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Απόφαση στην υπόθεση T-194/13
United Parcel Service, Inc. κατά Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακυρώνει, λόγω πλημμελούς διαδικασίας, την
απόφαση με την οποία η Επιτροπή δεν ενέκρινε τη συγκέντρωση μεταξύ UPS και
TNT στον τομέα της ταχείας διανομής μικρών δεμάτων
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της UPS στηριζόμενη σε
οικονομετρική ανάλυση η οποία δεν είχε συζητηθεί αυτή καθαυτή κατά τη διοικητική διαδικασία
Η αμερικανική εταιρία United Parcel Service («UPS») και η ολλανδική εταιρία TNT Express
(«TNT») δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών
μεταφορών και διαχειριστικής υποστηρίξεως. Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), οι UPS
και TNT – όπως και η αμερικανική εταιρία FedEx και η γερμανική εταιρία DHL – είναι παρούσες
στις αγορές διεθνών υπηρεσιών ταχείας διανομής μικρών δεμάτων (υπηρεσίες για τις οποίες ο
φορέας παροχής υπηρεσιών αναλαμβάνει την εντός μίας ημέρας διανομή μικρών δεμάτων σε άλλη
χώρα).
Το 2012, η UPS κοινοποίησε στην Επιτροπή το σχέδιό της περί αποκτήσεως της TNT κατ’
εφαρμογήν του κανονισμού περί συγκεντρώσεων1. Με απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 20132, η
Επιτροπή δεν ενέκρινε το σχέδιο αποκτήσεως της TNT από την UPS. Κατ’ ουσίαν, εκτιμούσε ότι
αυτή η εξαγορά θα οδηγούσε σε περιορισμό του ανταγωνισμού σε 15 κράτη μέλη όσον αφορά την
ταχεία διανομή μικρών δεμάτων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτά τα κράτη μέλη, η
απόκτηση επρόκειτο να μειώσει σε τρεις, ή και μόνον σε δύο, τους μεγάλους φορείς παροχής
υπηρεσιών στην αγορά αυτή, καθιστώντας ορισμένες φορές την DHL ως μόνη εναλλακτική
επιλογή της UPS. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Επιτροπή, η συγκέντρωση θα ήταν κατά πάσα
πιθανότητα επιζήμια για τους πελάτες λόγω της αυξήσεως των τιμών που θα επέφερε.
Η UPS άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα
την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής.
Με σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται την προσφυγή και ακυρώνει την
απόφαση της Επιτροπής.
Το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας και δη η αρχή της κατ’
αντιπαράθεση συζητήσεως επιβάλλουν να παρέχεται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, κατά τη
διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας, η δυνατότητα να καταστήσει λυσιτελώς γνωστή την άποψή
της σχετικά με το υποστατό και τον κρίσιμο χαρακτήρα των πραγματικών περιστατικών και
περιστάσεων των οποίων γίνεται επίκληση καθώς και σχετικά με τα έγγραφα που έλαβε υπόψη της
η Επιτροπή προς στήριξη των ισχυρισμών της.
Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η οικονομετρική ανάλυση την οποία χρησιμοποίησε η
Επιτροπή στην απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2013 στηριζόταν σε μοντέλο διαφορετικό από
εκείνο που συζητήθηκε κατ’ αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή επέφερε μη αμελητέες τροποποιήσεις στις αναλύσεις που είχαν
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προηγουμένως συζητηθεί με την UPS. Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων αυτών, η
Επιτροπή όφειλε να κοινοποιήσει στην UPS το τελικό μοντέλο της οικονομετρικής αναλύσεως πριν
από την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως. Παραλείποντας να το πράξει, η Επιτροπή
προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας της UPS.
Εκτιμώντας ότι η UPS θα μπορούσε, κατά τη διοικητική διαδικασία, να διασφαλίσει καλύτερα την
άμυνά της αν είχε στη διάθεσή της, πριν από την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως, την
τελική μορφή της οικονομετρικής αναλύσεως την οποία ενέκρινε η Επιτροπή, το Γενικό
Δικαστήριο ακυρώνει στο σύνολό της την απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2013 χωρίς να
εξετάσει τους λοιπούς προβαλλόμενους από την UPS λόγους.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε
νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της.
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η προσφυγή ακυρώσεως αποσκοπεί στην ακύρωση πράξεων των οργάνων της Ένωσης που
αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη, τα όργανα της Ένωσης
και οι ιδιώτες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού
Δικαστηρίου. Αν η προσφυγή είναι βάσιμη, η πράξη ακυρώνεται Το καθού όργανο της Ένωσης οφείλει να
καλύψει το ενδεχόμενο κενό δικαίου που δημιουργεί η ακύρωση της πράξεως.
Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό
Δικαστήριο
Το πλήρες κείμενο της αποφάσεως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία
δημοσιεύσεώς της
Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582
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