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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου των εταιρειών Jain America Holdings Inc., Naandan Jain Irrigation 

Ltd και Gavish Control System Ltd, από την Temasek Holdings (Private) Ltd, 

μέσω της Rivulis PTE Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 31 Αυγούστου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 5 Αυγούστου 2022, από τις εταιρείες Temasek 

Holdings (Private) Ltd (στο εξής η «Temasek») και Rivulis PTE Ltd (στο εξής η 

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

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

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Temasek 

προτίθεται να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Jain America Holdings 
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Inc., (στο εξής η «Jain USA»), Naandan Jain Irrigation Ltd (στο εξής η «NDJ») και 

Gavish Control System Ltd (στο εξής η «Gavish»), μέσω της Rivulis. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Temasek Holdings (Private) Ltd που είναι μια εταιρεία επενδύσεων, 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σιγκαπούρης. Το χαρτοφυλάκιό 

της Temasek περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, μέσα ενημέρωσης και 

τεχνολογία, καταναλωτικά προϊόντα και ακίνητα, μεταφορές και βιομηχανίες, 

βιοεπιστήμες και αγροεπιχειρήσεις (life sciences & agri-food), πολυτομεακά 

Ταμεία, καθώς και άλλα (συμπεριλαμβανομένων και πιστωτικών).   

 Η  Rivulis PTE Ltd που είναι μια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Σιγκαπούρης, η οποία είναι έμμεσα ελεγχόμενη της 

Temasek. Η Rivulis είναι ένας παγκόσμιος παροχέας συστημάτων μικρο-

άρδευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην βιομηχανία γεωργίας 

(agriculture), καθώς και στις βιομηχανίες τοπίου (landscape), κηπουρικής 

(horticulture) και εξόρυξης (mining). 

 Στόχο στην παρούσα συναλλαγή αποτελούν οι εταιρείες Jain America 

Holdings Inc., Naandan Jain Irrigation Ltd. και Gavish Control System Ltd 

(στο εξής ο «Στόχος»). Ο Στόχος είναι ένας παγκόσμιος παροχέας προϊόντων 

άρδευσης που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτούς αγρούς, οπωρώνες και 

φυτείες, θερμοκήπια και φυτώρια, καθώς και σε οικιστικές περιοχές και τοπία.   

Στις 8 Αυγούστου 2022, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

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 Δημοκρατίας 

στις 19 Αυγούστου 2022, όπως ορίζει το άρθρο 10 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 30 Αυγούστου 2022, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 
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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 αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς 

Μετοχών (Share Purchase Agreement) ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, που 

συνάφθηκε από και μεταξύ των Jain (Israel) B.V. και Jain International Trading B.V., 

ως οι Πωλητές και της Rivulis PTE Ltd, ως  Αγοραστή (στο εξής η «Συμφωνία») . 

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, με την ολοκλήρωση της Πράξης, η Rivulis 

και οι θυγατρικές της θα κατέχουν το 100% των μετοχών της Jain USA, της NDJ και 

της Gavish.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο Στόχος σήμερα ανήκει στους 

«Πωλητές», δύο εταιρείες που έχουν συσταθεί στις Κάτω Χώρες, οι οποίες με τη 

σειρά τους ανήκουν στην Jain Irrigation Systems Ltd, μία εταιρεία που έχει συσταθεί 

βάσει της νομοθεσίας της Ινδίας (στο εξής η «Jain India»). Στο πλαίσιο της πράξης, η 

Rivulis και οι θυγατρικές της θα αποκτήσουν το 100% του εκδοθέντος και 

εκκρεμούντος μετοχικού κεφαλαίου της Jain USA, της NDJ και της Gavish. Στο 

πλαίσιο της ίδιας πράξης, η Jain India θα αποκτήσει έμμεσα έως και περίπου το 22% 

των μετοχών της Rivulis. Ως αποτέλεσμα, με την ολοκλήρωση της πράξης, η 

Temasek θα κατέχει έμμεσα το 78% της Rivulis (και συνεπώς του Στόχου) , ενώ η 

Jain India θα κατέχει το υπόλοιπο 22%. 

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.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας 

συναλλαγής, η Temasek θα κατέχει έμμεσα το 78% της Rivulis (και συνεπώς του 

Στόχου) και θα θεωρείται ότι έχει τον αποκλειστικό έλεγχό της, ενώ η Jain India θα 

κατέχει το υπόλοιπο 22%, χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου επί της Rivulis και επί του 

Στόχου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 
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καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του Στόχου από την 

Temasek, μέσω της Rivulis. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

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

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 της Temasek (συμπεριλαμβανομένης της Rivulis) 

ανήλθε περίπου στα €[………]1, και ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 

JII, για το ίδιο οικονομικό έτος, ανήλθε περίπου στα €[………]. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Temasek στην Κύπρο (μέσω των ελεγχόμενων 

εταιρειών χαρτοφυλακίου της) κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 

2021, ήταν περίπου €[………]. Η JII στην Κύπρο είχε, κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022, κύκλο εργασιών περίπου 

€[………].  

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 Δημοκρατία 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 τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το διεθνές χαρτοφυλάκιο της Temasek 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών: χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μεταφορά και 

βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, μέσα και τεχνολογία, καταναλωτές και ακίνητα, 

βιοεπιστήμες και αγροεπιχείρηση, πολυτομεακά Ταμεία, καθώς και άλλα 

(συμπεριλαμβανομένων των Πιστωτικών). 

Η Rivulis είναι ένας παγκόσμιος παροχέας συστημάτων μικρο-άρδευσης, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες γεωργίας (agriculture), τοπίου (landscape), 

κηπουρικής (horticulture) και εξόρυξης (mining). Η Rivulis παρέχει ένα πλήρες φάσμα 

προϊόντων μικρο-άρδευσης, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων άρδευσης του 

τύπου driplines και tapes διαφορετικού πάχους, μικρο-ψεκαστήρων (micro-

sprinklers), συστημάτων άρδευσης θερμοκηπίων (greenhouse irrigation systems) και 

μεταπωλεί περιφερειακά προϊόντα (όπως μεταλλικά φίλτρα, πλαστικά φίλτρα, 

δεξαμενές λιπασμάτων, βαλβίδες & συνδέσμους, σωλήνες, σωληνώσεις και προϊόντα 

layflat). Οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η Rivulis στην Κύπρο αφορούν 

αποκλειστικά την προμήθεια των προϊόντων μικρο-άρδευσης. 

Ο Στόχος είναι ένας παγκόσμιος παροχέας προϊόντων άρδευσης που 

χρησιμοποιούνται σε ανοιχτούς αγρούς, οπωρώνες και φυτείες, θερμοκήπια και 

φυτώρια, καθώς και σε οικιστικές περιοχές και τοπία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στον τομέα της μικρο-άρδευσης (micro 

irrigation), ο Στόχος κατασκευάζει και διανέμει συστήματα άρδευσης του τύπου 

driplines και tapes διαφορετικού πάχους, μικρο-ψεκαστήρες (micro-sprinklers) για τον 

έλεγχο του κλίματος και την άρδευση, καθώς και μεταλλικούς και πλαστικούς 

γεωργικούς ψεκαστήρες (metal and plastic agricultural sprinklers). Η Jain μεταπωλεί 

επίσης περιφερειακά προϊόντα και είναι καλά εδραιωμένη εκτός του τομέα της μικρο-

άρδευσης (όπου η Rivulis δεν δραστηριοποιείται). Διαθέτει μια ισχυρή προσφορά 

στην άρδευση με hose-reel και boom (pivot) υπό το εμπορικό σήμα Briggs και 

προσφέρει μια σειρά ψεκαστήρων για διάφορες τελικές χρήσεις. Η δραστηριότητα της 

JII είναι κυρίως η κατασκευή και διανομή προϊόντων μικρο-άρδευσης. 

Η Επιτροπή εξέτασε τις αγορές όπου δύνανται να προκύπτει οριζόντια, κάθετη ή/και 

γειτονική σχέση. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η Επιτροπή όρισε τη σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας ως την 

αγορά προμήθειας προϊόντων μικρο-άρδευσης, η οποία διαχωρίζεται στις υπό-

αγορές (i) τύπου driplines και drip tapes και (ιι) μικρο-ψεκαστήρες (micro-sprinklers). 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για την σχετική αγορά της 

προμήθειας προϊόντων μικρο-άρδευσης η οποία διαχωρίζεται στις υπό αγορες (i) 

τύπου driplines και drip tapes και (ιι) μικρο-ψεκαστήρες (micro-sprinklers), η 

γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, [………].   

Όσον αφορά τις πωλήσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων το 2021 στην Κύπρο, 

αυτές πραγματοποίησαν αμφότερα περιορισμένες πωλήσεις στα συστήματα 

άρδευσης του τύπου driplines. [………]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται αμφότερα στον τομέα της μικρο-άρδευσης, ο οποίος αποτελεί 

την μόνη αλληλεπικαλυπτόμενη δραστηριότητά τους στην Κύπρο και συγκεκριμένα 

στην προμήθεια συστημάτων άρδευσης τύπου driplines και drip tapes.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, το μερίδιο αγοράς της JII στην προμήθεια 

συστημάτων μικρο-άρδευσης τύπου driplines και drip tapes στην Κύπρο, 

υπολογίζεται σε [0-5]% και της Rivulis σε [20-30]%. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες τους  

στην προμήθεια μικρο-ψεκαστήρων (micro-sprinklers) στην Κύπρο, δεν 

αλληλοκαλύπτονται [………]. 

Συνεπώς, από την οριζόντια σχέση μεταξύ της Rivulis και της JII προκύπτει 

επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου στην προμήθεια 

συστημάτων μικρο-άρδευσης τύπου driplines και drip tapes στην Κύπρο.  

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

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς είναι η σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 
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υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του Νόμου, αλλά και των 

Κατευθυντήριων Γραμμών για τις οριζόντιες Συγκεντρώσεις σύμφωνα με τον 

Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων  

(στο εξής οι «Κατευθυντήριες γραμμές») αναφορικά με Συντονισμένα και Μη 

Συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται να προκύψουν με την ολοκλήρωση της 

συγκέντρωσης. Επομένως, η Επιτροπή προχωρεί να εξετάσει πιο κάτω αν και κατά 

πόσο δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας 

συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση των Κατευθυντήριων γραμμών για οριζόντιες 

συγκεντρώσεις, τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης αποτελούν 

χρήσιμες ενδείξεις για τη διάρθρωση της αγοράς και τη σπουδαιότητα τόσο των 

συμμετεχόντων μερών, όσο και των ανταγωνιστών τους από πλευράς 

ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η συγχωνευμένη οντότητα θα συνεχίσει 

να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από διάφορους (ισχυρότερους) ανταγωνιστές όπως η 

Netafim της οποίας το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται σε [20-30]%. 

Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς στα συστήματα άρδευσης τύπου driplines και drip 

tapes  

Εταιρεία Μερίδιο Αγοράς Έσοδα (εκατ EUR) 

Rivulis [20-30]% [………] 

JII [0-5]% [………] 

Συνδυασμένο 
μερίδιο 

[20-30]% [………] 

Netafim [20-30]% [………] 

Elysee [5-10% [………] 

NX Plastics [0-5]% [………] 

Άλλοι παίκτες [30-40]% [………] 

Σύνολο 100% [………] 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι ανταγωνιστές 

τους στην προμήθεια προϊόντων μικρο-άρδευσης στην Κύπρο, 
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περιλαμβάνουν μεγάλες επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία, καθώς και φορείς 

οι οποίοι επί του παρόντος έχουν περιφερειακό επίκεντρο. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες 

περιορίζονται επίσης από τους τοπικούς ανταγωνιστές στην Κύπρο. Οι 

τοπικοί ανταγωνιστές είναι γενικά πολύ ανταγωνιστικοί, επωφελούμενοι από 

τις συχνά μακροχρόνιες και ισχυρές σχέσεις τόσο με τους αντιπροσώπους 

όσο και με τους τελικούς χρήστες και από την τοπική εμπειρογνωμοσύνη, 

όσον αφορά τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των τελικών χρηστών, καθώς και 

την εγκατάσταση και το σχεδιασμό συστημάτων. Τέτοιοι τοπικοί ανταγωνιστές 

είναι, για παράδειγμα, η Elysee και η NX Plastics. 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, τα μερίδια της αγοράς και τα επίπεδα 

συγκέντρωσης αποτελούν χρήσιμες ενδείξεις κατά πόσο μία συγκέντρωση δύναται 

να επηρεάσει τον ανταγωνισμό. Η μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης στηρίζεται 

στο δείκτη Herfindahl-Hirschman Index (στο εξής το «HHI»). 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της κοινοποίησης, και φαίνεται και στον πιο κάτω 

πίνακα, ο δείκτης ΗΗΙ πριν από την παρούσα συναλλαγή εκτιμάται σε 2.834. Κατόπιν 

της Συναλλαγής, ο δείκτης εκτιμάται σε 3.010. Εντούτοις, το δέλτα, το οποίο δείχνει 

το βαθμό που η αγορά συγκεντρώνεται περαιτέρω με τη συγκεκριμένη πράξη 

συγκέντρωσης είναι λίγο πιο πάνω από 150. Ειδικότερα, το δέλτα ανέρχεται σε 176. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, αυτή δεν θεωρεί ότι 

υφίσταται προβλήματα ανταγωνισμού όταν το δέλτα είναι κάτω του 150, σε 

περιπτώσεις που το ΗΗΙ είναι πάνω από 2.000.  

ΗΗΙ πριν και μετά την υλοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης 

Εταιρεία Μερίδιο Αγοράς HHI- Πριν την 
Συναλλαγή 

HHI- Μετά την 
Συναλλαγή 

Rivulis [20-30]% [………] [………] 

JII [0-5]% [………] [………] 

 
2 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 31/03), 
παρά.20. 
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Netafim [20-30]% [………] [………] 

Elysee [20-30]% [………] [………] 

NX Plastics [5-10% [………] [………] 

Άλλοι παίκτες [0-5]% [………] [………] 

Σύνολο [30-40]% [………] [………] 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα μερίδια των συμμετεχουσών 

εταιρειών είναι χαμηλά και η συγχωνευθείσα εταιρεία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει 

ανταγωνισμό από διάφορους ανταγωνιστές σε διάφορα τμήματα/δικαιοδοσίες, 

συμπεριλαμβανομένου του αδιαμφησβήτητου ηγέτη της αγοράς, της Netafim, η 

οποία θα συνεχίσει να κατέχει το ηγετικό μερίδιο μετά την παρούσα πράξη.  

Αποτελέσματα Μη Συντονισμένης Συμπεριφοράς 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να εξετάσει τα τυχόν αποτελέσματα μη συντονισμένης 

συμπεριφοράς υπό το πρίσμα ορισμένων παραγόντων  οι οποίοι μεμονωμένα δεν 

είναι κατ' ανάγκη αποφασιστικοί.  

Η εξέταση εστιάστηκε στο κατά πόσο το άμεσο αποτέλεσμα της συγκέντρωσης 

ενδέχεται να είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού καθότι οι συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην αγορά προμήθειας συστημάτων άρδευσης 

τύπου driplines και drip tapes στην Κύπρο και με την πραγματοποίηση της 

συγκέντρωσης οι δραστηριότητες της JII θα μεταφερθούν στην Rivulis, με 

αποτέλεσμα αυτή να κατέχει το [20-30]% της αγοράς. Ειδικότερα, τα τυχόν 

αποτελέσματα μη συντονισμένης συμπεριφοράς θα πρέπει να εξεταστούν υπό το 

πρίσμα των ακόλουθων παραγόντων:    

Α) Μεγάλα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τα όσα προκύπτουν από τον πιο 

πάνω πίνακα, στην αγορά  προμήθεια συστημάτων άρδευσης τύπου driplines και 

drip tapes στην Κύπρο, η Rivulis μετά τη συγκέντρωση, θα παραμείνει ως η δεύτερη 

μεγαλύτερη εταιρεία με ποσοστό [20-30]%.  
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Netafim θα συνεχίσει να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς με ποσοστό [20-30]%. 

Β) Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι άμεσοι ανταγωνιστές 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, η 

συγκέντρωση μεταξύ δύο παραγωγών που προσφέρουν προϊόντα τα οποία 

αποτελούν την πρώτη και τη δεύτερη επιλογή για σημαντικό αριθμό πελατών, μπορεί 

να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Εντούτοις, τα κίνητρα των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές είναι πιθανότερο να περιοριστούν όταν οι 

ανταγωνιστές παράγουν στενά υποκατάστατα των προϊόντων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων. 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, προκύπτει ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της Rivulis 

στη σχετική αγορά προμήθειας συστημάτων άρδευσης τύπου driplines και drip tapes 

στην Κύπρο, εντούτοις σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπάρχουν 

δυνατότητες υποκατάστασης των υπηρεσιών που προϊόντων από τις αυτά που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους. Τα εν λόγω προϊόντα προσφέρονται από αριθμό 

ανταγωνιστών. Συνεπώς, η οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση δεν 

ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά. 

Γ) Οι πελάτες έχουν δυνατότητες αλλαγής προμηθευτή 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές, οι πελάτες των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξεύρεση άλλων 

προμηθευτών επειδή υπάρχουν ελάχιστοι προμηθευτές  ή επειδή αντιμετωπίζουν 

σημαντικά έξοδα προσαρμογής.  

Για παράδειγμα, στην υπόθεση Agfa Gevaert/DuPont3  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θεώρησε ότι η πρακτική που συνίσταται στο να συνδέονται οι πωλήσεις αναλώσιμων 

προϊόντων με τις πωλήσεις εξοπλισμών και οι συμφωνίες αποκλειστικότητας με τους 

διανομείς στη συγκεκριμένη υπόθεση αποτελούσαν παράγοντες που περιόριζαν τις 

 
3 Υπόθεση IV/M.986 Agfa Gevaert/DuPont 
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δυνατότητες που είχαν οι υπάρχοντες ανταγωνιστές να ανταγωνιστούν τη νέα 

οντότητα.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, η προηγούμενη 

συμπεριφορά των πελατών που στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές αποτελεί 

σημαντική πληροφόρηση ως προς την αξιολόγηση της πράξης. 

Στην εν λόγω συγκέντρωση και σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, υπάρχει 

ικανοποιητικός αριθμός εταιρειών που προμηθεύουν τα εν λόγω προϊόντα, τόσο από 

το εξωτερικό τόσο και εγχώρια. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία έχει αρκετές επιλογές 

αναφορικά με την εταιρεία συστημάτων άρδευσης τύπου driplines και drip tapes που 

θέλει να επιλέξει για να αγοράσει τα προϊόντα.  

Δ) Οι ανταγωνιστές είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά τους αν 

αυξηθούν οι τιμές  

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, όταν οι συνθήκες στην αγορά είναι τέτοιες 

ώστε οι ανταγωνιστές να έχουν αρκετή παραγωγική ικανότητα και μια αύξηση των 

πωλήσεων τους σε επαρκή βαθμό να τους είναι επικερδής, δεν θα μπορούσε να 

διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η συγκέντρωση θα δημιουργήσει ή θα 

ενισχύσει δεσπόζουσα θέση ή με άλλο τρόπο θα εμποδίσει σημαντικά τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό. 

Στην παρούσα περίπτωση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, δεν 

διαφαίνεται να υφίστανται παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν τους ανταγωνιστές να 

αυξήσουν την προσφορά τους στην επηρεαζόμενη αγορά και αυτό διακρίνεται με την 

παραγωγική τους ικανότητα που περιγράφεται πιο πάνω στην ανάλυση των 

ανταγωνιστών.  

E) Η οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι σε θέση να 

εμποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών 

Ορισμένες συγκεντρώσεις σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές θα εμπόδιζαν 

σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό αν επιτρεπόταν η πραγματοποίηση 

τους, καθώς η προκύπτουσα από τη συγκέντρωση επιχείρηση θα βρισκόταν σε θέση 

από την οποία θα είχε την ικανότητα και τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση των 

δραστηριοτήτων μικρότερων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της ή με άλλο 
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τρόπο να περιορίσει την ικανότητα των αντιπάλων της να την ανταγωνιστούν. Για 

παράδειγμα, η νέα οντότητα μπορεί να ελέγχει τους όρους προμήθειας εισροών, τις 

δυνατότητες διανομής, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κ.α.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, η 

Rivulis δεν διαφαίνεται να είναι σε θέση να δυσχεραίνει την επέκταση των 

δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών της. 4 

ΣΤ) Η συγκέντρωση καταργεί έναν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού 

Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην ανταγωνιστική διαδικασία 

απ’ όσο δείχνουν τα μερίδια αγοράς τους ή άλλοι ανάλογοι δείκτες σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου η καινοτομία 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού ή οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

έχουν εισέλθει πρόσφατα στην αγορά. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία να ισχύει το σενάριο ότι η καινοτομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 

σχετική αγορά και οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν έχουν εισέλθει πρόσφατα στη 

σχετική αγορά έτσι ώστε να αναμένεται ότι θα ασκούσαν μελλοντικά σημαντική 

ανταγωνιστική πίεση στις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια 

αγορά. 

Συνοψίζοντας, ενόψει των μεριδίων αγοράς της Rivulis, που της προσδίδει τη 

δεύτερη θέση στη σχετική αγορά προμήθειας συστημάτων άρδευσης τύπου driplines 

και drip tapes στην Κύπρο και της δυνατότητας της να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση, 

αλλά και της δυνατότητας των λοιπών ανταγωνιστών της να ασκήσουν επίσης, σε 

ορισμένο βαθμό, ανταγωνιστική πίεση στη νέα οντότητα, συνεκτιμώντας τις 

δυνατότητες στενής υποκατάστασης μεταξύ των προϊόντων των σχετικών αγορών 

και εκείνων που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η Επιτροπή κρίνει ότι η 

γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε μη-συντονισμένες 

επιπτώσεις στην επηρεαζόμενη αγορά στην οποία προκύπτει οριζόντια σχέση.  

Ως εκ τούτου, η παρούσα συγκέντρωση με βάση την πιο πάνω ανάλυση δεν 

διαφαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα η Rivulis να έχει την ικανότητα να δυσχεραίνει την 

επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και 

 
4 Βλ. παράρτημα 4C “Post-merger strategy discussion” (Δ.Φ. τόμος 4) 
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επομένως δεν υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισμού. 5 

Αποτελέσματα Συντονισμένης Συμπεριφοράς 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, 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,  θα εξετάσει 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 πειθαρχία 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. 

Κατά την αξιολόγησή της η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της σχετικής αγοράς, ιδίως τα διαθρωτικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. 

Συμφωνία όρων συντονισμού 

Συντονισμός, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, είναι πιθανότερο να 

προκύψει αν τα μέλη του ολιγοπωλίου μπορούν με ευκολία να καταλήξουν σε κοινή 

αντίληψη σχετικά με το πώς λειτουργεί ο συντονισμός. Σε γενικές γραμμές όσο 

λιγότερο περίπλοκο και περισσότερο σταθερό είναι το οικονομικό περιβάλλον, τόσο 

πιο εύκολο είναι για τις επιχειρήσεις να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία για τους 

όρους συντονισμού. Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταλήξουν ευκολότερα σε κοινή 

συμφωνία για τους όρους συντονισμού, αν παρουσιάζουν κάποιες αναλογίες, ιδίως 

όσον αφορά για παράδειγμα τη διάρθρωση του κόστους, τα μερίδια αγοράς, κ.ά. 

 
5 Βλ. παράρτημα 4C “Post-merger strategy discussion” (Δ.Φ. τόμος 4) 
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Επίσης, ο συντονισμός σχετικά με την τιμή είναι πιο εύκολος, όταν οι όροι της 

προσφοράς και της ζήτησης είναι σχετικά σταθεροί, παρά όταν οι όροι αυτοί 

μεταβάλλονται διαρκώς. 

Στην υπόθεση T-102/96, το Δικαστήριο ανάφερε τα ακόλουθα: 

«222: Κατά συνέπεια, λαμβανομένης υπόψη της ισοδυναμίας των μεριδίων 

αγοράς των εν λόγω επιχειρήσεων, των μεριδίων τους στα παγκόσμια 

αποθέματα και της διάρθρωσης κόστους, η Επιτροπή ορθώς κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση θα είχε ως συνέπεια τη μεγαλύτερη σύγκλιση 

συμφερόντων μεταξύ Amplats και Implats/LPD, όσον αφορά την εξέλιξη της 

αγοράς, σύγκλιση η οποία ήταν ικανή να αυξήσει τον κίνδυνο παράλληλης, 

περιοριστικής του ανταγωνισμού συμπεριφοράς, όπως λόγου χάρη μείωση 

της παραγωγής.» 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης από τα μερίδια στην σχετική αγορά όπως 

παρουσιάζονται στον πιο πάνω Πίνακα, διαφαίνεται ότι η Netafim επικρατεί στην 

αγορά με μερίδιο μεγαλύτερο από τη Rivulis, η οποία μετά την υλοποίηση της 

παρούσας πράξης θα συνεχίσει να κατέχει τη δεύτερη θέση. Οι υπόλοιπες εταιρείες 

κατέχουν μερίδια αγοράς κάτω του 5%. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, τα συστήματα μικρο-άρδευσης 

παραμένουν περιορισμένα λόγω της τιμής των συστημάτων άρδευσης επιφάνειας 

και ψεκαστήρα. Καθώς οι αγρότες εξακολουθούν να βασίζονται κυρίως σε 

συστήματα άρδευσης ψεκαστήρα και επιφάνειας, τα συστήματα μικρο-άρδευσης 

πρέπει να έχουν ανταγωνιστικές τιμές για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση από τους 

πελάτες, καθώς διαφορετικά οι αγρότες θα συνεχίσουν να βασίζονται στα 

υφιστάμενα συστήματά τους. 

Επί του παρόντος, η μικρο-άρδευση αντιπροσωπεύει μόνο το 6% περίπου των 

γεωργικών αρδευτικών συστημάτων παγκοσμίως και το 33% στην Κύπρο. 

Οι προμηθευτές συστημάτων μικρο-άρδευσης εξακολουθούν να χρειάζεται να 

πείσουν τους αγρότες που χρησιμοποιούν συστήματα άρδευσης επιφάνειας και 

ψεκαστήρα να στραφούν σε συστήματα μικρο-άρδευσης, μεταξύ άλλων, μέσω 

προσφορών χρηματοδότησης και να πωλούν τη συντριπτική πλειονότητα των 

προϊόντων μικρο-άρδευσης μέσω αντιπροσώπων που καθορίζουν οι ίδιοι την τιμή 
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τους, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να μην είναι επίσης σε θέση να κάνουν 

διακρίσεις τιμών μεταξύ των πελατών που δείχνουν προτίμηση στον ένα ή στον 

άλλο τύπο προϊόντων μικρο-άρδευσης.   

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

προμήθειας συστημάτων άρδευσης του τύπου driplines στην Κύπρο εκτιμάται σε 

7% ετησίως. 

Στην προκείμενη περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει 

αξιόπιστη πρόβλεψη σε σχέση με τον αριθμό επιχειρήσεων που θα 

δραστηριοποιούνται στην αγορά. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν από τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία διαθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά ούτως ώστε να ευκολύνουν την 

ευθυγράμμισή των κινήτρων μεταξύ των συντονιζόμενων επιχειρήσεων. 

Οι φραγμοί εισόδου και επέκτασης είναι χαμηλοί, ιδίως μέσω εισαγωγών   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υπάρχουν σημαντικοί 

φραγμοί εισόδου και επέκτασης για τα προϊόντα μικρο-άρδευσης. Η 

επένδυση που απαιτείται είτε για την είσοδο στην αγορά είτε για την 

επέκταση της υπάρχουσας παρουσίας είναι σχετικά χαμηλή για τους 

παγκόσμιους φορείς. Η κύρια επένδυση αφορά τις δυνατότητες εξώθησης, η 

οποία είναι μια καθιερωμένη τεχνολογία. Περαιτέρω, η τεχνολογία είναι 

ευρέως διαθέσιμη και μπορεί να αδειοδοτηθεί από διάφορους προμηθευτές. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει τοπική 

παραγωγή για να είναι κανείς ανταγωνιστικός προμηθευτής στην Κύπρο. 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι προμηθευτές εισάγουν σήμερα τα 

προϊόντα μικρο-άρδευσης στην Κύπρο και θα μπορούσαν εύκολα να 

επεκτείνουν τις προμήθειες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί 

δυναμικότητας. Δεν είναι απαραίτητο οι κατασκευαστές να έχουν τοπική 

παρουσία στην Κύπρο για να είναι ανταγωνιστικοί, διότι βασίζονται κυρίως 

σε αντιπροσώπους και διανομείς για τις πωλήσεις τους. 

Για παράδειγμα, στην Κύπρο, διεθνείς προμηθευτές όπως η JII, η Rivulis και 

η Netafim δεν έχουν τοπική παραγωγή και αντ' αυτού βασίζονται σε 

εισαγωγές. Μέσω των εισαγωγών, η Netafim επιτυγχάνει ηγετικό μερίδιο 
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[20-30]% στα προϊόντα μικρο-άρδευσης και [20-30]% στην προμήθεια των 

συστημάτων άρδευσης του τύπου drip lines και drip tapes. 

Οι εισαγωγές είναι ανταγωνιστικές επειδή το κόστος μεταφοράς είναι 

χαμηλό. Παρόλο που αυτό μπορεί να διαφέρει σε κάποιο βαθμό μεταξύ των 

γεωγραφικών περιοχών, το κόστος μεταφοράς είναι γενικά χαμηλό για τα 

προϊόντα των συστημάτων µικρο-άρδευσης και δεν αντιπροσωπεύει κατά 

μέσο όρο [………] των συνολικών εσόδων της Rivulis σε ένα έτος. Κατά 

συνέπεια, οι εισαγωγές αποτελούν σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων των 

κατασκευαστών σε όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας στη διατήρηση των 

φραγμών εισόδου σε χαμηλά επίπεδα. 

Η Επιτροπή, με βάση την πιο πάνω ανάλυση θεωρεί ότι η επιχείρηση η οποία θα 

προκύψει από την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται να είναι σε 

θέση να παρακωλύει τον ανταγωνισμό στην σχετική αγορά, κυρίως λόγω του ότι οι 

φραγμοί εισόδου και επέκτασης στην αγορά των προϊόντων μικρο-άρδευσης και των 

πιθανών υποτμημάτων είναι χαμηλά. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στις εισαγωγές, καθώς 

οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων μικρο-άρδευσης εισάγουν τα προϊόντα 

τους από το εξωτερικό και βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε τοπικούς 

αντιπροσώπους για τις πωλήσεις τους. Τέλος, τα προϊόντα μικρο-άρδευσης δέχονται 

πίεση από την τιμή άλλων μεθόδων άρδευσης, δηλαδή των συστημάτων άρδευσης 

επιφάνειας και ψεκαστήρα (surface and sprinkler irrigation systems). 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις πρόνοιες του άρθρου 19 και τις 

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ, διαπίστωσε ότι η παρούσα συγκέντρωση δεν 

ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, ιδίως ως αποτέλεσμα της 

δημιουργίας και ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές 

εντός της Δημοκρατίας και επομένως δύναται να κηρυχτεί συμβατή με τις απαιτήσεις 

της ανταγωνιστικής αγοράς, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 11 του Νόμου. 

Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτει κάθετη σχέση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται 

στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επίσης, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές 

στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

 

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

κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη 
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λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα 

της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

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.  
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