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Betreft: Verzoekschrift 0130/2007, ingediend door Georgios Floras (Griekse 
nationaliteit), namens “Floras Kosmos”, over de Griekse Commissie 
mededinging en de Griekse markt voor buitenlandstalige boeken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de Griekse Commissie mededinging geen rekening heeft gehouden 
met de richtlijnen in Verordening 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de 
uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. Deze 
verordening is gericht op het verminderen van de werklast van de Commissie door 
mededingingsregels gedecentraliseerd toe te passen en strengere daaropvolgende inspecties te 
verrichten, door de nationale autoriteiten en de rechtbanken nauwer te betrekken bij de 
tenuitvoerlegging van de mededingingsregels en er tegelijkertijd voor te zorgen dat deze 
regels eenvormig worden toegepast. In dit verband verwijst indiener in het bijzonder naar de 
Griekse markt voor buitenlandstalige boeken, die wordt gekenmerkt door exclusieve 
marketingovereenkomsten en uitsluiting van mededinging. Aangezien de Griekse Commissie 
mededinging heeft verzaakt tussenbeide te komen en de richtlijnen van de verordening toe te 
passen, verzoekt indiener het Europees Parlement om maatregelen te nemen die ervoor zorgen 
dat de Griekse markt voor buitenlandstalige boeken voldoet aan de vereiste normen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juni 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007.

I. Achtergrond
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Indiener wijst de leden van de Commissie verzoekschriften op een onderzoek dat de Griekse 
mededingingsautoriteit is begonnen naar de groothandel in en distributie van buitenlandstalige 
boeken in Griekenland. Indiener uit ernstige bezwaren ten aanzien van procedurele kwesties 
en de inhoud van dit onderzoek, dat naar aanleiding van zijn klacht is ingeleid. Tevens 
beweert hij dat bepaalde ontwikkelingen binnen de Griekse mededingingsautoriteit ertoe 
hebben geleid dat deze slecht functioneert en haar werk niet doet, waardoor de voordelen van 
de interne markt voor Griekse en Europese burgers zouden worden ondergraven.

Indiener verzoekt de commissie hem de gelegenheid te geven de bijzonderheden in een van de 
aanstaande vergaderingen persoonlijk uit te leggen.

II. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

1) Door Griekse mededingingsautoriteit gestart onderzoek naar de groothandel in en 
distributie van buitenlandstalige boeken in Griekenland

Naar aanleiding van een klacht die Kosmos Floras Bookshop Ltd. in maart 2003 indiende, 
startte de Griekse mededingingsautoriteit een onderzoek naar de groothandel in en distributie 
van buitenlandstalige boeken in Griekenland, wegens een mogelijke overtreding van Griekse 
mededingingsvoorschriften en de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag. Na afloop van een 
nationale procedure die in september 2006 tegen de voormalige directeur-generaal van de 
Griekse mededingingsautoriteit was ingeleid, besloten de nationale autoriteiten lopende 
onderzoeken, waaronder het onderzoek in kwestie, op eventuele fouten te controleren. In mei 
2007 vond in deze zaak een hoorzitting plaats waarbij de partijen hun argumenten naar voren 
konden brengen.

2) Stelsel van parallelle bevoegdheden van Commissie en nationale mededingingsautoriteiten

Ingevolge Verordening nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag1 hebben de Europese 
Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten parallelle bevoegdheden en passen zij de 
communautaire mededingingsregels in nauwe samenwerking toe, namelijk in het kader van 
het Europese mededingingsnetwerk. Dit netwerk moet onder andere zorgen voor een 
efficiënte taakverdeling tussen de leden en voor een doeltreffende en coherente toepassing 
van de communautaire mededingingsregels2. 
Tegelijkertijd behoudt elk lid van het netwerk ten volle de discretionaire bevoegdheid om te 
beslissen een zaak al dan niet te onderzoeken. Een autoriteit die een zaak in behandeling heeft 
genomen, zal deze in de regel verder behandelen tot het einde van de procedure, tenzij de 
zaak in een vroeg stadium wordt doorverwezen. Elke nationale mededingingsautoriteit is 
verder ten volle verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de zaken die ze in 
behandeling heeft. Het instellen van een klacht c.q. vordering wegens schending van 
procedurele rechten moet derhalve binnen het toepasselijke nationale procedurele kader 
gebeuren.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 

mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, PB L 1 van 4.1.2003, blz.1.
2 Zie de Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van 

mededingingsautoriteiten, PB C 101 van 27.4.2004, blz. 45.
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Ofschoon de Commissie bevoegd blijft een procedure te beginnen die tot gevolg heeft dat de 
bevoegdheid van de nationale mededingingsautoriteit eindigt (art. 11, lid 6, van Verordening 
nr. 1/2003), voorziet de verordening niet in de mogelijkheid dat deze bevoegdheid wordt 
uitgeoefend op verzoek van een partij in de zaak. Als die mogelijkheid wel zou bestaan, zou 
opnieuw het risico van inefficiëntie en overlappingen ontstaan zoals dat bestond bij het vorige 
kennisgevingssysteem, dat bij Verordening nr. 1/2003 werd afgeschaft.

3) Contacten tussen Commissie en indiener

Indiener heeft voor deze zaak contact gezocht met de Commissiediensten. In april van dit jaar 
vond een bijeenkomst plaats, waarbij de Commissie kennis nam van de opvattingen van 
indiener en de zorgen die hij had. Op 28 juni 2007 schreef de Commissie hem een brief. 

Tegelijkertijd stelden de Commissiediensten de Griekse mededingingsautoriteit in kennis van 
de contacten met indiener en de zorgen die hij had geuit.

IV. Conclusies

Sinds de inwerkingtreding van Verordening nr. 1/2003 van de Raad op 1 mei 2004 hebben de 
Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten parallelle bevoegdheden en 
passen ze de communautaire mededingingsregels in nauwe samenwerking toe. Elke nationale 
mededingingsautoriteit is ten volle verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de 
zaken die ze in behandeling heeft. Verordening 1/2003 voorziet niet in de mogelijkheid dat de 
bevoegdheid van de Commissie om krachtens artikel 11, lid 6, een procedure in te leiden, 
wordt uitgeoefend op verzoek van een partij in de zaak. 

De Commissiediensten hebben indiener dienovereenkomstig geïnformeerd en tegelijkertijd de 
Griekse mededingingsautoriteit in kennis gesteld van diens opvattingen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

In aansluiting op haar eerdere mededeling en de discussie in de Commissie verzoekschriften 
van het Europees Parlement in januari 2008, heeft de Commissie het nadien door indiener 
verstrekte materiaal onderzocht. Hij uit hierin opnieuw zijn bezorgdheid over het personeel 
van de Griekse mededingingsautoriteit, die hij verantwoordelijk acht voor de trage 
behandeling van zijn klacht met betrekking tot de Griekse nationale markt voor 
buitenlandstalige leerboeken.

De Commissie heeft in het aanvullend materiaal geen nieuwe feiten ontdekt en kan daarom 
slechts verwijzen naar haar eerste antwoord aan de Commissie verzoekschriften in september 
2007. In dat antwoord wordt naar behoren uitleg gegeven over de taakverdeling tussen de 
Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten bij de uitvoering van artikel 81 
en 82.

De Griekse mededingingsautoriteit gaat momenteel actief door met haar procedures in deze 
zaak. Indiener is in overeenstemming met de toepasselijke Griekse procedurele regels bij deze 
procedures betrokken. De Commissie is niet bevoegd om informatie te verstrekken over 
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lopende onderzoeken van nationale mededingingsautoriteiten. 
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