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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Τ-310/00 

MCI Inc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ WORLDCOM ΚΑΙ SPRINT 

Χωρίς να λάβει θέση επί της ουσίας της υποθέσεως, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η Επιτροπή δεν 
ήταν αρµόδια να λάβει την απόφαση µετά την εγκατάλειψη του σχεδίου συγκεντρώσεως που της 

είχαν κοινοποιήσει οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις. 

Οι αµερικανικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών WorldCom (υπό τη σηµερινή επωνυµία MCI) 
και Sprint κοινοποίησαν στις 10 Ιανουαρίου 2000 στην Επιτροπή τη συµφωνία διά της οποίας 
είχαν την πρόθεση να συγχωνεύσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Η συγχώνευση 
αυτή επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί µέσω ανταλλαγής µετοχών της Sprint µε µετοχές της 
WorldCom για το ποσό το οποίο είχε εκτιµηθεί αρχικώς σε 127 δισεκατοµµύρια δολάρια 
Ηνωµένων Πολιτειών. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αντιτάχθηκαν στη µελετώµενη συγχώνευση, όπως και οι 
αµερικανικές αρχές περί ανταγωνισµού, εκτιµώντας, παρά τις προταθείσες δεσµεύσεις 
σχετικά µε την εκχώρηση των δραστηριοτήτων της Sprint στο ∆ιαδίκτυο, ότι η εν λόγω 
πράξη συγκεντρώσεως είχε κοινοτική διάσταση και θα ελάµβανε τη µορφή δεσπόζουσας 
θέσεως ή θα ενίσχυε τη δεσπόζουσα θέση της WorldCom στην αγορά της «συνδετικότητας 
του ∆ιαδικτύου του πλέον υψηλού επιπέδου», καθώς και στην αγορά των παγκοσµίων 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Ο Mario Monti, Ευρωπαίος Επίτροπος επιφορτισµένος µε τις υποθέσεις ανταγωνισµού, 
συνάντησε στις 26 Ιουνίου 2000 στην Ουάσινγκτον (Ηνωµένες Πολιτείες) εκπροσώπους του 
US Department of Justice. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου που ακολούθησε την εν 
λόγω σύσκεψη, δήλωσε ότι είχε την πρόθεση να προτείνει στην Επιτροπή την απαγόρευση 
της επίδικης συγκεντρώσεως. 

Οι WorldCom και Sprint δήλωσαν στις 27 Ιουνίου 2000 στην Επιτροπή ότι ανακαλούσαν την 
κοινοποίησή τους και δεν είχαν πλέον την πρόθεση να εφαρµόσουν το σχέδιο 
συγκεντρώσεως υπό την υποβληθείσα µε την κοινοποίηση µορφή. 



Η Επιτροπή, πάντως, εξέδωσε στις 28 Ιουνίου 2000 την απόφασή της µε την οποία κήρυσσε  
τη συγκέντρωση ασυµβίβαστη προς το κοινοτικό δίκαιο 1. Θεώρησε κατ� ουσίαν ότι η από 27 
Ιουνίου 2000 ανακοίνωση των οικείων επιχειρήσεων δεν συνιστούσε «τυπική ανάκληση της 
συµφωνίας περί συγχωνεύσεως» η οποία είχε κοινοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2000. 

Η WorldCom άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου προσφυγή κατά της αποφάσεως της 
Επιτροπής. 

Η διαδικασία ανεστάλη εν συνεχεία των εξελίξεων που οδήγησαν στην υπαγωγή της 
WorldCom στις περί προστασίας διατάξεις του αµερικανικού κώδικα περί πτωχεύσεων 
(συµβάν αποκαλούµενο «Κεφάλαιο 11»). Επανελήφθη µετά την έγκριση εκ µέρους των 
αρµοδίων αµερικανικών δικαστηρίων της δικαστικής εξυγιάνσεως της WorldCom. 

Η αρµοδιότητα της Επιτροπής να εκδώσει την απόφαση: 

Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η από 27 Ιουνίου 2000 κοινοποίηση των WorldCom και 
Sprint προς την Επιτροπή δεν αφορούσε την κατ� αρχήν εγκατάλειψη κάθε ιδέας ή σχεδίου 
συγκεντρώσεως αλλ� απλώς την εγκατάλειψη του σχεδίου «υπό τη µορφή που απαντά στην 
κοινοποίηση», ήτοι υπό τη µορφή στην οποία αναφερόταν η κοινοποιηθείσα συµφωνία περί 
συγχωνεύσεως. Πράγµατι, τα ανακοινωθέντα Τύπου που εξέδωσαν αυθηµερόν στις 
Ηνωµένες Πολιτείες οι δύο επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι WorldCom και Sprint 
διατηρούσαν ακόµη κατά την ως άνω ηµεροµηνία κάποιες ελπίδες συγχωνεύσεως των 
δραστηριοτήτων τους υπό τη µία ή την άλλη µορφή. Στην πραγµατικότητα, µόλις µε 
ανακοίνωση Τύπου της 13ης Ιουλίου 2000 οι επιχειρήσεις ανήγγειλαν την οριστική 
παραίτησή τους από τη µελετώµενη συγκέντρωση. 

Εντούτοις, το Πρωτοδικείο προσθέτει ότι δεν αρκεί δύο επιχειρήσεις να µελετούν τη 
συγχώνευσή τους (ή να εξακολουθούν να µελετούν τη συγχώνευσή τους) ώστε να συντρέχει 
(ή να υφίσταται) ipso facto µεταξύ τους τυπικώς έγκυρη συµφωνία συγκεντρώσεως, 
δυνάµενη να αποτελέσει αντικείµενο αποφάσεως της Επιτροπής. Η αρµοδιότητα της 
Επιτροπής δεν µπορεί να εδράζεται σε απλές υποκειµενικές προθέσεις των µερών. Όπως 
ακριβώς δεν είναι αρµόδια να απαγορεύει συγκέντρωση πριν από τη σύναψη συµφωνίας περί 
συγκεντρώσεως, οµοίως η Επιτροπή παύει να είναι αρµόδια ευθύς µόλις η εν λόγω συµφωνία 
εγκαταλειφθεί, έστω και αν οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις εξακολουθούσαν τις 
διαπραγµατεύσεις τους µε σκοπό τη σύναψη συµφωνίας «υπό άλλη µορφή». Εποµένως, εν 
προκειµένω, η Επιτροπή όφειλε να διαπιστώσει ότι δεν ήταν πλέον αρµόδια να εκδώσει 
την απόφαση. 

Εν πάση περιπτώσει, το Πρωτοδικείο υπογραµµίζει ότι η πάγια πρακτική της Επιτροπής, 
σύµφωνα µε την οποία αρκείται σε απλή ανάκληση της κοινοποιήσεως εκ µέρους των 
ενδιαφεροµένων µερών προκειµένου να περατώσει, χωρίς την έκδοση αποφάσεως επί της 
ουσίας, διαδικασίες σχετικά µε υπόθεση συγκεντρώσεως, ώθησε τους ενδιαφερόµενους 
κύκλους να πιστέψουν ότι η ανάκληση της κοινοποιήσεως ισοδυναµούσε για την ίδια στην 
πράξη µε την εγκατάλειψη του σχεδίου συγκεντρώσεως. Υπό τις περιστάσεις αυτές, οι 
WorldCom και Sprint νοµιµοποιούνταν να αναµένουν ότι η από 27 Ιουνίου 2000 
κοινοποίησή τους αρκούσε να επαχθεί τη θέση του φακέλου στο αρχείο σύµφωνα µε την 
προγενέστερη διοικητική πρακτική της Επιτροπής. Κατόπιν αυτού, το Πρωτοδικείο εκτιµά 
ότι η Επιτροπή παραβίασε, τουλάχιστον, τη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των 

                                                 
1  Απόφαση 2003/790/ΕΚ µε την οποία κηρύσσεται ασυµβίβαστη προς την κοινή αγορά και τη Συµφωνία ΕΟΧ 
πράξη συγκεντρώσεως (Υπόθεση COMP/M.1741 � MCI WorldCom/Sprint) (EE 2003, L 300, σ. 1). 



WorldCom και Sprint εκδίδοντας την απόφαση χωρίς να τις ειδοποιήσει προηγουµένως ως 
προς το ότι η κοινοποίησή τους δεν αρκούσε για να οδηγήσει στη θέση του φακέλου στο 
αρχείο. 

Εποµένως, το Πρωτοδικείο ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί αναίρεση, 
περιοριζόµενη στα νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
Πρωτοδικείο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: γαλλική, αγγλική, γερµανική, ισπανική, ιταλική, ελληνική, 
ολλανδική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από την απαγγελία της αποφάσεως διατίθενται στο EbS �Europe by Satellite�, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και 

Επικοινωνίας, 
L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956  

 


