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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1003/2008 af Theodoros Tenezos, græsk statsborger, for 
virksomheden "IRON TENCO A.E.", om den græske konkurrencekommission og 
det græske stålmarked

1. Sammendrag

Andrageren, der er direktør for ovennævnte stålvirksomhed, hævder, at den græske 
konkurrencekommission ikke har taget retningslinjerne i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 
om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 til efterretning. I 
henhold til denne forordning skal der på basis af en decentraliseret anvendelse af 
konkurrencereglerne og en skærpet efterfølgende kontrol sikres en formindskelse af 
Kommissionen arbejdsbyrde, idet de nationale myndigheder og domstole i højere grad 
inddrages i håndhævelsen af konkurrencereglerne, samtidig med at der sikres en ensartet 
anvendelse af disse. Andrageren henviser i den forbindelse mere specifikt til det græske 
marked for stål- og jernprodukter, som kendetegnes af aftaler om eksklusiv markedsføring og 
udelukkelse af konkurrence, og han redegør for den negative erfaring, hans virksomhed har 
haft med en klage til konkurrencekommissionen om monopoldannelse i forbindelse med køb 
af primære råvarer til produktion af byggestål. I lyset af den manglende indgriben og 
efterlevelse af forordningens retningslinjer fra den græske konkurrencekommissions og 
dennes formands side anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger 
med henblik på at sikre en normalisering af det græske marked for stål- og jernprodukter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren gør medlemmerne af Udvalget for Andragender opmærksom på den græske 
konkurrencekommissions behandling af hans klage vedrørende et påstået kartel på 
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stålmarkedet i Grækenland. Andrageren gør hovedsageligt gældende, at den græske 
konkurrencekommission ikke har taget passende hensyn til IRON TENCO's henvendelser og 
derved ikke har sørget for hurtig og/eller effektiv opfølgning på virksomhedens klage. 

Andrageren sætter særlig spørgsmålstegn ved de proceduremæssige og materielle forhold i 
forbindelse med den undersøgelse, som er blevet indledt på grundlag af hans klage (særlig 
med hensyn til vurderingen af den dokumentation, virksomheden har indsendt i løbet af 
processen samt behandlingen af dens anmodning om midlertidige foranstaltninger). Endvidere 
hævder han generelt, at den græske konkurrencemyndighed fungerer dårligt og er passiv. 
Andrageren kritiserer endvidere den græske konkurrencekommissions prioritering, som har en 
negativ indvirkning på behandlingen og vurderingen af hans klage. Set i lyset af den græske 
konkurrencekommissions og dens formands manglende overholdelse af retningslinjerne i
forordningen, anmoder andrageren Kommissionen om at træffe foranstaltninger til 
normalisering af det græske marked for stål- og jernprodukter.

Andrageren gør også gældende, at Kommissionen i den forbindelse undlod at føre tilsyn med 
den græske konkurrencemyndigheds arbejdsform.

Som tidligere bemærket i lignende andragender finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at 
henvise til følgende retningslinjer vedrørende rammerne for dens samarbejde med de 
nationale konkurrencemyndigheder.

Ordning med parallel kompetence mellem Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 821 har Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder 
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. 

Samtidig har de enkelte deltagere i netværket skønsmæssige beføjelser til at afgøre, om de vil 
undersøge en sag eller ej. En myndighed, der har indledt en sag, vil normalt fortsat behandle 
sagen, indtil proceduren er afsluttet, medmindre sagen omfordeles på et tidligt tidspunkt. Den 
enkelte nationale konkurrencemyndighed forbliver også fuldt ud ansvarlig for, at de sager, 
den behandler, behandles korrekt. Der bør følges op på enhver påstået krænkelse af 
proceduremæssige rettigheder inden for rammerne af de relevante nationale procedurer.

Specielt er de nationale konkurrencemyndigheder i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning 
1/2003 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 tillader Kommissionen at undersøge 
de nationale konkurrencemyndigheders forventede beslutninger med henblik på at fremme en 
konsekvent anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler. 

                                               
1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1-25. 
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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 (herunder den græske 
konkurrencekommission) til at undersøge eller vedtage en beslutning om en given sag. 

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 træffe 
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 i denne forbindelse udsendt en vejledning til 
potentielle klagere, bl.a. i sin meddelelse om klager.2

Inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk er definitionen på prioritering af håndhævelse 
op til den enkelte netværksdeltager.3 Selv om drøftelser i netværket kan føre til en vis 
gensidig inspiration, eksisterer der ikke nogen retslig harmonisering. Prioritering er således 
den enkelte konkurrencemyndigheds ansvar inden for rammerne af lovgivningen. 
Kommissionen er derfor ikke i stand til at kommentere den græske konkurrencekommissions 
prioritering.

Endvidere har den græske konkurrencekommission efter Kommissionens oplysninger også 
fulgt op på flere sager, der er indledt på grundlag af klager. Dette er netop tilfældet med 
IRON TENCO's klage (som for tiden er ved at blive behandlet i den græske 
konkurrencekommission). 

IRON TENCO's henvendelser til den græske konkurrencekommission 

I henhold til oplysninger, som den græske konkurrencekommission har offentliggjort, og/eller 
som andrageren har fremsendt, har generaldirektoratet for denne myndighed (GD HCC) 
behandlet klagen fra IRON TENCO på grundlag af § 2 og 2a i den græske lov nr. 703/77 (om 
misbrug af dominerende stilling og/eller stilling med økonomisk afhængighed). Efter 
undersøgelsen forelagde GD HCC sin rapport for den græske konkurrencekommission, i 
hvilken det foreslås at afvise klagen.4 Så vidt Kommissionen ved, har den græske 
konkurrencekommission siden gennemført mindst tre høringer om sagen (drøftet på 

                                               
1 Sag T-24/90, dom fra Retten 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; rapport om konkurrencepolitik (2005) - side 25. 
3 Kommissionens meddelelse om samarbejdet inden for netværket af konkurrencemyndigheder; EUT C 101 
af 27.4.2004, s. 43-53, stk. 5. 
4 Se f.eks. pressemeddelelse fra den græske konkurrencekommission af 19. maj 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf.
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plenarmøder i den græske konkurrencekommission).1

Kommissionen er ikke i stand til at kommentere status på den sag, der behandles af den 
græske konkurrencekommission. Kommissionen er heller ikke i stand til at kommentere 
påstandene og/eller kvaliteten af den dokumentation, som andrageren har indsendt, 
vedrørende IRON TENCO's og/eller andre virksomheders forretningspraksis på det græske 
marked for stål- og jernprodukter.

Kommissionen vil benytte lejligheden til generelt at påpege, at det er op til den enkelte 
deltager i netværket (i dette tilfælde den græske konkurrencekommission) at fastsætte, hvilke 
undersøgelsesmæssige foranstaltninger der skal anvendes til at følge op på en bestemt 
forespørgsel, idet der skal tages hensyn til en lang række overvejelser, bl.a. bestemte 
undersøgelsesredskabers hensigtsmæssighed og effektivitet, kvaliteten af tilgængelig 
dokumentation, sandsynligheden for at finde yderligere beviser etc. Dette er navnlig tilfældet 
med komplekse påstande om karteller (som f.eks. dem, IRON TENCO hævder at have 
indbragt for den græske konkurrencemyndighed). Det er også relevant at bemærke, at en 
forudgående meddelelse og/eller offentlige udtalelser i forbindelse med kartelsager kan hindre 
en myndighed i at anvende alle de undersøgelsesredskaber, den har til rådighed.

Hvad angår spørgsmålet om den græske konkurrencekommissions mange uafsluttede sager 
og/eller langvarige sagsbehandling i dette tilfælde (efter andragerens opfattelse), ønsker 
Kommissionen at understrege, at konkurrencesager ofte kræver en omfattende og kompleks 
undersøgelse for at nå frem til en velinformeret beslutning, som lever op til den krævede 
bevisstandard og kan holde i retten. Dette gælder ligeledes for undersøgelser, der foretages af 
Kommissionen og af de nationale konkurrencemyndigheder.

Andre spørgsmål, der rejses i andragendet - ansøgningen om midlertidige foranstaltninger til 
den græske konkurrencekommission

Den enkelte nationale konkurrencemyndighed er også fuldt ud ansvarlig for, at de sager, den 
behandler, behandles korrekt. Der bør følges op på enhver påstået krænkelse af 
proceduremæssige rettigheder inden for rammerne af de relevante nationale procedurer. I den 
forbindelse har Kommissionen forstået, at den græske konkurrencekommission i henhold til 
græsk lovgivning har mulighed for at pålægge midlertidige foranstaltninger under særlige 
omstændigheder. Kommissionen er imidlertid ikke i stand til at kommentere indholdet i 
andragerens ansøgning om midlertidige foranstaltninger til den græske 
konkurrencekommission i henhold til gældende græsk lovgivning.

Det bør alligevel bemærkes, at Kommissionens mulighed for at pålægge midlertidige 
foranstaltninger (på dens eget initiativ) i henhold til fællesskabslovgivningen er underlagt 
strenge betingelser. Generelt kan midlertidige foranstaltninger kun anvendes i tilfælde af 
uopsættelighed på grund af risikoen for alvorlig og uoprettelig skade på konkurrencen og på 
grundlag af en umiddelbar påvisning af en overtrædelse. Kommissionen har forstået, at der i 
henhold til § 9, stk. 5, i den græske lov nr. 703/77 gælder lignende betingelser for midlertidige 
foranstaltninger, der pålægges af den græske konkurrencemyndighed.

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder har parallel kompetence til at 

                                               
1 Se f.eks. plan for møder/høringer i den græske konkurrencekommission på: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26.
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anvende EF-traktatens artikel 81 og 82 og til at samarbejde inden for Det Europæiske 
Konkurrencenetværk. Den græske konkurrencemyndighed er for tiden ved at behandle en 
klage fra IRON TENCO på det græske marked for stål- og jernprodukter. Kommissionen er 
ikke i stand til at kommentere status på sagen, de nærmere omstændigheder i påstandene 
og/eller kvaliteten af den dokumentation, som andrageren har indgivet til den græske 
konkurrencemyndighed. Der bør følges op på enhver påstået krænkelse af proceduremæssige 
rettigheder inden for rammerne af de relevante nationale procedurer."
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