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Tárgy: A Theodoros Tenezos görög állampolgár által az „IRON TENCO A.E.” vállalat 
nevében benyújtott 1003/2008. számú petíció a görög versenybizottságról és a 
görög acélpiacról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a fent említett acélmű igazgatója, azt állítja, hogy a görög 
versenybizottság nem vette tudomásul az EK-Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott 
versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003 tanácsi rendeletben foglalt irányelveket. Az 
említett rendelet értelmében a versenyszabályok decentralizált alkalmazására és az azt követő 
szigorú ellenőrzésre alapulva biztosítani kell, hogy a Bizottságot terhelő munka csökkenjen 
azáltal, hogy a nemzeti hatóságokat és bíróságokat bevonják a versenyszabályok 
betartatásába, és hogy biztosítják ezeknek a szabályoknak az egységes alkalmazását. A petíció 
benyújtója elsősorban a görög vas- és acéltermékek piacára utal, amelyre jellemzők a 
kizárólagos forgalmazásról és a verseny kiszorításáról szóló megállapodások, és ismerteti 
azokat a negatív tapasztalatokat, amelyeket akkor szerzett, amikor vállalata az épületacél 
előállításához használt elsődleges nyersanyagok vásárlása kapcsán kialakult monopolhelyzet 
miatt panasszal fordult a versenybizottsághoz. Mivel a görög versenybizottság és elnöke nem 
avatkozott közbe az ügyben és nem tartotta be a rendeletben megállapított irányelveket, a 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a görög vas- és acéltermékek piaca normalizálódjon. </TEXTE>

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
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szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója felhívja a Petíciós Bizottság tagjainak figyelmét arra, hogyan járt el a 
görög versenybizottság (a továbbiakban: GVB) az állítása szerint a görögországi acélpiacon 
működő kartellel kapcsolatos panasza (a továbbiakban: panasz) ügyében. A petíció benyújtója 
lényegében azt állítja, hogy a GVB nem fordított kellő figyelmet az IRON TENCO 
beadványaira, így annak panaszát nem követte gyors és/vagy eredményes intézkedés.

A petíció benyújtója konkrétan az általa tett panasz nyomán kezdeményezett vizsgálat 
kapcsán ad hangot eljárásrendi természetű és érdemi aggályainak (nevezetesen az eljárás 
során általa benyújtott bizonyítékok értékelése, valamint az ideiglenes intézkedésekre 
vonatkozó kérelmének kezelése vonatkozásában). Sőt általánosságban azt állítja, hogy a 
görög versenyhatóság passzív és nem működik megfelelően. A petíció benyújtója bírálja 
továbbá a prioritások GVB általi meghatározását, ami negatívan befolyásolja panaszának 
feldolgozását és értékelését. Mivel a GVB és elnöke nem avatkozott közbe a rendeletben 
megállapított irányelvek betartásának biztosítása céljából, a petíció benyújtója arra kéri az 
Európai Bizottságot, hogy hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy a görög vas- és 
acéltermékek piaca normalizálódjon.

A petíció benyújtója azt állítja továbbá, hogy az Európai Bizottság e tekintetben nem 
ellenőrizte a görög versenyhatóság működését.  

Amint ezt ehhez hasonló jellegű petíciók esetében már megfogalmazta, a Bizottság 
szükségesnek tartja, hogy hivatkozzon a nemzeti versenyhatóságokkal folytatott 
együttműködésének kereteit érintő következő vezérelvekre.

A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok párhuzamos jogköreinek rendszere

A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendelet1 értelmében 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 Hálózatával. A hálózaton belüli együttműködés egyik célja a tagok közötti 
hatékony munkamegosztás biztosítása az EK versenyszabályainak eredményes és 
következetes betartása mellett. 

Ugyanakkor a hálózat valamennyi tagja továbbra is kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az 
egyes ügyek kivizsgálására vonatkozó döntés tekintetében. Általában az adott ügy 
kivizsgálását megkezdő hatóság foglalkozik az üggyel egészen az eljárás végéig, kivéve, ha 
az ügy már korai fázisban egy másik hatósághoz kerül. Az egyes nemzeti hatóságok teljes 
körű felelősséggel tartoznak továbbá az általuk végzett vizsgálatok megfelelő eljárási 
rendjének biztosításáért is. Az eljárásra vonatkozó jogok esetleges megsértésének esetén ezért 
a vonatkozó nemzeti eljárási keretrendszeren belül kell fellépni.

                                               
1 Hivatalos Lap L 1., 2003.1.4., 1-25. o.
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Különösen, az 1/2003 rendelet 11. cikkének (4) bekezdése értelmében a nemzeti 
versenyhatóságok legkésőbb 30 naptári nappal az EK-Szerződés 81. vagy 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 azt nem rendelkezik arról, hogy ez a jog az ügyben érintett 
valamely fél kérésére gyakorolható lenne. Ez ugyanis azzal a kockázattal járna, hogy ismét 
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 (köztük a GVB-t) 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. Ezért a 
Bizottságnak nem áll módjában észrevételeket tenni a prioritások GVB általi meghatározásra 
vonatkozóan.  

Sőt a Bizottság tudomása szerint a GVB számos panasszal kapcsolatban folytatott le 
vizsgálatot, és pontosan ezt teszi az IRON TENCO által benyújtott panasz esetében is 
(amelynek GVB általi kivizsgálása jelenleg folyamatban van). 

Az IRON TENCO beadványai a GVB-hez 
                                               
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. vagy 
82. cikke alapján; HL C 101., 2004.4.27., 65-77. o.; Versenypolitikai jelentés (2005) – 25. o.
3 A Bizottság közleménye a versenyhatóságok hálózatán belüli együttműködésről 
Hivatalos Lap C 101., 2004.4.27., 43-53. o., (5) bekezdés
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A GVB által nyilvánosságra hozott és/vagy a petíció benyújtója által nyújtott tájékoztatás 
szerint a GVB főigazgatósága (GVB FI) az IRON TENCO által benyújtott panaszt a 703/77 
sz. görög törvény (az erőfölénnyel való visszaélésre és/vagy a gazdasági függőségi helyzetre 
vonatkozó) 2. és 2a. cikke alapján vizsgálta meg. A vizsgálatot követően a GVB FI jelentést 
tett a GVB-nek, amelyben a panasz elutasítását javasolta.1  A Bizottság tudomása szerint a 
GVB azóta legalább három meghallgatást tartott az ügyben (a GVB plenáris üléseinek 
keretében).2

A Bizottságnak nem áll módjában észrevételeket tenni a GVB által jelenleg vizsgált ügy 
állására vonatkozóan.  Továbbá nem áll a Bizottság módjában észrevételeket tenni az IRON 
TENCO és/vagy a görög vas- és acéltermékek piacán működő más vállalkozások gyakorlatára 
vonatkozóan a petíció benyújtója által megfogalmazott vádakkal és/vagy benyújtott 
bizonyítékok minőségével kapcsolatban.

A Bizottság megragadja a lehetőséget annak az általános észrevételnek a megtételére, 
miszerint a hálózat egyes tagjainak (jelen esetben a GVB-nek) kell meghoznia a döntést az 
adott ügy esetében alkalmazandó vizsgálati intézkedésekről, figyelembe véve számos 
szempontot, többek között a konkrét vizsgálati módszerek megfelelő voltát és hatékonyságát, 
a rendelkezésre álló bizonyítékok minőségét, a további bizonyítékok feltárásának 
valószínűségét stb. Különösen így van ez az összetett, kartellekre vonatkozó vádak esetében 
(amilyeneket állítása szerint az IRON TENCO fogalmazott meg a görög versenyhatóság 
előtt). Helyénvaló megemlíteni továbbá, hogy a kartellekkel kapcsolatos ügyek esetében az 
előzetes bejelentések és/vagy nyilvános nyilatkozatok alááshatják a hatóság lehetőségeit a 
rendelkezésére álló vizsgálati módszerek teljes palettájának alkalmazása tekintetében.  

Ami a GVB ügyhátralékát és/vagy a jelen eljárás (a petíció benyújtójának megítélése szerinti) 
elhúzódását illeti, a Bizottság hangsúlyozni kívánja, 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 – ideiglenes intézkedések elrendelésére irányuló kérés a 
GVB felé

Az egyes nemzeti hatóságok teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk végzett vizsgálatok 
megfelelő eljárásrendjének biztosításáért. Az eljárási jogok esetleges megsértésének esetén 
ezért a vonatkozó nemzeti eljárási keretrendszeren belül kell fellépni. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság tudomásul veszi, hogy a görög törvények által meghatározott konkrét körülmények 
esetén a GVB-nek lehetősége van ideiglenes intézkedések elrendelésére. Ugyanakkor a 
Bizottságnak nem áll módjában észrevételeket tenni arra vonatkozóan, hogy az alkalmazandó 
görög törvények értelmében megalapozottan folyamodott-e a petíció benyújtója ideiglenes 
                                               
1 Lásd pl. a görög versenybizottság 2008. május 19-én kiadott sajtóközleményét: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Lásd pl. a görög versenybizottság üléseinek/meghallgatásainak menetrendjét: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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intézkedésekért a GVB-hez.

Azt mindenesetre helyénvaló megemlíteni, hogy a közösségi jog értelmében a Bizottság 
ideiglenes intézkedések (saját kezdeményezésre történő) elrendelésére vonatkozó lehetőségei 
meglehetősen szigorú feltételekhez kötöttek. Ideiglenes intézkedések alapjában véve csak a 
versenyt veszélyeztető komoly és helyrehozhatatlan kár kockázata miatt felmerülő sürgős 
esetben és prima facie megállapított jogsértés alapján rendelhetők el. A Bizottság tudomása 
szerint a 703/77 sz. görög törvény 9. cikke (5) bekezdésének értelmében a görög 
versenyhatóság is hasonló feltételekkel rendelhet el ideiglenes intézkedéseket.

A Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok az EK-Szerződés 81. és 82. cikkének alkalmazása 
és az EVH-n belüli együttműködés tekintetében párhuzamos jogkörökkel rendelkeznek. A 
görög versenyhatóság jelenleg vizsgálja az IRON TENCO által a görög vas- és acéltermékek 
piacával kapcsolatban benyújtott panaszt. A Bizottságnak nem áll módjában észrevételeket 
tenni az eljárás helyzetével, a vádak részleteivel és/vagy a petíció benyújtója által a görög 
versenyhatósághoz beterjesztett bizonyítékok minőségével kapcsolatban. Az eljárási jogok 
esetleges megsértésének ügyében a vonatkozó nemzeti eljárási keretrendszeren belül kell 
fellépni.
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