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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0338/2012, ingediend door Georgios Floras (Griekse nationaliteit), 
over een vermeende niet-naleving van de mededingingswetgeving door de 
Griekse mededingingsautoriteit

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beschrijft de manier waarop de Griekse mededingingscommissie (Elliniki Epitropi 
Antagonismou, EEA) en het directoraat-generaal Mededinging daarvan kartelzaken 
behandelen. Indiener beweert dat het directoraat-generaal Mededinging vijandige brieven 
tussen de betrokken bedrijven aanvaardt als afdoende bewijs dat de desbetreffende bedrijven 
met elkaar in concurrentie zijn en dat zij bijgevolg geen deel kunnen uitmaken van een kartel. 
Op basis daarvan zet de Griekse mededingingscommissie een procedure tegen de betrokken 
bedrijven stop, terwijl zij normaal gezien hadden moeten worden beschuldigd van illegale 
kartelvorming. Indiener vermeldt dat dit het geval was in de kartelzaak van de Griekse markt 
voor buitenlandstalige boeken, die ook betrekking had op zijn boekenwinkel. Indiener 
verzoekt het Europees Parlement bijgevolg in deze zaak tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 juli 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 december 2012

Volgens indiener wordt een lid van een vermeend kartel door de Griekse 
mededingingsautoriteit niet verder onderzocht als het lid nieuw bewijs kan leveren, namelijk 
correspondentie waaruit onenigheid met de andere vermeende kartelleden blijkt. Om dit te 
staven verwijst de indiener naar een door de Griekse mededingingsautoriteit afgehandelde 
zaak (zie lager) en stelt dat dit een ongelukkig precedent vormt, waarbij vermeende 
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kartelleden ongestraft zware inbreuken kunnen begaan.

De Commissie heeft al geantwoord op het ondertussen afgesloten verzoekschrift 130/2007 
van dezelfde indiener, dat eveneens betrekking had op een onderzoek van de Griekse 
mededingingsautoriteit naar de groothandel in en distributie van buitenlandstalige 
onderwijsboeken in Griekenland.

Ter staving van zijn verzoekschrift verwijst de indiener naar één enkele zaak waarin hij een 
officiële klacht had ingediend bij de Griekse mededingingsautoriteit. Er dient te worden 
opgemerkt dat de Griekse mededingingsautoriteit uit twee afzonderlijke organen bestaat: het 
directoraat-generaal, dat verantwoordelijk is voor de onderzoeken, en de raad, dat het 
besluitvormingsorgaan is. Na een onderzoek stelt het directoraat-generaal een verslag op, dat 
voorafgaande bevindingen bevat (het equivalent van de mededeling van punten van bezwaar 
bij onderzoeken door de Europese Commissie) en niet bindend is voor de raad. Dan vindt een 
mondelinge hoorzitting plaats voor de raad, die daarna een besluit neemt.

Indiener, een kleinhandelaar in buitenlandstalige onderwijsboeken, stelt in zijn klacht van 
2003 dat Apollon S.A., een groothandel in buitenlandstalige onderwijsboeken, misbruik had 
gemaakt van zijn machtspositie in de betrokken markt door onbillijke contractuele 
voorwaarden op te leggen aan zijn concurrenten lager in het verkoopproces.

Deze klacht heeft aanleiding gegeven tot een onderzoek door het directoraat-generaal van de 
Griekse mededingingsautoriteit, dat werd uitgebreid naar andere in de betrokken 
groothandelsmarkt in buitenlandstalige onderwijsboeken actieve ondernemingen, met 
inbegrip van Efstathiadis group S.A., dat in de betrokken markt na Apollon S.A. het grootste 
marktaandeel heeft.

In verslag 4776/2006, dat het directoraat-generaal van de EEA op 27 juli 2006 heeft 
opgesteld, werd gesuggereerd dat er tussen Apollon S.A. en Efstathiadis group S.A. onderling 
afgestemde feitelijke gedraging bestaat met het oogmerk de concurrentie in de betrokken 
markt te beperken. Bovendien werd verondersteld dat hoewel geen van beide ondernemingen 
afzonderlijk op de betrokken markt een machtspositie heeft, zij gezien hun gecombineerd 
marktaandeel (gemiddeld 25% voor Apollon S.A. en 19% voor Efstathiadis group S.A.) en de 
concurrentievoorwaarden op de specifieke markten samen een machtspositie hebben.

Daaropvolgend werd een nieuw verslag (2343/2008 van 7 april 2008) uitgegeven. In dit 
verslag werd gesuggereerd dat in het licht van nieuw verworven bewijs waardoor het vroeger 
bewijs werd tegengesproken en overtroffen (namelijk correspondentie tussen Apollon S.A. en 
Efstathiadis group S.A. tijdens de periode in kwestie en feitelijke informatie over hun 
respectieve marktaandelen in de jaren 2003-2006) het bestaan van onderling afgestemde 
feitelijke gedraging tussen de twee ondernemingen niet langer volgens de vereiste wettelijke 
norm door feiten ondersteund kon worden. Het directoraat-generaal bleef echter bij zijn 
standpunt dat er een misbruik van de gezamenlijke machtspositie van de twee grootste 
ondernemingen op de markt was geweest en dat dit verder gestaafd werd door nieuw 
verkregen bewijs.

De raad van de Griekse mededingingsautoriteit heeft daarop besluit 452/V/2009 genomen, dat 
Apollon S.A. en Efstathiadis group S.A. gezamenlijk misbruik hadden gemaakt van hun 
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machtspositie in de betrokken markt wat een inbreuk vormt op de EU- en nationale 
mededingingswetgeving, en een boete van in totaal 4 880 921,52 EUR opgelegd.

Apollon S.A. en Efstathiadis group S.A. zijn tegen besluit 452/V/2009 in beroep gegaan, maar 
in uitspraken 1473/2011 en 2395/2011 heeft de Atheense administratieve rechtbank van 
beroep beide beroepen verworpen en het besluit van de mededingingsautoriteit volledig 
bevestigd. Indiener heeft niet gebruik gemaakt van zijn recht op beroep tegen besluit 
452/V/2009.

Indiener heeft in verband met het besluit van de mededingingsautoriteit een aantal andere 
rechtszaken ingeleid.

i. Civiele procedure

In 2008 heeft indiener bij de Atheense administratieve rechtbank van eerste aanleg een 
vordering tot schadevergoeding (van ongeveer 2 208 000 EUR) ingediend tegen de 
mededingingsautoriteit wegens de vermeende financiële en niet-financiële schade die hij heeft 
geleden door de vertraging in de procedure bij de mededingingsautoriteit en omdat de eis die 
hij in zijn klacht bij de mededingingsautoriteit (misbruik van machtspositie door Apollon S.A. 
alleen) door de mededingingsautoriteit niet per se werd gehandhaafd in haar definitieve 
besluit. De Atheense administratieve rechtbank van eerste aanleg heeft de vordering 
verworpen in uitspraak 19851/2010. In augustus 2010 heeft indiener dan een tweede 
vordering tot schadevergoeding (van ongeveer 1 600 000 EUR) gestart tegen de 
mededingingsautoriteit wegens vertraging in de procedure bij de mededingingsautoriteit. 
Deze zaak is nog hangende. In dezelfde vordering heeft indiener voorlopige maatregelen 
tegen de mededingingsautoriteit en een voorlopige toekenning van 300 000 EUR geëist, die 
de administratieve rechtbank van eerste aanleg van Athene heeft geweigerd in uitspraak 
5556/2010. Daarop heeft hij ten tweeden male voorlopige maatregelen tegen de 
mededingingsautoriteit en een voorlopige toekenning van 500 000 EUR geëist, die de 
administratieve rechtbank van eerste aanleg van Athene heeft geweigerd in uitspraak 
4838/2011.

ii. Strafrechtelijke procedure

De openbaar aanklager van eerste aanleg heeft in besluit 436/2011 de klacht verworpen die 
indiener op 5 april 2011 bij de rechtbank had neergelegd tegen de voorzitter van de 
mededingingsautoriteit en de leden van het betrokken team van het directoraat-generaal 
wegens crimineel wangedrag met betrekking tot de behandeling van bovenvermelde 
mededingingszaak, en meer bepaald, vermeend bewust wangedrag bij de intrekking van de 
aantijging van onderling afgestemde feitelijke gedraging in het bijgewerkte verslag 2343/2008 
van het directoraat-generaal. De openbaar aanklager vond dat gezien het nieuw aangevoerd 
bewijs de hele draagwijdte van de zaak werd herbeoordeeld en de voorwaarden voor de 
vaststelling van onderling afgestemde feitelijke gedraging niet meer vervuld werden. Daarom 
was het volkomen gerechtvaardigd dat het directoraat-generaal zijn vorig verslag dat niet 
meer met de feiten van de zaak overeenstemde, heeft aangepast. De openbaar aanklager is tot 
de conclusie gekomen dat de leden van de mededingingsautoriteit met betrekking tot hun 
besluit geen wangedrag kan verweten worden.
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Daarop is indiener in beroep gegaan tegen het besluit van de openbaar aanklager, maar dit 
werd verworpen door de openbaar aanklager in beroep (besluit 603/2011).

Bovendien heeft indiener een klacht wegens belediging ingediend tegen de leden van de 
mededingingsautoriteit die tijdens de strafrechtelijke procedure hebben getuigd; dit werd 
eveneens verworpen in eerste aanleg, een beroep is nog hangende.

Indiener was in het algemeen succesvol in de zaak ten gronde, aangezien zijn klacht ertoe 
heeft geleid dat de twee grootste spelers op de markt schuldig werden bevonden aan 
gezamenlijk misbruik van hun marktpositie en een boete van 4 880 921,52 EUR kregen 
opgelegd. Het onderzoek van de mededingingsautoriteit is inderdaad verder gegaan dan zijn 
klacht, waarin alleen de grootste marktspeler van misbruik van machtspositie werd 
beschuldigd, en werd uitgebreid naar het onderzoek van onderling afgestemde feitelijke 
gedraging tussen Apollon S.A. en Efstathiadis group S.A.

Wat het bestaan van onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen Apollon S.A. en 
Efstathiadis group S.A. betreft, dat in het oorspronkelijke verslag 4776/2006 werd vermeld 
(als uitbreiding op de beschuldigingen van indiener) en in het volgende verslag 2343/2008 
werd weggelaten, is het de verantwoordelijkheid van alle mededingingsautoriteiten om het 
beschikbare bewijs af te wegen om een specifiek onderzoek al dan niet voort te zetten. In 
mededingingszaken is meestal een uitgebreide en complexe analyse vereist om tot een goed 
geïnformeerd besluit te komen dat aan de vereiste normen inzake bewijs voor het vinden van 
een inbreuk voldoet en kan stand houden in de rechtbank. Als een mededingingsautoriteit tot 
de conclusie komt dat er onvoldoende bewijs is om aan de bewijsnorm te voldoen, is het 
redelijk het onderzoek stop te zetten. De Commissie moedigt nationale 
mededingingsautoriteiten aan prioriteiten te stellen zodat zij hun beperkte middelen kunnen 
inzetten voor de ernstigste inbreuken op mededingingsrecht en in een vroeg stadium zaken 
waarin waarschijnlijk geen inbreuk gevonden kan worden, kunnen laten vallen. Het is een 
goede zaak dat de Griekse mededingingsautoriteit krachtens Wet 3959/2011 op de 
bescherming van vrije mededinging het recht heeft verworven om prioriteiten te stellen.

Ten slotte wordt behoorlijke rechtsgang met betrekking tot de besluiten van de Griekse 
mededingingsautoriteit gegarandeerd via de bestaande beroepsmogelijkheden onder nationale 
wetgeving. Deze werden ten volle benut door de ondernemingen die een boete hebben 
gekregen voor hun concurrentiebeperkende gedraging en door indiener die meerdere 
vorderingen heeft ingediend en zal blijven indienen.

Het zou nuttig zijn deze informatie aan indiener te doen toekomen en daarbij in gedachten te 
houden dat het tegen deze achtergrond niet aan de Commissie is om tussenbeide te komen in 
deze specifieke zaak.


