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Asia: Vetoomus nro 1003/2008, Theodoros Tenezos, Kreikan kansalainen, Iron Tenco 
A.E. -yhtiön puolesta Kreikan kilpailuviranomaisesta ja Kreikan 
teräsmarkkinoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on edellä mainitun teräsyhtiön johtaja, väittää, että Kreikan 
kilpailukomissio ei ole ottanut huomioon perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetussa neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1/2003 säädettyjä ohjeita. Asetuksella pyritään keventämään komission 
työtaakkaa hajauttamalla kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa ja tehostamalla jälkikäteen 
tehtäviä tarkastuksia sekä lisäämällä kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten 
osallistumista kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon samalla kun varmistetaan sääntöjen 
yhtenäinen soveltaminen. Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti Kreikan teräs- ja 
rautatuotteiden markkinoihin, joille on ominaista yksinmyyntisopimusten tekeminen ja 
kilpailun eliminoiminen, ja hän kertoo yrityksensä kärsimästä takaiskusta sen valitettua 
Kreikan kilpailukomissiolle rakennusteräksen tuotantoon tarvittavien ensiöraaka-aineiden 
ostomonopolin muodostamisesta. Koska Kreikan kilpailukomissio tai sen puheenjohtaja ei ole 
puuttunut asiaan ja varmistanut neuvoston asetukseen sisältyvien ohjeiden noudattamista, 
vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin, jotta Kreikan teräs- ja 
rautatuotteiden markkinat yhdenmukaistetaan vaadittujen normien kanssa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 10. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009
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Vetoomuksen esittäjä kiinnittää vetoomusvaliokunnan jäsenten huomiota tapaan, jolla 
Kreikan kilpailukomissio on käsitellyt hänen valitustaan väitetystä kartellista Kreikan 
teräsmarkkinoilla ("valitus"). Hänen keskeinen valituksenaiheensa on, että kilpailukomissio ei 
käsitellyt asianmukaisesti Iron Tenco -yhtiön valituksia eikä toteuttanut ripeitä ja/tai 
tehokkaita toimia niiden johdosta. 

Vetoomuksen esittäjä mainitsee erityisesti valituksen perusteella käynnistetyn tutkimuksen 
menettelyyn ja sisältöön liittyvät huolenaiheet (varsinkin liittyen yhtiön prosessin aikana 
toimittamien todisteiden arviointiin sekä tapaan, jolla sen välitoimenpiteitä koskevaa pyyntöä 
käsiteltiin). Hän väittää yleisesti, että Kreikan kilpailukomissio on tehoton ja toimintakyvytön. 
Vetoomuksen esittäjä arvostelee myös kilpailukomission määrittelemiä painopisteitä, jotka 
haittaavat hänen valituksensa käsittelemistä ja arvioimista. Koska Kreikan kilpailukomissio ja 
sen puheenjohtaja eivät ole puuttuneet asiaan ja varmistaneet neuvoston asetukseen 
sisältyvien ohjeiden noudattamista, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan komissiota 
toteuttamaan toimia Kreikan teräs- ja rautatuotteiden markkinoiden vakiinnuttamiseksi.

Vetoomuksen esittäjä väittää myös, että Euroopan komissio laiminlöi tältä osin Kreikan 
kilpailukomission toiminnan valvonnan.  

Kuten aiemminkin vastaavien vetoomuksien yhteydessä, komissio katsoo 
tarkoituksenmukaiseksi viitata seuraaviin perusperiaatteisiin, jotka ohjaavat komission 
yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa.

Komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välinen rinnakkaisten valtuuksien järjestelmä

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. 

Jokainen verkoston jäsen päättää kuitenkin edelleen itsenäisesti siitä, ottaako se tietyn asian 
tutkittavaksi vai ei. Asian tutkinnan aloittanut viranomainen jatkaa yleensä asian käsittelyä, 
kunnes menettelyt on saatettu päätökseen, ellei asian käsittelyä siirretä jollekin toiselle taholle 
jo aikaisessa vaiheessa. Kaikki kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat lisäksi täyden vastuun 
siitä, että niiden käsittelemille asioille taataan asianmukainen menettely. Menettelyoikeuksien 
väitettyä rikkomista olisi siis tarkasteltava asianmukaisessa kansallisessa menettelyjä 
koskevassa kehyksessä.

Asetuksen N:o 1/2003 11 artiklan 4 kohdassa 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 suunnittelemia päätöksiä EY:n kilpailusääntöjen 

                                               
1 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 1, 4.1.2003, s.1–25.
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johdonmukaista soveltamista silmällä pitäen. 

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 nimittäin mahdollisesti samanlaiseen tehottomuuteen ja 
päällekkäisyyksiin kuin ennen asetuksen N:o 1/2003 voimaantuloa. 

Asetuksessa N:o 1/2003 ei myöskään säädetä komission toimivallasta velvoittaa kansallista 
kilpailuviranomaista (kuten kilpailukomissiota) tutkimaan tiettyä asiaa tai tekemään siitä 
päätöstä. 

Tärkeysjärjestyksen määritteleminen 

Komission pannessa täytäntöön EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa on vakiintuneen 
käytännön mukaista, 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. Tältä osin 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. Komissio ei voi näin ollen ottaa kantaa kilpailukomission 
määrittämään tärkeysjärjestykseen.  

Komission tietoon on tullut myös, että kilpailukomissio on käsitellyt valituksien perusteella 
käynnistettyjä lukuisia tapauksia. Tilanne on juuri tämä Iron Tenco -yhtiön tapauksessa (jonka 
valitus on kilpailukomission käsiteltävänä). 

Iron Tenco -yhtiön kilpailukomissiolle esittämät valitukset 

Kilpailukomission julkaisemien ja/tai vetoomuksen esittäjän toimittamien tietojen mukaan 
kilpailuviranomaisen pääosasto tarkasteli Iron Tenco -yhtiön valitusta Kreikan lain 703/77 
2 ja 2a artiklan nojalla (jotka koskevat määräävän markkina-aseman ja/tai taloudellisen 
riippuvuuden väärinkäyttöä). Tarkastelun jälkeen kilpailuviranomaisen pääosasto toimitti 
kilpailukomissiolle raporttinsa, jossa se ehdottaa valituksen hylkäämistä.4 Komission tietojen 
mukaan kilpailukomissio on tämän jälkeen toteuttanut vähintään kolme kuulemistoimea 

                                               
1 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen asiassa T-24/90, Automec SRL v. komissio, 18. syyskuuta 1992 
antama tuomio, Kok. 1992, s. II–2223, 77 kohta.
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 Ks. esim. Kreikan kilpailukomission lehdistötiedote, päivätty 19. toukokuuta 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
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asiaan liittyen (joista on keskusteltu kilpailukomission täysistunnoissa).1

Komissio ei voi kommentoida Kreikan kilpailuneuvoston käsiteltävänä olevan asian 
etenemistä. Komissio ei myöskään voi kommentoida vetoomuksen esittäjän esittämien Iron 
Tenco -yhtiön ja/tai muiden yritysten menettelyjä Kreikan teräs- ja rautamarkkinoilla 
koskevia väitteitä ja/tai hänen toimittamiensa todisteiden laatua.  

Komissio huomauttaa yleisesti, että kunkin verkoston jäsenen (tässä tapauksessa Kreikan 
kilpailukomission) tehtävänä on päättää tietyn tutkimuksen yhteydessä toteutettavista toimista 
ottaen huomioon monenlaiset seikat, kuten tutkimusvälineiden soveltuvuus ja tehokkuus, 
saatavilla olevien todisteiden laatu, lisätodisteiden löytämisen todennäköisyys ja niin edelleen. 
Tämä pätee erityisesti monimutkaisiin kartellia koskeviin väitteisiin (jollaisia Iron Tenco -
yhtiö väittää esittäneensä Kreikan kilpailukomissiolle). On myös syytä panna merkille, että 
kartellitapauksissa ennakkoilmoitukset ja/tai julkiset lausunnot saattavat haitata viranomaisten 
kykyä hyödyntää kaikkia saatavilla olevia tutkimusvälineitä.  

Tarkasteltaessa Kreikan kilpailukomissiossa vireillä olevien tapauksien ruuhkautumista ja/tai 
menettelyjen pitkittymistä tässä tapauksessa (vetoomuksen esittäjän väitteiden mukaan) 
komissio haluaa 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.   

Muut vetoomuksessa esille otetut asiat – kilpailukomissiossa käsiteltävänä olevien 
välitoimenpiteiden täytäntöönpano

Kaikki kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat lisäksi täyden vastuun siitä, että niiden 
käsittelemille asioille taataan asianmukainen menettely. Menettelyoikeuksien väitettyä 
rikkomista olisi siis tarkasteltava asianmukaisessa kansallisessa menettelyjä koskevassa 
kehyksessä. Tässä yhteydessä komissio katsoo, että kilpailukomissio voi määrätä 
välitoimenpiteiden täytäntöönpanosta Kreikan lainsäädännön mukaisissa erityisolosuhteissa. 
Komissio ei voi kuitenkaan ottaa kantaa olennaisiin näkökohtiin vetoomuksen esittäjän 
hakemuksessa, joka koskee kilpailukomissiossa käsiteltävänä olevien väliaikaisten toimien 
täytäntöönpanoa Kreikan lainsäädännön nojalla.  

On syytä panna merkille, että yhteisön lainsäädännön mukaisesti komission oikeus määrätä 
(omasta aloitteestaan) välitoimenpiteistä edellyttää suhteellisen tiukkojen vaatimuksien 
täyttymistä. Välitoimenpiteiden toteuttamista voidaan yleensä harkita vain kiireellisissä 
tapauksissa, joissa vaarana on aiheuttaa kilpailulle vakavaa ja peruuttamatonta haittaa ja jos 
ensi näkemältä on todettavissa, että kyse on rikkomisesta. Komission käsityksen mukaan 
Kreikan lain 703/77 9 artiklan 5 kohdassa määrätään, että vastaavia edellytyksiä sovelletaan 
Kreikan kilpailukomission määräämiin välitoimenpiteisiin.  

Komissiolla ja kansallisilla kilpailuviranomaisilla on rinnakkaiset toimivaltuudet soveltaa 
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa ja tehdä yhteistyötä eurooppalaisessa 
kilpailuverkostossa. Kreikan kilpailukomissio käsittelee parhaillaan Iron Tenco -yhtiön 

                                               
1 Ks. esim. Kreikan kilpailukomission kokous-/kuulemisaikataulu:
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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esittämää Kreikan teräs- ja rautatuotteiden markkinoihin liittyvää valitusta. Komissio ei voi 
ottaa kantaa menettelyjen etenemiseen eikä vetoomuksen esittäjän Kreikan 
kilpailukomissiolle esittämien väitteiden yksityiskohtiin ja/tai toimittamien todisteiden 
laatuun. Menettelyoikeuksien väitettyä rikkomista olisi tarkasteltava asianmukaisessa 
kansallisessa menettelyjä koskevassa kehyksessä.
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