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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die directeur is van bovengenoemde staalonderneming, beweert dat de Griekse 
mededingingsautoriteit zich niet houdt aan de voorschriften van de Verordening (EG) nr. 
1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 
en 82 van het Verdrag. Overeenkomstig deze verordening moet het werkterrein van de 
Commissie worden verkleind op basis van decentrale toepassing van mededingingsregels en 
strengere inspecties door nationale autoriteiten en rechtbanken in sterkere mate te betrekken 
bij de uitvoering van mededingingsregels en tegelijkertijd door ervoor te zorgen dat deze 
regels overal op dezelfde manier worden toegepast. Indiener doelt specifiek op de Griekse 
markt van staal- en ijzerproducten, die wordt gekenmerkt door exclusieve 
marketingovereenkomsten en uitsluiting van concurrentie. In zijn toelichting verklaart hij dat 
zijn onderneming een achterstand heeft opgelopen en een klacht heeft ingediend bij de 
mededingingsautoriteit over een monopolievorming bij de inkoop van primaire grondstoffen 
voor de productie van staal voor de bouwsector. Gezien het feit dat de Griekse 
mededingingsautoriteit en diens voorzitter niet ingrijpen om de voorschriften van de 
verordening na te komen, roept indiener het Europees Parlement op om stappen te 
ondernemen om de Griekse markt voor staal- en ijzerproducten in overeenstemming te 
brengen met de geldende normen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
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(Artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Indiener wijst de leden van de Commissie verzoekschriften op de manier waarop zijn klacht 
over de vermeende kartelvorming in de Griekse staalmarkt (“de klacht”) door de Griekse 
mededingingsautoriteit (“de HCC”) is behandeld. Indiener beweert met name dat de HCC de 
klacht van IRON TENCO niet binnen afzienbare tijd en/of op doeltreffende wijze in 
behandeling heeft genomen.

Indiener heeft met name bezwaar tegen de procedure van het onderzoek dat naar aanleiding 
van zijn klacht is gestart (hoofdzakelijk ten aanzien van de beoordeling van het bewijs dat 
door het onderzoek tijdens dit proces is geleverd, alsmede ten aanzien van het verzoek om 
tijdelijke maatregelen). Voorts is hij van mening dat de Griekse mededingingsautoriteit over 
het algemeen slecht functioneert en inactief is. Indiener heeft bovendien kritiek op de manier 
waarop de mededingingsautoriteit prioriteiten stelt, die ongunstig zou zijn voor de verwerking 
en beoordeling van zijn klacht. Gezien het feit dat de Griekse mededingingsautoriteit en diens 
voorzitter niet ingrijpen om de voorschriften van de verordening na te komen, roept indiener 
het Europees Parlement nu op om stappen te ondernemen om de Griekse markt voor staal- en 
ijzerproducten in overeenstemming te brengen met de geldende normen.

Indiener beweert bovendien dat de Europese Commissie in dit opzicht geen toezicht uitoefent 
op het functioneren van de Griekse mededingingsautoriteit.

Zoals eerder het geval is geweest bij vergelijkbare verzoekschriften acht de Commissie dat 
hier dient te worden verwezen naar de volgende leidende beginselen met betrekking tot de 
structuur van samenwerking met de nationale mededingingsautoriteiten.

Stelsel van parallelle bevoegdheden tussen de Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten

Op grond van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad 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 om 
mededingingsregels van de EG toe te passen. De Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten werken nauw samen binnen het Europees mededingingsnetwerk. De 
samenwerking binnen het netwerk is onder andere gericht op een doeltreffende werkverdeling 
tussen de leden, terwijl de EG-mededingingsregels op een doeltreffende en rechtlijnige 
manier worden toegepast.

Tegelijkertijd is elk netwerklid vrij om te beslissen of hij een zaak wel of niet gaat 
onderzoeken. Een autoriteit die een zaak heeft geopend zal in de regel doorgaan met de 
behandeling van de zaak totdat het gerechtelijke proces is afgerond, tenzij de zaak in een 
vroeg stadium elders wordt ondergebracht. Elke nationale mededingingsautoriteit is ten volle 
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de zaken die ze in behandeling heeft. Elke 
vermeende schending van een procesrecht zou daarom binnen het desbetreffende nationale 

                                               
1 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1-25. 
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procedurele kader moeten worden vervolgd.

Meer in het bijzonder, de nationale mededingingsautoriteiten zijn, volgens artikel 11, lid 4, 
van Verordening 1/2003, verplicht om de Commissie minstens 30 kalenderdagen voor de 
aanneming van een besluit over artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag dat vereist dat er een 
einde wordt gemaakt aan een inbreuk, dat verplichtingen aanneemt of de privileges van een 
vrijstellingsverordening intrekt, hiervan op de hoogte te brengen. Deze regel maakt het voor 
de Commissie mogelijk om de voorgenomen besluiten van de nationale 
mededingingsautoriteiten te onderzoeken met de bedoeling om de coherente toepassing van 
de EG-mededingingsregels te bevorderen.

De Commissie is ook vrij om een procedure te starten die een einde maakt aan de 
bevoegdheid van de nationale mededingingsautoriteiten (artikel 11, lid 6, van Verordening 
1/2003). De verordening voorziet echter niet in de mogelijkheid om deze bevoegdheid op 
verzoek van een partij van de zaak uit te oefenen. Dit zou natuurlijk het gevaar met zich 
meebrengen dat opnieuw de ondoelmatigheden en overlappingen worden ingevoerd waar 
vóór de inwerkingtreding van Verordening 1/2003 sprake van was. 

Ten slotte voorziet Verordening 1/2003 niet in een bevoegdheid van de Commissie om een 
nationale mededingingsautoriteit (waaronder de HCC) te verplichten om een bepaalde zaak te 
onderzoeken of een besluit vast te stellen.

Prioriteitsstelling

Wat betreft de uitvoering van artikelen 81 en 82 EG door de Commissie, staat het vast dat de 
Commissie niet verplicht is om een onderzoek naar iedere zaak in te stellen of om, a fortiori, 
een besluit te nemen over het wel of niet bestaan van een inbreuk op artikel 81 of 82, maar 
heeft zij het recht om verschillende prioriteiten toe te kennen aan de klachten die bij haar naar 
voren worden gebracht. In dit kader hebben gemeenschapsrechters besloten dat het vaststellen 
van prioriteiten binnen de grenzen van de wet inherent is aan de uitoefening van het bestuur.1
De Commissie heeft hier richtsnoeren over uitgevaardigd voor mogelijke klagers inter alia in 
haar mededeling betreffende de behandeling van klachten.2

Binnen het ECN is de invulling van het begrip handhavingsprioriteiten een zaak voor ieder
netwerklid afzonderlijk.3 Discussies binnen het netwerk in dit verband kunnen tot een zekere 
mate van wederzijdse inspiratie leiden, er is echter geen harmonisatie op rechtsgebied. Het 
stellen van prioriteiten blijft dus de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke 
mededingingsautoriteit, binnen de grenzen van de wet. De Commissie bevindt zich daarom
niet in de positie om nader in te gaan op de prioriteitsstelling van de HCC.

                                               
1 Zaak T-24/90, Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1992 -
Automec Srl tegen Commissie, r.o. 77, 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) – bladzijde 25.
3 Mededeling van de Commissie betreffende de samenwerking binnen het netwerk van 
mededingingsautoriteiten, PB C 101 van 27.4.2004, blz. 43-53, punt 5.
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Daarnaast heeft de HCC, voor zover bekend bij de Commissie, ook een aantal zaken 
aanhangig gemaakt die op basis van klachten waren geopend. Sterker nog, dat was ook het 
geval bij de klacht van IRON TENCO (die momenteel voor de HCC aanhangig is).

Voor de mededingingsautoriteit naar voren gebrachte opmerkingen door IRON TENCO

Volgens informatie die door de HCC bekend is gemaakt en/of door indiener is geleverd, heeft 
de Directoraat-generaal van die autoriteit (DG HCC) de klacht die door IRON TENCO naar 
voren is gebracht op grond van artikel 2 en 2a van de Griekse wet 703/77 (over misbruik van 
machtsposities en/of een positie van economische afhankelijkheid) behandeld. Na het 
onderzoek heeft het DG HCC zijn verslag aan de HCC voorgelegd, waarin wordt voorgesteld 
om de klacht af te wijzen.1 Naar de Commissie heeft vernomen, heeft de HCC sindsdien ten
minste drie hoorzittingen gevoerd over de zaak (besproken in de plenaire vergaderingen van 
de HCC).2

De Commissie bevindt zich niet in de positie om op de stand van zaken van de voor de HCC
aanhangige zaak commentaar te leveren. De Commissie bevindt zich ook niet in de positie om 
nader in te gaan op de aantijgingen en/of de kwaliteit van het bewijs dat door indiener is 
voorgelegd betreffende de praktijken van IRON TENCO en/of andere activiteiten op de 
Griekse markt voor staal- en ijzerproducten.

In zijn algemeenheid maakt de Commissie van de mogelijkheid gebruik om op te merken dat 
het de verantwoordelijkheid is van elk afzonderlijk netwerklid (in dit geval de HCC) om te 
beslissen welke onderzoeksmaatregelen gebruikt zullen worden voor het vergaren van
specifieke informatie. Daarbij wordt met allerlei overwegingen rekening gehouden, 
waaronder de geschiktheid en doeltreffendheid van specifieke onderzoeksmiddelen, de 
kwaliteit van het voorhanden bewijs, de waarschijnlijkheid van het ontdekken van meer
bewijs, etc. Dit is vooral het geval bij ingewikkelde kartelaantijgingen (zoals de aantijgingen
die IRON TENCO voor de Griekse mededingingsautoriteit beweert te hebben gebracht). Het 
is ook relevant om, in het kader van kartelzaken, op te merken dat eerdere aankondigingen 
en/of openbare verklaringen het vermogen van de autoriteit om gebruik te maken van alle 
mogelijke bestaande onderzoeksmiddelen die zij tot haar beschikking heeft, mogelijk zou 
kunnen belemmeren.

Wat betreft de kwestie van de achterstand van de HCC op aanhangige zaken en/of langdurige 
gerechtelijke acties in dit geval (zoals is waargenomen door indiener), wenst de Commissie te 
onderstrepen dat mededingingszaken vaak een uitgebreid en complex onderzoek behoeven,
om met kennis van zaken tot een beslissing te kunnen komen die voldoet aan de vereiste 
bewijsnorm en die in de rechtszaal overeind kan blijven. Dit geldt zowel voor onderzoeken 
door de Commissie als voor onderzoeken die door de nationale mededingingsautoriteiten
worden uitgevoerd.

Overige opgeworpen kwesties in het verzoekschrift – de toepassing van tijdelijke maatregelen 
                                               
1 Zie bijvoorbeeld het perscommuniqué gepubliceerd door de HCC van 19 mei 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Zie bijvoorbeeld het vergader- en hoorzittingenschema voor de HCC op: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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voor de HCC

Elke nationale mededingingsautoriteit is ten volle verantwoordelijk voor de correcte 
afhandeling van de zaken die ze in behandeling heeft. Elke vermeende schending van een 
procesrecht zou daarom binnen het toepasselijke nationale procesrechtelijke kader aanhangig 
moeten worden gemaakt. In dit kader begrijpt de Commissie dat de HCC de mogelijkheid 
heeft om in bijzondere omstandigheden opdracht te geven tot het nemen van tijdelijke 
maatregelen zoals in de toepasselijke Griekse wet is bepaald. 

Het is niettemin van belang om op te merken dat de mogelijkheid voor de Commissie om, 
onder het gemeenschapsrecht, opdracht te geven om tijdelijke maatregelen te nemen (op eigen 
initiatief) onderhevig is aan relatief strenge criteria. In het algemeen kunnen tijdelijke 
maatregelen alleen worden overwogen wanneer er een dringende noodzaak bestaat door een
gevaar van ernstige en onherstelbare schade aan de mededinging en op grond van een prima 
facie-bevinding van een inbreuk. De Commissie begrijpt dat artikel 9, lid 5, van de Griekse 
wet 703/77 bepaalt dat er vergelijkbare voorwaarden gelden voor tijdelijke maatregelen waar
de Griekse mededingingsautoriteit opdracht voor heeft gegeven. 

De Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten hebben gelijke bevoegdheden om 
artikelen 81 en 82 EG toe te passen en om met het ECN samen te werken. De Griekse 
mededingingsautoriteit behandelt momenteel een klacht die door IRON TENCO is ingediend 
over de Griekse markt voor staal- en ijzerproducten. De Commissie bevindt zich niet in de 
positie om nader in te gaan op de stand van zaken van de gerechtelijke acties, de feiten over
de aantijgingen en/of de kwaliteit van het bewijs dat door indiener aan de Griekse 
mededingingsautoriteit is voorgelegd. Elke vermeende schending van een procesrecht zou 
binnen het desbetreffende nationale procedurele kader moeten worden vervolgd.
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