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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Οκτωβρίου 2018, από την εταιρεία Char. 

Pilakoutas Group Ltd (στο εξής η «Pilakoutas»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συμφωνία αντιπροσωπείας μηχανοκίνητων οχημάτων 

Renault από τη Pilakoutas.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Pilakoutas που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση 
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μηχανοκίνητων οχημάτων ανά το παγκύπριο, στην παροχή υπηρεσιών 

επιδιόρθωσης μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και στην πώληση 

ανταλλακτικών διαφόρων μηχανοκίνητων οχημάτων. Όσον αφορά τη λιανική 

πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, ο όμιλος Pilakoutas κατέχει για την Κύπρο 

την αντιπροσωπεία των ακόλουθων επωνυμιών: BMW, Mini, Rolls Royce, 

Alpina, Jaguar, Land Rover και Nissan. Σημειώνεται ότι πρόσφατα απέκτησε 

και την αντιπροσωπεία την μηχανοκίνητων οχημάτων Mitsubishi. 

 Στόχο στην παρούσα πράξη αποτελεί η αντιπροσωπεία των μηχανοκίνητων 

οχημάτων και ανταλλακτικών με την επωνυμία Renault. Η εταιρεία Renault 

s.a.s είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και 

δραστηριοποιείται ανά το παγκόσμιο στην κατασκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων.  

Στις 26 Οκτωβρίου 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 Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2018, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη 

ως προς το συμβατό της υπό εξέταση 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, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») και βάσει της διαδικασίας 

που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Διανομής 

(RENAULT Distribution Agreement (Europe)) (στο εξής η «Συμφωνία») μεταξύ των 

εταιρειών Renault s.a.s και Pilakoutas, βάσει της οποίας η Pilakoutas θα αποκτήσει το 

δικαίωμα πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων Renault στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν λόγω Συμφωνία δεν έχει ακόμη 

υπογραφτεί αλλά είναι η τυπική συμφωνία αντιπροσωπείας την οποία χρησιμοποιεί η 

Renault s.a.s στην Ευρώπη. 
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Το πιο πάνω είδος συμφωνίας καλύπτεται από δύο Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, 

Κανονισμός (EE) αριθ. 461/20101 και τον Κανονισμό (EE) αριθ. 330/20102. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος σύμφωνα με το Νόμο απορρέει από 

δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με 

άλλα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών πραγματικών ή νομικών περιστάσεων, 

παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης, ιδίως από (α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή 

μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, ή/και (β) δικαιώματα ή 

συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της σύνθεσης, των 

συσκέψεων ή των αποφάσεων των οργάνων μιας επιχείρησης. 

Η Επιτροπή επιπρόσθετα σημείωσε ότι σύμφωνα με την Pilakoutas, δεν έχει 

υπογραφεί ή συμφωνηθεί οτιδήποτε αναφορικά με την αγορά από την εν λόγω εταιρεία 

οποιωνδήποτε ανταλλακτικών ή παλαιών μοντέλων αυτοκινήτων (στοκ), τα οποία 

βρίσκονται στην Κύπρο ή οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με υφιστάμενα συνεργεία 

επιδιόρθωσης ή με τις εν εξελίξει επιδιορθώσεις αυτοκινήτων Renault με την κυπριακή 

εταιρεία που κατείχε την αντιπροσωπεία των εν λόγω μηχανοκίνητων οχημάτων. 

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω τα όσα αναφέρονται στην Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής η 

«Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση»). Σύμφωνα με την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση ο 

κανονισμός προβλέπει ότι αντικείμενο ελέγχου μπορεί να είναι και τμήμα επιχείρησης 

ή στοιχεία ενεργητικού. Η απόκτηση ελέγχου επί στοιχείων ενεργητικού μπορεί να 

θεωρηθεί συγκέντρωση μόνον εάν τα στοιχεία αυτά αποτελούν το σύνολο ή τμήμα μιας 

επιχείρησης, δηλαδή μια επιχειρηματική δραστηριότητα με παρουσία στην αγορά, της 

οποίας μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς κύκλος εργασιών. Η μεταβίβαση της 

πελατείας μιας επιχείρησης μπορεί να πληροί τα εν λόγω κριτήρια αρκεί για τη 

μεταβίβαση να προκύπτει κύκλος εργασιών. 

Στην παρούσα περίπτωση, η Pilakoutas δεν αποκτά από τη Renault τον έλεγχο σε 

στοιχεία ενεργητικού αφού πρόκειται για μια τυπική συμφωνία διανομής η οποία δεν 

περιλαμβάνει πράξεις αγοραπωλησιών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Η 

                                                        
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 461/2010 της Επιτροπής  της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες 
κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010 , για την εφαρμογή του άρθρου 
101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες 
κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 
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Συμφωνία αφορά μόνο το δικαίωμα της Pilakoutas να εισάγει και να διανέμει τα 

μηχανοκίνητα οχήματα με τη συγκεκριμένη επωνυμία. 

Από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου είτε (i) από 

συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή 

τμημάτων επιχειρήσεων, ή (ii) από 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 αλλά ούτε πρόκειται για δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία 

εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας.  

H Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, καταλήγει ότι η εν λόγω πράξη 

δεν πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6 του Νόμου άρα δεν χρήζει περαιτέρω εξέτασης. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης δεν εμπίπτει στην 

έννοια της συγκέντρωσης. 
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