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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1003/2008, ingiven av Theodoros Tenezos (grekisk medborgare), 
för företaget IRON TENCO A.E., om den grekiska konkurrensmyndigheten och 
den grekiska stålmarknaden

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren, som är direktör för ovannämnda stålbolag, hävdar att den grekiska 
konkurrensmyndigheten inte har följt riktlinjerna i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om 
tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget. Enligt denna förordning 
ska man via decentraliserad tillämpning av konkurrensreglerna och en skärpt kontroll minska 
kommissionens arbetsbörda, och de nationella myndigheterna och domstolarna ska i högre 
grad involveras i hanteringen av konkurrensreglerna. Samtidigt garanteras en mer enhetlig 
tillämpning av reglerna. Framställaren hänvisar specifikt till den grekiska marknaden för stål-
och järnprodukter, som kännetecknas av avtal om exklusiv marknadsföring och utestängning 
av konkurrenter. Han redogör för sitt företags negativa erfarenheter när han har klagat till 
konkurrensmyndigheten om framväxandet av monopol i samband med inköp av primära 
råvaror för att producera byggnadsstål. I ljuset av den grekiska konkurrensmyndighetens och 
dennas ordförandes bristande efterlevnad av riktlinjerna i förordningen ber framställaren 
Europaparlamentet att vida åtgärder för att normalisera den grekiska marknaden för stål- och 
järnprodukter.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 10 december 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren uppmärksammar ledamöterna i utskottet för framställningar på handläggningen 
av hans klagomål till den grekiska konkurrensmyndigheten om en föregiven kartell på 
stålmarknaden i Grekland (”klagomålet”). Framställaren hävdar framför allt att den grekiska 
konkurrensmyndigheten underlåtit att vederbörligen behandla yttrandena från IRON TENCO 
och därigenom inte snabbt och effektivt följt upp bolagets klagomål. 

Framställaren framför farhågor både i sak och om förfarandet för den utredning som har 
inletts med anledning av hans klagomål (särskilt i fråga om utvärderingen av de bevis som 
ingetts under processen, samt handläggningen av hans begäran om interimistiska åtgärder). 
Vidare hävdar han att den grekiska konkurrensmyndigheten generellt fungerar dåligt och är 
passiv. Framställaren kritiserar också konkurrensmyndighetens prioriteringar, som inverkar 
menligt på behandlingen och utvärderingen av hans klagomål. Eftersom den grekiska 
konkurrensmyndigheten och dess ordförande underlåtit att ingripa för att se till att 
förordningens riktlinjer efterlevs ber framställaren Europeiska kommissionen att vidta 
åtgärder för att få till stånd en normalisering av den grekiska marknaden för stål och 
järnprodukter.

Framställaren hävdar också att Europeiska kommissionen har brustit i sin tillsyn över den 
grekiska konkurrensmyndighetens fungerande i detta avseende. 

Som tidigare konstaterats i liknande framställningar anser kommissionen det lämpligt att 
hänvisa till följande riktlinjer när det gäller ramen för samarbetet med de nationella 
konkurrensmyndigheterna.

System med parallell behörighet för kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna

Enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 
och 82 i fördraget1 har Europeiska kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna 
parallell behörighet att tillämpa EG:s konkurrensregler. Kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna samarbetar nära i Europeiska konkurrensnätverket. Syftet med 
samarbetet i nätverket är bland annat att få till stånd en effektiv arbetsfördelning mellan 
medlemsstaterna samtidigt som EG:s konkurrensregler tillämpas på ett effektivt och 
konsekvent sätt. 

Samtidigt behåller varje medlem i nätverket full frihet att besluta om ett ärende ska utredas 
eller inte. En myndighet som har tagit upp ett fall fortsätter normalt att handlägga ärendet tills 
förfarandet slutförts, såvida inte ärendet omfördelas på ett tidigt stadium. Varje nationell 
konkurrensmyndighet är också fullt ansvarig för ett korrekt rättsförfarande i de ärenden som 
den handlägger. Alla påstådda kränkningar av processuella rättigheter bör därför följas upp 
inom ramen för nationella processrättsliga bestämmelser. 

Enligt artikel 11.4 i förordning 1/2003 är nationella konkurrensmyndigheter skyldiga att 
informera kommissionen senast 30 kalenderdagar innan de fattar ett beslut om att tillämpa 

                                               
1 EUT L 1, 04.01.2003, s. 1–25. 
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artiklarna 81 eller 82 i EG-fördraget med åläggande om att upphöra med en överträdelse, om 
godtagande av åtaganden eller om återkallelse av ett undantag enligt en förordning om 
gruppundantag. Denna regel gör det möjligt för kommissionen att granska de nationella 
konkurrensmyndigheternas planerade beslut i syfte att främja en enhetlig tillämpning av EG:s 
konkurrensregler. 

Kommissionen har också behörighet att inleda ett förfarande i syfte att frånta den nationella 
konkurrensmyndigheten dess behörighet (artikel 11.6 i förordning 1/2003). I förordningen 
föreskrivs dock inte att detta bemyndigande utövas på begäran av en part i ärendet. Detta 
skulle i själva verket riskera att återinföra de ineffektiviteter och överlappningar som fanns 
innan förordning 1/2003 trädde i kraft. 

Slutligen ger förordning 1/2003 inte kommissionen någon behörighet att kräva att en nationell 
konkurrensmyndighet (som exempelvis den grekiska) ska utreda eller fatta beslut i ett visst 
ärende. 

Prioritering 

I fråga om kommissionens tillsyn enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget är det givetvis så 
att kommissionen inte är skyldig att genomföra en utredning i varje enskilt fall eller av 
nödvändighet måste fatta ett beslut om huruvida det föreligger eller inte föreligger ett brott 
mot artiklarna 81 eller 82, utan kommissionen har rätt att ge de klagomål som inges till 
kommissionen olika prioritering. I detta sammanhang har EG-domstolarna ansett att det ingår 
i den förvaltande verksamheten att prioritera inom av lagen angivna ramar.1 Kommissionen 
har utfärdat riktlinjer för klagomål i detta avseende, bland annat i sitt tillkännagivande rörande 
klagomål.2

Inom Europeiska konkurrensnätverket fastställs prioriteringar för lagtillämpningen av 
respektive medlem av nätverket.3 Även om diskussionerna i nätverket kan leda till ett visst 
mått av ömsesidig påverkan i detta avseende finns det ingen rättslig harmonisering. 
Prioriteringen är således varje konkurrensmyndighets ansvar inom de lagstadgade gränserna. 
Kommissionen kan därför inte kommentera den grekiska konkurrensmyndighetens 
prioritering. 

Kommissionen känner också till att den grekiska konkurrensmyndigheten också har inlett 
förfaranden i flera ärenden som föranletts av klagomål. Detta är just fallet i fråga om 
klagomålet från IRON TENCO (som för närvarande ligger hos den grekiska 
konkurrensmyndigheten). 

                                               
1 Dom av förstainstansrätten av den 18 september 1992 i mål T-24/90, Automec Srl mot kommissionen, 
REG II-2223, s. 77. 
2 Tillkännagivande från kommissionen om handläggningen av klagomål rörande artiklarna 81 och 82 i 
EG-fördraget, EUT C 101, 27.4.2004, s. 65–77; Rapport om konkurrenspolitiken (2005), s. 25. 
3 Kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter, EUT C 101, 
27.4.2004, s. 43–53, punkt 5. 
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Yttranden av IRON TENCO till den grekiska konkurrensmyndigheten 

Enligt den information som den grekiska konkurrensmyndigheten tillkännagett och/eller som 
lämnats av framställaren behandlade den grekiska konkurrensmyndighetens generaldirektorat 
det klagomål som ingetts av IRON TENCO i enlighet med artiklarna 2 och 2a i den grekiska 
lagen 703/77 (om missbruk av dominerande ställning och/eller ekonomiskt beroende). Efter 
utredning lade den grekiska konkurrensmyndighetens generaldirektorat fram en rapport till 
konkurrensmyndigheten där generaldirektoratet föreslår att klagomålet ska avvisas.1 Såvitt 
kommissionen förstår har den grekiska konkurrensmyndigheten genomfört minst tre 
utfrågningar i ärendet (som diskuterats vid myndighetens plenarsammanträden).2

Kommissionen har inte möjlighet att kommentera läget för det ärende som ligger hos den 
grekiska konkurrensmyndigheten. Kommissionen har inte heller möjlighet att kommentera 
anklagelserna och/eller kvaliteten på de bevis som framställaren har lagt fram vad gäller de 
metoder som tillämpas av IRON TENCO och/eller andra företag på den grekiska marknaden 
för stål- och järnprodukter. 

Som en allmän iakttagelse tar kommissionen tillfället i akt att konstatera att varje medlem i 
nätverket (i detta fall den grekiska konkurrensmyndigheten) ansvarar för att fatta beslut om de 
åtgärder som ska vidtas i en viss utredning med beaktande av en rad olika omständigheter, 
bland annat lämpligheten och effektiviteten av olika utredningsåtgärder, kvaliteten på 
tillgängliga bevis, sannolikheten att hitta ytterligare bevis etc. Detta är särskilt fallet i fråga 
om komplexa anklagelser om kartellbildning (av det slag som IRON TENCO uppger sig ha 
anfört inför den grekiska konkurrensmyndigheten). Det bör också konstateras att i 
kartellärenden kan tillkännagivanden och/eller offentliga uttalanden i förväg försämra 
myndighetens möjlighet att utnyttja hela den arsenal av utredningsförfaranden som står till 
dess förfogande. 

När det gäller frågan om den grekiska konkurrensmyndighetens eftersläpning av pågående 
ärenden och/eller fördröjda förfaranden i det föreliggande fallet (så som framställaren har 
uppfattat saken), vill kommissionen framhålla att konkurrensärenden ofta kräver omfattande 
och komplicerade utredningar för att man ska kunna nå fram till ett välgrundat beslut som 
uppfyller erforderlig bevisstandard och som håller inför domstolen. Detta gäller i lika hög 
grad för utredningar som genomförs av kommissionen och av de nationella 
konkurrensmyndigheterna. 

Övriga frågor som tas upp i framställningen – den grekiska konkurrensmyndighetens 
tillämpning av interimistiska åtgärder 

Varje nationell konkurrensmyndighet är också fullt ansvarig för ett korrekt rättsförfarande i de 
ärenden som den handlägger. Alla påstådda kränkningar av processuella rättigheter bör därför 
följas upp inom ramen för nationella processrättsliga bestämmelser. I detta avseende har den 
grekiska konkurrensmyndigheten såvitt kommissionen förstår möjlighet att besluta om 

                                               
1 Se t.ex. den grekiska konkurrensmyndighetens pressmeddelande av den 19 maj 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Se t.ex. planen för den grekiska konkurrensmyndighetens sammanträden och utfrågningar på adressen: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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interimistiska åtgärder under särskilda omständigheter som föreskrivs i den grekiska lagen. 
Kommissionen kan dock inte kommentera om framställarens ansökan förtjänar interimistiska 
åtgärder hos den grekiska konkurrensmyndigheten enligt grekisk lag. 

Det är trots detta viktigt att konstatera att enligt gemenskapsrätt omfattas kommissionens
möjligheter att besluta om interimistiska åtgärder (på eget initiativ) av relativt strikta villkor. I 
allmänhet är interimistiska åtgärder endast tänkbara i brådskande ärenden när det finns risk 
för att konkurrensen skadas allvarligt och oåterkalleligt och på grundval av en preliminärt 
konstaterad överträdelse. Såvitt kommissionen förstår föreskrivs i artikel 9.5 i den grekiska 
lagen 703/77 att liknande villkor är tillämpliga på interimistiska åtgärder som beslutas av den 
grekiska konkurrensmyndigheten. 

Kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna har parallell behörighet att 
tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och att samarbeta inom Europeiska 
konkurrensnätverket. Den grekiska konkurrensmyndigheten handlägger för närvarande ett 
klagomål som ingetts av IRON TENCO om den grekiska marknaden för stål- och 
järnprodukter. Kommissionen har inte möjlighet att kommentera läget i förfarandena, 
enskildheter i anklagelserna och/eller kvaliteten på de bevis som framställaren har ingett till 
den grekiska konkurrensmyndigheten. Alla påstådda överträdelser av processuella rättigheter 
bör därför följas upp inom ramen för nationella processrättsliga bestämmelser.
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