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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0130/2007, ingiven av Georgios Floras (grekisk medborgare) (för 
bokhandeln Floras Kosmos), om den grekiska konkurrenskommittén och den 
grekiska marknaden för böcker på utländska språk

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den grekiska konkurrenskommittén inte har beaktat riktlinjerna i 
rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 
i fördraget. Syftet med förordningen är att minska kommissionens arbetsbelastning genom att 
decentralisera tillämpningen av konkurrensreglerna och införa en mer stringent efterföljande 
inspektion genom att i högre grad engagera de nationella myndigheterna och domstolarna i att 
noga övervaka genomförandet av konkurrensreglerna samtidigt som man ser till att reglerna 
tillämpas på ett enhetligt sätt. I detta sammanhang hänvisar framställaren särskilt till den 
grekiska marknaden för böcker på främmande språk, som kännetecknas av exklusiva 
försäljningsavtal och uteslutande av konkurrens. På grund av den grekiska 
konkurrenskommitténs underlåtenhet att ingripa och följa riktlinjerna i förordningen ber 
framställaren att Europaparlamentet ska vidta åtgärder för att se till att den grekiska 
marknaden för böcker på främmande språk överensstämmer med de uppställda kraven.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 4 juni 2007. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 21 september 2007

I. Bakgrund

Framställaren uppmärksammar ledamöterna i utskottet för framställningar på en utredning 
som den grekiska konkurrensmyndigheten har inlett om grossisthandel och distribution av 
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böcker på främmande språk i Grekland. Framställaren har allvarliga farhågor vad gäller 
förfarandena och innehållet i den utredning som har inletts med anledning av hans klagomål. 
Vidare vidhåller han att vissa händelser inom den grekiska konkurrensmyndigheten har lett 
till att myndigheten fungerar dåligt och är passiv, vilket kan äventyra fördelarna med den inre 
marknaden för grekiska och EU:s medborgare.

Framställaren ber utskottet att personligen förklara de närmare omständigheterna vid något av 
utskottets kommande sammanträden.

II. Kommissionens kommentarer till framställningen

1) Den utredning som den grekiska konkurrensmyndigheten inlett om grossisthandel med och 
distribution av böcker på utländska språk i Grekland

Med anledning av de klagomål som framförts av Kosmos Floras Bookshop Ltd i mars 2003 
inledde den grekiska konkurrensmyndigheten en utredning om marknaden för grossisthandel 
med och distribution av böcker på främmande språk i Grekland för att avgöra om det 
eventuellt förelåg en överträdelse av de grekiska konkurrensreglerna och artiklarna 81 och 82 
i EG-fördraget. Efter att en nationell talan i september 2006 inletts mot den tidigare 
generaldirektören för den grekiska konkurrensmyndigheten beslöt de nationella 
myndigheterna att ompröva pågående utredningar, inbegripet den här berörda utredningen. I 
maj 2007 ägde en utfrågning rum i ärendet där parterna inbjöds att lägga fram sina argument.

2) Systemet med parallell behörighet för kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna

Enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget1 har Europeiska kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna parallell behörighet och tillämpar EG:s konkurrensregler i nära 
samarbete inom ramen för Europeiska konkurrensnätverket. Syftet med nätverket är bland 
annat att uppnå en effektiv arbetsfördelning mellan medlemmarna samtidigt som 
EG:s konkurrensregler tillämpas på ett effektivt och enhetligt sätt.2

Samtidigt behåller varje nätverksmedlem full frihet att besluta om den ska utreda ett ärende 
eller inte. En myndighet som har inlett en utredning i ett ärende fortsätter normalt att 
handlägga ärendet tills det slutförts, om inte ärendet omfördelats på ett tidigt stadium. Varje 
nationell konkurrensmyndighet förblir också fullt ansvarig för handläggningen av de ärenden 
som de handlägger. Talan om alla påstådda brott mot förfaranderättigheterna bör därför 
väckas inom ramen för det berörda nationella processuella regelverket.

Kommissionen behåller behörigheten att inleda förfaranden och i sådana fall upphör de 
nationella myndigheternas behörighet (artikel 11.6 i förordning nr 1/2003), men det föreskrivs 
inte i förordningen att den rätten ska utövas på begäran av en part i ett ärende. Det skulle i 

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT L 1, 4.1.2003, s. 1–25.
2 Se kommissionens meddelande om nätverket för konkurrensmyndigheter, EUT C 101, 27.4.2004, s. 45–53.



CM\749964SV.doc 3/3 PE396.378v02-00

SV

själva verket riskera att återinföra den ineffektivitet och de överlappningar som fanns i det 
tidigare anmälningssystem som avskaffades genom förordning nr 1/2003.

3) Kontakter mellan kommissionen och framställaren

Kommissionens avdelningar har kontaktats av framställaren i ärendet och ett möte hölls med 
honom i april i år. Kommissionen noterade de uppfattningar och farhågor som framställaren 
framförde och skickade en skrivelse till honom den 28 juni 2007. 

Samtidigt informerade kommissionens avdelningar den grekiska konkurrensmyndigheten om 
kontakterna med framställaren och de farhågor han framfört.

IV. Slutsatser

Sedan rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 1 maj trädde i kraft har Europeiska 
kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna parallell behörighet och tillämpar 
EG:s konkurrensregler i nära samarbete. Varje nationell konkurrensmyndighet har fullt ansvar 
för handläggningen av sina ärenden. Det föreskrivs inte i förordning (EG) nr 1/2003 att 
kommissionens behörighet att inleda talan enligt artikel 11.6 ska utövas på begäran av en part 
i ärendet. 

Kommissionens avdelningar har informerat framställaren om detta och samtidigt informerat 
de grekiska konkurrensmyndigheterna om framställarens synpunkter. 

4. Kommissionens svar, mottaget den 21 oktober 2008

Efter den tidigare skriftutväxlingen och diskussionen i Europaparlamentets utskott för 
framställningar i januari 2008 har kommissionen granskat det material som framställaren 
därefter tillhandahållit, där framställaren upprepar sina farhågor om den grekiska 
konkurrensmyndighetens bemanning, som han anser är orsaken till den utdragna 
handläggningen av hans klagomål om den nationella grekiska marknaden för böcker på 
utländska språk. 

Kommissionen kunde inte finna några fakta i det kompletterande materialet och kan därför 
endast hänvisa till sitt inledande svar till utskottet för framställningar i september 2007. I det 
svaret förklarades arbetsfördelningen mellan Europeiska kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna vid tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. 

För närvarande fullföljer den grekiska konkurrensmyndigheten sin handläggning av ärendet. 
Framställaren deltar i handläggningen i enlighet med tillämpliga grekiska processregler. 
Kommissionen har inte behörighet att lämna några upplysningar om de nationella 
konkurrensmyndigheternas pågående utredningar.
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