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Tárgy: A Georgios Floras, görög állampolgár által a „Floras Kosmos” könyvesbolt 
nevében benyújtott, 0130/2007. számú petíció a görög versenyjogi 
bizottságról és az idegen nyelvű könyvek görög piacáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög versenyjogi bizottság nem vette figyelembe a 
Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet iránymutatásait. E rendelet csökkenteni kívánja a Bizottságra 
háruló munkaterhet a versenyszabályok decentralizált alkalmazásán és az azt követő 
szigorúbb ellenőrzéseken keresztül, azáltal, hogy még szorosabban bevonja a nemzeti 
hatóságokat és bíróságokat a versenyszabályok végrehajtásába, miközben biztosítja e 
szabályok egységes alkalmazását is. Ebben az összefüggésben a petíció benyújtója külön 
felhívja a figyelmet az idegen nyelvű könyvek görög piacára, amelyet kizárólagos 
forgalmazási megállapodások és a verseny kizárása jellemez. Figyelembe véve a görög 
versenyjogi bizottság mulasztását a beavatkozás és a rendelet iránymutatásainak betartása 
terén, a petíció benyújtója felkéri az Európai Parlamentet olyan intézkedések meghozására, 
amelyek biztosítják, hogy az idegen nyelvű könyvek görög piacát összhangba hozzák a 
megkövetelt előírásokkal.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. június 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. szeptember 21.
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I. Háttér

A petíció benyújtója felhívja a Petíciós Bizottság tagjainak figyelmét a görög versenyjogi 
hatóság által az idegen nyelvű könyvek görögországi nagykereskedelmével és 
forgalmazásával kapcsolatban indított vizsgálatra. A petíció benyújtójának komoly eljárási és 
tartalmi aggályai vannak e vizsgálat tekintetében, amelyet az ő panasza alapján indítottak. 
Ezenfelül azt állítja, hogy a görög versenyjogi hatóságon belül bekövetkezett bizonyos 
fejlemények a hatóság működési zavarához és tétlenségéhez vezettek, ami aláássa az egységes 
piac előnyeit a görög és az európai polgárok számára.

A petíció benyújtója arra kéri a bizottságot, hogy a következő ülések egyikén biztosítsanak 
számára lehetőséget arra, hogy a részleteket személyesen ismertethesse.

II. A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

1) A görög versenyjogi hatóság által az idegen nyelvű könyvek görögországi 
nagykereskedelmével és forgalmazásával kapcsolatban indított eljárás

A görög versenyjogi hatóság a Kosmos Floras Bookshop Ltd. által 2003 márciusában 
benyújtott panasz alapján vizsgálatot indított az idegen nyelvű könyvek görögországi 
nagykereskedelme és forgalmazása piacán, a görög versenyjogi szabályok és az EK-
Szerződés 81. és 82. cikkének lehetséges megsértését illetően. A görög versenyjogi hatóság 
korábbi főigazgatója ellen 2006 szeptemberében indított nemzeti eljárást követően a nemzeti 
hatóságok úgy döntöttek, hogy újravizsgálják a függőben levő vizsgálatokat, beleértve a 
szóban forgó vizsgálatot is. 2007 májusában meghallgatásra került sor az ügyben, amely során 
a feleket felkérték, hogy ismertessék érveiket.

2) A Bizottság és a nemzeti illetékes hatóságok párhuzamos hatásköreinek rendszere

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet1 szerint az Európai Bizottság és a nemzeti versenyjogi hatóságok 
párhuzamos hatáskörrel rendelkeznek, és az EK versenyjogi szabályait szoros 
együttműködésben, nevezetesen az európai versenyjogi hálózat keretében alkalmazzák. E 
hálózat célja többek között, hogy biztosítsa a tagok közötti hatékony munkamegosztást, 
ugyanakkor pedig eredményes és következetes módon alkalmazza az EK versenyjogi 
szabályait2. 
Mindamellett a hálózat minden tagja fenntartja teljes mérlegelési jogkörét annak 
meghatározásakor, hogy kivizsgáljon-e egy ügyet. Az ügyet megkezdő hatóság rendes esetben 
addig foglalkozik az üggyel, amíg az eljárások le nem zárultak, kivéve, ha az ügyet egy korai 
szakaszban máshoz nem utalják. Emellett mindegyik nemzeti versenyjogi hatóság teljes 
körűen felelős az általa kezelt ügyek megfelelő menetének biztosításáért. Az eljárási jogok 
bármilyen állítólagos megsértésével ezért a vonatkozó nemzeti eljárási keretben kell 
                                               
1 A Tanács 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok 

végrehajtásáról. Hivatalos Lap L 1., 2003.1.4., 1–25. o.

2 Lásd a versenyjogi hatóságok hálózata keretében folytatott együttműködésről szóló bizottsági közleményt. 
Hivatalos Lap C 101., 2004.4.27., 45–53. o.
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foglalkozni.

Bár a Bizottság fenntartja azt a hatáskörét, hogy a nemzeti versenyjogi hatóság jogkörének 
megszüntetése érdekében eljárást indítson (az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének 6. bekezdése), 
ez a rendelet nem írja elő, hogy ezt a hatáskör az ügy valamelyik felének kérésére kell 
gyakorolni. Sőt, ez annak kockázatával járna, hogy az 1/2003/EK rendelet által megszüntetett 
korábbi értesítési rendszerben tapasztalt kevéssé hatékony elemeket és átfedéseket ismét 
bevezetnék.

3) Kapcsolattartás a Bizottság és a petíció benyújtója között

A petíció benyújtója ebben az ügyben felvette a Bizottság szolgálataival a kapcsolatot, és ez 
év áprilisában találkozóra került sor közöttük. A Bizottság tudomásul vette a petíció 
benyújtója által előterjesztett dokumentumokat és aggályait, és 2007. június 28-án levelet 
intézett hozzá. 

A Bizottság szolgálatai ezzel egy időben tájékoztatták a görög versenyjogi hatóságot a petíció 
benyújtójával való kapcsolattartásról és az általa felvetett aggályokról.

IV. Következtetések

Az Európai Bizottság és a nemzeti versenyjogi hatóságok az 1/2003/EK tanácsi rendelet 2004. 
május 1-jei hatálybalépése óta párhuzamos hatáskörrel rendelkeznek, és az EK versenyjogi
szabályait szorosan együttműködve alkalmazzák. Mindegyik nemzeti versenyjogi hatóság 
teljes körűen felelős az általa kezelt ügyek megfelelő menetének biztosításáért. A 2003/1/EK 
rendelet nem írja elő, hogy a Bizottságnak arra vonatkozó hatáskörét, hogy a 11. cikk (6) 
bekezdésének megfelelően eljárást indítson, az ügyben érintett valamelyik fél kérésére 
gyakorolnia kell. 

A Bizottság szolgálatai ennek megfelelően tájékoztatták a petíció benyújtóját, és ezzel 
egyidejűleg tájékoztatták a görög versenyjogi hatóságot is a petíció benyújtója által 
előterjesztett dokumentumokról.  

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

Korábbi közleményét, valamint a kérdésnek az Európai Parlament Petíciós Bizottságában 
2008 januárjában történő megvitatását követően a Bizottság megvizsgálta a petíció benyújtója 
által a későbbiekben rendelkezésre bocsátott anyagokat, amelyekben a petíció benyújtója
ismételten aggodalmának ad hangot a görög versenyhatóság személyzetével kapcsolatban, és 
ebben látja az idegennyelv-oktatásra szolgáló könyvek görög nemzeti piacával 
összefüggésben benyújtott panasza lassú elbírálásának okát. 

A Bizottság nem talált új tényeket a kiegészítő dokumentációban, ezért csupán a petíciós 
Bizottságnak 2007 szeptemberében adott első válaszára hivatkozhat. Szóban forgó válaszában 
részletesen kifejtette az Európai Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok hatásköreinek 
megosztását az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása tekintetében.
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Jelenleg a görög versenyhatóság tevékenyen részt vesz az ügyben indított eljárás 
lefolytatásában. A petíció benyújtója az alkalmazandó görög eljárási szabályokkal 
összhangban hozható kapcsolatba az eljárással. A Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, 
hogy tájékoztatást nyújtson a nemzeti versenyhivatalok által folytatott, folyamatban lévő 
vizsgálatokról.
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