσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά 

καθώς θα έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν 

κατά την πλήρη διερεύνηση της συγκέντρωσης. Το γεγονός ότι οι τρεις 

                                                        
21

 Σύµφωνα µε τον όρο 5.4.4 ο αποθηκευτικός  χώρος της κάθε Εταιρείας αντιστοιχεί στις µετοχές Τάξης 

Α που κατέχει στη VLPG. 
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ανταγωνιστές θα συνενωθούν στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης, 

εξουδετερώνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις που υφίστανται µεταξύ τους. 

Γ) Οι πελάτες έχουν περιορισµένες δυνατότητες αλλαγής προµηθευτή 

Στην περίπτωση που µια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ή χονδρική 

διάθεση υγραερίου θελήσει να αποθηκεύσει το υγραέριο της σε εγκαταστάσεις 

πέραν αυτών της VLPG, δεν  φαίνεται να έχει άλλη επιλογή εκτός από τους 

αποθηκευτικούς χώρους της Νέας Εταιρείας. Σύµφωνα µε τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία, η µόνη εταιρεία που βάσιµα προτίθεται να δηµιουργήσει 

αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου είναι η VLPG. Ως εκ τούτου, πιθανοί 

ανταγωνιστές των Εταιρειών στην ανάντη ή/και κατάντη αγορά είναι πολύ πιθανόν 

να µην έχουν δυνατότητες αλλαγής προµηθευτή αποθηκευτικού χώρου 

υγραερίου.22  

Η Επιτροπή σηµειώνει τον όρο 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων, σύµφωνα µε τον 

οποίο: 

“It is agreed between the Parties that if any third party shall at any time wish to 

enter into a storage and throughput agreement with the Company, the Board 

approves such third party agreement, the Board shall ensure that all users pay the 

fees on the same basis to the Company, regardless of their status whether 

Shareholders of the Company or not. In such cases, the storage and throughput 

capacity of the Plant shall be allocated to the third party by reducing the entitlement 

of each party proportionately.” (Υπογράµµιση Επιτροπής)  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά την απουσία διακρίσεων, o πιο πάνω όρος 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 «on the same basis to the Company, regardless of their 

status whether Shareholders of the Company or not», ως ο όρος 16.7.1. Έτσι 

εξασφαλίζεται 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, 

(arm’s length basis) µεταξύ των χρηστών του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου 

                                                        
22

 Σηµειώνεται ότι κάποιοι όροι της Συµφωνίας προκύπτουν από τις δεσµεύσεις της απόφασης 35/2017. 
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όσον αφορά τις τιµές. Το καθεστώς αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλους τους όρους 

συναλλαγής.  

Σηµειώνονται στο σηµείο αυτό ανησυχίες εταιρειών ότι, η VLPG θα έχει υπό την 

ιδιοκτησία ή/και διαχείρισή της το αγκυροβόλιο και τους αγωγούς µεταφοράς και θα 

πρέπει να διασφαλιστεί για τρίτες επιχειρήσεις ότι θα έχουν πρόσβαση επί ίσοις 

όροις µε την VLPG ή και τις ιδρυτικές της εταιρείες. 

Σηµειώνεται επίσης και η θέση εταιρειών ότι, η βέλτιστη λύση θα ήταν η κατασκευή 

του αγκυροβολίου και του αγωγού τροφοδοσίας από ανεξάρτητο φορέα, στον οποίο 

θα δύναται να συµµετέχει το σύνολο των εταιρειών εµπορίας και εµφιάλωσης 

υγραερίου που έχουν µισθώσει τεµάχιο στην ΕΒΠΒ και χρέωση της χρήσης στην 

κάθε εταιρεία, έτσι ώστε να µειωθεί το κόστος επένδυσης για τις εταιρείες υγραερίου 

προς όφελος του τελικού καταναλωτή αλλά και διασφάλισης της απόλυτης τήρησης 

των όρων και προϋποθέσεων του υγιούς ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή σηµειώνει τους όρους 14.2.1 και 16.7.2 της Συµφωνίας Μετόχων, 

σύµφωνα µε τους οποίους: 

“14.2.1 The pricing policy from time to time in respect of the Company’s services 

shall be cost-oriented as such may be determined by the Board (Directors 

Reserved Matters). The Fee structure of the Company shall consist of: 

(a) Storage fee, based on the capacity/space to be rented to each User of the 

Plant for each time period, 

(b) Troughput fee (separately for bulk and cylinders), based on the quantity 

moved and handled through the Plant by each User, 

(c) Cylinder maintenance fee. 

………………….. 

16.7.2 The parties shall procure that the Company implements and applies an open 

access policy on such terms and conditions and to offer the storage, loading and 

other facilities of the plant to LPG importers, LPG traders and LPG marketing 

companies at arm’s length, commercial prices determined on the basis of the 

Company’s costs and the required return to cover its investments costs and cost of 

capital. In determining any service charged due consideration will be given to the 

general economic environment, the prevailing market practices, the insurance 

premium, safety and security costs, the cost of other similar facilities operating in 

Cyprus and the availability of storage capacity in the Plant. 
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PROVIDED THAT, unless applicable law requires otherwise, access is to be 

allowed only to qualified and/or licensed LPG market providers and/or suppliers that 

will comply with any access policies applied by the Company from time to time in 

line with applicable law.” (Υπογράµµιση Επιτροπής) 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εστιάζει την προσοχή της στα 

θέµατα διακρίσεων και κοστοστρέφειας της τιµολογιακής πολιτικής της Νέας 

Εταιρείας.  

Η Επιτροπή σηµειώνει πως κοστοστρέφεια σηµαίνει τον προσανατολισµό των 

τελών µιας υπηρεσίας/ενός προϊόντος στο κόστος.23 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τον καθορισµό του αντίτιµου πρόσβασης για βασικές 

διευκολύνσεις αναφέρουν ότι το αντίτιµο οφείλει να πληροί τον όρο της «µη 

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 αυτό, 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.24 

Η επί µέρους αναφορά που γίνεται από τις Εταιρείες «…τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν 

δεσµευτεί να εφαρµόζουν κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική (βλ. όρος 14.2.1 της 

Συµφωνίας µετόχων Παράρτηµα Β), όπως ενδεικτικά διαµορφώνεται στο µοντέλο 

της Positive, λαµβάνοντας υπόψη τους εγγενείς κινδύνους της επένδυσης, την 

αρχική επένδυση των µερών και τη διασφάλιση εύλογου κέρδους για τους µετόχους 

(βλ. section 10, σελ 57-69 και ιδιαίτερα σελ. 62 της µελέτης Παράρτηµα Γ», δεν 

εξυπηρετεί την αρχή της κοστοστρέφειας για αποφυγή πιθανής καταχρηστικής 

                                                        
23

 Ο περί ρύθµισης της αγοράς ηλεκτρισµού Νόµος  - Ρυθµιστική Απόφαση αρ. 04/2017. 
24

 Ο κανόνας των Βασικών ∆ιευκολύνσεων (Essential facilities) στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό ∆ίκαιο του 

Ανταγωνισµού, Βασίλης Γ. Χατζόπουλος, 2002. 
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εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης της Νέας Εταιρείας, µέσω υπερβολικής 

τιµολόγησης. 

Βάσει της αρχής της κοστοστρέφειας, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα 

πραγµατικά κόστη και η εύλογη απόδοση στα κεφάλαια της επένδυσης. Η αναφορά 

σε «required return» είναι γενική και αυθαίρετη και η παραποµπή στη µελέτη της 

εταιρείας Positive δεν αντικατοπτρίζει τους παράγοντες της αρχής της 

κοστοστρέφειας. Η Επιτροπή σηµειώνει το γεγονός ότι στη βάση των στοιχείων της 

µελέτης της Positive, οι οποίοι βασίζονται στο Appendix III, παρατίθενται οι 

υπολογισµοί για 10 έτη, ενώ η διάρκεια λειτουργίας της υποδοµής στη σελίδα 61 

υπολογίζεται σε 20 χρόνια. Σηµειώνεται ότι στη σελίδα 56 Κεφάλαιο 9.02 Cost of 

Capital, αυτό υπολογίζεται σε [………]% το χρόνο και λαµβανοµένου υπόψη ότι το 

επιτόκιο δανεισµού είναι [………]%, υπολογίζεται η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

(δηλαδή των €[………] εκατοµµυρίων µε τα οποία θα δανειοδοτήσουν ή θα 

παραχωρήσουν ως επιπρόσθετο κεφάλαιο στην εταιρεία) περίπου στο [………]%. 

Τα στοιχεία αυτά δεικνύουν ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων που υπολογίστηκε στη 

µελέτη σε σχέση µε την απόδοση ιδίων κεφαλαίων του µεγαλύτερου µετόχου της 

Νέας Εταιρείας, είναι πολύ ψηλή. Σηµειώνεται επίσης, ότι ενώ καταγράφεται ότι η 

επένδυση αυτή θεωρείται υψηλού κινδύνου από την Τράπεζα, ο δανεισµός από την 

Τράπεζα ανέρχεται στο περίπου [………]% της επένδυσης και θα πρέπει να 

αποπληρωθεί σε 10 έτη, εντούτοις το επιτόκιο είναι µόνο [………]%.  

Το ΥΕΕΒΤ αναφέρει στις απαντήσεις του, ηµεροµηνίας 16 Ιουλίου 2018, τα εξής 

αναφορικά µε τη ζήτηση του υγραερίου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία: «Η ζήτηση του 

υγραερίου για οικιακούς και εµπορικούς σκοπούς είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια 

στην Κύπρο και κυµαίνεται περί τους 55-60.000 Μετρικούς Τόνους. Σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις που εκπόνησε το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου για λογαριασµό 

του ΥΕΕΒΤ στο πλαίσιο διαφόρων µελετών για την ενέργεια τον Μάρτιο του 2017, 

εκτιµάται ότι η ζήτησή του θα αυξάνεται σταδιακά µέχρι το 2020. Στη συνέχεια, θα 

αρχίσει η σταδιακή µείωση στη ζήτησή του, οπότε αυτή θα κυµαίνεται στα σηµερινά 

επίπεδα το 2035 για το σενάριο αναφοράς, το 2038-2039 για το φιλόδοξο σενάριο 

και το 2030 για το ρεαλιστικό σενάριο.» 

Σηµειώνεται επίσης ότι όπως είναι καταγραµµένος ο όρος 16.7.2, το ύψος της 

χρέωσης θα λαµβάνει υπόψη τη διαθεσιµότητα χώρου (βλ. όρο 16.7.2 σελ. 25), 

παράγοντας που δεν σχετίζεται µε την κοστοστρέφεια. 

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ο προβληµατισµός κάποιων εταιρειών ότι µε τη 

δηµιουργία της VLPG θα δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µονοπωλιακή πολιτική 
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στη διάθεση υγραερίου στην αγορά, πράγµα που θα επηρεάσει αρνητικά τις 

εταιρείες χονδρικού εµπορίου, αλλά οπωσδήποτε και τους τελικούς καταναλωτές, 

δεν θα υπάρχει υγιής ανταγωνισµός µε αρνητικές συνέπειες στην τιµή πώλησης του 

υγραερίου. Επίσης, κάποιες εταιρείες αναφέρουν ότι σε κάθε περίπτωση η 

δηµιουργία εγκατάστασης από την VLPG, θα πρέπει να προβλέπει ανοικτή 

πρόσβαση σε τρίτους και κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική και θα πρέπει να 

συναλλάσσεται επί ίσοις όροις µε όλους τους πραγµατικούς ή δυνητικούς 

ανταγωνιστές και οι όροι της τιµολόγησης και πρόσβασης θα πρέπει να ελέγχονται.  

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης τους όρους 16.7.3 και 16.7.4 της Συµφωνίας 

Μετόχων, σύµφωνα µε τους οποίους: 

“16.7.3 In the instance that the Company is presented with an application for 

storage and throughput by a third party the Board shall meet and decide within 40 

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) 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. 
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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 10% of the Company’s total capacity by product 

(heating and autogas lpg), the Company will evaluate any application but 

reserves the right to refuse provision of additional storage and throughput 

services to third parties exceeding 10% of the Company’s total capacity by 

product.  

16.7.4 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 

approval to be released of its obligation to provide third party access pursuant to 

clause 16.7.3 above, and the Parties shall procure amendment of this Agreement 

accordingly.”  

Τα πιο πάνω εξασφαλίζουν τη δυνατότητα νέων παικτών να εισέλθουν στην αγορά, 

εισαγωγής,  χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου, παρέχοντας τους 

τουλάχιστον το 10% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου της Νέας Εταιρείας, 

δηλαδή 340ΜΤ. Αν η ζήτηση είναι πέραν του 10% του αποθηκευτικού χώρου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της VLPG θα εξετάσει το αίτηµα για ενοικίαση, αλλά έχει το 
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δικαίωµα να αρνηθεί. Όµως, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι για οποιαδήποτε πιθανή 

επέκταση της υποδοµής θα ισχύει το γεγονός της παραχώρησης αποθηκευτικού 

χώρου σε τρίτους, ύψους 10%. Σε σχέση µε τις δυνατότητες που παρέχει στη 

δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης του 10% του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου, 

σηµειώνεται ότι η ΕΚΟ παρά το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο δεν κατέχει ιδιαίτερα 

µεγάλο αποθηκευτικό χώρο, ήτοι 20% της συνολικής αγοράς αποθήκευσης, κατέχει 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στο υγραέριο, ήτοι [………]%.  

H Επιτροπή στο σηµείο αυτό επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε το κριτήριο 16.7.3 (i) της 

Συµφωνίας Μετόχων, το αίτηµα για παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου θα πρέπει 

να είναι πάνω από 200ΜΤ. Εντούτοις, το 10% του συνολικού χώρου που θα 

ανεγερθεί από τη VLPG θα είναι 340ΜΤ, οπόταν µόνο µία επιχείρηση θα µπορεί να 

ενοικιάσει αποθηκευτικό χώρο. Ο όρος αυτός θα πρέπει να τροποποιηθεί και θα 

πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον µέχρι δύο επιχειρήσεις θα µπορούν να 

αποταθούν για ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στις υποδοµές της VLPG.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι, τα κριτήρια αξιολόγησης ως καταγράφονται ανωτέρω,  

οποιασδήποτε νέοεισερχόµενης εταιρείας είναι αντικειµενικής φύσεως και 

διασφαλίζουν την ίση µεταχείριση καθώς και τη δυνατότητα εισδοχής στην αγορά 

νέων ανταγωνιστών αλλά και ότι η Νέα Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να αποκλείσει 

άλλους ανταγωνιστές των Εταιρειών καθώς και νέα είσοδο επιχείρησης στην αγορά 

εισαγωγής και χονδρικής / λιανικής διάθεσης υγραερίου.  

Η Επιτροπή συνεκτιµά 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. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η πρόσβαση τρίτων σε αποθηκευτική υποδοµή 

υγραερίου µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στην αγορά, καθότι αντιµετωπίζει 

ένα σοβαρό φραγµό εισόδου στην αγορά χονδρικής και λιανικής διάθεσης 

υγραερίου, ως αναφέρουν και οι εταιρείες-πελάτες των προµηθευτών στις 

απαντήσεις τους.  

Η Επιτροπή σηµειώνει τον όρο 16.7.5 της Συµφωνίας Μετόχων, σύµφωνα µε τον 

οποίο: 



49 

 

“16.7.5 In the event of an increase in demand for LPG storage facilities required for 

servicing the local market, the Company shall examine and assess the viability of 

any proposal made to it by third parties (subject to compliance with clause 16.7.3 

(a)-(i) above) for increasing the capacity of the Plant and/or expanding the 

Company’s LPG storage facilities. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τον πιο πάνω όρο, η Νέα Εταιρεία 

αναλαµβάνει ότι σε περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου 

για εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς αυξηθεί, θα προβεί σε εξέταση και 

αξιολόγηση της βιωσιµότητας πιθανής επέκτασης. Ο όρος αυτός όπως και η 

πληροφόρηση από το ΥΕΕΒΤ για διαθεσιµότητα ακόµα 3 οικοπέδων και η 

προώθηση δεύτερης ενεργειακής ζώνης από το ΥΕΕΒΤ, καλύπτει το ενδεχόµενο 

αύξησης της ζήτησης και ενισχύει σε τέτοια περίπτωση τη δυνατότητα εισόδου νέων 

παικτών στην αγορά. 

Η Επιτροπή σηµειώνει τον όρο 16.7.6 της Συµφωνίας Μετόχων, σύµφωνα µε τον 

οποίο: 

“The Company shall allow access to the anchorage and unloading of pipes […] to 

the extent that these are within its control, to any person who shall construct its own 

LPG storage facilities in the Vasiliko are and/or any user of the Company’s facilities, 

at a cost.” 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει το γεγονός ότι οι υποδοµές που αφορούν το 

αγκυροβόλιο και τον αγωγό µεταφοράς υγραερίου είναι απαραίτητες για την 

µεταφορά του υγραερίου από το πλοίο σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι αποτελεί θέση του ΥEEBT ότι θεωρητικά θα µπορούσε να 

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

επιπρόσθετοι αγωγοί, όχι µόνο για εξυπηρέτηση άλλων εταιρειών υγραερίου, αλλά 

και για σκοπούς ασφάλειας του εφοδιασµού µε υγραέριο σε περίπτωση που 

παρουσιαστεί πρόβληµα στη λειτουργία του αγκυροβολίου ή/και των αγωγών που 

θα κατασκευάσει η κοινοπραξία. Εντούτοις, το ΥΕΕΒΤ αναφέρει ότι το υψηλό 

κόστος κατασκευής 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. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει τη θέση των εταιρειών ότι για τη 

δραστηριοποίηση στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου είναι απαραίτητη η 

πρόσβαση σε ουσιώδεις υποδοµές και/ή διευκολύνσεις π.χ. αγκυροβόλιο, αγωγός 

µεταφοράς. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ότι ο πιο πάνω όρος για πρόσβαση στο 

αγκυροβόλιο και στις σωλήνες εκφόρτωσης σε οποιαδήποτε εταιρεία, ενδέχεται να 

ενισχύει τον ανταγωνισµό καθότι οι υποδοµές αυτές είναι απαραίτητες για τη 

µεταφορά του υγραερίου από τα πλοία στους αποθηκευτικούς χώρους για τη 

δραστηριοποίησή της εκάστοτε εταιρείας στην αγορά υγραερίου και είναι σηµαντικό 

να ισχύει.  

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 τις χρεώσεις της Νέας Εταιρείας 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 

(όρος 16.7.2). Προς τούτο, η Επιτροπή σηµειώνει τη θέση εταιρειών ότι θα πρέπει 

να διασφαλιστεί ότι η τιµολόγηση της πρόσβασης στις εν λόγω υποδοµές θα είναι 

κοστοστρεφής και ότι το κόστος κατασκευής των εν λόγω υποδοµών θα είναι το 

ελάχιστο δυνατό.  

∆) 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 

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 και σύµφωνα µε τις πρόνοιες σχετικών νοµοθεσιών. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το ΥΕΕΒΤ ανέφερε ότι έχει προσφερθεί στην ΕΚΟ το 

βιοµηχανικό οικόπεδο µε αριθµό 25, στην Coral Gas το οικόπεδο µε αριθµό 24 και 

στην Blue Circle το οικόπεδο µε αριθµό 26. Σηµειώνεται ότι δύο από τις τρεις 

εταιρείες δεν επιβεβαίωσαν ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση 

αποθηκευτικού χώρου υγραερίου. 

Ακόµη και σε περίπτωση που οι άλλες τρείς εταιρείες προχωρήσουν τελικά στη 

δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την 

ακριβή χωρητικότητα τέτοιων πιθανών χώρων, κατά πόσο οι εν λόγω εταιρείες εάν 

και εφόσον προχωρήσουν στην ανέγερση τέτοιων χώρων θα τα ενοικιάζουν σε 

τρίτους ή θα είναι αποκλειστικά για δική τους χρήση. Σηµαντικό όµως είναι το 
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γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση η Νέα Εταιρεία θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά. 

Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Νέα Εταιρεία 

αναλαµβάνει υποχρέωση για διάθεση τουλάχιστον του 10% του αποθηκευτικού 

χώρου σε τρίτα ενδιαφερόµενα µέρη. Για τη διάθεση τέτοιας χωρητικότητας σε 

τρίτους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας,  µε βάση την παράγραφο 

16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων, θα συνεδριάζει και θα αποφασίζει κατά πόσο 

πληρούνται τα κριτήρια που καταγράφονται στον συγκεκριµένο όρο της Συµφωνίας 

Μετόχων.  

Επαναλαµβάνεται ότι µε βάση τις θέσεις των Εταιρειών, η Νέα Εταιρεία θα 

δηµιουργήσει εγκαταστάσεις µε συνολική χωρητικότητα 3.400 ΜΤ µε ενδεχόµενη 

αύξηση στους 5.800 ΜΤ, εφόσον υπάρξει ανάγκη και θεωρηθεί µια τέτοια επέκταση 

βιώσιµη. Η υφιστάµενη συνολική χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των 

µερών είναι στους 4.530 ΜΤ.  Η ελάχιστη παραχώρηση χώρου θα ανέρχεται στους 

340ΜΤ (10%) και µε βάση τους όρους που τίθενται για αίτηση για ελάχιστο χώρο 

200 ΜΤ, µόνο µια άλλη εταιρεία δύναται να εξυπηρετείται. 

Επίσης, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις Εταιρείες, ο λόγος που τα µέρη 

συµµετέχουν στη δηµιουργία της παρούσας συγκέντρωσης είναι η ελαχιστοποίηση 

του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας της νέας εγκατάστασης 

υγραερίου ανά µάζα µονάδας υγραερίου. Αυτό είναι το αποτέλεσµα του µικρού 

µεγέθους της αγοράς του υγραερίου και των οικονοµιών κλίµακας που προκύπτουν 

από τη λειτουργία µιας εγκατάστασης µεταξύ τριών εταιρειών. Το ενδεχόµενο η Νέα 

Εταιρεία να εκµεταλλευτεί τη δεσπόζουσα θέση της περιορίζεται από τη δέσµευση 

της να προσφέρει τουλάχιστον το 10% του αποθηκευτικού χώρου σε άλλες 

εταιρείες µε ίδιους όρους, χωρίς διακρίσεις (σε σχέση και µε τους µετόχους της – 

όρος 16.7.1). Παραµένει όµως το γεγονός ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 

χρεώσεις  της θα είναι όντως κοστοστρεφείς αλλά και για τον αποθηκευτικό χώρο 

και για το αγκυροβόλιο (κάτι που τέθηκε υπό αµφιβολία στο Γ) ανωτέρω). 

E) η συγκέντρωση καταργεί έναν σηµαντικό παράγοντα ανταγωνισµού 

Στην προκείµενη περίπτωση, η κατάργηση σηµαντικού παράγοντα ανταγωνισµού 

δεν ισχύει, καθότι προηγουµένως οι µόνοι αποθηκευτικοί χώροι που υπήρχαν ήταν 

οι ιδιόκτητοι χώροι των Εταιρειών και της ΕΚΟ, οι οποίοι χρησιµοποιούνταν για ιδία 

χρήση.  

Συµπεράσµατα Μη Συντονισµένης Συµπεριφοράς 
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Το γεγονός ότι η Νέα Εταιρεία, στη βάση των προνοιών της Συµφωνίας Μετόχων 

θα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις υποδοµές της, σε όλους τους πιθανούς χρήστες 

οι οποίοι θα πληρούν µια σειρά από αντικειµενικά κριτήρια, χωρίς διακρίσεις µειώνει 

τις πιθανότητες καταχρηστικής εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης της. 

Εντούτοις, η παρούσα συγκέντρωση δύναται να παρακωλύσει σηµαντικά τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης 

αποθηκευτικού χώρου υγραερίου, καθώς θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

καταχρηστική εκµετάλλευση της δηµιουργηθείσας δεσπόζουσας θέσης της Νέας 

Εταιρείας, όπως σηµαντικές αυξήσεις τιµών (και αναφορικά µε την πρόσβαση στο 

αγκυροβόλιο και στους σωλήνες εκφόρτωσης), ακόµη και στους µετόχους της, 

αφού στη συνέχεια αυτοί θα επωφελούνται ως Μέτοχοι µε µερίσµατα από τη Νέα 

Εταιρεία,  ή µε περιοριστικούς όρους αποκλειστικότητας.  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. Η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι η Νέα 

Εταιρεία 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) στη µικρή νησιώτικη 

κυπριακή αγορά, µε ενδεχόµενο εκµεταλλευτικής συµπεριφοράς. 

Όσον αφορά την προοπτική ανέγερσης αποθηκευτικού χώρου υγραερίου, το 

ΥΕΕΒΤ ανέφερε ότι έχει προσφερθεί στην ΕΚΟ το βιοµηχανικό οικόπεδο µε αριθµό 

25, στην Coral Gas το οικόπεδο µε αριθµό 24 και στην Blue Circle το οικόπεδο µε 

αριθµό 26. Παρόλα αυτά, οι δύο από τις τρεις εταιρείες δεν επιβεβαίωσαν ότι θα 

ξεκινήσουν εργασίες για ανέγερση αποθηκευτικού χώρου υγραερίου.  

∆ιάφορες εταιρείες, αναφέρουν έντονες ανησυχίες και προβληµατισµούς αναφορικά 

µε την απρόσκοπτη πρόσβαση στο αγκυροβόλιο τρίτων εταιρειών πλην από τις 

Εταιρείες που συµµετέχουν στη Νέα Εταιρεία καθώς και για το κόστος της χρήσης 

του αγκυροβολίου όπως και των λοιπών ουσιωδών υποδοµών, αφού θεωρούν ότι 

δύνανται οι τιµές να είναι πολύ υψηλές, ίδιες µεν για όλους- µετόχους και µη- αλλά 

οι µέτοχοι θα επωφελούνται µε διεπιδοτήσεις, ενώ οι λοιποί χρήστες θα είναι 

δύσκολο να επιβιώσουν.  

Ως εκ των ανωτέρω, υφίσταται σοβαρό ενδεχόµενο σηµαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας δεσπόζουσας θέσης. 

Αποτελέσµατα Συντονισµένη Συµπεριφοράς 
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Ως προς τις επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς, αρχικά σηµειώνεται ότι 

όπως ανέφερε το ΥΕΕΒΤ άλλες τρείς εταιρείες έχουν ενοικιάσει βιοµηχανικά 

οικόπεδα στην ΕΒΠΒ µε σκοπό την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. 

Εντούτοις, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των εταιρειών αυτών, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως δεδοµένο η ανέγερση άλλων αποθηκευτικών χώρων υγραερίου πέραν 

της VLPG. 

Σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, σε 

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

θεωρήσουν εφικτό, οικονοµικά ορθολογικό και συνεπώς προτιµότερο να 

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

πραγµατοποίηση πωλήσεων σε αυξηµένες τιµές. 

Η Επιτροπή, στη βάση των Κατευθυντήριων Γραµµών,  σηµειώνει ότι σε τέτοιες 

περιπτώσεις εξετάζεται κατά πόσο είναι δυνατόν να συµφωνηθούν οι όροι 

συντονισµού και τις πιθανότητες ο συντονισµός αυτός να διατηρηθεί. 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 πειθαρχεία 

προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων αξιόπιστων αποτρεπτικών µηχανισµών που 

µπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση παρέκκλισης και τρίτον οι αντιδράσεις 

των τρίτων, όπως υφιστάµενων και µελλοντικών ανταγωνιστών που δεν 

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

θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα του συντονισµού. 

Σε περίπτωση που οι άλλες τρεις εταιρείες οι οποίες αιτήθηκαν τεµάχια στην  ΕΒΠΒ 

προχωρήσουν στην ανέγερση αποθηκευτικών χώρων, η Επιτροπή σηµειώνει τις 

αµφιβολίες της ότι η δηµιουργία της Νέας Εταιρείας δύναται να οδηγήσει σε 

συντονισµένα αποτελέσµατα όσον αφορά την πιθανή οριζόντια επικάλυψη στη 

σχετική αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθότι η VLPG θα κατέχει 

ως φαίνεται το µεγαλύτερο µερίδιο της εν λόγω αγοράς και δεν θα έχει κίνητρα 

συντονισµού µε τις υπόλοιπες εταιρείες. 

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: 
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«……….., 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.» 

Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/Aer Lingus,25 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέγραψε ότι έλειπε από τους πελάτες των συµµετεχουσών επιχειρήσεων η 

αντισταθµιστική ισχύς αγοραστών οι οποίοι 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, 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 toutes 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, αφού εκτός από την ΕΚΟ, η οποία δεν λαµβάνει 

µέρος στη Νέα εταιρεία δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 

αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου, οπόταν οι Εταιρείες είναι επί του παρόντος οι 

µόνες που θα ενοικιάσουν άµεσα χώρο στις εγκαταστάσεις της Νέας Εταιρείας, 

ανάλογα µε το µέγεθος του χώρου που προβλέπει και η Συµφωνία Μετόχων. 

Σε περίπτωση δυνητικού ανταγωνιστή των Εταιρειών, ο οποίος θα εισέλθει στην 

αγορά εισαγωγής ή  χονδρικής ή λιανικής διάθεσης υγραερίου και θα πρέπει 

αναγκαστικά να ενοικιάσει χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδέχεται 

να µην έχει τη δύναµη να απειλήσει σοβαρά τη Νέα Εταιρεία ότι θα καταφύγει µέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασµού, αν η Νέα Εταιρεία 

αποφασίσει για παράδειγµα να εφαρµόσει δυσµενείς όρους. Ο λόγος για αυτό 

εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλοί προµηθευτές, αφού η Νέα Εταιρεία 
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θα κατέχει 80% µε 100% της σχετικής αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, σε περίπτωση που µόνο µία από τις τρεις άλλες εταιρείες που έχουν 

ενοικιάσει οικόπεδα προχωρήσει στη κατασκευή αποθηκευτικών χώρων. Επιπλέον, 

το υγραέριο 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 ολοκλήρωση καθότι για την εισαγωγή 

του απαιτείται αποθήκευση πριν τη διανοµή και αυτό είναι χρονοβόρο.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει αποτελεσµατική 

αγοραστική ισχύς από πλευράς δυνητικών πελατών της Νέας Εταιρείας, καθότι οι 

επιλογές τους είναι περιορισµένες ή µπορεί και ανύπαρκτες µε βάση τις παρούσες 

συνθήκες. 

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. 

Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/Aer Lingus26 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 µεγάλος 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/VUP27, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αποφάσισε ότι η είσοδος νέας εταιρείας στην αγορά διανοµής βιβλίων δεν ήταν 
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πιθανή λόγω του ύψους της επένδυσης που απαιτείτο (€10-€15 εκατοµµύρια) και 

του µικρού µεγέθους της αγοράς. 

Σύµφωνα µε τον περί Πετρελαιοειδών Νόµο (Κεφ.272), απαιτείται Άδεια 

Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη υγραερίου σε δοχεία 

υγραερίου των οποίων η χωρητικότητα είναι ίση ή µεγαλύτερη από 450 λίτρα. Η 

Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών χορηγείται από το Τµήµα Επιθεώρησης 

Εργασίας, δυνάµει του άρθρου 4 του περί Πετρελαιοειδών Νόµου. Επιπρόσθετα 

υπάρχουν τέσσερις (4) Κώδικες Πρακτικής για την αποθήκευση, εγκατάσταση και 

πυροπροστασία αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων υγραερίου. Οι εν λόγω 

Κώδικες ερµηνεύουν σε απλή τεχνική γλώσσα τις νοµικές απαιτήσεις των προνοιών 

της σχετικής µε το υγραέριο νοµοθεσίας.28 

Σύµφωνα µε τα µέρη, 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 

είναι το κόστος της επένδυσης το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά ψηλό 

(εγκαταστάσεις, αγορά κυλίνδρων, αγορά βυτιοφόρων, εκπαίδευση προσωπικού, 

µελέτες, συστήµατα ασφαλείας, κοκ), η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών 

καθώς και η συµµόρφωση µε αριθµό νοµοθεσιών, οδηγιών και κανονισµών. 

Επιπρόσθετα, απαιτείται συµµόρφωση µε τους Κώδικες Πρακτικής για την 

αποθήκευση, εγκατάσταση και πυροπροστασία αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων 

υγραερίου που εκδίδονται από το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, 

διενεργείται ποιοτικός έλεγχος πριν από την παραλαβή του φορτίου και στη 

συνέχεια µετά την παραλαβή µε χηµικές αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε 

πιστοποιηµένα χηµεία και το κόστος επιβαρύνεται η κάθε εταιρεία εισαγωγής. 

Περαιτέρω, τόσο οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίων όσο και του υγραερίου 

πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας που διέπει την αποθήκευση 

πετρελαιοειδών. Κάθε χρόνο, όλες οι εγκαταστάσεις επιθεωρούνται από τις 
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αρµόδιες αρχές (Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας και Πυροσβεστική Υπηρεσία) για 

την έκδοση πιστοποιητικού αποθήκευσης. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις Εταιρείες, το µέγεθος της αγοράς υγραερίου στην 

Κύπρο είναι µικρό και όπως προκύπτει στην υπό εξέταση συγκέντρωση, η 

δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης είναι δαπανηρή.  

Σηµειώνεται η θέση εταιρειών ότι: 

«το κόστος εισαγωγής, αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διανοµής ως επίσης και 

τεχνικού και άλλου εξοπλισµού είναι απαγορευτικό για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η 

µοναδική περίπτωση δραστηριοποίησης νέου εισαγωγέα θα ήταν εφικτή µόνο από 

µεγάλες εταιρείες παραγωγής υγραερίου που πιθανώς να ενδιαφερθούν για την 

κυπριακή αγορά. Αυτό όµως και πάλι θα είναι δύσκολο καθώς οι υφιστάµενες 

εταιρείες εισαγωγής φρόντισαν µε την πάροδο των χρόνων να έχουν διαµοιράσει το 

µερίδιο που τους αναλογεί και θα είναι πολύ δύσκολο για κάποιο νέο εισαγωγέα να 

εξασφαλίσει µερίδιο της αγοράς χωρίς την συγκατάθεση τους.» 

Επίσης, σύµφωνα µε άλλη εταιρεία η ανάγκη µεγάλων κεφαλαίων αποτελεί φραγµό 

στην είσοδο νέου παίκτη στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου. 

Υπό το φως των ανωτέρω,  η προσέλκυση νέου παίκτη στην αγορά προβλέπεται 

δύσκολη λόγω της ύπαρξης φραγµών εισόδου.  Επιπρόσθετα, ως οι Εταιρείες 

ισχυρίζονται η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της αγοράς και η πιθανή συρρίκνωση της 

δεν καθιστά ελκυστική την είσοδο νέου παίκτη. Παρόλα αυτά σηµειώνεται πως µια 

εταιρεία  προγραµµατίζει να εισέλθει στην αγορά, φυσικά µε όλα τα θέµατα που 

περιεγράφηκαν ανωτέρω. 

 

ΚΑΘΕΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Η Επιτροπή στη βάση των Κατευθυντήριων γραµµών για την αξιολόγηση των µη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων29 (εφεξής οι «Κατευθυντήριες 

γραµµές 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 
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 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
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επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση διαθέτει σηµαντική ισχύ σε µία 

τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών30. Κατά την αξιολόγηση κάθετων 

συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση 

καθέτων συγκεντρώσεων 31 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)». 

 

 

 

(i) 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: 

«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 
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 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, υποσηµείωση 31παρ. 11 
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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 συντονισµό, καθώς και πελατών, δεν θα πρέπει να είναι ικανές να θέσουν σε 

κίνδυνο τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του συντονισµού». 

Στην προκείµενη περίπτωση, οι δύο Εταιρείες Petrolina και Intergaz ασκούν 

δραστηριότητες σε σηµαντικό βαθµό σε αγορά του προηγούµενου σταδίου 

(upstream market) από την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιείται η Νέα Εταιρεία, 

ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου. Επίσης, και οι τρεις Εταιρείες ασκούν 

δραστηριότητες σε σηµαντικό βαθµό σε αγορά του επόµενου σταδίου (downstream 

market) από την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιείται η Νέα Εταιρεία, ήτοι τις 

αγορές χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου.   

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τους όρους 8.2.9 και 11.4 της Συµφωνίας 

Μετόχων, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας εταιρείας και ο Γενικός της 

∆ιευθυντής αναλαµβάνουν υποχρέωση εχεµύθειας, ούτως ώστε να µην τίθεται θέµα 

διευκόλυνσης των Εταιρειών να συµφωνούν τους όρους συντονισµού τους είτε στην 

επηρεαζόµενη αγορά του επόµενου σταδίου είτε στην επηρεαζόµενη αγορά του 

προηγούµενου σταδίου. 
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Συγκεκριµένα, στη Συµφωνία Μετόχων καταγράφονται τα ακόλουθα: 

“8.2.9 Every Director shall sign a declaration in the form of Appendix F that he shall 

maintain as confidential and shall not disclose to any director or chief executive or 

other officer, or employee, of the Company’s members, any confidential and/or 

commercially sensitive business information and/or trade secrets of the competitors 

of the Company’s members that may come within his knowledge by virtue of his 

position in the Board. 

…. 

11.4 The parties shall procure that the General Manager shall sign a declaration in 

the form of Appendix F that he shall maintain as confidential and shall not disclose 

to the Company’s members or to any director or chief executive or other officer, or 

employee, of the Company’s members, any confidential and/or commercially 

sensitive business information and/or trade secrets of the competitors of the 

Company’s members that may come within his knowledge by virtue of his position 

in the Board.” 

Οι Εταιρείες ισχυρίζονται ότι η πιο πάνω υποχρέωση εχεµύθειας διασφαλίζει ότι οι 

Εταιρείες δεν πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση σε εµπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών στην αγορά 

επόµενης ή προηγούµενης βαθµίδας. 

Αναφέρονται επιπρόσθετα στην κοινοποίησή τους στην απόφαση 

BP/CHEVRON/ENI/SONANGOL/OTOTAL/JV32 στην οποία καταγράφονται τα 

ακόλουθα: 

“10. The JV is jointly controlled by all five Parents. At shareholder level, all strategic 

commercial decisions affecting the JV require the affirmative vote of […] shares 

eligible to vote – i.e. each of the Parents has a veto right. 3 at Board level, each of 

the Parents is entitled to appoint one member to the board of ALNG Ltd (the main 

operative entity of the JV) and the affirmative vote of […] votes eligible must be cast 

for matters which affect […] i.e. each of the members has a veto on matters dealing 

with strategic commercial activities of the JV. 

…. 

30. As regards the structure of the JV itself, it will also not facilitate coordination of 

the Parents’ activities since the JV agreements include mechanisms to ensure that 

the Parents do not obtain competitively sensitive information in respect of the JV’s 
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activities. In particular, these mechanisms will prevent the flow of competitively 

sensitive information from the Parents to the JV and from the JV to the Parents to 

that which is necessary for the Parents to manage their interests in the JV. Such 

information expressly excludes, inter alia, commercially sensitive information such 

as the JV’s customer and/or pricing information.” 

H Επιτροπή εντούτοις, θεωρεί ότι οι δηλώσεις µη µεταφοράς εµπιστευτικών 

πληροφοριών δεν είναι αρκετές για αποφυγή µιας πιθανής συνεννόησης και 

εστιάζεται στο γεγονός ότι, οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι των Εταιρειών είναι στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας και πιθανόν να παρακάθονται σε 

συνεδριάσεις όλοι µαζί, δηµιουργώντας µια πλατφόρµα παροχής ευκαιρίας 

συνεννόησης αναφορικά µε τις άλλες τους δραστηριότητες στις οποίες 

ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Ενδεχοµένως και οι αποφάσεις τους, σε σχέση µε τις 

δραστηριότητες είτε της Νέας Εταιρείας είτε των εταιρειών µετόχων, να 

επηρεάζονται από τη συµµετοχή τους και στις δύο εταιρείες, άσχετα αν δεν θα 

µεταφερθούν στους υπόλοιπους συµβούλους πληροφορίες που κατέχουν λόγω της 

συµµετοχής τους και στις δύο εταιρείες.  

Υπογραµµίζεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας είναι οι 

κ. Κωστάκης Λευκαρίτης, Ντίνος Λευκαρίτης, Τζον Πιττάλης, Αντρέας Χατζησέργης, 

Λένιν Ιωσίφ και Νίκος Σουτζής. Οι εν λόγω ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν θέσεις 

και στις Εταιρείες. Συνεπώς, 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 

κίνδυνος ανταλλαγής πληροφοριών και ο επηρεασµός του ανταγωνισµού σε αυτές 

τις αγορές καθίσταται πιο πιθανός. Ακολουθεί σχετικός Πίνακας που δεικνύει τη 

θέση των ∆ιοικητικών Συµβούλων της VLPG στις Εταιρείες: 

 VLPG Petrolina Intergaz Synergas 

[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

[………]   

[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

[………]   

[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

 [………]  
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[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

 [………]  

[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

  [………] 

[………] 
∆ιοικητικός 

Σύµβουλος  

  [………] 

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η ΕΚΟ ήδη 

δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική διάθεση υγραερίου και υπάρχει το 

ενδεχόµενο δραστηριοποίησης στις εν λόγω αγορές ακόµα δύο επιχειρήσεων, οι 

οποίες θα µπορούσαν να αντιδράσουν σε τυχόν συντονισµό των Εταιρειών. Όπως 

αναφέρεται στην επιστολή της Blue Circle, η ίδια στο παρόν στάδιο 

δραστηριοποιείται µόνο στην αγορά λιανικής διάθεσης υγραερίου. Σε αντίθετη 

περίπτωση ή σε περίπτωση που µόνο µία από τις πιο πάνω εταιρείες 

δραστηριοποιηθεί τελικά στην αγορά,  το κέρδος που θα αποκοµίσουν οι Εταιρείες 

από ένα ενδεχόµενο συντονισµό στην αγορά εισαγωγής ή/και χονδρικής διάθεσης 

θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων τους βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. 

Κατά συνέπεια, πέραν από την αύξηση της ισχύος της Νέας Εταιρείας στην αγορά 

αποθήκευσης υγραερίου, οι ιδρυτικές εταιρείες δύνανται να αυξήσουν τη δύναµη 

τους µέσω της διευκόλυνσης του συντονισµού των στρατηγικών τους αποφάσεων 

στις κάτωθι και άνωθι αγορές. Σηµειώνονται επίσης και οι δοµικοί δεσµοί και 

γενικότερα η δοµή της αγοράς που θα δηµιουργηθεί µετά τη συγκέντρωση ως 

αποτέλεσµα της Νέας Εταιρείας µεταξύ των Εταιρειών, πέραν των συµβατικών 

σχέσεων που ήδη υφίστανται σήµερα µεταξύ των εν λόγω εταιρειών (π.χ. η 

Petrolina αγοράζει υγραέριο από την Intergaz, η Synergas αγοράζει υγραέριο από 

την Petrolina), αλλά και ορισµένων διαρθρωτικών δεσµών µεταξύ τους (π.χ. η 

Petrolina και η Synergas έχουν κοινούς αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην 

Πάφο).  

Σηµειώνεται η θέση εταιρειών ότι η VLPG ή/και οι ιδρυτικές της εταιρείες 

ενδεχοµένως να έχουν κίνητρα να αποκλείσουν ανταγωνιστικές τους εταιρείες σε 

αγορές προηγούµενου (π.χ. εισαγωγή υγραερίου) ή και επόµενου σταδίου (π.χ. 

χονδρική προµήθεια υγραερίου) µέσω µακροχρόνιων συµβάσεων / δεσµεύσεων 

αποθηκευτικού χώρου ή χρήσης ουσιωδών υποδοµών (π.χ. αγωγών µεταφοράς). 

Όσον αφορά τις αθέµιτες συνεννοήσεις των ιδρυτικών εταιρειών, ενδεχοµένως να 
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διευκολυνθούν και µέσω ανταλλαγής εµπιστευτικών επιχειρηµατικών πληροφοριών 

στα πλαίσια συµµετοχής τους στην VLPG.  

Η σηµαντικότητα της µη ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µητρικών εταιρειών 

προκύπτει 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.” 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει ότι η συγκέντρωση 

ενδεχοµένως να διευκολύνει τις Εταιρείες 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 και λιανικής διάθεσης υγραερίου.  

(ii) 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.  
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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.».  

Α) Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην προκείµενη υπόθεση, βάσει της Συµφωνίας 

Μετόχων, διασφαλίζεται η πρόσβαση τρίτων, τουλάχιστον για 10% του 

αποθηκευτικού χώρου ανά προϊόν (υγραέριο και υγραέριο κίνησης),  εφόσον 

πληρούν τα κριτήρια τα οποία καταγράφονται στον όρο 16.7.3 της Συµφωνίας 

Μετόχων. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι προµηθευτές υγραερίου, είναι οι διεθνείς έµποροι 

πετρελαίου και προϊόντων 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 

προµηθευτεί/αγοραστεί από εµπορικούς πράκτορες, διυλιστήρια, πλοιοκτήτριες 

εταιρείες και από άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών.  

Όπως δήλωσαν οι Εταιρείες, 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 την κοινοποίηση αλλά και πελάτες των Εταιρειών, στη προκειµένη 

στιγµή ένας 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. Η έλλειψη αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων είναι παράγοντας που επηρεάζει την είσοδο τόσο στην εισαγωγή 

υγραερίου όσο και στην χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε χύµα και σε 

κυλίνδρους. 

Στην προκείµενη περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µε βάση τις θέσεις των 

Εταιρειών, η Νέα Εταιρεία θα δηµιουργήσει εγκαταστάσεις µε συνολική 
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χωρητικότητα 3.400ΜΤ, µε ενδεχόµενη αύξηση τους στους 5.800ΜΤ. Η υφιστάµενη 

συνολική χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των µερών είναι στους 

4.530ΜΤ, ενώ το 10% της συνολικής χωρητικότητας θα ενοικιάζεται σε τρίτους, 

αφού τηρούνται τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στη Συµφωνία Μετόχων.  

Με βάση τη συµφωνία της Κυβέρνησης και του ∆ήµου Λάρνακας κατά ή περί το 

2001, 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 

είναι το κόστος της επένδυσης το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά ψηλό (αγορά 

κυλίνδρων, αγορά βυτιοφόρων, εκπαίδευση προσωπικού, µελέτες, συστήµατα 

ασφαλείας, κοκ), η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών καθώς και η συµµόρφωση 

µε αριθµό νοµοθεσιών, οδηγιών και κανονισµών. Συµµόρφωση µε του Κώδικες 

Πρακτικής για την αποθήκευση, εγκατάσταση και πυροπροστασία αποθηκεύσεων 

και εγκαταστάσεων υγραερίου που εκδίδονται από το Τµήµα Επιθεώρησης 

Εργασίας. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η Νέα Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση, 

επέλεξε να συναλλάσσεται µε τους δυνητικούς ανταγωνιστές της στις τρείς κάθετες 

επηρεαζόµενες αγορές. Τονίζεται από τις Εταιρείες ότι µε τη δηµιουργία της 

υποδοµής της Νέας εταιρείας θα δοθεί πρώτη φορά η δυνατότητα αποθήκευσης 

χωρητικότητας σε νέους παίκτες στις κάθετες αγορές που δεν κατέχουν σήµερα 

ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, αφού οι µόνοι αποθηκευτικοί χώροι που 

υφίστανται σήµερα είναι οι ιδιόκτητοι χώροι της κάθε Εταιρείας και της ΕΚΟ, οι 

οποίοι χρησιµοποιούνται για ιδία χρήση. 

Επιπρόσθετα, η Νέα Εταιρεία σύµφωνα µε τον όρο 16.7.2 θα συναλλάσσεται µε 

δυνητικούς ανταγωνιστές στις δύο κάθετες επηρεαζόµενες αγορές υπό τους ίδιους 

όρους µε τους οποίους θα συναλλάσσεται µε τις Εταιρείες (at arm’s length).  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην προκείµενη περίπτωση, η Νέα 

Εταιρεία που θα προκύψει από τη συγκέντρωση ενδεχοµένως να µην αποκλείει 

τους δυνητικούς ανταγωνιστές στις κάθετες επηρεαζόµενες αγορές, από την 

πρόσβαση σε εισροές, εν προκειµένω στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου καθότι βάση της Συµφωνίας Μετόχων, η Νέα Εταιρεία θα ενοικιάζει 

τουλάχιστον το 10% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου, εφόσον πληρούνται τα 

κριτήρια που καταγράφονται στην εν λόγω συµφωνία.  Επιπρόσθετα, θα 



66 

 

συναλλάσσεται µε τους δυνητικούς ανταγωνιστές της υπό τους ίδιους όρους µε τους 

οποίους θα συναλλάσσεται µε τις Εταιρείες αλλά µε αυτό τον τρόπο θα γνωρίζει τις 

προθέσεις των ανταγωνιστών της. Σηµαντικό στοιχείο όµως είναι να διασφαλιστεί η 

κοστοστρέφεια των χρεώσεων της, και όχι µόνο η δέσµευση ότι θα συναλλάσσεται 

µε τρίτους µε τους ίδιους όρους όπως τους Μετόχους της, γιατί θα δύναται να 

χρεώνει ψηλές τιµές για όλους, ενώ οι Μέτοχοι της θα κερδίζουν έτσι και αλλιώς 

από τη µετοχική συµµετοχή τους στην εταιρεία, αλλά και η µη απόκτηση 

ευαίσθητων επιχειρηµατικών πληροφοριών των ανταγωνιστών τους. 

Β) Αποκλεισµός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες 

Η Επιτροπή, δεν έλαβε τέτοιες πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν κατά πόσο δύο 

από τις εταιρείες που αιτήθηκαν τεµάχια στη ΕΒΖΒ, θα προβούν τελικά στην 

ανέγερση αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. Αποτελέσµατα αποκλεισµού 

ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες θα υπήρχαν εάν οι Εταιρείες, οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε κάθετο επίπεδο, υποχρεώνονταν να µην ενοικιάζουν 

αποθηκευτικό χώρο σε ανταγωνιστή της Νέας Εταιρείας. Η Επιτροπή σηµειώνει το 

γεγονός ότι σύµφωνα µε τον όρο 16.7.3. της Συµφωνίας Μετόχων, τα συµβόλαια 

της VLPG µε τους πελάτες της θα διαρκούν τουλάχιστον 12 µήνες. Παρόλα αυτά, 

θα πρέπει οι συµφωνίες παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου να µην παρέχουν 

ρήτρες αποκλειστικότητας. 

(iii) 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. 

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 κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Οπόταν, ένας δυνητικός 

ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης θα 

αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την εν λόγω υπηρεσία, µε αποτέλεσµα οι ∆ιοικητικοί 
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Σύµβουλοι της Νέας Εταιρείας, οι οποίοι όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις των 

εµπλεκοµένων µερών θα είναι οι ίδιοι µε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους των 

Εταιρειών, να αποκτήσουν κρίσιµες πληροφορίες όπως είναι για παράδειγµα οι 

κύκλοι εργασιών, οι ποσότητες πώλησης, η ζήτηση που αντιµετωπίζουν ή και το 

πελατολόγιο τους 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 στην αγορά 

υγραερίου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισµό. 

Στην υπόθεση EDP/ENI/GDP33, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέκρινε 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, βρήκε 

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 της υφιστάµενης επιχείρησης 

(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 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. 

                                                        
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 
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ΧV. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 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 

παρουσιάζει 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. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι προκύπτει πως δεν 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 
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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 κατασκευαστεί 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. 

 

ΧVΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου, η Επιτροπή µε την ολοκλήρωση 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 Επιτροπής είναι στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της 

συγκέντρωσης να διαφανεί κατά πόσο δύνανται να αναληφθούν από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις «δεσµεύσεις» ή τροποποιήσεις στη συγκέντρωση, έτσι 

ώστε να αρθούν οι αµφιβολίες που έχουν διατυπωθεί από µέρους της Επιτροπής 

κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης.  

Προσεγγίζοντας το θέµα αυτό, η Επιτροπή σηµειώνει ότι 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 ολοσχερώς τα προβλήµατα 

ανταγωνισµού και να είναι πλήρεις και αποτελεσµατικές από κάθε άποψη. 

Επιπλέον, πρέπει  να είναι δυνατή η αποτελεσµατική υλοποίηση των δεσµεύσεων 

                                                        
35

 Working Party No. 2 on Competition and Regulation COMPETITION CONCERNS IN PORTS AND 

PORT SERVICES -- European Union -- 27 June 2011 
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µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι δεν θα διατηρηθούν συνθήκες 

ανταγωνισµού την αγορά, εφόσον δεν εκπληρωθούν οι δεσµεύσεις. 

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, σε σχέση µε την προτεινόµενη συγκέντρωση, καταλήγει ότι οι 

αµφιβολίες της Επιτροπής ενισχύθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στα 

πλαίσια της πλήρους διερεύνησης και οι Εταιρείες δεν έχουν προτείνει 

οποιεσδήποτε δεσµεύσεις που να οδηγούν στην άρση των εν λόγω αµφιβολιών. 

 

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 06/9/2018 και 13/9/2018, µέσα στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων στη βάση 

του άρθρου 33 του Νόµου, υπέβαλαν µε επιστολή τους ηµεροµηνίας 24/9/2018 τις 

ακόλουθες τελικές δεσµεύσεις που αποδέχονται να αναλάβουν, 5/9/2018, 13/9/2018, 

24/9/2018 και στις 26/9/2018προκειµένου να αρθούν οι ανησυχίες της Επιτροπής και 

να εγκριθεί η συγκέντρωση: 

«(i)  ΟΠΩΣ ο όρος 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί και 

αντικατασταθεί ως ακολούθως: 

16.7.1 It is agreed between the Parties that if any third party should at any time wish 

to enter into a storage and throughput agreement with the Company, and the Board 

approves such third party agreement, the Board shall ensure that all Users pay the 

fees to the Company and be subject to other terms and conditions, on the same 

basis regardless of their status whether Shareholders of the company or not. In such 

cases, the storage and throughput capacity of the Plant shall be allocated to the third 

party by reducing the entitlement of each Party proportionately. 

(ii) ΟΠΩΣ ο όρος 16.7.2 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί και 

αντικατασταθεί ως ακολούθως: 

16.7.2 The Parties shall procure that the Company implements and applies an open 

access policy on such terms and conditions and to offer the storage, loading and 
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other facilities of the Plant to LPG importers, LPG traders and LPG marketing 

companies at arm’s length, commercial prices determined on the basis of the 

Company’s costs and the reasonable return on the capital employed to cover its 

investment costs and cost of capital, having regard to cost- orientation principles.  

(iii)  ΟΠΩΣ το εδάφιο (i) του όρου 16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί µε 

αντικατάσταση της αναφοράς σε 200ΜΤ µε αναφορά σε 100ΜΤ. 

και 

ΟΠΩΣ η VLPG δεσµευθεί ότι, σε περίπτωση που ο πρώτος αιτητής (third 

party) χρησιµοποιεί λιγότερο του 10% της εκάστοτε χωρητικότητας της VLPG, τότε η 

VLPG θα υποχρεούται να παρέχει 100ΜΤ σε ακόµα ένα αιτητή, νοουµένου όµως ότι 

τηρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων, ακόµα και αν ο 

συνολικός χώρος προς τρίτους ξεπερνά το 10%.  

(iv) ΟΠΩΣ τροποποιηθεί η τελευταία παράγραφος του όρου 16.7.3 στη Συµφωνία 

Μετόχων, µε την προσθήκη της φράσης «as may be expanded from time to time» ως 

ακολούθως: 

It is clarified that in case the total capacity of storage and throughput allocated to 

third parties exceeds 10% of the Company’s total capacity by product (heating and 

autogas Ipg), as may be expanded from time to time, the Company will evaluate any 

application but reserves the right to refuse provision of additional storage and 

throughput services to third parties exceeding 10% of the Company’s total capacity 

by product. 

(v)  ΟΠΩΣ η VLPG παρέχει στους υπαλλήλους της εγχειρίδιο θεµάτων περί 

προστασίας του ανταγωνισµού (Competition Compliance Manual), προσχέδιο του 

οποίου έχει επισυναφθεί ως Παράρτηµα Α. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα υπογράφεται 

από όλους του υπαλλήλους της VLPG. 

(vi)  ΟΠΩΣ διορισθεί εξωτερικός ελεγκτής της VLPG ή άλλο ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο («independent person») ως υπεύθυνο πρόσωπο να ελέγχει ότι τηρούνται 

όλες οι αναληφθείσες δεσµεύσεις και να 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 VLPG 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 Μέρη της Απόφασης της 

Επιτροπής. 

(vii)  ΟΠΩΣ οι συµφωνίες που θα συνάψει η VLPG (storage and throughput 

agreements) µε επιχειρήσεις που δεν συνδέονται µε τα Μέρη δεν θα περιλαµβάνουν 
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ρήτρες αποκλειστικότητας, δηλαδή να µην απαγορεύεται στους πελάτες της VLPG 

(εκτός των Μερών) να αποθηκεύουν υγραέριο και σε άλλες εγκαταστάσεις, νοουµένου 

όµως ότι οι εν λόγω πελάτες δεν θα είναι (άµεσα ή έµµεσα) ιδιοκτήτες άλλων 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου. 

(viii)  ΟΠΩΣ οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η VLPG προς την Επιτροπή ισχύουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG διατηρώντας όµως το δικαίωµα στα Μέρη 

να αιτηθούν τροποποίηση των δεσµεύσεων σε περίπτωση που οι συνθήκες της 

αγοράς διαφοροποιηθούν σε βαθµό που δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθούν κάποιες 

ή όλες οι δεσµεύσεις. 

(ix)  ΟΠΩΣ δώδεκα (12) µήνες µετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας της VLPG, 

το διοικητικό συµβούλιο της VLPG (το «∆Σ») θα αποτελείται από πρόσωπα τα οποία 

δεν είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των 

Μερών.  

(x)  ΟΠΩΣ για την περίοδο από την έγκριση της συγκέντρωσης µέχρι και τη λήξη 

των δώδεκα (12) µηνών µετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, διορισθεί ανεξάρτητο 

τρίτο πρόσωπο («independent person») το οποίο θα παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία 

του διοικητικού συµβουλίου της VLPG («∆Σ») µε σκοπό να διασφαλίζει ότι δεν θα 

ανταλλάζονται εµπορικά µυστικά και ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε παράνοµη 

συνεννόηση και/ή συντονισµός µεταξύ των µελών του ∆Σ. Η ταυτότητα του εν λόγω 

προσώπου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) µήνα από την κοινοποίηση 

στα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε 

την λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει 

σχετική έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, µε την 

οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το ∆Σ κατά το προηγούµενο έτος ενήργησε ως 

προαναφέρεται. 

(xi) Όπως η VLPG ενηµερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησής της.» 

 

ΧIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 
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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 

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 ολοσχερώς 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, 

χονδρικής και λιανικής 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 
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εφικτή η δραστηριοποίηση ενός ή περισσοτέρων δυνητικών παικτών στις αγορές 

επόµενου και προηγούµενου σταδίου.  

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, χονδρικής και λιανικής πώλησης υγραερίου 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) 

Με την δέσµευση (ί) διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική τιµολόγηση ή 

διαφορετικοί όροι συναλλαγής µεταξύ Εταιρειών και άλλων πελατών. Η Νέα Εταιρεία 

θα συναλλάσσεται µε όλους τους πελάτες της υπό τους ίδιους όρους µε τους οποίους 

θα συναλλάσσεται µε τις Εταιρείες (at arm’s length). 

Η ανάληψη δέσµευσης για απουσία διακρίσεων όλων των υπηρεσιών σε συνάρτηση 

µε τον όρο 16.7.6 της Συµφωνίας Μετόχων (αποθήκευση και πρόσβαση στους 

αγωγούς και το αγκυροβόλιο) που θα προσφέρει, οδηγεί σε άρση των αµφιβολιών 

της Επιτροπής όσον αφορά τον προβληµατισµό της για διακριτική µεταχείριση 

µεταξύ των Εταιρειών και των άλλων πελατών της Νέας Εταιρείας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί 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, αφού διασφαλίζεται ότι η Νέα 

Εταιρεία θα διεξάγει τις εργασίες της στην απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) 

µεταξύ των χρηστών του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου όσον αφορά τους όρους 

συναλλαγής και την τιµολόγηση των υπηρεσιών της Νέας Εταιρείας.  

∆έσµευση (ii)  

Με την δέσµευση (ii) τροποποιείται ο όρος 16.7.2 της Συµφωνίας Μετόχων µε 

αντικατάσταση της φράσης «required return» µε την φράση «reasonable return on 

the capital employed», την προσθήκη της φράσης «having regard to cost-orientation 
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principles» ώστε να υπάρχει σύνδεση του «reasonable return» µε τις αρχές της 

κοστοστρέφειας και την αφαίρεση της πρότασης «In determining any service to be 

charged due consideration will be given to the general economic environment, the 

prevailing market practices, the insurance premium, safety and security costs, the 

cost of other similar facilities operating in Cyprus and the availability of storage 

capacity in the Plant.» 

 

∆ιευκρινίζεται ότι η φράση «reasonable return on the capital employed» προέρχεται 

από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά µε την πρόσβαση σε δίκτυα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και µε τη διασύνδεσή τους 

(οδηγία για την πρόσβαση) που αναφέρει τα εξής στο άρθρο 13: 

 

«Article 13 

Price control and cost accounting obligations 

1. A national regulatory authority may, in accordance with the provisions of Article 8, impose 

obligations relating to cost recovery and price controls, including obligations for cost 

orientation of prices and obligations concerning cost accounting systems, for the 

provision of specific types of interconnection and/or access, in situations where a 

market analysis indicates that a lack of effective competition means that the operator 

concerned might sustain prices at an excessively high level, or apply a price 

squeeze, to the detriment of end-users. National regulatory authorities shall take into 

account the investment made by the operator and allow him a reasonable rate of 

return on adequate capital employed, taking into account the risks involved.» 

Επισηµαίνεται πρόσθετα, ότι η κοστοστρεφής τιµολογιακή πολιτική θα εφαρµόζεται 

από τη Νέα Εταιρεία όσο αφορά την παροχή αποθηκευτικών χώρων καθώς και την 

πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους αγωγούς µεταφοράς, στο βαθµό που είναι 

υπό τον έλεγχο της (βλ. όρο 16.7.6 Συµφωνίας Μετόχων). 

Όσον αφορά τη δέσµευση αναφορικά µε την κοστοστρέφεια της τιµολογιακής 

πολιτικής της Νέας Εταιρείας σε σχέση µε τις χρεώσεις της, για τη χρήση του 

αγκυροβόλιου και των σωλήνων εκφόρτωσης, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της 

στο γεγονός ότι, µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι πελάτες των εταιρειών δεν έχουν την 

επιλογή άλλων προµηθευτών αλλά ούτε και αντισταθµιστική ισχύ σε περίπτωση 

αύξησης της τιµής στην αγορά χονδρικής διάθεσης υγραερίου. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, εστιάζει την προσοχή της στη 

δήλωση των Εταιρειών για κοστοστρέφεια της τιµολογιακής πολιτικής της Νέας 
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Εταιρείας. Κοστοστρέφεια σηµαίνει ο προσανατολισµός των τελών µιας 

υπηρεσίας/ενός προϊόντος στο κόστος.36 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τον καθορισµό του αντιτίµου πρόσβασης για βασικές 

διευκολύνσεις αναφέρουν ότι το αντίτιµο οφείλει να πληροί τον όρο της «µη 

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 αποτίµηση 

του εν λόγω κόστους. Όµως ακόµη, κι 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 µικροτέρων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, 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.37 

Η Επιτροπή θεωρεί τη δέσµευση (ιι) 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) στη µικρή κυπριακή αγορά, µε ενδεχόµενο εκµεταλλευτικής 

συµπεριφοράς µέσω υπερβολικής τιµολόγησης. 

∆έσµευση (iii), (iv), (vii) 

Με τη δέσµευση (iii) διασφαλίζεται η δυνατότητα ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου σε 

δύο επιχειρήσεις µε τη µείωση του κατώτατου ορίου για αποδοχή αιτήµατος και 

ταυτόχρονα τη δέσµευση της Νέας Εταιρείας ότι σε περίπτωση που δεν 

χρησιµοποιείται το 10% από τρίτους, θα παρέχονται 100ΜΤ στον επόµενο αιτητή 

(νοουµένου όµως ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στον όρο 16.7.3 της 

Συµφωνίας Μετόχων), έστω και αν κατά συνέπεια ο συνολικός χώρος προς τρίτους 

ξεπερνά το 10%. 

                                                        
36

 Ο περί ρύθµισης της αγοράς ηλεκτρισµού Νόµος  - Ρυθµιστική Απόφαση αρ. 04/2017. 
37

 Ο κανόνας των Βασικών ∆ιευκολύνσεων (Essential facilities) στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό ∆ίκαιο του 

Ανταγωνισµού, Βασίλης Γ. Χατζόπουλος, 2002. 



77 

 

Για παράδειγµα, αν η εταιρεία «Α» χρησιµοποιεί 250ΜΤ, και µεταγενέστερα η 

εταιρεία «Β» αιτηθεί 200ΜΤ, η Νέα Εταιρεία θα υποχρεούται να παρέχει 100ΜΤ στην 

εταιρεία «Β» (σύνολο προς τρίτους = 350ΜΤ). 

Επισηµαίνεται επίσης ότι µε την δέσµευση (ίν) διασφαλίζεται η παραχώρηση του 

10% του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους στην περίπτωση επέκτασης του 

αποθηκευτικού χώρου. 

Επιπρόσθετα, η δέσµευση (vii)  αποκλείει το ενδεχόµενο απαγόρευσης πελατών της 

Νέας Εταιρείας να χρησιµοποιούν και να ενοικιάζουν εγκαταστάσεις δυνητικού 

ανταγωνιστή της, περιορίζοντας έτσι την δραστηριοποίησή τους στις αγορές 

επόµενου ή προηγούµενου σταδίου.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις  (iii), (iv), 

(vii) οδηγούν σε άρση των αµφιβολιών που κατέγραψε όσον αφορά την πρόσβαση 

τρίτων σε υποδοµή και µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στην αγορά καθότι 

αντιµετωπίζει ένα σοβαρό φραγµό εισόδου στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου και 

οδηγεί στην εξάλειψη ανησυχιών αποκλεισµού. 

∆εσµεύσεις (v), (vi), (viii) 

Η Επιτροπή, αποδέχεται τη δέσµευση (v) που έχει υποβληθεί από τις Εταιρείες 

αναφορικά µε την παροχή εγχειριδίου προστασίας του ανταγωνισµού σε όλους τους 

υπαλλήλους της Νέας Εταιρείας, καθότι θα καταγράφονται οι πολιτικές των Εταιρειών 

και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους εργαζόµενους και το 

διοικητικό προσωπικό των εν λόγω εταιρειών, οι οποίοι δυνατό να κατέχουν ή να 

περιέλθουν σε γνώση τους σηµαντικές και / ή εµπιστευτικές πληροφορίες. 

Οι Εταιρείες µε τη δέσµευση (vi)  δεσµεύονται  ότι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο 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 δέσµευση (vi)  θα διαβεβαιώνει την Επιτροπή ως προς την εφαρµογή των 

δεσµεύσεων και ιδιαίτερα την κοστοστρέφεια των χρεώσεων, την σύσταση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µόνο από πρόσωπα τα οποία δεν είναι µέλη των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών µετά τους 12 µήνες από 

την έναρξη της λειτουργίας της Νέας Εταιρείας, τη µη διακριτική µεταχείριση και τη µη 

αυθαίρετη άρνηση πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο και τις λοιπές 

εγκαταστάσεις και θα βοηθά την Επιτροπή στο έργο της για παρακολούθηση και 

υλοποίηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται από τις Εταιρείες. 
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Επί τούτου, η Επιτροπή σηµειώνει την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 

Tetra Laval38, 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.  

Επισηµαίνεται επίσης ότι µε τη δέσµευση (viii), διασφαλίζεται η ισχύς των 

δεσµεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Νέας Εταιρείας.  

∆εσµεύσεις (ix)-(xi) 

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 πιθανός συντονισµός των Εταιρειών σε σχέση µε την αγορά 

εισαγωγής ή/και χονδρικής ή/και λιανικής πώλησης υγραερίου.  

Η Επιτροπή, ενεργώντας µέσα στο εν λόγω 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 Εµπορίου, Ενέργειας, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού (εφεξής 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 

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.39 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, θα πρέπει να µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά 

και να µην απαιτούν επιπλέον παρακολούθηση και/ή έλεγχο.  

                                                        
38

 Commission v. Tetra Laval (“Tetra Laval ECJ”), Case C-12/03 P, 2005 E.C.R. I-987. 
39

 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). 



79 

 

Αναφορικά µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, 

καθοδηγητική είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Areva/ 

Urenco/ ETC JV40, 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 

προκύπτει 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 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 του και η Νέα Εταιρεία στη βάση των σηµερινών δεδοµένων θα κατέχει 

ποσοστό κατ’ ελάχιστο 80% και πιθανόν να ανέλθει στο 100% της αγοράς 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Οπόταν, ένας δυνητικός ανταγωνιστής στις 

αγορές εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής διάθεσης υγραερίου ή/και λιανικής 

διάθεσης υγραερίου, θα αποταθεί στη Νέα Εταιρεία για την εν λόγω υπηρεσία, µε 

                                                        
40

 Υπόθεση Μ.3099, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµ. 6/10/2003, παρ. 226-247 
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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 Εταιρείες, οι οποίες είναι 

ανταγωνιστές σε άλλα επίπεδα της αγοράς θα συνέρχονται σε µια κοινή πλατφόρµα 

και ως εκ τούτου υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα ανταλλαγής ευαίσθητων 

πληροφοριών και συντονισµού στην  αγορά υγραερίου.  

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις που έχουν 

διατυπωθεί και προταθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας και η υποχρέωση εχεµύθειας των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του γενικού διευθυντή της Νέας Εταιρείας και των 

σχετικών δηλώσεων που θα υπογράφουν, όπως προκύπτει από τους όρους 8.2.9 

και 11.4 της Συµφωνίας Μετόχων, περιορίζουν το ενδεχόµενο ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 

της Νέας Εταιρείας ή Ανώτερα ∆ιευθυντικά στελέχη της, οι οποίοι δύνανται 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 στην αγορά επόµενης ή προηγούµενης βαθµίδας.  

Συγκεκριµένα επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις Εταιρείες, η κατασκευαστική 

περίοδος είναι κρίσιµη για την Νέα Εταιρεία τόσο λόγω του υψηλού κόστους όσο και 

του υψηλού κινδύνου της επένδυσης, γι' αυτό απαιτείται ο πλήρης και άµεσος 

έλεγχος των εργασιών και των εξόδων της µέσω των Εταιρειών. Πρόσθετα, η 

περίοδος τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών µετά την έναρξη λειτουργίας της Νέας 

Εταιρείας είναι επίσης κρίσιµη για τις συµµετέχουσες ώστε να εργοδοτήσει και να 

εκπαιδεύσει ανάλογα το προσωπικό που θα στελεχώσει τη Νέα Εταιρεία και να 

διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της. Η περίοδος των δώδεκα (12) µηνών καλύπτει 

µεταξύ άλλων την διάρκεια ισχύος των εγγυήσεων για τις κατασκευαστικές εργασίες, 

τις δοκιµαστικές περιόδους των υπαλλήλων της Νέας Εταιρείας, και τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης των συµφωνιών αποθήκευσης (storage and throughput agreements).  

Όσον αφορά την κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο των δώδεκα (12) µηνών 

από την έναρξη της λειτουργίας της VLPG plant, οι Εταιρείες δεσµεύονται όπως οι 

συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας γίνονται παρουσία 

ανεξάρτητου τρίτου προσώπου ο οποίος ουσιαστικά θα εποπτεύει τις συνεδρίες και 

θα διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται οποιοσδήποτε παράνοµος συντονισµός σε 
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επηρεαζόµενες αγορές και ότι δεν θα ανταλλάσσονται εµπορικά µυστικά που δεν 

αφορούν τη Νέα Εταιρεία. 

Επισηµαίνεται επίσης η δέσµευση και υποχρέωση όπως τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας να µην κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή να είναι ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εταιρειών, µετά την πάροδο 

δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη λειτουργίας της Νέας Εταιρείας. 

∆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».  

Οι υπό αναφορά δεσµεύσεις αίρουν τις ανησυχίες της Επιτροπής που σχετίζονται µε 

τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρείας και ιδιαίτερα όσον αφορά 

τον κίνδυνο συνεννόησης µεταξύ των Εταιρειών λόγω παρουσίας µελών των 

διοικητικών συµβουλίων τους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας και/ ή 

λόγω πρόσβασης ή ανταλλαγής εµπορικών µυστικών ή ευαίσθητων πληροφοριών 

στα πλαίσια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον οι Εταιρείες δεσµεύονται ότι οι 

συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα εποπτεύονται από ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχικής περιόδου (περίοδος κατασκευής συν 12 

µήνες) κατά την οποία οι Εταιρείες θα διορίζουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

χωρίς περιορισµό, ενώ µετά την εν λόγω αρχική περίοδο θα προβούν στις αναγκαίες 

αλλαγές ώστε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Νέας Εταιρείας να αποτελείται από 

πρόσωπα που δεν είναι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των 

Εταιρειών. Νοείται ότι η υποχρέωση εχεµύθειας και υπογραφής ανάλογης δέσµευσης 

παραµένει για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως ο όρος 8.2.9 της 

Συµφωνίας Μετόχων. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τήρηση των εν λόγω δεσµεύσεων για όλη τη διάρκεια της 

λειτουργίας της Νέας Εταιρείας διασφαλίζει τον µη συντονισµό των εταιρειών σε όλα 

τα υπόλοιπα στάδια της αγοράς υγραερίου και τη µη πρόσβαση των Εταιρειών σε 

πληροφορίες ανταγωνιστών τους, οι οποίοι δύνανται να είναι πελάτες της Νέας 

Εταιρείας.  

Ως εκ τούτου, οι πιο πάνω δεσµεύσεις εξαλείφουν τις διάφορες αντί-ανταγωνιστικές  

ανησυχίες που εγέρθηκαν από την Επιτροπή όσον αφορά την κάθετη σχέση των 

δραστηριοτήτων των Εταιρειών µε αυτές της Νέας Εταιρείας, εφόσον δηµιουργούν 
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«τοίχους προστασίας» (Chinese walls) οι οποίοι διασφαλίζουν ότι δεν θα 

µεταφέρονται εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που δύνανται να περιέλθουν 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 

πώληση υγραερίου. 

Συµπέρασµα 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι πιο πάνω όροι και 

δεσµεύσεις που προτάθηκαν, µαζί µε τα όσα καταγράφονται στη Συµφωνία 

Μετόχων, όπως η πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και σε όλες τις υποδοµές της Νέας 

Εταιρείας, οι δηλώσεις που θα υπογράφονται από τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους και 

το γενικό ∆ιευθυντή της Νέας Εταιρείας, τα αντικειµενικά κριτήρια βάσει των οποίων 

θα δίνεται πρόσβαση στους αποθηκευτικούς χώρους, 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 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, χονδρικής και λιανικής διάθεσης 

υγραερίου.  

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη της όλα τα πιο πάνω, έχει την άποψη ότι οι 

δεσµεύσεις που προτίθενται να αναλάβουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

αναφορικά µε τις διατυπωθείσες ανησυχίες αντιµετωπίζουν επίσης και τις 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 στη 

συνεδρία της ηµεροµηνίας 27/8/2018. 

 

XIX. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή υπό το φως όλων των ανωτέρω, και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι ανησυχίες της για το δυνητικό 

αποτέλεσµα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αίρονται µε τις προαναφερθείσες 

δεσµεύσεις και όρους. 
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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 ο όρος 16.7.1 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί και 

αντικατασταθεί ως ακολούθως: 

16.7.1 It is agreed between the Parties that if any third party should at any time wish 

to enter into a storage and throughput agreement with the Company, and the Board 

approves such third party agreement, the Board shall ensure that all Users pay the 

fees to the Company and be subject to other terms and conditions, on the same 

basis regardless of their status whether Shareholders of the company or not. In such 

cases, the storage and throughput capacity of the Plant shall be allocated to the third 

party by reducing the entitlement of each Party proportionately. 

(ii) ΟΠΩΣ ο όρος 16.7.2 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί και 

αντικατασταθεί ως ακολούθως: 

16.7.2 The Parties shall procure that the Company implements and applies an open 

access policy on such terms and conditions and to offer the storage, loading and 

other facilities of the Plant to LPG importers, LPG traders and LPG marketing 

companies at arm’s length, commercial prices determined on the basis of the 

Company’s costs and the reasonable return on the capital employed to cover its 

investment costs and cost of capital, having regard to cost- orientation principles.  

(iii)  ΟΠΩΣ το εδάφιο (i) του όρου 16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων τροποποιηθεί µε 

αντικατάσταση της αναφοράς σε 200ΜΤ µε αναφορά σε 100ΜΤ. 

και 

ΟΠΩΣ η VLPG δεσµευθεί ότι, σε περίπτωση που ο πρώτος αιτητής (third 

party) χρησιµοποιεί λιγότερο του 10% της εκάστοτε χωρητικότητας της VLPG, τότε η 

VLPG θα υποχρεούται να παρέχει 100ΜΤ σε ακόµα ένα αιτητή, νοουµένου όµως ότι 

τηρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 16.7.3 της Συµφωνίας Μετόχων, ακόµα και αν ο 

συνολικός χώρος προς τρίτους ξεπερνά το 10%.  
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(iv) ΟΠΩΣ τροποποιηθεί η τελευταία παράγραφος του όρου 16.7.3 στη Συµφωνία 

Μετόχων, µε την προσθήκη της φράσης «as may be expanded from time to time» ως 

ακολούθως: 

It is clarified that in case the total capacity of storage and throughput allocated to 

third parties exceeds 10% of the Company’s total capacity by product (heating and 

autogas Ipg), as may be expanded from time to time, the Company will evaluate any 

application but reserves the right to refuse provision of additional storage and 

throughput services to third parties exceeding 10% of the Company’s total capacity 

by product. 

(v)  ΟΠΩΣ η VLPG παρέχει στους υπαλλήλους της εγχειρίδιο θεµάτων περί 

προστασίας του ανταγωνισµού (Competition Compliance Manual), προσχέδιο του 

οποίου έχει επισυναφθεί ως Παράρτηµα Α. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα υπογράφεται 

από όλους του υπαλλήλους της VLPG. 

(vi)  ΟΠΩΣ διορισθεί ο εξωτερικός ελεγκτής της VLPG ή άλλο ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο («independent person») ως υπεύθυνο πρόσωπο να ελέγχει ότι τηρούνται 

όλες οι αναληφθείσες δεσµεύσεις και να 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 VLPG 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 Μέρη της Απόφασης της 

Επιτροπής. 

(vii)  ΟΠΩΣ οι συµφωνίες που θα συνάψει η VLPG (storage and throughput 

agreements) µε επιχειρήσεις που δεν συνδέονται µε τα Μέρη δεν θα περιλαµβάνουν 

ρήτρες αποκλειστικότητας, δηλαδή να µην απαγορεύεται στους πελάτες της VLPG 

(εκτός των Μερών) να αποθηκεύουν υγραέριο και σε άλλες εγκαταστάσεις, νοουµένου 

όµως ότι οι εν λόγω πελάτες δεν θα είναι (άµεσα ή έµµεσα) ιδιοκτήτες άλλων 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου. 

(viii)  ΟΠΩΣ οι δεσµεύσεις που ανέλαβε η VLPG προς την Επιτροπή ισχύουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG διατηρώντας όµως το δικαίωµα στα Μέρη 

να αιτηθούν τροποποίηση των δεσµεύσεων σε περίπτωση που οι συνθήκες της 

αγοράς διαφοροποιηθούν σε βαθµό που δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθούν κάποιες 

ή όλες οι δεσµεύσεις. 

(ix)  ΟΠΩΣ δώδεκα (12) µήνες µετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας της VLPG, 

το διοικητικό συµβούλιο της VLPG (το «∆Σ») θα αποτελείται από πρόσωπα τα οποία 
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δεν είναι µέλη των διοικητικών συµβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των 

Μερών.  

(x)  ΟΠΩΣ για την περίοδο από την έγκριση της συγκέντρωσης µέχρι και τη λήξη 

των δώδεκα (12) µηνών µετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, διορισθεί ανεξάρτητο 

τρίτο πρόσωπο («independent person») το οποίο θα παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία 

του διοικητικού συµβουλίου της VLPG («∆Σ») µε σκοπό να διασφαλίζει ότι δεν θα 

ανταλλάζονται εµπορικά µυστικά και ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε παράνοµη 

συνεννόηση και/ή συντονισµός µεταξύ των µελών του ∆Σ. Η ταυτότητα του εν λόγω 

προσώπου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση 

στα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή µε 

την λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει 

σχετική έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, µε την 

οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το ∆Σ κατά το προηγούµενο έτος ενήργησε ως 

προαναφέρεται. 

(xi) Όπως η VLPG ενηµερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησής της.» 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε περίπτωση τροποποίησης της Συµφωνίας Μετόχων 

ή/και του καταστατικού της Νέας Εταιρείας, η VLPG, την ενηµερώσει σχετικά.  

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 απεκρύβησαν από τον 

αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συµµετέχοντα της 

συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ή 
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(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 


