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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 17/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.16 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση στοιχείων 

ενεργητικού της Thomas Cook Airlines Belgium από την Brussels Airlines NV. 

(αρ. φακ. 8.13.017.16) 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 25 Μαΐου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η 

«Επιτροπή») στις 28/04/2017, από την εταιρεία Brussels Airlines NV (εφεξής η 

«SNB»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 (εφεξής ο «Νόµος»). 

Σύµφωνα µε την εν λόγω κοινοποίηση η SNB θα αποκτήσει στοιχεία ενεργητικού της 

Thomas Cook Airlines Belgium NV (εφεξής ο «Στόχος»).    

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η SNB που είναι αεροπορική εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους του Βελγίου, µε έδρα το αεροδρόµιο Βρυξελλών. Η εν λόγω 
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εταιρεία είναι µέρος του Οµίλου Lufthansa και µέλος της Star Alliance και 

ανήκει στην SN Airholding, η οποία, µε τη σειρά της, ανήκει πλήρως στην 

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (εφεξής η «DLH»). 

• Ο Στόχος που αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία της Thomas Cook 

Airlines Belgium N.V. (εφεξής η «TCAB»), η οποία είναι αεροπορική εταιρεία 

αναψυχής, δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του Βελγίου και 

είναι µέλος του Οµίλου Thomas Cook. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία 

αφορούν α) χρονοθυρίδες απογειώσεων και προσγειώσεων στο αεροδρόµιο 

Zaventem των Βρυξελλών και άλλα διεθνή αεροδρόµια που απαιτούνται για 

την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής µεταφοράς επιβατών σε τριάντα τρία 

(33) δροµολόγια αναχώρησης και προορισµού, β) την αξία που σχετίζεται µε 

τις πτήσεις που χρησιµοποιούν οι εν λόγω χρονοθυρίδες, γ) τη µίσθωση δύο 

(2) αεροσκαφών Α-320 και δ) τα δικαιώµατα της Thomas Cook Airlines 

Belgium N.V. σε σχέση µε την απασχόληση των µελών του πληρώµατος που 

απαιτούνται για την εκτέλεση επιβατικών αεροπορικών υπηρεσιών στις εν 

λόγω χρονοθυρίδες. 

Στις 02/05/2017, 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.  

Στις 12/05/2017, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόµου, υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση µε ηµεροµηνία 23/5/2017, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη ως προς το συµβατό ή µη της 

υπό εξέτασης συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 25/05/2017 µετά από 

µελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση µεταξύ των µελών της, 

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 το Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόµος προβλέπει, 

αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση δεσµευτικής επιστολής 

προσφοράς ηµεροµηνίας 30 Μαρτίου 2017 από τη SNB προς τη TCAB. Η επιστολή 

προσφοράς αφορά α) την προτιθέµενη πώληση και µεταβίβαση από την TCAB προς 
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την SNB ορισµένων περιουσιακών στοιχείων που προβλέπονται στη συµφωνία 

πλαίσιο «Framework Agreement” (εφεξής η «FWA»)  που θα συναφθεί µεταξύ της 

TCAB, της Thomas Cook Group PLC και της SNB και β) των προβλεπόµενων 

συµφωνιών εµπορικών υπηρεσιών Commercial Services Agreement  (εφεξής η 

«CSA»)  µεταξύ της Thomas Cook Belgium Ν.V. και της SNB. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου.  

H Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης του άρθρου 6 άντλησε καθοδήγηση από την 

Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας 

βάσει του Κανονισµού αριθ.139/2004 του Συµβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008C 95/01) (στο εξής η «Κωδικοποιηµένη 

Ανακοίνωση») η οποία καταγράφει τα ακόλουθα: 

«(26) Η κατάσταση µπορεί να είναι διαφορετική, αν στον εξωτερικό πάροχο 

υπηρεσιών, εκτός από την ανάθεση ορισµένης δραστηριότητας η οποία 

προηγουµένως πραγµατοποιούνταν σε εσωτερικό επίπεδο, µεταβιβάζονται τα 

αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού και/ή προσωπικό. Συγκέντρωση προκύπτει 

υπό τις συνθήκες αυτές, µόνο εάν τα στοιχεία ενεργητικού αποτελούν το 

σύνολο ή τµήµα της επιχείρησης, δηλαδή επιχειρηµατική δραστηριότητα µε 

παρουσία στην αγορά. Αυτό προϋποθέτει ότι ο εξωτερικός πάροχος 

υπηρεσιών θα χρησιµοποιεί τα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία προηγουµένως 

προορίζονταν για εσωτερικές δραστηριότητες του πωλητή, για να παρέχει 

υπηρεσίες όχι µόνο στον εξωποριζόµενο πελάτη, αλλά και σε τρίτους, είτε 

έµµεσα είτε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη µεταβίβαση. Αυτό συµβαίνει 

εάν η µεταβίβαση αφορά µια εσωτερική επιχειρηµατική µονάδα ή µια 

θυγατρική η οποία ασχολείται ήδη µε την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.» 

Ο Στόχος αποτελεί µέρος της επιχείρησης που ασκεί σήµερα η TCAB, η οποία 

παρέχει υπηρεσίες αεροπορικής µεταφοράς επιβατών προς τουριστικό πράκτορα, 

για ενσωµάτωση σε πακέτα οργανωµένων διακοπών. Έτσι, οι πτήσεις συνδυάζονται 

µε διαµονή και άλλα στοιχεία, όπως η ενοικίαση αυτοκινήτου. Η TCAB επίσης 

παρέχει αποµονωµένες υπηρεσίες επιβατικών αεροπορικών µεταφορών σε πελάτες 

που καταβάλλουν το σχετικό ναύλο. Συνεπώς, ο Στόχος αποτελεί τµήµα επιχείρησης 

µε παρουσία στην αγορά. 

Σήµερα ο Στόχος ελέγχεται αποκλειστικά από την TCAB, ενώ µετά την ολοκλήρωση 

της πράξης, η SNB θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του Στόχου.  
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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 αυτή καθορίζεται 

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

την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόµου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης του Στόχου, από αποκλειστικό έλεγχο από την TCAB σε αποκλειστικό 

έλεγχο από την SNB. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόµου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόµο µείζονος σηµασίας. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το έτος 2016, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών της DLH ανήλθε περίπου στα […..]. Ο Στόχος 

πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών για το οικονοµικό έτος 2016, ύψους […..]. 

Επίσης, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι η DLH στην 

οποία ανήκει η SNB, είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο που ανέρχεται όσον αφορά το 

Σηµείο Πώλησης στα […..] και το Σηµείο Προέλευσης στα […..] και ο Στόχος είχε κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο που ανέρχεται όσον αφορά το Σηµείο Πώλησης στις […..] και 

όσον αφορά την Κατανοµή 50/50 στις […..].   

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της 

συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού 

στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µιας 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 

20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της 

δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους 

κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε την ανταγωνιστική 

αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της 

σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά 

διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Η SNB η οποία θα αποκτήσει τον έλεγχο του Στόχου αποτελεί αεροπορική εταιρεία 

τα αεροσκάφη της οποίας εκτελούν καθηµερινά τριακόσιες (300) πτήσεις και πέραν 

από τις αεροπορικές επιβατικές δραστηριότητες, η εν λόγω εταιρεία προσφέρει 
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επίσης χωρητικότητα φορτίου (cargo) σε όλες τις πτήσεις της. Η SNB προσφέρει 

επίσης τη δυνατότητα ναυλωµένων (chartered) πτήσεων για ταξιδιωτικούς 

πράκτορες, αθλητικούς συλλόγους, κινηµατογραφικά συνεργεία κλπ. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις σχετικές αγορές στις οποίες δύναται να 

προκύψει οριζόντια, κάθετη ή γειτονική σχέση. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά υπηρεσιών 

προγραµµατισµένων πτήσεων αεροπορικής µεταφοράς επιβατών. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά 

υπηρεσιών προγραµµατισµένων πτήσεων αεροπορικής µεταφοράς επιβατών είναι η 

διαδροµή Κύπρος (Πάφος και Λάρνακα) – Βρυξέλλες, χωρίς ενδιάµεσους σταθµούς. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν υπάρχει οριζόντια επικάλυψη των 

δραστηριοτήτων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων αλλά ούτε και κάθετη σχέση 

εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα του άρθρου 17, η παρούσα 

συγκέντρωση δύναται να κηρυχτεί συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην 

αγορά καθότι δεν παρακωλύει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στη 

∆ηµοκρατία ή σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της 

ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόµενη αγορά. 

 Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αυτά αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύµφωνα µε το Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

 
 
 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


