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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0338/2012 af Georgios Floras, græsk statsborger, om den 
græske konkurrencekommissions påståede misligholdelse af EU's 
konkurrencelovgivning

1. Sammendrag

Andrageren redegør for den måde, hvorpå den græske konkurrencekommission (EEA) og 
dennes generaldirektorat for konkurrence (GDA) behandler sager om karteldannelse. 
Andrageren hævder, at generaldirektorat for konkurrence (GDA) accepterer breve af fjendsk 
karakter, der er udvekslet mellem de berørte virksomheder, som værende tilstrækkeligt bevis 
på, at disse ligger i strid med hinanden, og følgelig ikke kan være deltagere i et kartel. På 
baggrund heraf indstiller den græske konkurrencekommission (EEA) proceduren mod disse 
virksomheder, der normalt burde have været anklaget for at drive ulovlig kartel-virksomhed.
Andrageren henviser til, at dette var tilfældet i sagen om kartel-virksomhed inden for det 
græske marked for bøger på fremmedsprog, der også vedrørte hans boghandel. Andrageren 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind i indeværende sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"Ifølge andrageren, vil et medlem af et påstået kartel ikke blive underlagt yderligere 
undersøgelser af den græske konkurrencekommission, hvis dette kan frembringe nye beviser i 
form af korrespondance, der viser uoverensstemmelser med andre påståede kartelmedlemmer. 
Andrageren henviser som belæg for dette til en sag, hvor den græske konkurrencekommission 
har truffet afgørelse (jf. nedenstående) og konstaterer, at dette danner uheldig præcedens, 
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hvorved påståede kartelmedlemmer slipper af sted med alvorlige lovovertrædelser.

Kommissionen har tidligere svaret på det nu afsluttede andragende 0130/2007 fra samme 
andrager, der ligeledes omhandlede en undersøgelse gennemført af den græske 
konkurrencekommission af engrossalg og -distribution af lærebøger på fremmedsprog. 

Andrageren henviser som belæg for sit andragende udelukkende til en sag, hvor han havde 
indgivet en officiel klage til den græske konkurrencekommission. Det bør bemærkes, at den 
græske konkurrencemyndighed består af to separate organer: generaldirektoratet, der er det 
organ, der har ansvaret for undersøgelser, og bestyrelsen, der er det besluttende organ. 
Generaldirektoratet udsender efter at have gennemført sin undersøgelse en rapport, der 
indeholder de foreløbige resultater (svarende til Kommissionens klagepunktmeddelelse) og 
ikke er bindende for bestyrelsen. Der afholdes efterfølgende en høring ved bestyrelsen, der 
herefter træffer en afgørelse.

I sin klage fra 2003 påstod andrageren, der er forhandler af undervisningsbøger på 
fremmedsprog, at Apollon S.A., en grossist af undervisningsbøger på fremmedsprog, havde 
misbrugt sin dominerende stilling på det relevante marked ved at påtvinge sine konkurrenter 
på markedet i det efterfølgende omsætningsled urimelige forretningsbetingelser.

Klagen resulterede i, at den græske konkurrencemyndigheds generaldirektorat gennemførte en 
undersøgelse, som udvidedes til at omfatte andre foretagender, der opererer på det 
pågældende engrosmarked for undervisningsbøger på fremmedsprog, navnlig Efstathiadis 
Group S.A., der har den andenstørste markedsandel på det relevante marked efter Apollon 
S.A.

Rapport nr. 4776/2006 fra den græske konkurrencemyndigheds generaldirektorat, der blev 
offentliggjort den 27. juli 2006, antyder, at der var tale om samordnet praksis mellem Apollon 
S.A. og Efstathiadis Group S.A. med det formål at begrænse konkurrencen på det pågældende 
marked. Det blev endvidere konstateret, at på trods af at ingen af de to foretagende 
uafhængigt havde en førende position på det pågældende marked, havde de sammen en 
dominerende stilling – på grund af deres samlede markedsandel (i gennemsnit 25 % for 
Apollon S.A. og 19 % for Efstathiadis Group S.A.) og de eksisterende konkurrencevilkår på 
specifikke markeder – som de blev anset for at have misbrugt.

En ny rapport blev efterfølgende offentliggjort (rapport nr. 2343/2008 af 7. april 2008). I 
rapporten blev det på baggrund af nyligt erhvervede beviser (navnlig korrespondance mellem 
Apollon S.A. og Efstathiadis Group S.A. inden for den omtalte tidsperiode, samt konkrete 
oplysninger om deres respektive markedsandele i årene 2003-2006, som var i strid med og 
opvejede tidligere beviser) konstateret, at der ikke længere var tilstrækkeligt bevis for 
eksistensen af samordnet praksis mellem de to foretagender. Generaldirektoratet fastholdt 
imidlertid sin holdning, ifølge hvilken de to største foretagende på markedet havde misbrugt 
deres samlede dominerende stilling på markedet og at det nyligt erhvervede bevismateriale 
understøttede dette.

Konkurrencemyndighedens bestyrelse traf efterfølgende afgørelse nr. 452/V/2009, hvormed 
den fandt, at Apollon S.A. og Efstathiadis Group S.A. sammen havde misbrugt deres 
dominerende stilling på det pågældende marked i strid med EU's konkurrencelovgivning og 
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national konkurrencelovgivning og disse pålagdes et samlet bødebeløb på 4 880 921,52 EUR.

Apollon S.A. og Efstathiadis Group S.A. indgav en appel over afgørelse nr. 452/V/2009, men 
Athens appelret i forvaltningssager afviste begge appelsager med dom nr. 1473/2011 og 
2395/2011 og bekræftede derved konkurrencemyndighedens afgørelse i sin helhed. 
Andrageren udøvede ikke sin ret til at appellere afgørelse nr. 452/V/2009.

Andrageren har anlagt række andre søgsmål, der er knyttet til konkurrencemyndighedens 
afgørelse i denne sag.

i. Civile søgsmål

Andrageren indgav i 2008 et erstatningssøgsmål mod konkurrencemyndigheden ved 
forvaltningsretten i første instans i Athen, hvori han hævdede at have lidt økonomiske og 
ikkeøkonomiske tab som følge af forsinkelsen i procedurerne ved konkurrencemyndigheden 
(med krav om ca. 2 208 000 EUR), og at det krav, han havde fremsat med sin klage til 
konkurrencemyndigheden (misbrug af dominerende stilling udelukkende af Apollon S.A.), 
ikke i sig selv havde fået medhold af konkurrencemyndigheden i denne endelige afgørelse. 
Forvaltningsdomstolen i første instans i Athen afviste sagen med sin dom (nr. 19851/2010). 
Andrageren indledte efterfølgende i august 2010 endnu et erstatningssøgsmål mod 
konkurrencemyndigheden (med krav om ca. 1,6 mio. EUR i erstatning) for forsinkelsen i 
proceduren ved konkurrencemyndigheden. Sagen verserer stadig. I samme procedure indgav 
andrageren krav om foreløbige foranstaltninger mod konkurrencemyndigheden med krav om 
en midlertidigt beløb på 300 000 EUR, et krav som blev afvist med dom nr. 5556/ 2010 af 
forvaltningsretten i første instans i Athen. Han indgav herefter et nyt krav om foreløbige 
foranstaltninger mod konkurrencemyndigheden om en midlertidigt beløb på 500 000 EUR, 
som blev afvist ved dom nr. 4838/2011 ved forvaltningsretten i første instans i Athen.

ii. Straffesager

Anklagemyndigheden ved retten i første instans afviste (ved afgørelse nr. 436/2011) 
andragerens klage, der blev indgivet ved appelretten den 5. april mod direktøren for 
konkurrencemyndigheden og medlemmer af generaldirektoratets enhed, der behandler sager 
om strafbare forhold, vedrørende behandlingen af ovennævnte konkurrencesag, og navnlig 
påstået forsætlig forsømmelse bag tilbagetrækningen af anklagen om samordnet praksis i 
generaldirektoratets opdaterede rapport nr. 2343/2008. Anklagemyndigheden konstaterede, at 
hele sagens genstand på grund af nyligt fremlagte beviser var blevet reevalueret, og at 
forudsætningerne for konstatering af samordnet praksis ikke længere var opfyldt. 
Generaldirektoratet var derfor i sin fulde ret til at i ændre sin foregående rapport, der ikke 
længere afspejlede sagens kendsgerninger. Anklageren konstaterede, at medlemmerne af 
konkurrencemyndigheden ikke havde begået forseelser med hensyn til nogen del af 
sidstnævnte afgørelse.

Andrageren indgav efterfølgende en appel over anklagemyndighedens afgørelse, der blev 
afvist af appelrettens anklagemyndighed. (afgørelse nr. 603/2011).

Andrageren anlagde desuden injuriesag mod de medlemmer af konkurrencemyndigheden, der 
vidnede under straffesagen, som også blev afvist i første instans (en appelsag er endnu ikke 
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afsluttet).

Andrageren opnåede gode resultater i denne sag, idet hans klage medførte, at de to største 
markedsaktører blev fundet skyldige i sammen at have misbrugt deres dominerende stilling på 
markedet og idømtes en bøde på i alt 4 880 921,52 EUR. Konkurrencemyndighedens 
undersøgelse gik videre end andragerens klage, der blot beskyldte den førende markedsaktør 
for at have misbrugt sin førende position, og blev udvidet til at omfatte samordnet praksis 
mellem Apollon S.A. og Efstathiadis Group S.A.

Hvad angår antydningen af eksistensen af samordnet praksis mellem Apollon S.A. og 
Efstathiadis Group S.A., som indeholdt i den første rapport nr. 4776/2006 (i udvidelsen af 
andragerens påstande) og frafaldet i den efterfølgende rapport nr. 2343/2008, er det alle 
konkurrencemyndigheders ansvar at vurdere de beviser, de har til rådighed, med henblik på at 
foretage en specifik undersøgelse. Konkurrencesager kræver typisk en omfattende og 
kompleks analyse, for at der kan træffes en velinformeret afgørelse, der opfylder det krævede 
bevisniveau for, at der konstateres overtrædelse, og kan sanktioneres i retten. Hvis en 
konkurrencemyndighed fastslår, at der ikke er tilstrækkelige beviser til at opfylde 
bevisniveauet, er det rimeligt og korrekt, at undersøgelsen afsluttes. Kommissionen opfordrer 
nationale konkurrencemyndigheder til at fastsætte deres prioriteter, således at de kan fokusere 
deres begrænsede ressourcer på de mest alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven og på et 
tidligt tidspunkt kan afvise sager, hvor det forekommer usandsynligt, at der vil kunne 
konstateres overtrædelse. Det er en glædelig udvikling, at den græske konkurrencemyndighed 
har fået tilladelse til at fastsætte sine prioriteter i henhold til lov 3959/2011 om beskyttelse af 
den frie konkurrence.

Endelig sikres retfærdig rettergang med hensyn til den græske konkurrencemyndigheds 
afgørelse gennem de eksisterende muligheder for adgang til klage og domstolsprøvelse i 
henhold til national lovgivning. Disse er anvendt fulde af de selskaber, der blev idømt bøde 
for deres konkurrencebegrænsende adfærd, samt af andrageren, der har anlagt og fortsat 
anlægger adskillige søgsmål.

Disse oplysninger bør videregives til andrageren med tanke på, at det på denne baggrund ikke 
er Kommissionens rolle at gribe ind i denne sag."


