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Aihe: Vetoomus 130/2007, Georgios Floras, Kreikan kansalainen, (Floras Kosmos 
-kirjakaupan puolesta,) Kreikan kilpailukomiteasta ja vieraskielisen 
kirjallisuuden markkinoista Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan kilpailukomitea ei ole noudattanut 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1/2003 sisältyviä ohjeita. Asetuksella pyritään 
keventämään komission työtaakkaa hajauttamalla kilpailusääntöjen soveltamista ja 
tiukentamalla jälkikäteen suoritettavia tarkastuksia sekä lisäämällä kansallisten viranomaisten 
ja tuomioistuinten osallistumista kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon samalla kun 
varmistetaan sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen. Vetoomuksen esittäjä valittaa 
erityisesti Kreikan vieraskielisen kirjallisuuden markkinoista, joille on ominaista 
yksinmyyntisopimusten tekeminen ja kilpailun eliminoiminen. Koska Kreikan 
kilpailukomitea ei ole puuttunut asiaan eikä noudattanut neuvoston asetukseen sisältyviä 
ohjeita, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin sen 
varmistamiseksi, että Kreikan vieraskielisen kirjallisuuden markkinat yhdenmukaistetaan 
vaadittujen normien ja sääntöjen kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. kesäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007.

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä haluaa kiinnittää vetoomusvaliokunnan jäsenten huomion Kreikan 
kilpailuviranomaisen käynnistämään tutkintaan, joka liittyy vieraskielisten kirjojen 
tukkumyyntiin ja levittämiseen Kreikassa. Hän nostaa esille vakavia menettelytapoihin 
liittyviä ja muita olennaisia ongelmia kyseisessä tutkinnassa, joka käynnistettiin hänen 
kantelunsa perusteella. Lisäksi hän väittää, että Kreikan kilpailuviranomaisen sisäinen kehitys 
on johtanut häiriöihin viranomaisen toiminnassa sekä sen toimimattomuuteen. Tämä saattaa 
heikentää yhtenäismarkkinoiden hyötyä Kreikan ja Euroopan kansalaisille.

Vetoomuksen esittäjä pyytää tilaisuutta selvittää henkilökohtaisesti tapauksen yksityiskohdat 
jossakin vetoomusvaliokunnan tulevista kokouksista.

II. Vetoomusta koskevat komission huomiot

1) Kreikan kilpailuviranomaisen käynnistämä tutkinta vieraskielisten kirjojen tukkumyynnistä 
ja levittämisestä Kreikassa

Kirjakauppa Kosmos Floras Bookshop Ltd. esitti maaliskuussa 2003 kantelun, jonka 
perusteella Kreikan kilpailuviranomainen käynnisti tutkinnan vieraskielisten kirjojen 
tukkumyynnistä ja levittämisestä Kreikassa selvittääkseen, rikotaanko kyseisillä toimilla 
mahdollisesti Kreikan kilpailusääntöjä ja EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa. 
Kreikan kilpailuviranomaisen entistä pääjohtajaa vastaan syyskuussa 2006 nostetun 
kansallisen kanteen seurauksena kansalliset viranomaiset päättivät käydä uudelleen läpi 
vireillä olevat tutkinnat, mukaan lukien käsiteltävänä oleva tutkinta. Toukokuussa 2007 
tapauksesta järjestettiin kuuleminen, jossa osapuolia pyydettiin esittämään kantansa.

2) Komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten rinnakkaisen toimivallan järjestelmä

EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen 
täytäntöönpanosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/20031 mukaan Euroopan 
komissiolla ja kansallisilla kilpailuviranomaisilla on rinnakkainen toimivalta ja ne soveltavat 
EY:n kilpailusääntöjä tiiviissä yhteistyössä ja erityisesti EU:n kilpailuviranomaisten 
verkoston puitteissa. Verkoston tavoitteena on muun muassa taata tehokas työnjako jäsenten 
välillä ja samalla soveltaa EY:n kilpailusääntöjä tehokkaasti ja johdonmukaisesti2.
Samalla on kunkin verkoston jäsenen päätettävissä, järjestetäänkö tapauksista tutkinta. 
Tapauksen alkuun saattanut viranomainen tavallisesti jatkaa tapauksen parissa käsittelyn 
loppuun saakka, ellei sitä alkuvaiheessa siirretä toiselle taholle. Jokaisella kansallisella 
kilpailuviranomaisella on myös täysi vastuu taata asianmukainen oikeudenkäynti 
käsittelemilleen tapauksille. Tämän vuoksi kaikkiin oikeudenkäyntiä koskevien oikeuksien 
rikkomuksiin on sovellettava asianmukaisia kansallisia menettelyjä.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 

82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25.
2 Katso komission tiedonanto yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa, EUVL C 101, 27.4.2004, s.45–53.
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Komissiolla on toimivalta aloittaa menettely, minkä tapahtuessa jäsenvaltioiden 
kilpailuviranomaiset menettävät toimivaltansa (asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 
6 kohta). Asetuksessa ei kuitenkaan ole mainintaa, että tätä komission toimivaltaa 
käytettäisiin oikeustapauksessa asianomaisena olevan pyynnöstä. Mikäli tämä olisi 
mahdollista, ongelmana saattaisi olla asetuksella (EY) N:o 1/2003 lakkautetun edellisen 
ilmoitusjärjestelmän tehottomuuksien ja päällekkäisyyksien toistaminen.

3) Komission ja vetoomuksen esittäjän välinen yhteydenpito

Vetoomuksen esittäjä on ottanut yhteyttä komission osastoihin, ja hänen kanssaan järjestettiin 
tapaaminen huhtikuussa 2007. Komissio pani merkille vetoomuksen esittäjän esitykset ja 
huolenaiheet ja lähetti tälle kirjeen 28. kesäkuuta 2007.

Samaan aikaan komission osastot ilmoittivat Kreikan kilpailuviranomaiselle yhteydenpidosta 
vetoomuksen esittäjän kanssa ja tämän esiin tuomista huolenaiheista.

IV. Johtopäätökset

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 astuttua voimaan 1. toukokuuta 2004 Euroopan 
komissiolla ja kansallisilla kilpailuviranomaisilla on ollut rinnakkainen toimivalta ja ne ovat 
soveltaneet EY:n kilpailusääntöjä tiiviissä yhteistyössä. Jokaisella kansallisella 
kilpailuviranomaisella on täysi vastuu taata asianmukainen oikeudenkäynti käsittelemilleen 
tapauksille. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 ei säädetä, että komission toimivaltaa aloittaa 
menettely 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti käytettäisiin oikeustapauksessa asianomaisena 
olevan pyynnöstä.

Komission osastot ovat ilmoittaneet vetoomuksen esittäjälle johtopäätöksensä. Samalla ne 
ovat tiedottaneet Kreikan kilpailuviranomaiselle vetoomuksen esittäjän kannoista.

4. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008

Aiemman ilmoituksensa ja Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnassa tammikuussa 2008 
käymänsä keskustelun johdosta komissio on tutkinut vetoomuksen esittäjän myöhemmin 
toimittaman materiaalin, jossa tämä toistaa huolensa Kreikan kilpailuviranomaisen 
henkilöstörakenteesta ja jonka syyksi hän lukee Kreikan kansallisten markkinoiden 
vieraskielisiä oppikirjoja koskevan kantelunsa hitaan käsittelyn.

Komissio ei löytänyt lisämateriaalista mitään uusia tosiseikkoja ja voi siksi ainoastaan viitata 
vetoomusvaliokunnalle syyskuussa 2007 antamaansa alkuperäiseen vastaukseen, jossa 
työnjako Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten kesken EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa soveltaen selvitettiin asianmukaisesti.

Kreikan kilpailuviranomainen jatkaa parhaillaan aktiivisesti tapauksen käsittelyä. Kreikan 
sovellettavien menettelysääntöjen mukaisesti vetoomuksen esittäjä on näissä menettelyissä 
mukana. Komissiolla ei ole oikeutta antaa mitään kansallisten kilpailuviranomaisten 
suorittamia tutkimuksia koskevia tietoja.
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