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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0103/2008, ingiven av Georgios Dritsas (grekisk medborgare) om 
den grekiska konkurrenskommissionen och den grekiska marknaden för kaffe 
samt Europeiska kommissionens underlåtenhet att ingripa i flera tveksamma 
ärenden

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den grekiska konkurrenskommissionen inte har beaktat riktlinjerna i 
rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 
i fördraget. Denna förordning grundas på en decentraliserad tillämpning av 
konkurrensreglerna och en förstärkt efterhandskontroll, vilket ger förutsättningar för att 
minska kommissionens arbetsbörda genom att involvera nationella myndigheter och 
domstolar i högre grad i genomförandet av konkurrensreglerna och samtidigt garantera en 
enhetlig användning av dessa regler. I samband med detta hänvisar framställaren mer specifikt 
till den grekiska marknaden för kaffe, som kännetecknas av exklusiva återförsäljaravtal och 
undanröjande av konkurrens. Hans klagomål gäller också att kommissionen har underlåtit att 
ingripa i flera tveksamma ärenden som rör dels bildandet av karteller inom mejerisektorn och 
dels Mevgal-korruptionsaffären, där en tjänsteman från kommissionen, som arbetade för 
konkurrenskommissionen under sin oavlönade tjänstledighet, var inblandad. Mot bakgrund av 
denna underlåtenhet att ingripa och med hänsyn till att den grekiska konkurrenskommissionen 
inte har följt riktlinjerna i förordningen uppmanar framställaren Europaparlamentet att vidta 
åtgärder för att normalisera den grekiska marknaden för kaffe och att sprida ljus över de 
beslut som fattats av konkurrenskommissionen. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 27 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Bakgrund

Framställaren uppmärksammar ledamöterna i utskottet för framställningar på hur den grekiska 
konkurrensmyndigheten har hanterat hans klagomål angående påstådda missbruk från Nestlés 
sida på den grekiska marknaden för kaffe. Framställaren hävdar att myndigheten inte följde 
upp klagomålet snabbt och/eller effektivt. 

Framställaren hänvisar också till gripandet och åtalet 2006 mot den före detta
generaldirektören för den grekiska konkurrensmyndigheten, som även var tjänsteman vid 
kommissionen med oavlönad tjänstledighet på grund av personliga skäl. Framställaren hävdar 
att denne generaldirektör utsattes för en intrig. Syftet var att underminera den grekiska 
konkurrensmyndighetens program för förmånlig behandling och myndighetens arbete i 
allmänhet. Enligt framställaren inverkade detta även negativt på handläggningen av 
ovannämnda klagomål. 

Framställaren hävdar att Europeiska kommissionen misslyckades med att övervaka och 
ingripa i den grekiska konkurrensmyndighetens verksamhet i dessa avseenden. 

Kommissionens kommentarer till framställningen

Samarbete mellan Europeiska kommissionen och nationella konkurrensmyndigheter

Enligt förordning nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i 
EG-fördraget1 har Europeiska kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna 
parallell behörighet att tillämpa gemenskapens konkurrensregler. Kommissionen samarbetar 
nära med de nationella konkurrensmyndigheterna i Europeiska konkurrensnätverket. Syftet
med samarbetet i nätverket är bland annat att se till att arbetsfördelningen mellan 
medlemmarna är effektiv samtidigt som gemenskapens konkurrensregler tillämpas effektivt 
och konsekvent. 

Framför allt ska de nationella konkurrensmyndigheterna underrätta kommissionen senast 
30 kalenderdagar innan de fattar ett beslut, enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget, om
åläggande om att upphöra med en överträdelse, om godtagande av åtaganden eller om 
återkallelse av ett undantag enligt en förordning om gruppundantag. Bestämmelsen gör det 
möjligt för kommissionen att undersöka de nationella konkurrensmyndigheternas planerade 
beslut i syfte att främja en enhetlig tillämpning av gemenskapens konkurrensregler. 

Kommissionen behåller också sin behörighet att inleda förfaranden för att frånta de nationella 
konkurrensmyndigheterna deras behörighet (artikel 11.6 i förordning 1/2003). I förordningen 
sägs dock inte att denna behörighet får utövas på begäran av en part som berörs av ärendet. 
Detta skulle ju medföra en risk för att man återinför ineffektiviteter och överlappningar som 
förekom innan förordning nr 1/2003 trädde i kraft. 

                                               
1 EUT L 1, 04.01.2003, s. 1–25. 
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Förordning nr 1/2003 ger inte heller kommissionen behörighet att ålägga en nationell 
konkurrensmyndighet att utreda ett visst ärende eller besluta på ett visst sätt. 

Prioriteringar

När det gäller kommissionens övervakning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget krävs det 
fortfarande inte att kommissionen undersöker varje ärende och, a fortiori, fattar ett beslut om 
huruvida artiklarna 81 och 82 har överträtts. Kommissionen har dock rätt att ge olika 
prioriteringsgrad till de klagomål som lämnas in till den. I detta sammanhang har 
gemenskapsdomstolarna bedömt att det ingår i den förvaltande verksamheten att prioritera 
inom av lagen angivna ramar.1 Kommissionen har gett vägledning till potentiella klagande i 
detta avseende, till exempel i sitt tillkännagivande om handläggningen av klagomål.2

Inom Europeiska konkurrensnätverket är definitionen av prioriteringar en fråga för varje 
nätverksmedlem.3 Diskussioner i nätverket kan här ge viss ömsesidig inspiration, men det 
finns ingen rättslig harmonisering. Varje konkurrensmyndighet beslutar därför själv om sina 
prioriteringar inom lagens ramar.

När det gäller anmälningssystemet i Grekland är det riktigt att man i förordning nr 1/2003, 
genom att upphäva det tidigare anmälningssystemet för tillämpningen av artikel 81.3 EG,
bland annat avsåg att förbättra kommissionens förmåga att fokusera på de allvarligaste 
överträdelserna. Efter att förordning 1/2003 trädde i kraft har ett stort antal medlemsstater 
avskaffat sina anmälningssystem för tillämpningen av nationell konkurrenslagstiftning. I 
nuläget är detta inte fallet i Grekland och några få andra medlemsstater.4

Nestléärendet hos den grekiska konkurrensmyndigheten

Enligt den information som den grekiska konkurrensmyndigheten offentliggjort inledde 
myndighetens generaldirektorat (DG HCC) en undersökning av den grekiska marknaden för 
kaffe med avseende på påstådda överträdelser av artiklarna 1 och 2 i den grekiska 
lagen 703/77 och artiklarna 81 och 82 EG. Efter undersökningen lade generaldirektoratet fram 
sin rapport till den grekiska konkurrensmyndigheten (HCC). Enligt rapporten har Nestlé 
missbrukat sin dominerande ställning på den grekiska marknaden för snabbkaffe.5 Såvitt 
kommissionen förstår inledde HCC offentliga utfrågningar om ärendet den 22 maj 2008.6
Kommissionen kan inte yttra sig om ärendets aktuella status i HCC. Kommissionen kan inte 
heller yttra sig om detaljerna i framställarens påståenden angående Nestlés och/eller andra 
företags aktiviteter på den grekiska kaffemarknaden. Kommissionen tar här tillfället i akt att 
                                               
1 Mål T-24/90, Förstainstansrättens dom av den 18 september 1992 – Automec Srl mot kommissionen, s. 77, 
ECR II-2223. 
2 Tillkännagivande från kommissionen om handläggningen av klagomål rörande artiklarna 81 och 82 i 
EG-fördraget 81 and 82, EUT C 101, 27.04.2004, s. 65 – 77; Rapport om konkurrenspolitiken (2005) – s. 25.
3 Kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter cooperation within 
the Network of Competition Authorities EUT C 101, 27.04.2004, s. 43-53, stycke 5. 
4 Rapport om konkurrenspolitiken (2005) på http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf, 
s. 70.
5 Se till exempel pressmeddelande från den grekiska konkurrenskommissionen den 17 mars 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
6 Se till exempel schema över möten/utfrågningar vid den grekiska konkurrenskommissionen på: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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rent allmänt betona att konkurrensärenden ofta kräver omfattande och komplexa
undersökningar för att det ska gå att fatta välinformerade beslut som lever upp till den 
bevisföringsnivå som krävs och får stöd i domstol. Det gäller i lika hög grad undersökningar 
som genomförs av kommissionen och av nationella konkurrensmyndigheter.

Andra frågor som tas upp i framställningen

Vad gäller hänvisningen till möjlighet till preskription av påstådda tidigare överträdelser är 
det lämpligt att förtydliga att artiklarna 25 och 26 i förordning nr 1/2003 kan tillämpas på 
kommissionens undersökningar och gäller åläggande eller verkställande av påföljder. 
Nationella konkurrensmyndigheter tillämpar regler om preskriptionstider i nationell 
lagstiftning. 

Vad gäller kommissionens program för förmånlig behandling1 och förlikningsförfarande2

noterar kommissionen att dess program för förmånlig behandling har visat sig vara 
framgångsrikt under många år.3

I samband med det åtal som 2006 väckts mot den förre generaldirektören för den grekiska 
konkurrensmyndigheten har kommissionen förtydligat sina svar på många skriftliga frågor. Se 
till exempel E-4125/06, E-4640/06, E-5085/06, E-4158/06, E-4203/06 och E-5521/06. 

Slutsatser

Kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna har parallell behörighet att 
tillämpa artiklarna 81 och 82 EG och att samarbeta inom Europeiska konkurrensnätverket. 
Den grekiska konkurrensmyndigheten behandlar just nu ett ärende där Nestlé uppges ha 
missbrukat sin dominerande ställning på den grekiska marknaden för snabbkaffe. 
Kommissionen kan inte yttra sig om vilken status ärendet har i den grekiska 
konkurrensmyndighetens handläggning. 

                                               
1 Kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden, 
EUT C 298, 8.12.2006, s. 17–22. 
2 Kommissionens förordning (EG) nr 622/2008 av den 30 juni 2008 om ändring av förordning (EG) nr 773/2004 
med avseende på förlikningsförfaranden i kartellärenden, EUT L 171, 1.7.2008, s. 3–5; Kommissionens 
tillkännagivande om förlikningsförfaranden i samband med beslut enligt artikel 7 och artikel 23 i rådets 
förordning (EG) nr 1/2003 i kartellärenden, EUT C 167, 2.7.2008, s. 1–6. 
3 Se till exempel Rapport om konkurrenspolitiken (2005) på 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ s. 5, 13, 63–65.
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