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Tárgy: Georgios Dritsas, görög állampolgár által benyújtott 0103/2008. számú 
petíció a görög versenybizottságról és a görög kávépiacról, valamint számos 
gyanús ügyben a versenybizottság által történő beavatkozás elmulasztásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög versenybizottság figyelmen kívül hagyta a 
Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendeletben foglalt iránymutatásokat. A rendelet alapján a 
versenyszabályok decentralizált alkalmazási rendszerét és szigorúbb utólagos ellenőrzést kell 
alkalmazni, ami alapul szolgál a Bizottság munkamennyiségének csökkentésére azáltal, hogy 
a nemzeti hatóságokat és bíróságokat nagyobb mértékben bevonják a versenyszabályok 
érvényesítésébe, ami ugyanakkor biztosítja a szabályok egységes alkalmazását. Ezzel 
kapcsolatban a petíció benyújtója kifejezetten a görög kávépiacra utal, amelyre a kizárólagos 
piaci értékesítésre vonatkozó megállapodások és a verseny kizárása jellemző. A petíció 
benyújtója azt is kifogásolja, hogy a versenybizottság elmulasztotta a beavatkozást számos 
gyanús ügyben a tejtermelő ágazaton belüli kartellek létrehozásával és a Mevgal sajtüzem 
korrupciós esetével kapcsolatban, amelybe egy bizottsági tisztviselő is belekeveredett, aki 
fizetés nélküli szabadsága idején dolgozott a versenybizottság számára. Tekintettel arra, hogy 
a versenyhatóság elmulasztotta a beavatkozást és a rendeletben foglalt iránymutatások 
betartását, a petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy intézkedjen a görög 
kávépiac normalizálása érdekében és derítsen fényt a versenybizottság által hozott 
határozatokra. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Háttér

A petíció benyújtója arra hívja fel a Petíciós Bizottság tagjainak figyelmét, hogy a görög 
versenyhatóság hogyan kezelte a Nestlének állítólag a görög kávépiacon alkalmazott, 
erőfölénnyel való visszaélést tanúsító magatartásával kapcsolatos panaszát. A petíció 
benyújtója mindenekelőtt azt állítja, hogy az említett hatóság nem foglalkozott gyorsan 
és/vagy hatékonyan a panasszal. 

A petíció benyújtója ezenkívül a görög versenyhatóság korábbi főigazgatója – aki egyben a 
Bizottság személyes okok miatt fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselője – elleni büntető 
feljelentésekre és letartóztatására is utal. A petíció benyújtója lényegében azt állítja, hogy az
említett korábbi főigazgató a görög versenyhatóság engedékenységi programja és általában 
kényszerítő intézkedése hatékony működésének aláásására irányuló terv áldozata. A petíció 
benyújtója szerint az ügy a fenti panasz kezelésére is negatív hatást gyakorolt. 

A petíció benyújtójának állítása szerint az Európai Bizottság az említett vonatkozásokban nem 
ellenőrizte a görög versenyhatóság működését és abba nem avatkozott be.  

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Az Európai Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok közötti együttműködés

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet1 alapján az Európai Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok az 
EK versenyszabályainak alkalmazása tekintetében párhuzamos jogkörrel rendelkeznek. A 
Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok szorosan együttműködnek az Európai 
Versenyhatóságok Hálózatán belül. A hálózaton belüli együttműködés egyik célja a tagok 
közötti hatékony munkamegosztás biztosítása az EK versenyszabályainak eredményes és 
következetes betartása mellett. 

A nemzeti versenyhatóságok legkésőbb 30 naptári nappal az EK-Szerződés 81. és 82. 
cikkének alkalmazására irányuló és a jogsértés befejezésére felszólító határozat elfogadása, 
kötelezettségvállalások elfogadása vagy a csoportmentességről szóló rendeletből származó 
előny visszavonása előtt kötelesek értesíteni a Bizottságot. Ez a szabály lehetővé teszi a 
Bizottság számára, hogy az EK versenyszabályai egységes alkalmazásának előmozdítása 
érdekében megvizsgálja a nemzeti versenyhatóságok tervezett határozatait. 

A Bizottság fenntartja továbbá a jogot, hogy a tagállamok versenyhatóságai jogkörének 
megszüntetése céljából eljárást kezdeményezzen (az 1/2003/EK rendelet 11. cikkének (6) 
bekezdése). A rendelet azonban nem rendelkezik arról, hogy ez a jog az ügyben érintett 
valamely fél kérésére gyakorolható lenne. Ez ugyanis azzal a kockázattal járna, hogy ismét 

                                               
1 Hivatalos Lap L 1., 2003.1.4., 1–25. o.
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sor kerül az 1/2003 rendelet bevezetése előtt tapasztalt átfedésekre és hatékonysághiányra. 

Végül pedig az 1/2003/EK rendelet nem ruházza fel a Bizottságot azzal a jogkörrel, hogy 
kötelezze a nemzeti versenyhatóságokat egy adott ügy kivizsgálására vagy az azzal 
kapcsolatos határozat elfogadására. 

Prioritások meghatározása

Ami az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének Bizottság általi végrehajtását illeti, a Bizottság 
továbbra sem köteles minden ügyben vizsgálatot indítani, illetve döntést hozni arról, hogy sor 
került-e vagy sem a 81. vagy 82. cikk megsértésére, hanem joga van a hozzá érkező 
panaszokat eltérő prioritásúként kezelni. Ezzel összefüggésben a közösségi bíróságok 
kimondták, hogy a prioritásoknak a jog által előírt kereteken belüli meghatározása a 
közigazgatási tevékenység gyakorlásának közvetlen velejárója.1 Erre vonatkozóan a Bizottság 
többek között a panaszokról szóló közleményében adott iránymutatást a lehetséges 
panaszosok számára.2

Az EVH-n belül a végrehajtási prioritások meghatározása a hálózat egyes tagjainak feladata.3
Bár a hálózaton belüli eszmecserék e tekintetben bizonyos fokú kölcsönös inspirációt 
eredményezhetnek, jogharmonizációra nem került sor. A prioritások meghatározása tehát – a 
törvényes kereteken belül – továbbra is az egyes versenyhatóságok felelőssége.

Ami a görögországi bejelentési rendszert illeti, helyes az a megállapítás, hogy az 1/2003/EK 
rendelet az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó korábbi 
bejelentési rendszer eltörlése révén többek között a Bizottság azon képességének növelésére 
irányult, hogy a legsúlyosabb jogsértésekre összpontosíthasson. Az 1/2003/EK rendelet 
hatálybalépését követően számos tagállam eltörölte a nemzeti versenyjog alkalmazására 
vonatkozó bejelentési rendszerét. Pillanatnyilag Görögországban és néhány más tagállamban 
még nem ez a helyzet.4

A görög versenyhatóság elé terjesztett Nestlé-ügy

A görög versenyhatóság által nyilvánosságra hozott információk szerint a hatóság 
főigazgatósága (GVB FI) a görög kávépiac vizsgálatát kezdeményezte a 703/77. sz. görög 
törvény 1. és 2. cikkének, valamint az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének állítólagos 
megsértésével kapcsolatban. A vizsgálatot követően a GVB FI jelentést nyújtott be a görög 
versenybizottságnak (GVB), amelyben azt állítja, hogy a Nestlé visszaélt a görög instantkávé-
piacon meglévő erőfölényével.5 A Bizottság tudomása szerint a GVB 2008. május 22-én 

                                               
1 T-24/90. sz. ügy, az Elsőfokú Bíróság 1992. szeptember 18-i ítélete – Automec Srl kontra Bizottság, 77. 
o., EBHT II-2223. 
2 A Bizottság közleménye a panaszok bizottsági kezeléséről az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján; 
HL C 101., 2004.4.27., 65–77. o.; A versenypolitikáról szóló jelentés (2005) – 25. o. 
3 Bizottsági közlemény a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről
Hivatalos Lap C 101., 2004.4.27., 43–53. o., (5) bekezdés 
4 A versenypolitikáról szóló jelentés (2005):
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , 70. o.
5 Lásd pl. a görög versenybizottság 2008. március 17-én kiadott sajtóközleményét: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
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elkezdte az üggyel kapcsolatos meghallgatásokat.1 A Bizottságnak nem áll módjában 
észrevételeket tenni a GVB által tárgyalt ügy állására vonatkozóan. Továbbá nem áll a 
Bizottság módjában észrevételeket tenni a petíció benyújtójának a Nestlé és/vagy más 
vállalkozások görög kávépiacon tanúsított magatartásával kapcsolatos állításai részleteire 
vonatkozóan sem. A Bizottság megragadja a lehetőséget annak az általános észrevételnek a 
hangsúlyozására, hogy a versennyel kapcsolatos ügyek esetében gyakran van szükség 
kiterjedt és összetett vizsgálatra az olyan megalapozott döntések meghozatalához, amelyek 
megfelelnek a bizonyításra vonatkozó követelményszintnek és a bíróság előtt is megállják a 
helyüket. Ez a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok által lefolytatott vizsgálatokra 
egyaránt vonatkozik.

A petícióban felvetett egyéb kérdések 

Ami a múltbeli állítólagos jogsértések lehetséges elévülési idejére vonatkozó utalást illeti, 
érdemes tisztázni, hogy az 1/2003/EK rendelet 25. és 26. cikke a Bizottság által végzett 
vizsgálatokra alkalmazandó és a szankciók kiszabására, illetve végrehajtására vonatkozik. A 
nemzeti versenyhatóságok a nemzeti jogból származó elévülési időre vonatkozó szabályokat 
alkalmazzák. 

A Bizottság engedékenységi programjával2 és vitarendezési eljárásával3 kapcsolatban a 
Bizottság megjegyzi, hogy engedékenységi programja már évek óta sikeresnek bizonyul.4

A görög versenyhatóság korábbi főigazgatója ellen 2006-ban tett büntető feljelentésekkel 
kapcsolatban a Bizottság több, írásbeli választ igénylő kérdésre adott válaszában 
pontosításokkal szolgált. A Bizottság pl. az E-4125/06; E-4640/06; E-5085/06; E-4158/06; E-
4203/06; E-5521/06 kérdésekre hivatkozott. 

Következtetések

A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása
és az EVH-n belüli együttműködés tekintetében párhuzamos jogkörrel rendelkeznek. A görög 
versenyhatóság jelenleg foglalkozik egy olyan üggyel, amelyben azt állítják, hogy a Nestlé 
visszaél a görög instantkávé-piacon meglévő erőfölényével. A Bizottságnak nem áll módjában 
észrevételeket tenni a görög versenyhatóságnál tárgyalt ügy állására vonatkozóan. 

                                               
1 Lásd pl. a görög versenybizottság üléseinek/meghallgatásainak menetrendjét: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
2 A Bizottság közleménye a kartellügyek esetében a bírságok alóli mentességről és a bírságok 
csökkentéséről, HL C 298., 2006.12.8., 17–22. o.
3 A Bizottság 622/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a 773/2004/EK bizottsági rendelet 
kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról, HL L 171., 2008.7.1., 3–5. o.; A 
Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 7. és 23. cikke szerint kartellügyekben hozott határozatok 
elfogadása érdekében folytatott vitarendezési eljárások lefolytatásáról, HL C 167., 2008.7.2., 1–6. o.
4 Lásd pl. a versenypolitikáról szóló jelentést (2005): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , 5., 13., 63–65. o.
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