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Betreft: Verzoekschrift 103/2008, ingediend door Georgios Dritsas (Griekse 
nationaliteit), over de Griekse mededingingscommissie en de Griekse 
koffiemarkt, en het feit dat de Commissie niets doet aan een aantal dubieuze 
zaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de Griekse mededingingscommissie zich niets aantrekt van de richtsnoeren 
in Verordening (EG) nr. 1/2003 over de tenuitvoerlegging van de mededingingsregels die zijn 
neergelegd in de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. Krachtens die verordening moet er een 
gedecentraliseerd systeem worden ingezet om de mededingingsregels toe te passen en moet 
hier strakker op worden toegezien om zo de werklast van de Commissie te verminderen door 
de nationale autoriteiten en rechtbanken meer te betrekken bij de handhaving van de 
mededingingsregels en er tegelijkertijd voor te zorgen dat die regels uniform worden 
toegepast. Indiener verwijst in dit verband naar de Griekse koffiemarkt die wordt gekenmerkt 
door overeenkomsten over exclusieve markttoegang en het buitensluiten van concurrentie. Hij 
klaagt ook dat de Commissie nagelaten heeft zich te mengen in een aantal dubieuze zaken 
aangaande de vorming van kartels in de melkproductiesector en het Mevgal-
corruptieschandaal, waarbij een ambtenaar van de Commissie betrokken was die tijdens zijn 
onbetaald verlof voor de mededingingscommissie werkte. Gezien het feit dat de Commissie 
nagelaten heeft om zich in deze zaak te mengen en het feit dat de Griekse 
mededingingscommissie zich niet houdt aan de richtlijnen van de verordening, vraagt indiener 
het Europees Parlement om maatregelen te nemen om de Griekse koffiemarkt te normaliseren 
en zijn licht te laten schijnen op de beslissingen die de mededingingscommissie heeft 
genomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Achtergrond

Indiener wijst de leden van de Commissie verzoekschriften op de behandeling van zijn klacht 
over de in zijn ogen ongeoorloofde praktijken van Nestlé op de Griekse koffiemarkt door de 
Griekse mededingingscommissie. Indiener stelt in wezen dat deze commissie niet tijdig en/of 
effectief op de klacht heeft gereageerd. 

Verder wijst indiener erop dat de voormalige directeur-generaal van de Griekse
mededingingscommissie, die tijdens zijn onbetaald verlof voor de commissie werkte, in 2006 
is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. In wezen stelt indiener dat deze 
voormalige directeur-generaal het slachtoffer was van een moedwillige actie om de effectieve 
werking van de clementieregeling en de dwangmaatregelen in het algemeen van de Griekse
mededingingscommissie te ondermijnen. Volgens indiener heeft deze zaak de behandeling 
van bovengenoemde klacht ook negatief beïnvloed. 

Indiener stelt dat de Europese Commissie op deze punten onvoldoende toezicht heeft 
gehouden en niet heeft opgetreden tegen de Griekse mededingingscommissie.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Samenwerking tussen de Europese Commissie en nationale mededingingscommissies

Krachtens Verordening nr. 1/2003 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 voor het toepassen van de communautaire 
mededingingsregels. De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten werken nauw 
samen in een netwerk van mededingingsautoriteiten, het Europees mededingingsnetwerk
(ECN). De samenwerking binnen dit netwerk is onder andere gericht op een efficiënte 
taakverdeling tussen de leden en een doeltreffende en coherente toepassing van de 
communautaire mededingingsregels. 

Nationale mededingingsautoriteiten zijn in het bijzonder verplicht de Commissie uiterlijk 30 
dagen vóór het aannemen van een beslissing op grond van artikel 81 of 82 van het EG-
Verdrag tot beëindiging van een inbreuk, een beslissing tot aanvaarding van toezeggingen of 
een beslissing tot intrekking van een groepsvrijstelling in kennis te stellen. Door deze regel
kan de Commissie de voorgenomen beslissingen van de nationale mededingingsautoriteiten 
onderzoeken met het oog op de samenhangende toepassing van de communautaire 
mededingingsregels. 

De Commissie behoudt ook de mogelijkheid stappen te ondernemen om de nationale 
mededingingsautoriteiten hun bevoegdheden te ontnemen (artikel 11, lid 6 van Verordening 
1/2003). De Verordening voorziet er echter niet in dat deze mogelijkheid wordt toegepast op 
verzoek van een betrokken partij. Dit zou het risico met zich meebrengen van een terugkeer 
naar de ondoelmatigheden en overlappende taken van vóór de inwerkingtreding van 
Verordening 1/2003. 

                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1. 
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Tot slot geeft Verordening 1/2003 de Commissie niet de bevoegdheid een nationale 
mededingingsautoriteit te verplichten een bepaalde zaak te onderzoeken of daarover een 
beslissing te nemen. 

Prioriteiten stellen

Voor wat betreft de handhaving door de Commissie van de artikelen 81 en 82 EG, staat vast 
dat de Commissie niet verplicht is om in elke zaak een onderzoek te verrichten of, a fortiori, 
om een beslissing te nemen over het al dan niet bestaan van inbreuk op de artikelen 81 of 82, 
maar zij heeft wel het recht verschillende prioriteiten toe te kennen aan de bij haar ingediende 
klachten. In deze context heeft de gemeenschapsrechter geoordeeld dat het stellen van 
prioriteiten binnen het door de wet vastgestelde kader inherent is aan de uitoefening van het 
bestuur.1 De Commissie heeft op dit punt aanwijzingen gegeven aan potentiële klagers, onder 
andere in haar Mededeling betreffende klachten.2

Binnen het ECN is de definitie van prioriteiten bij de rechtshandhaving een zaak voor elk lid 
van het netwerk.3 Hoewel discussies binnen het netwerk kunnen leiden tot een zekere 
wederzijdse inspiratie op dit gebied, is er geen sprake van juridische harmonisatie. Het stellen 
van prioriteiten blijft dus de verantwoordelijkheid van elke mededingingsautoriteit, binnen de 
grenzen van de wet.

Voor wat betreft het meldingssysteem in Griekenland is het juist dat Verordening 1/2003, 
door het formele meldingssysteem voor toepassing van artikel 81, lid 3 EG af te schaffen,
onder andere bedoeld was om de mogelijkheden van de Commissie te verbeteren om zich te 
richten op de ernstigste inbreuken. Na de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 heeft een 
groot aantal lidstaten hun meldingssystemen voor de toepassing van het nationale 
mededingingsrecht afgeschaft. Dit is momenteel niet het geval in Griekenland en een beperkt 
aantal andere lidstaten.4

Zaak van Nestlé voor de Griekse mededingingscommissie

Volgens informatie die is bekendgemaakt door de Griekse mededingingscommissie is het 
Directoraat-generaal van die commissie (DG HCC) een onderzoek gestart naar de Griekse 
koffiemarkt met betrekking tot vermeende inbreuken op artikel 1 en 2 van de Griekse wet 
703/77 en artikelen 81 en 82 EG. Na het onderzoek heeft het DG HCC verslag uitgebracht aan 
de Griekse mededingingscommissie (HCC), waarin het stelde dat Nestlé misbruik heeft 
gemaakt van zijn dominante positie op de Griekse markt voor oploskoffie.5 Voor zover de 
Commissie heeft begrepen, is de HCC op 22 mei 2008 begonnen met hoorzittingen over de 
                                               
1 Zaak T-24/90, Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1992 – Automec Srl tegen 
Commissie, blz. 77, Jurispr. 1992, blz. II-2223. 
2 Mededeling van de Commissie betreffende de behandeling van klachten door de Commissie op grond van de 
artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PB C 101 van 27.4.2004, blz. 65 – 77; Verslag over het mededingingsbeleid
(2005) – blz. 25. 
3 Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten
PBC 101 van 27.04.2004, blz. 43-53, alinea 5. 
4 Verslag over het mededingingsbeleid 2005 op http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/2005/nl.pdf , blz. 
70. 
5 Zie bijvoorbeeld persbericht van de Griekse mededingingscommissie van 17 maart 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
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zaak.1 De Commissie is niet in de positie om commentaar te leveren op de stand van zaken 
van de zaak voor de HCC. Evenmin is de Commissie in de positie om commentaar te leveren 
op de bijzonderheden van de beschuldigingen die indiener heeft geuit over praktijken door 
Nestlé en/of andere ondernemingen op de Griekse koffiemarkt. Als algemene observatie 
onderstreept de Commissie dat in mededingingszaken vaak een uitgebreid en complex 
onderzoek noodzakelijk is om tot een goed onderbouwde beslissing te komen die voldoet aan 
de aan de bewijsvoering te stellen eisen en die in een rechtbank overeind blijft. Dit geldt 
zowel voor onderzoeken verricht door de Commissie als voor onderzoeken van nationale 
mededingingsautoriteiten.

Andere zaken die in het verzoekschrift worden opgeworpen

Voor wat betreft de verwijzing naar een eventuele verstreken termijn voor vermeende 
inbreuken in het verleden, lijkt het nuttig te verduidelijken dat artikelen 25 en 26 van 
Verordening nr. 1/2003 van toepassing zijn op onderzoeken van de Commissie en betrekking 
hebben op de oplegging en tenuitvoerlegging van sancties. Nationale 
mededingingsautoriteiten hanteren termijnregels die afkomstig zijn uit het nationale recht. 

Voor wat de clementieregeling2 en de schikkingsprocedure3 van de Commissie betreft, merkt 
de Commissie op dat de clementieregeling al vele jaren aantoonbaar goed werkt.4

In het kader van de strafzaak in 2006 tegen de voormalige directeur-generaal van de Griekse
mededingingscommissie heeft de Commissie uitleg gegeven in haar antwoorden op 
verschillende schriftelijke vragen. Zie bijvoorbeeld E-4125/06; E-4640/06; E-5085/06; E-
4158/06; E-4203/06; E-5521/06. 

Conclusies

De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten hebben parallelle bevoegdheden om 
de artikelen 81 en 82 EG toe te passen en om samen te werken binnen het ECN. De Griekse
mededingingscommissie is momenteel bezig met een zaak waarin Nestlé ervan wordt 
beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van zijn dominante positie op de Griekse markt voor 
oploskoffie. De Commissie is niet in de positie om commentaar te geven op de stand van 
zaken van de zaak voor de Griekse mededingingscommissie.

                                               
1 Zie bijvoorbeeld het schema van bijeenkomsten/hoorzittingen voor de Griekse mededingingscommissie op: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
2 Commissie betreffende immuniteit tegen geldboeten en vermindering van geldboeten in kartelzaken, PB C 298 
van 8.12.2006, blz. 17–22. 
3 Verordening (EG) nr. 622/2008 van de Commissie van 30 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 
773/2004, wat betreft schikkingsprocedures in kartelzaken, PB L 171 van 1.7.2008, blz. 3–5; Mededeling van de 
Commissie betreffende schikkingsprocedures met het oog op de vaststelling van beschikkingen op grond van de 
artikelen 7 en 23 van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad in kartelzaken, PB C 167 van 2.7.2008, blz. 1–6. 
4 Zie bijvoorbeeld Verslag over het mededingingsbeleid (2005) op 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , blz. 5, 13, 63 – 65. 
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