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Asia: Vetoomus nro 103/2008, Georgios Dritsas, Kreikan kansalainen, Kreikan 
kilpailuneuvostosta ja Kreikan kahvimarkkinoista sekä kilpailuneuvoston 
laiminlyönneistä lukuisissa arveluttavissa tapauksissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan kilpailuneuvosto ei ole ottanut huomioon niitä 
periaatteita, joista säädetään perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1/2003. 
Kyseisen asetuksen mukaan komission työtaakan vähentämisen lähtökohtana olisi käytettävä 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanon hajautettua järjestelmää ja tähän liitettyä tiukempaa 
valvontaa. Tämä tapahtuisi saattamalla kansalliset viranomaiset ja tuomioistuimet tiiviimmin 
osallisiksi kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon, jolloin samalla varmistettaisiin kyseisten 
sääntöjen yhdenmukainen noudattaminen. Tässä yhteydessä vetoomuksen esittäjä viittaa 
nimenomaan Kreikan kahvimarkkinoihin, joiden ominaispiirteitä ovat 
yksinoikeusmarkkinointia koskevat sopimukset ja kilpailun poissulkeminen. Hän myös 
valittaa, että komissio ei ole puuttunut lukuisiin epäilyttäviin seikkoihin, jotka koskevat 
maidontuotantoalan kartellien muodostamista ja Mevgal-yhtiön korruptiojuttua. Siihen oli 
sekaantunut komission virkamies, joka työskenteli kilpailuneuvostolle palkattoman 
virkavapaansa aikana. Kyseiseen laiminlyöntiin vedoten sekä sen seikan vuoksi, että Kreikan 
kilpailuneuvosto ei ole noudattanut asetuksen periaatteita, vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin Kreikan kahvimarkkinoiden normalisoimiseksi ja 
kilpailuneuvoston tekemien päätösten saattamiseksi julkisiksi.  

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 27. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Taustaa

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää vetoomusvaliokunnan jäsenten huomiota tapaan, jolla 
Kreikan kilpailuviranomainen on käsitellyt hänen kanteluaan Nestlé-yhtiön väitetyistä 
väärinkäytöksistä Kreikan kahvimarkkinoilla. Hänen keskeinen valituksenaiheensa on se, että 
kilpailuviranomainen ei ryhtynyt ripeisiin ja tehokkaisiin toimiin hänen kantelunsa johdosta. 

Vetoomuksen esittäjä viittaa myös Kreikan kilpailuviranomaisen entisen pääjohtajan, joka oli 
henkilökohtaisesta syystä myönnetyllä palkattomalla virkavapaalla ollut komission virkamies, 
vuonna 2006 tapahtuneeseen pidätykseen ja häntä vastaan nostettuihin rikossyytteisiin. 
Vetoomuksen esittäjä väittää, että kyseinen entinen pääjohtaja joutui juonen uhriksi, jolla 
yritettiin haitata Kreikan kilpailuviranomaisen sakkojen lieventämistä koskevan ohjelman 
tehokasta toimintaa ja viranomaisen yleistä lainvalvontatoimintaa. Hänen mukaansa tämä 
vaikutti myös haitallisesti mainitun kantelun käsittelyyn. 

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Euroopan komissio löi tässä suhteessa laimin Kreikan 
kilpailuviranomaisen toiminnan valvonnan ja siihen puuttumisen.  

Komission huomautukset vetoomuksesta

Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten yhteistyö  

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 rinnakkaiset valtuudet soveltaa Euroopan 
yhteisön kilpailusääntöjä. Komissio ja kansalliset kilpailuviranomaiset toimivat läheisessä 
yhteistyössä eurooppalaisen kilpailuverkoston puitteissa. Verkoston tavoitteena on muun 
muassa tehokkaan työnjaon takaaminen jäsenten kesken ja samalla EY:n kilpailusääntöjen 
tehokas ja johdonmukainen soveltaminen. 

Asetuksessa säädetään erityisesti, että viimeistään 30 päivää ennen sellaisen EY:n 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklaa soveltavan päätöksen tekemistä, jossa vaaditaan 
lopettamaan rikkominen, hyväksytään sitoumuksia tai evätään ryhmäpoikkeusasetuksen 
soveltamisesta johtuvat edut, jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten on tiedotettava siitä 
komissiolle. Tämä säännös antaa komissiolle mahdollisuuden tutkia kansallisten 
kilpailuviranomaisten suunnittelemat päätökset EY:n kilpailusääntöjen johdonmukaista 
soveltamista silmälläpitäen. 

Komissiolla on myös toimivalta aloittaa menettelyjä, jolloin kansalliset kilpailuviranomaiset 
menettävät toimivaltansa (asetuksen N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohta). Asetuksessa ei 
kuitenkaan säädetä, että tätä toimivaltaa on käytettävä jonkin asianosaisen osapuolen 
pyynnöstä. Tällainen käytäntö johtaisi mahdollisesti samanlaiseen tehottomuuteen ja 
päällekkäisyyksiin kuin asetusta N:o°1/2003 edeltäneessä ilmoitusjärjestelmässä. 

                                               
1 EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25. 
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Asetuksessa N:o 1/2003 ei myöskään säädetä komission toimivallasta velvoittaa kansallinen 
kilpailuviranomainen tutkimaan jotain tiettyä asiaa tai tekemään siitä päätös. 

Tärkeysjärjestyksen määritteleminen 

Komission pannessa täytäntöön EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa on normaalia, 
että komission ei tarvitse tutkia jokaista tapausta tai etenkään tehdä päätöstä siitä, onko 81 tai 
82 artiklaa rikottu vai ei, mutta sillä on oikeus asettaa sille esitetyt valitukset 
tärkeysjärjestykseen. Tässä suhteessa yhteisön tuomioistuimet ovat katsoneet, että 
tärkeysjärjestyksen määritteleminen laissa vahvistetuissa rajoissa on hallintotoiminnan 
olennainen osa.1 Komissio on antanut mahdollisille kantelujen tekijöille tätä koskevia ohjeita 
muun muassa tiedonannossaan kantelujen käsittelystä.2  

Eurooppalaisessa kilpailuverkostossa kukin verkoston jäsen asettaa itse käsiteltävät asiat 
tärkeysjärjestykseen.3  Vaikka verkostossa käytävät keskustelut saattavat antaa sen jäsenille 
jonkin verran vastavuoroisia virikkeitä tämän suhteen, asiaa ei ole yhdenmukaistettu 
lainsäädännöllä. Tärkeysjärjestyksen määrittäminen lain asettamissa rajoissa on siis kunkin 
kilpailuviranomaisen vastuulla.   

Mitä tulee Kreikan ilmoitusjärjestelmään, on totta, että asetuksella N:o 1/2003 lakkautettiin 
EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamista koskeva aiempi 
ilmoitusjärjestelmä, ja näin pyrittiin muun muassa parantamaan komission kykyä keskittyä 
vakavimpiin rikkomisiin.  Asetuksen N:o 1/2003 tultua voimaan monet jäsenvaltiot ovat 
lakkauttaneet kansallisen kilpailulainsäädännön soveltamista koskevat ilmoitusjärjestelmänsä. 
Kreikka ja muutamat muut jäsenvaltiot eivät ole näin vielä tehneet.4

Nestlén tapauksen käsittely Kreikan kilpailuviranomaisessa 

Kreikan kilpailuviranomaisen julkaisemien tietojen mukaan sen pääosasto käynnisti 
tutkimuksen, joka koski Kreikan lain 703/77 1 ja 2 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 
81 ja 82 artiklan väitettyjä rikkomisia Kreikan kahvimarkkinoilla. Tutkimuksen jälkeen 
pääosasto toimitti Kreikan kilpailuneuvostolle raporttinsa, jossa se katsoi, että Nestlé käytti 
vääriin määräävää asemaansa Kreikan pikakahvimarkkinoilla.5 Komission tietojen mukaan 
Kreikan kilpailuneuvosto on aloittanut kuulemiset asiasta 22. toukokuuta 2008.6 Komissio ei 
voi kommentoida Kreikan kilpailuneuvoston käsiteltävänä olevan asian etenemistä. Komissio 
ei myöskään voi kommentoida vetoomuksen esittäjän esittämien Nestlén ja/tai muiden 
                                               
1 Asia T-24/90, ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomio 18. syyskuuta 1992, Automec Srl vastaan 
komissio  (Kok. II-2223, s. 77). 
2 Komission tiedonanto kantelujen käsittelystä komissiossa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
mukaisesti, EUVL C 101, 27.4.2004, s. 65–77; Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005, s. 25.
3 Komission tiedonanto yhteistyöstä kilpailuviranomaisten verkostossa, EUVL C 101, 27.4.2004, s. 43–
53, 5 kohta. 
4 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005, 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , s. 70. 
5 Ks. mm. Kreikan kilpailuneuvoston 17. maaliskuuta 2008 antama lehdistötiedote: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
6 Ks. mm. Kreikan kilpailuneuvoston kokous- ja kuulemisaikataulu verkko-osoitteessa: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26



PE423.630v01-00 4/4 CM\777564FI.doc

FI

yritysten menettelyjä Kreikan kahvimarkkinoilla koskevien väitteiden yksityiskohtia. 
Yleisenä huomiona komissio korostaa, että kilpailuasiat edellyttävät usein laajaa ja 
monitahoista tutkimusta, jotta voidaan tehdä perusteltu päätös, joka perustuu vaadittavaan 
todistusaineistoon ja kestää käsittelyn tuomioistuimessa. Tämä koskee yhtä lailla komission 
kuin kansallisten kilpailuviranomaisten tutkimuksia.

Muita vetoomuksessa esitettyjä seikkoja 

Väitettyjen rikkomisten mahdollista vanhentumisaikaa koskevan viittauksen suhteen näyttää 
aiheelliselta selventää, että asetuksen N:o 1/2003 25 ja 26 artiklaa sovelletaan komission 
tutkimuksiin ja ne koskevat seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa Kansalliset 
kilpailuviranomaiset soveltavat kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vanhentumissääntöjä. 

Komission sakkojen lieventämistä koskevasta ohjelmasta1 ja sovintomenettelystä2 komissio 
huomauttaa, että sen sakkojen lieventämistä koskeva ohjelma on osoittautunut toimivaksi jo 
vuosien ajan.3

Komissio on antanut Kreikan kilpailuviranomaisen entistä pääjohtajaa vastaan vuonna 2006 
nostettuja rikossyytteitä koskevia selvityksiä useisiin kirjallisiin kysymyksiin antamissaan 
vastauksissa. Tässä yhteydessä viitataan mm. kysymyksiin E-4125/06, E-4640/06, E-5085/06, 
E-4158/06, E-4203/06 ja E-5521/06. 

Johtopäätökset

Komissiolla ja kansallisilla kilpailuviranomaisilla on rinnakkaiset toimivaltuudet soveltaa 
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa ja tehdä yhteistyötä eurooppalaisessa 
kilpailuverkostossa. Kreikan kilpailuviranomainen käsittelee parhaillaan asiaa, jossa väitetään 
Nestlén käyttäneen väärin määräävää asemaansa Kreikan pikakahvimarkkinoilla. Komissio ei 
voi kommentoida Kreikan kilpailuneuvoston käsiteltävänä olevan asian etenemistä. 

                                               
1 Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa 
asioissa, EUVL C 298, 8.12.2006, s. 17–22.
2 Komission asetus (EY) N:o 622/2008, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 
773/2004 muuttamisesta kartelliasioissa toteutettavien sovintomenettelyjen osalta, EUVL L 171, 1.7.2008, s. 3–
5; Komission tiedonanto sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 
23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa, EUVL C 167, 2.7.2008, s. 1–6.
3 Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2005, 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/5/en.pdf , s. 5, 13, 63–65.    
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