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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0103/2008 af Georgios Dritsas, græsk statsborger, om den græske 
konkurrencekommission og det græske kaffemarked og Kommissionens 
manglende indgriben i et antal tvivlsomme sager

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den græske konkurrencekommission ikke har taget højde for 
retningslinjerne i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse 
af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82. I henhold til forordningen skal der 
etableres et decentraliseret system for anvendelse af konkurrenceregler og strengere 
efterfølgende overvågning, som skal fungere som grundlag for en reducering af 
Kommissionens arbejdsbyrde ved at inddrage de nationale myndigheder og domstole mere i 
forbindelse med håndhævning af konkurrenceregler samtidig med, at der sikres en ensartet 
anvendelse af disse regler. Ordføreren henviser i denne forbindelse navnlig til det græske 
kaffemarked, som er kendetegnet ved aftaler om eksklusiv markedsføring og udelukkelse af 
konkurrence. Han klager også over, at Kommissionen har undladt at gribe ind i et antal 
tvivlsomme sager angående karteldannelser inden for mælkeproduktionssektoren og Mevgal-
korruptionssagen, som omhandlede en tjenestemand fra Kommissionen, som arbejdede for 
konkurrencekommissionen under en ubetalt orlov. Set i lyset af denne manglende indgriben 
og den græske konkurrencekommissions manglende overholdelse af retningslinjerne i 
forordningen, anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger til 
normalisering af det græske kaffemarked og til at kaste lys over de beslutninger, som 
konkurrencekommissionen har truffet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Baggrund

Andrageren gør medlemmerne af Udvalget for Andragender opmærksom på den græske 
konkurrencemyndigheds behandling af hans klage vedrørende Nestlés påståede uhæderlige 
forretningspraksis på kaffemarkedet i Grækenland. Andrageren gør i det væsentlige gældende, 
at denne myndighed ikke fulgte hurtigt og/eller effektivt op på klagen.

Andrageren henviser også til anholdelsen af og den strafferetlige tiltale rejst i 2006 mod den 
tidligere generaldirektør for den græske konkurrencemyndighed, ligeledes tjenestemand i
Kommissionen på orlov uden løn af personlige årsager. I realiteten anfører andrageren, at den 
omtalte tidligere generaldirektør var offer for en plan om at underminere effektiviteten af den 
græske konkurrencemyndigheds samarbejdsordning og dens tvangsforanstaltninger generelt.
Andrageren hævder, at sagen også havde en negativ indvirkning på behandlingen af 
ovennævnte klage.

Andrageren hævder, at Kommissionen undlod at føre tilsyn med og gribe ind i den græske 
konkurrencemyndigheds arbejdsform i denne henseende.  

Kommissionens bemærkninger

Samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder  

I henhold til forordning nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i EF-traktatens 
artikel 81 og 821 har de nationale konkurrencemyndigheder og Kommissionen parallel 
kompetence til at anvende Fællesskabets konkurrenceregler. Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder samarbejder tæt inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk.
Samarbejdet i netværket tilstræber bl.a. at sikre en effektiv arbejdsdeling mellem deltagerne 
og en effektiv og ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

Specielt er de nationale konkurrencemyndigheder forpligtet til at underrette Kommissionen 
senest 30 kalenderdage før vedtagelsen af en beslutning i henhold til EF-traktatens artikel 81 
eller 82 og med krav om, at overtrædelsen ophører, ved at acceptere forpligtelser eller trække 
fordelen ved en gruppefritagelsesforordning tilbage. Denne bestemmelse giver Kommissionen 
mulighed for at undersøge de nationale konkurrencemyndigheders forventede beslutninger 
med henblik på at fremme en konsekvent anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

Kommissionen fastholder også beføjelsen til at indlede en procedure med henblik på at 
afslutte de nationale konkurrencemyndigheders kompetence (artikel 11, stk. 6, i forordning 
1/2003). Forordningen indeholder imidlertid ingen bestemmelser om, at denne beføjelse kan 
udøves, når en part i en sag anmoder derom. Dette ville skabe risiko for gentagelse af den 
ineffektivitet og overlapning, der eksisterede, inden forordning nr. 1/2003 trådte i kraft.

Endelig indeholder forordning 1/2003 ingen bestemmelser om, at Kommissionen har 
beføjelse til at forpligte en national konkurrencemyndighed til at undersøge eller vedtage en 
beslutning om et givet tilfælde.

                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25. 
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Prioritering

Hvad angår Kommissionens håndhævelse af EF-traktatens artikel 81 og 82, står det fast, at 
Kommissionen ikke skal iværksætte en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller endda tage en 
beslutning om, hvorvidt artikel 81 eller 82 er overtrådt, men har ret til at prioritere de klager, 
der indbringes for den, på forskellig vis. I denne forbindelse har Fællesskabets domstole 
fundet, at prioriteringen inden for de af loven fastsatte grænser er et iboende træk ved 
administrativ aktivitet.1 Kommissionen har udsendt en vejledning til eventuelle klagere i 
denne henseende, bl.a. i sin meddelelse om klager.2  

Inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk er definitionen på prioritering af håndhævelse
en sag for det enkelte netværksmedlem.3 Selv om drøftelser i netværket kan føre til en vis 
gensidig inspiration i denne henseende, eksisterer der ikke nogen retslig harmonisering.
Prioritering er således den enkelte konkurrencemyndigheds ansvar inden for rammerne af 
lovgivningen.   

Hvad angår indberetningssystemet i Grækenland, er det korrekt, at forordning 1/2003 ved at 
afskaffe det tidligere indberetningssystem for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, 
bl.a. sigtede mod at forbedre Kommissionens mulighed for at fokusere på de alvorligste 
overtrædelser. Efter at forordning 1/2003 er trådt i kraft, har en lang række medlemsstater 
afskaffet deres indberetningssystemer for anvendelsen af national konkurrencelovgivning.
Dette er i øjeblikket ikke tilfældet med Grækenland og nogle få andre medlemsstater.4

Nestlé-sagen for de græske konkurrencemyndigheder

Ifølge de oplysninger, de græske konkurrencemyndigheder har offentliggjort, iværksatte 
generaldirektoratet for denne myndighed (GD HCC) en undersøgelse af det græske 
kaffemarked vedrørende påståede overtrædelser af §§ 1 og 2 i den græske lov 703/77 og EF-
traktatens artikel 81 og 82. Efter undersøgelsen fremlagde GD HCC sin rapport for den 
græske konkurrencekommission (HCC), hvoraf det fremgår, at Nestlé misbrugte sin 
dominerende stilling på det græske marked for pulverkaffe.5 Efter aftale med Kommissionen 
indledte HCC høringer om sagen den 22. maj 2008.6 Kommissionen er ikke i stand til at 
kommentere status på sagen inden HCC.  Kommissionen er heller ikke i stand til at 
kommentere oplysningerne i andragerens påstande vedrørende Nestlés og/eller andre 
virksomheders forretningspraksis på kaffemarkedet i Grækenland. Som en generel 
bemærkning benytter Kommissionen sig af lejligheden til at understrege, at konkurrencesager 
ofte kræver en omfattende og kompleks undersøgelse for at udmunde i en velinformeret 

                                               
1 Sag T-24/90, Rettens dom i første instans af 18. september 1992 - Automec Srl mod Kommissionen, s. 77, Sml. 
II-2223. 
2 Kommissionens meddelelse om Kommissionens behandling af klager i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 
82; EUT C 101 af 27.4.2004, s. 65 - 77; beretning om konkurrencepolitikken (2005) - s. 25. 
3 Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder, EUT C 101 af 
27.4.2004, s. 43-53, punkt 5. 
4 Beretning om konkurrencepolitikken (2005) på 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , s. 70. 
5 Se f.eks. pressemeddelelse fra den græske konkurrencekommission af 17. marts 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf.
6 Se f.eks. plan for møder/høringer i den græske konkurrencekommission på: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26.



PE423.630 4/4 CM\777564DA.doc

DA

beslutning, som lever op til den krævede bevisstandard og kan holde i retten. Dette gælder i 
lige høj grad for undersøgelser, der foretages af Kommissionen og af de nationale 
konkurrencemyndigheder.

Andre spørgsmål rejst i andragendet

Med hensyn til henvisningen til en eventuel tidsfrist for påståede tidligere overtrædelser synes 
det hensigtsmæssigt at præcisere, at artikel 25 og 26 i forordning nr. 1/2003 gælder for 
kommissionsundersøgelser og vedrører pålæggelse eller håndhævelse af sanktioner. Nationale 
konkurrencemyndigheder anvender regler om tidsfrister fra national lovgivning.

For så vidt angår Kommissionens samarbejdsordning1 og forligsprocedure,2 bemærker 
Kommissionen, at dens samarbejdsordning i årevis har vist sig at fungere godt.3

Hvad angår den strafferetlige tiltale rejst i 2006 mod den tidligere generaldirektør for den 
græske konkurrencemyndighed, har Kommissionen belyst dette punkt nærmere i sine svar på 
flere skriftlige forespørgsler. Der henvises f.eks. til E-4125/06, E-4640/06, E-5085/06, E-
4158/06, E-4203/06 og E-5521/06.

Konklusioner

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder har parallel kompetence til at 
anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 og til at samarbejde inden for Det Europæiske 
Konkurrencenetværk. De græske konkurrencemyndigheder behandler i øjeblikket en sag, hvor 
det hævdes, at Nestlé misbrugte sin dominerende stilling på det græske marked for 
pulverkaffe. Kommissionen er ikke i stand til at kommentere status på sagen før de græske 
konkurrencemyndigheder."

                                               
1 Kommissionens meddelelse om bødefritagelse eller bødenedsættelse i kartelsager, EUT C 298 af 8.12.2006, s. 
17-22. 
2 Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2008 af 30. juni 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 773/2004 
vedrørende gennemførelse af forligsprocedurer i kartelsager, EUT L 171 af 1.7.2008, s. 3-5; Kommissionens 
meddelelse om forligsprocedurer med henblik på vedtagelse af beslutninger i henhold til artikel 7 og artikel 23 i 
Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i kartelsager, EUT C 167 af 2.7.2008, s. 1-6. 
3 Se f.eks. beretning om konkurrencepolitikken (2005) på http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/, 
s. 5, 13 og 63 - 65.    
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