
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 

αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση («ΣΕΕ»). Στις 22 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) 

αποφάσισε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, και σε περίπτωση έγκρισης της 

συμφωνίας για την αποχώρηση από την Βουλή των Κοινοτήτων έως τις 29 Μαρτίου 

2019, την παράταση της διετούς περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 

της ΣΕΕ έως τις 22 Μαΐου 2019.  

Σε περίπτωση μη έγκρισης, από την Βουλή των Κοινοτήτων, της συμφωνίας για την 

αποχώρηση έως τις 29 Μαρτίου 2019, το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την 

παράταση της περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ έως τις 

12 Απριλίου 2019. Αυτό σημαίνει ότι από τις 13 Απριλίου 2019, ώρα 00:00  Κεντρικής 

Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης») το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να  καταστεί 

«τρίτη χώρα»
1
. 

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο της ΕΕ και των εθνικών 

αρχών, αλλά και των ιδιωτών.  

Δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει την κύρωση της συμφωνίας αποχώρησης, 

υπενθυμίζονται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους οικονομικούς 

φορείς, οι έννομες συνέπειες που  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο 

Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα. 

Με την επιφύλαξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στην συμφωνία 

αποχώρησης
2
, από την ημερομηνία αποχώρησης το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί 

τρίτη χώρα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ
3
.  

Με την παρούσα ανακοίνωση παρέχεται καθοδήγηση σχετικά με τις κύριες επιπτώσεις 

από μια ενδεχόμενη αποχώρηση χωρίς συμφωνία που μπορούν να προβλεφθούν για την 

                                                 
1
  Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. 

2
  Πρβλ. το τέταρτο μέρος της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ C 66 I της 19.2.2019, σ. 1).  

3
  Ωστόσο, μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει, το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και σε κάθε άλλο κράτος μέλος.  
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εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ (αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, έλεγχος των 

συγκεντρώσεων)
4
.    

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Η επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ διέπεται από τα άρθρα 101 

και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( «ΣΛΕΕ»), τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003
5
 και τον  κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 773/2004

6
. Το εν 

λόγω νομικό πλαίσιο συμπληρώνεται από άλλους κανονισμούς που αφορούν 

συγκεκριμένα είδη συμπεριφοράς ή συγκεκριμένους τομείς, καθώς και από την 

καθοδήγηση που παρέχεται σε διάφορες αποφάσεις
7
, ανακοινώσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( 

«Επιτροπή») και στη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης
8
. 

Εδαφική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό 

Η εδαφική εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ ορίζεται στα άρθρα 

101 και 102 της ΣΛΕΕ, όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ( «Δικαστήριο»). Ισχύουν ανεξάρτητα από την εθνικότητα της επιχείρησης 

ή τη χώρας σύστασής της ή από την τοποθεσία της έδρας της και μπορεί επίσης να 

καλύπτουν συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα εκτός της ΕΕ. Το Δικαστήριο έχει 

αποφανθεί ότι το γεγονός ότι μια επιχείρηση που συμμετέχει σε συμφωνία 

βρίσκεται σε τρίτη χώρα δεν εμποδίζει την εφαρμογή της ΣΛΕΕ, εφόσον η 

συμφωνία αυτή παράγει τα αποτελέσματά της στο έδαφος της εσωτερικής αγοράς
9
. 

Για συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα εκτός της ΕΕ, η αρμοδιότητα της 

Επιτροπής μπορεί να δικαιολογηθεί στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνούς δικαίου είτε 

                                                 
4
  Πρόκειται για ανεπίσημο έγγραφο των υπηρεσιών της ΓΔ Ανταγωνισμού και δεν  καθιερώνει ούτε 

θίγει νομικά δικαιώματα ούτε δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

5
  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των 

κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 συνθήκης, (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 

1). 

6
  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή 

από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 101 και 102 της συνθήκης  (ΕΕ L 123 της 

27.4.2004, σ. 18). 

7
  Απόφαση 2011/695/EE του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες 

ανταγωνισμού (ΕΕ L 275 της 20.10.2001, σ. 29). 

8
  Για επισκόπηση της νομοθεσίας και των διαφόρων ανακοινώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, βλ. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html. 

9
  Βλ. για παράδειγμα την  απόφαση του Δικαστηρίου της 25

ης
 Νοεμβρίου 1971, Béguelin Import, 22/71, 

ECLI: EU:C:1971:113, σκέψη 11. 
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βάσει της εφαρμογής της συμπεριφοράς στην ΕΕ
10

 είτε βάσει του δόγματος των 

ουσιαστικών επιπτώσεων στην ΕΕ
11

.  

Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα μετά 

την αποχώρησή του δεν θα έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών 

κανόνων της ΕΕ στις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως κάθε άλλη εταιρεία 

που έχει καταχωριστεί στα μητρώα τρίτης χώρας ή έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, 

μια εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκειται στους αντιμονοπωλιακούς 

κανόνες της ΕΕ αν η αντίθετη προς τους κανόνες ανταγωνισμού συμπεριφορά της 

εφαρμόζεται ή παράγει αποτελέσματα στην ΕΕ. Αυτό ισχύει για τις δημόσιες 

επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα και 

είναι εγκατεστημένες ή εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ειδικά ζητήματα όσον αφορά την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της 

ΕΕ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις συμφωνίες ή τις 

πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς. Η 

δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου για τις πρακτικές αυτές σύμφωνα με τους 

δικούς του εθνικούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες δύναται επίσης να ισχύει 

παράλληλα.  

Συνέπειες για τις εξουσίες έρευνας της Επιτροπής και ισχύς των αποφάσεων 

της Επιτροπής 

Η Επιτροπή δεν θα είναι πλέον σε θέση να διενεργεί ελέγχους βάσει του άρθρου 20 

του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 1/2003 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή θα είναι 

ακόμη σε θέση να λαμβάνει πληροφορίες βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού 

(ΕΚ)  αριθ. 1/2003.   

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν δυνάμει των άρθρων 101 και 102 

της ΣΛΕΕ πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα 

παραμείνουν σε ισχύ.  

2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ  

Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων στην ΕΕ διέπεται από τον κανονισμό 

συγκεντρώσεων της ΕΕ
12

 και τον εκτελεστικό κανονισμό του
13

. Το εν λόγω νομικό 

                                                 
10

  Απόφαση του Δικαστηρίου της 27
ης

 Σεπτεμβρίου 1988, Ahlström Osakeyhtiö και λοιποί κατά 

Επιτροπής,  συνεκδικασθείσες υποθέσεις 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 και 125/85 έως 

129/85, , ECLI:EU:C:1988:447, σκέψη 16.  

11
  Απόφαση του Δικαστηρίου της 6

ης
 Σεπτεμβρίου 2017, Intel Corp. κατά  Επιτροπής, C-413/14 Ρ, 

ECLI:EU:C:2017:632, σκέψεις 43-47. 

12
  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων,  (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).  

13
  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του 

κανονισμού του (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 

επιχειρήσεωνκαι τα παραρτήματά του (έντυπο κοινοποίησης CO, έντυπο συνοπτικής κοινοποίησης 

CO, έντυπο RS και έντυπο RM) (ΕΕ L 133 της 30.4.2004, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1033/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 22.10.2008, σ. 3) και τον εκτελεστικό 
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πλαίσιο συμπληρώνεται από τις οδηγίες που παρέχονται σε διάφορες ανακοινώσεις 

και κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, καθώς και στη νομολογία των 

δικαστηρίων της Ένωσης
14

. 

Ο κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ θεσπίζει σύστημα εκ των προτέρων ελέγχου, 

κατά το οποίο ορισμένα είδη πράξεων με συγκεκριμένα όρια κύκλου εργασιών 

πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Επιτροπής πριν επιτραπεί στα εμπλεκόμενα 

μέρη να τις εφαρμόσουν. Εάν η Επιτροπή είναι αρμόδια για μια συναλλαγή βάσει 

του κανονισμού συγκεντρώσεων, τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται πλέον να 

εφαρμόζουν την εθνική τους νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην εν λόγω πράξη. 

Μπορούν, ωστόσο, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία έννομων 

συμφερόντων που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό συγκεντρώσεων, υπό τους 

όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Επιτροπής στην ΕΕ στο πλαίσιο του κανονισμού συγκεντρώσεων αναφέρεται 

επίσης ως «αρχή του ενιαίου ελέγχου». 

Όσον αφορά τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες, το σύστημα ελέγχου των 

συγκεντρώσεων στην ΕΕ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη χώρα 

σύστασης ή την τοποθεσία της έδρας της εταιρείας. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι το 

Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί τρίτη χώρα μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ 

δεν θα έχει αντίκτυπο στη δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων 

στις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν πληρούνται τα κριτήρια του εν λόγω 

κανονισμού σχετικά με την αρμοδιότητα.  

Ενδέχεται τόσο η Επιτροπή όσο και η εθνική αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου 

Βασιλείου να είναι αρμόδιες να ελέγξουν παράλληλα μια σχεδιαζόμενη 

συγκέντρωση, αλλά σύμφωνα με τους αντίστοιχους ουσιαστικούς τους κανόνες και 

τους κανόνες περί δικαιοδοσίας για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων
15

. Ως εκ 

τούτου, οι εταιρείες δεν θα επωφελούνται πλέον από την αρχή του ενιαίου ελέγχου 

εν προκειμένω. 

Ειδικά ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση της αρμοδιότητας της Επιτροπής  

Η κρίσιμη ημερομηνία για να καθοριστεί αν μια συγκέντρωση υπάγεται στην 

αρμοδιότητα της ΕΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του κανονισμού 

συγκεντρώσεων, είναι η ημερομηνία σύναψης νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, η 

αναγγελία της πραγματοποίησης δημόσιας προσφοράς εξαγοράς ή η απόκτηση 

ελέγχουσας συμμετοχής ή η ημερομηνία της πρώτης κοινοποίησης συγχώνευσης, 

ανάλογα με το ποια από τις ημερομηνίες αυτές προηγείται
16

. Οι κανόνες αυτοί δεν 

μεταβάλλονται λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Εάν 

κάποιο από τα σχετικά γεγονότα λάβει χώρα πριν από την αποχώρηση του 

                                                                                                                                                 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1269/2013 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2013 (ΕΕ L 336 της 14.12.2013, 

σ. 1). 

14
  Για επισκόπηση των διαφόρων ανακοινώσεων και κατευθυντήριων γραμμών, βλ. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html. 

15
  Όπως συμβαίνει σήμερα για τις πράξεις που ελέγχονται από την Επιτροπή και τους φορείς 

ανταγωνισμού τρίτων χωρών. 

16
  Βλέπε παράγραφο 156 της κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας 

βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ C 95 της 16.4.2008, σ. 1). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html
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Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον το κριτήριο 

αρμοδιότητας του κανονισμού συγκεντρώσεων πληρούται κατά την ημερομηνία 

που λαμβάνει χώρα το εν λόγω γεγονός. 

 

Εάν η σχετική ημερομηνία για τον καθορισμό της αρμοδιότητας της ΕΕ 

τοποθετείται χρονικά μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή 

δεν θα λαμβάνει πλέον υπόψη τον κύκλο εργασιών που τα μέρη της συγκέντρωσης 

πραγματοποιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον υπολογισμό του σχετικού κύκλου 

εργασιών σε επίπεδο ΕΕ και του σχετικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε 

σε επιμέρους κράτη μέλη
17

.  

Ειδικά ζητήματα αρμοδιότητας για συγκεντρώσεις χωρίς ενωσιακή διάσταση 

κατόπιν παραπομπής 

Όσον αφορά την αρμοδιότητα της Επιτροπής κατόπιν παραπομπής μιας 

συγκέντρωσης χωρίς ενωσιακή διάσταση, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των 

παραπομπών πριν από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του 

κανονισμού συγκεντρώσεων, και των παραπομπών μετά την κοινοποίηση, σύμφωνα 

με το άρθρο 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων. 

o Παραπομπές πριν από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 

5 του κανονισμού συγκεντρώσεων 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού συγκεντρώσεων, το 

κοινοποιούν μέρος ή τα κοινοποιούντα μέρη μπορούν να υποβάλλουν 

αιτιολογημένη αναφορά να εξετασθεί μια συγκέντρωση χωρίς ενωσιακή διάσταση 

από την Επιτροπή, υπό τον όρο ότι η συγκέντρωση υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού τριών τουλάχιστον κρατών μελών. 

Κάθε αρμόδιο κράτος μέλος μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία του εντός 15 

εργάσιμων ημερών. Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει υποβληθεί αναφορά σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παράγραφος 5 πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και σε 

περίπτωση που η συγκέντρωση χωρίς ενωσιακή διάσταση υπόκειται σε έλεγχο σε 

τρία κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή θα αποκτά 

αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού συγκεντρώσεων, 

εάν, πριν από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει παρέλθει η προθεσμία 

των 15 εργάσιμων ημερών χωρίς να εκφράσει τη διαφωνία του κανένα αρμόδιο 

κράτος μέλος.  

Το γεγονός ότι μια συγκέντρωση υπόκειται σε έλεγχο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν 

θα έχει πλέον σημασία για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 του 

κανονισμού συγκεντρώσεων για τις αναφορές που υποβάλλονται μετά την  

αποχώρησή του.  

o Παραπομπές μετά την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού 

συγκεντρώσεων 
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  Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι υποχρεωτικό να κοινοποιούνται ορισμένες 

συναλλαγές που θα ενέπιπταν στα όρια υπαγωγής στον κανονισμό συγκεντρώσεων, εάν 

συμπεριλαμβανόταν ο κύκλος εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο· για 

παράδειγμα, όταν η στοχευόμενη επιχείρηση δεν πραγματοποιεί κύκλο εργασιών τουλάχιστον 250 

εκατ. EUR στην ΕΕ χωρίς να υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο.  



6 

Μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα δικαιούται πλέον να 

παραπέμπει υποθέσεις στην Επιτροπή ή να συνυποβάλλει αιτήσεις παραπομπής με 

άλλα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εάν το 

Ηνωμένο Βασίλειο έχει ζητήσει την παραπομπή ή έχει συνυποβάλει αίτηση 

παραπομπής με άλλο κράτος μέλος πριν από την αποχώρησή του και η Επιτροπή 

έχει αποφασίσει (ή θεωρείται ότι έχει αποφασίσει) να εξετάσει τη συγκέντρωση 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων πριν από 

την ημερομηνία αποχώρησής του, θα θεωρείται ότι η υπόθεση παραπέμπεται και σε 

σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα θεωρείται ότι η 

υπόθεση παραπέμπεται σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 

Εκτίμηση επί της ουσίας 

 Από την ημερομηνία αποχώρησης και εφόσον δεν κυρωθεί η συμφωνία 

αποχώρησης, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο δεν θα αποτελεί πλέον μέρος της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η 

Επιτροπή δεν θα είναι πλέον αρμόδια να διαπιστώνει ότι μια σχεδιαζόμενη 

συγκέντρωση θα παρακώλυε σε σημαντικό βαθμό τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό στις εθνικές ή υποεθνικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, 

οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να 

υπόκεινται πλέον σε νέους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς. Αυτό 

ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση της Επιτροπής από πλευράς ανταγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας και της βιωσιμότητας των διορθωτικών 

μέτρων σε περίπτωση που από μια συγκέντρωση προκύπτουν ζητήματα όσον αφορά 

τον ανταγωνισμό. Οι αντίστοιχες συνέπειες θα πρέπει να αξιολογούνται χωριστά 

για κάθε υπόθεση και τα συγχωνευόμενα μέρη καλούνται να συζητούν τις πτυχές 

αυτές με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής. 

Η διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού συγκεντρώσεων 

δεν θα είναι πλέον δυνατή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Επιτροπή θα είναι ακόμη σε 

θέση να λαμβάνει πληροφορίες βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού 

συγκεντρώσεων. 

Συνέχιση της ισχύος των αποφάσεων της Επιτροπής βάσει του κανονισμού 

συγκεντρώσεων μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισμού συγκεντρώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για την επιβολή όρων και υποχρεώσεων) 

εξακολουθούν να ισχύουν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Για 

λόγους σαφήνειας, δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των αποφάσεων που 

αφορούν τις επιπτώσεις μιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στο επίπεδο του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στο εσωτερικό οποιουδήποτε από τα 

εναπομένοντα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, και των αποφάσεων της Επιτροπής που 

αφορούν τις επιπτώσεις μιας συγκέντρωσης στις εθνικές ή υποεθνικές αγορές του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση θα εξακολουθήσει καταρχήν να ισχύει και στις 
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περιπτώσεις όπου οι δεσμεύσεις αφορούν ζήτημα ανταγωνισμού το οποίο επηρεάζει 

μόνο μια εθνική ή υποεθνική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
18

.   

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέρη μπορούν, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητούν από την Επιτροπή να άρει, να 

τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει ορισμένες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της 

τυποποιημένης ρήτρας επανεξέτασης, που συνήθως περιλαμβάνεται στις 

δεσμεύσεις
19

. Τα αιτήματα μπορούν να θεωρούνται βάσιμα όταν οι εν λόγω 

δεσμεύσεις αφορούν θέματα ανταγωνισμού στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου 

μόνο (ή σε αγορές που περιλαμβάνουν μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και τρίτη χώρα). 

Οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής θα είναι 

διαθέσιμες για καθοδήγηση σε επιμέρους υποθέσεις.  

 

Στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ 

(http://ec.europa.eu/competition/index_en.html) παρέχονται συμπληρωματικές 

πληροφορίες. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον 

είναι αναγκαίο.   

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
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  Πράγματι, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης, η Επιτροπή είχε αρμοδιότητα και, ως εκ τούτου, η 

υποχρέωσή της να αναζητήσει λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανταγωνισμού στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ενώ η εθνική αρχή ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε αρμοδιότητα να το 

πράξει, εξακολουθεί να ισχύει.  

19
  Βλ. ενότητα ΣΤ — Η ρήτρα επανεξέτασης του υποδείγματος κειμένου της Επιτροπής για δέσμευση 

εκποίησης, που διατίθεται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html.    

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html
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