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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0130/2007 af Georgios Floras, græsk statsborger, for 
boghandelen "Floras Kosmos", om den græske konkurrencekommission og 
det græske marked for bøger på fremmedsprog

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den græske konkurrencekommission ikke har taget retningslinierne i 
Rådets forordning nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 
og 82 til efterretning. I henhold til denne forordning skal der på basis af en decentraliseret 
anvendelse af konkurrencereglerne og en skærpet efterfølgende kontrol sikres en 
formindskelse af Kommissionen arbejdsbyrde, idet de nationale myndigheder og domstole i 
højere grad inddrages i håndhævelsen af konkurrencereglerne, samtidig med at der sikres en
ensartet anvendelse af disse. Andrageren henviser i den forbindelse mere specifikt til det
græske marked for bøger på fremmedsprog, som kendetegnes af aftaler om eksklusiv 
markedsføring og udelukkelse af konkurrence. I lyset af denne mangel på indgriben og 
efterlevelse af forordningens retningslinier fra den græske konkurrencekommissions side 
anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre 
en normalisering af det græske marked for bøger på fremmedsprog.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juni 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

"I. Baggrund
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Andrageren gør medlemmerne af Udvalget for Andragender opmærksom på en undersøgelse, 
som den græske konkurrencemyndighed har indledt om engrossalg og distribution af bøger på 
fremmedsprog i Grækenland. Andrageren sætter store proceduremæssige og materielle 
spørgsmålstegn ved denne undersøgelse, som er indledt på grundlag af hans klage. Endvidere 
hævder han, at visse udviklinger i den græske konkurrencemyndighed har ført til, at 
myndigheden fungerer dårligt og forholder sig passivt, hvilket kan underminere fordelene ved 
det fælles marked for græske og europæiske borgere.

Andrageren anmoder udvalget om på et af de kommende møder at få lejlighed til personligt at 
forklare sagen nærmere.

II. Kommissionens bemærkninger

1) Undersøgelse indledt af den græske konkurrencemyndighed om engrossalg og distribution 
af bøger på fremmedsprog i Grækenland

På grundlag af en klage indgivet af boghandelen Kosmos Floras Bookshop Ltd. i marts 2003 
indledte den græske konkurrencemyndighed en undersøgelse på markedet for engroshandel 
og distribution af bøger på fremmedsprog i Grækenland for at finde ud af, om der var tale om 
overtrædelse af de græske konkurrenceregler og af EF-traktatens artikel 81 og 82. Efter det 
nationale søgsmål, der blev anlagt mod den tidligere generaldirektør for den græske 
konkurrencemyndighed i september 2006, besluttede de nationale myndigheder at tage 
igangværende undersøgelser op igen, herunder ovennævnte. I maj 2007 fandt en høring i 
denne sag sted, hvor parterne blev opfordret til at fremkomme med deres synspunkter.

2) Ordning med parallel kompetence mellem Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 821 har Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder 
parallel kompetence og anvender Fællesskabets konkurrenceregler i nært samarbejde, nemlig 
inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk. Netværket tilstræber bl.a. at 
sikre en effektiv arbejdsdeling mellem deltagerne og en effektiv og ensartet anvendelse af 
Fællesskabets konkurrenceregler2. 

Samtidig har de enkelte deltagere i netværket skønsmæssige beføjelser til at afgøre, om de vil 
undersøge en sag eller ej. En myndighed, der har indledt en sag, vil normalt fortsat behandle 
sagen, indtil proceduren er afsluttet, medmindre sagen omfordeles på et tidligt tidspunkt. Den 
enkelte nationale konkurrencemyndighed forbliver også fuldt ud ansvarlig for, at de sager, 
den behandler, behandles korrekt. Enhver påstået krænkelse af proceduremæssige rettigheder 
bør derfor følges op inden for rammerne af de relevante nationale proceduremæssige rammer.

Selv om Kommissionen fortsat har beføjelse til at indlede en procedure, hvorved de nationale 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens 
artikel 81 og 82, EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25.
2 Se Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder, EUT C 101 af 
27.4.2004, s.45-53.
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konkurrencemyndigheder mister deres kompetence (artikel 11, stk. 6, i forordning nr. 1/2003), 
indeholder forordningen ingen bestemmelser om, at denne beføjelse udøves, når en part i en 
sag anmoder derom. Dette ville skabe risiko for gentagelse af den ineffektivitet og 
overlapning, der eksisterede i det tidligere indberetningssystem, som blev afskaffet med 
forordning nr. 1/2003. 

3) Kontakt mellem Kommissionen og andrageren

Kommissionens tjenestegrene er blevet kontaktet af andrageren i denne sag, og der blev holdt 
et møde med ham i april i år. Kommissionen noterede sig alle andragerens oplysninger og 
bekymringer og sendte et brev til ham den 28. juni 2007. 

Samtidig informerede Kommissionens tjenestegrene den græske konkurrencemyndighed om 
kontakten med andrageren og de bekymringer, han havde givet udtryk for.

IV. Konklusioner

Efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning nr. 1/2003 den 1. maj 2004 har Kommissionen og 
de nationale konkurrencemyndigheder haft parallel kompetence og anvender Fællesskabets 
konkurrenceregler i nært samarbejde. Den enkelte nationale konkurrencemyndighed er fuldt 
ud ansvarlig for, at de sager, den behandler, behandles korrekt. Forordning nr. 1/2003 
indeholder ingen bestemmelser om, at Kommissionens beføjelse til at indlede en procedure i 
henhold til artikel 11, stk. 6, udøves, når en part i en sag anmoder derom. 

Kommissionens tjenestegrene har informeret andrageren herom og har samtidig informeret 
den græske konkurrencemyndighed om andragerens oplysninger.
"

4. Kommissionens svar, modtaget den 21. oktober 2008.

I fortsættelse af sin tidligere meddelelse og drøftelsen i Europa-Parlamentets Udvalg for
Andragender i januar 2008 har Kommissionen undersøgt det materiale, som andrageren 
efterfølgende har fremsendt, i hvilket han gentager sine bekymringer over den græske 
konkurrencemyndigheds bemanding, som ifølge ham er skyld i den langsomme behandling af 
hans klage over det græske marked for bøger til fremmedsprogsundervisning.

Kommissionen fandt ingen nye oplysninger i det supplerende materiale og kan derfor kun 
henvise til sit første svar til Udvalget for Andragender i september 2007. Arbejdsdelingen 
mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder ved anvendelse af artikel 81 
og 82 EF blev behørigt forklaret i dette svar.

I øjeblikket viderefører den græske konkurrencemyndighed aktivt proceduren vedrørende 
denne sag. Andrageren forbindes med disse procedurer i overensstemmelse med de gældende 
græske procedureregler. Kommissionen har ikke ret til at fremlægge oplysninger om 
igangværende undersøgelser, som foretages af nationale konkurrencemyndigheder."
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