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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy a görög versenyjogi bizottság (EEA) és annak 
versenyjogi főigazgatósága (GDA) miként kezeli a kartellezéssel kapcsolatos ügyeket. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy a versenyjogi főigazgatóság (GDA) elegendő 
bizonyítékként ismeri el két érintett vállalat egymásnak küldött ellenséges hangvételű leveleit 
arra vonatkozóan, hogy a vállalatoknak vitájuk van egymással és hogy ebből kifolyólag 
kartellben sem vehetnek részt. Ennek alapján a görög versenyjogi bizottság (EEA) 
megszünteti a vállalatok ellen folyó eljárást, miközben rendes körülmények között vádat 
kellene emelni ellenük törvénytelen kartellezésért. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez 
történt az idegen nyelvű könyvek piacán folytatott kartellezés ügyében is, amely a petíció 
benyújtójának könyvkereskedését is érintette. A petíció benyújtója ezért ebben az ügyben az 
Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

A petíció benyújtója szerint a görög versenyjogi hatóság lezárja a vizsgálatot a kartellezéssel 
vádolt vállalkozásokkal szemben abban az esetben, ha olyan levélváltást tudnak bizonyítékul 
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felhozni, amely mutatja, hogy nem értenek egyet az állítólagos kartell más tagjával/tagjaival. 
A petíció benyújtója azzal támasztja alá ezt a kijelentését, hogy utal a görög versenyjogi 
hatóság által hozott egyik határozatra (lásd alább), és elmondja, hogy ez nemkívánatos 
precedenst teremt, mivel a kartellezéssel vádolt vállalatok súlyos bűncselekmények ellenére 
büntetlenek maradnak.

A Bizottság már korábban válaszolt ugyanezen személy 130/2007 számú, azóta már lezárt 
petíciójára, amely szintén a görög versenyjogi hatóság egy, az idegen nyelvű tankönyvek 
görögországi nagykereskedelmével és terjesztésével kapcsolatos vizsgálatára irányult.

A petíció benyújtója indoklásként csupán egy esetre utal, amelynek kapcsán hivatalos panaszt 
nyújtott be a görög versenyjogi hatósághoz. Meg kell jegyezni, hogy a görög versenyjogi 
hatóság két külön testületből áll: egyrészt a vizsgálatokért felelős versenyjogi 
főigazgatóságból, másrészt a döntéseket meghozó versenyjogi tanácsból. A vizsgálatot 
követően a főigazgatóság jelentést ad ki, amely tartalmazza az előzetes megállapításokat (az 
Európai Bizottság eljárásai keretében megfogalmazott kifogásközlés megfelelője), és amely 
nem kötelező a tanácsra nézve. Ezt követően a tanács szóbeli meghallgatást tart, majd 
határozatot hoz.

A petíció benyújtója, aki idegen nyelvű tankönyvek kereskedelmével foglalkozik, 2003. évi 
panaszában azt állította, hogy az idegen nyelvű tankönyvek nagykereskedelmével foglalkozó 
Apollon részvénytársaság visszaélt domináns piaci helyzetével, és tisztességtelen 
kereskedelmi feltételeket kényszerített a piac következő szintjén működő versenytársaira.

A panasz alapján vizsgálatot indított a görög versenyjogi hatóság főigazgatósága, és a 
vizsgálatot kiterjesztette az idegen nyelvű tankönyvek nagykereskedelmével foglalkozó más 
vállalkozásokra is, ideértve az Apollon Rt. után a második legnagyobb piaci részesedéssel 
rendelkező Efstathiadis Group Rt-re is.

A görög versenyjogi hatóság főigazgatóságának 2006. július 27-én kiadott 4776/2006 számú 
jelentéséből arra lehet következtetni, hogy az Apollon Rt. és az Efstathiadis Group Rt. 
egymással egyeztetve folytat olyan gyakorlatot, amely korlátozza a versenyt az adott piaci 
szegmensben. A jelentésben az is szerepelt, hogy, bár önmagában egyik vállalat sem 
rendelkezik domináns részesedéssel a piaci szegmensben, együttesen mégis domináns 
szereplők, mivel közös piaci részesedésük magas (25% az Apollon Rt-é és 19% az 
Efstathiadis Group Rt-é), és mivel az adott piaci szegmens jellemző versenyfeltételei 
kedvezőek számukra, amivel a jelentés szerint visszaélnek.

Ezt követően új jelentés készült (a 2008. április 7-i 2343/2008 számú jelentés). E jelentés 
kimondja, hogy a korábbi bizonyítékoknak ellentmondó és azoknál jelentősebb súlyú új 
bizonyítékok (nevezetesen az Apollo Rt. és az Efstathiadis Group Rt. közötti, az adott 
időszakra vonatkozó levelezés, valamint a két vállalat 2003–2006 közötti piaci részesedésével 
kapcsolatos tényszerű információk) fényében az összehangolt gyakorlat megléte már nem 
bizonyítható a jogi normáknak megfelelő tényszerűséggel. Ennek ellenére a főigazgatóság 
fenntartotta azon álláspontját, hogy a két legnagyobb piaci szereplő vállalat visszaélt közösen 
domináns piaci pozíciójával, és szerinte ezt újabb bizonyítékok támasztják alá.

A versenyjogi hatóság tanácsa ezt követően elfogadta a 452/V/2009 számú határozatot, amely 
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megállapította, hogy az Apollo Rt. és az Efstathiadis Group Rt. közösen visszaéltek domináns 
piaci helyzetükkel, megsértve az uniós és a nemzeti versenyjogi előírásokat, ezért 
4 880 921,52 eurós bírságot szabott ki.

Az Apollo Rt. és az Efstathiadis Group Rt. fellebbeztek a 452/V/2009 számú határozat ellen, 
de az athéni közigazgatási fellebbviteli bíróság az 1473/2011 és 2395/2011 számú 
határozataiban mindkét vállalat fellebbezését elutasította, teljes mértékben megerősítve a 
versenyjogi hatóság határozatát. A petíció benyújtója nem élt fellebbezési jogával a 
425/V/2009 határozat vonatkozásában.

A petíció benyújtója több egyéb bírósági eljárást indított a versenyjogi hatóság ezügyben 
hozott határozatához kapcsolódóan.

i. Polgári peres eljárások

A petíció benyújtója 2008-ban kártérítési keresetet nyújtott be a versenyjogi hatóság ellen az 
athéni elsőfokú közigazgatási bírósághoz, amelyben azt állítja, hogy anyagi és nem anyagi 
károkat szenvedett el egyrészt a versenyjogi hatóság által folytatott eljárás késése miatt 
(nagyjából 2 208 000 eurót követelve), másrészt amiatt, hogy a versenyjogi hatósághoz 
benyújtott panaszának (domináns piaci pozícióval való visszaélés kizárólag az Apollon Rt. 
részéről) a hatóság végleges határozata nem adott helyt. 19851/2010 számú határozatában az 
athéni első fokú közigazgatási bíróság elutasította a keresetet. Ezután, 2010 augusztusában 
egy második kártérítési keresetet nyújtott be a versenyjogi hatóság ellen a hatósági eljárás 
késése miatt (1,6 millió eurós kártérítést követelve). A határozat még nem született meg. A 
petíció benyújtója ugyanezen eljárás kapcsán ideiglenes intézkedéseket kért a versenyjogi 
hatósággal szemben, 300 000 eurós összeget követelve, de az athéni első fokú közigazgatási 
bíróság az 5556/2010 számú határozatában elutasította a keresetet. A petíció benyújtója 
ezután másodszorra is ideiglenes intézkedéseket kért a versenyjogi hatósággal szemben, 
500 000 eurós összeget követelve, de az athéni első fokú közigazgatási bíróság az 4838/2011 
számú határozatában elutasította a keresetet.

ii. Büntetőeljárások

Az elsőfokon eljáró ügyész a 436/2011 számú határozatában elutasította azt a keresetet, 
amelyet a petíció benyújtója nyújtott be a bírósághoz 2011. április 5-én, a versenyjogi hatóság 
elnöke és a főigazgatóság üggyel foglalkozó munkacsoportjának tagjai ellen az említett 
versenyjogi eljárás lefolytatása kapcsán megvalósított, büntetőjogi felelősséget felvető 
kötelességszegés, valamint elsősorban amiatt, hogy szerinte a főigazgatóság 2343/2008 számú 
határozatában az összehangolt gyakorlat vádjának visszavonása mögött szándékos 
kötelezettségszegés áll. Az ügyész arra a megállapításra jutott, hogy az újonnan szerzett 
bizonyítékok miatt az ügy teljes hatályát felülvizsgálták, és már nem teljesültek az 
összehangolt gyakorlat megállapításának feltételei. Ennélfogva teljes mértékben jogszerű volt 
a főigazgatóság részéről a korábbi jelentés felülvizsgálata, mivel az immár nem felelt meg az 
ügy tényanyagának. Az ügyész arra a következtetésre jutott, hogy a versenyjogi hatóság 
képviselői az említett határozat egyik részéhez kapcsolódóan sem követtek el 
kötelességszegést.

A petíció benyújtója ezt követően fellebbezett az ügyész határozata ellen, ám a fellebbezést a 
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603/2011 határozatban elutasították.

E petíció benyújtója ezen kívül rágalmazás miatt is eljárást indított versenyjogi hatóság azon 
tagjai ellen, akik tanúskodtak a büntetőeljárások keretében, de első fokon ezt a keresetet is 
elutasították (a fellebbezés folyamatban van).

A petíció benyújtója jórészt sikeres volt a szóban forgó ügyben, hiszen panasza következtében 
a két legnagyobb piaci szereplőt elítélték a közös piaci helyzetükkel való visszaélés miatt és 
összesen 4 880 921,52 eurós bírságot fizettek. A versenyjogi hatóság valójában a panaszban 
megfogalmazottakon is túlment, hiszen a panasz csak a legnagyobb piaci szereplő piaci 
helyzettel való visszaélésére vonatkozott, a hatóság azonban megvizsgálta az Apollon Rt. és 
az Efstathiadis Group Rt. közötti összehangolt gyakorlatot is.

Ami az Apollon Rt. és az Efstathiadis Group Rt. közötti összehangolt gyakorlatot illeti, ami a 
kezdeti 4776/2006 számú jelentésben még szerepelt (a petíció benyújtója által 
megfogalmazott panaszon túlmenően), ám a későbbi 2343/2008 számú jelentésben már nem 
volt benne, valamennyi versenyjogi hatóságnak jogában áll felmérni, hogy a rendelkezésére 
álló bizonyítékok elegendő alapot képeznek-e külön vizsgálat lefolytatásához. A versenyjogi 
ügyek jellemzően kiterjedt és összetett elemzést igényelnek annak érdekében, hogy 
megalapozott információkra támaszkodó határozatok születhessenek, amelyek megfelelnek 
jogellenes magatartás bizonyítására vonatkozó normáknak, és megállnak a bíróságok előtt is. 
Amennyiben egy versenyjogi hatóság arra a megállapításra jut, hogy nincs kellő mennyiségű 
megfelelő bizonyíték, ésszerű és helyes döntés a vizsgálat lezárása. A Bizottság prioritások 
meghatározására ösztönzi a nemzeti versenyjogi hatóságokat annak érdekében, hogy 
korlátozott erőforrásaikat a versenyjogi előírások megsértésének legsúlyosabb eseteire 
összpontosítsák, és már korai szakaszban ejtsék azokat az ügyeket, amelyekben várhatóan 
nem találnak majd bizonyítható jogsértést. Üdvözlendő fejlemény, hogy a szabad piaci 
verseny védelméről szóló 3959/2011 számú törvény feljogosította a görög versenyjogi 
hatóságot ilyen prioritások meghatározására.

Végül, a görög versenyjogi hatóság határozatai ellen megfelelő fellebbezési lehetőségek 
állnak rendelkezésre a nemzeti jog keretein belül. E lehetőségekkel teljes körűen éltek a 
versenyellenes magatartásukért megbírságolt vállalatok, valamint maga a petíció benyújtója 
is, aki több – részben jelenleg is folyamatban lévő – jogi eljárást indított.

Hasznos lenne továbbítani ezt az információt a petíció benyújtójának, szem előtt tartva 
azonban azt is, hogy a háttér ismeretében a Bizottság nem avatkozhat be ebbe a konkrét 
ügybe.


