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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0406/2006 af Marek Stępień, polsk statsborger, om påstået overtrædelse af 
hovedprincipperne for franchising i forbindelse med en aftale mellem firmaet Cyrus i 
Szczecin og det franske firma Groupe Casino

1. Sammendrag

Andrageren er ejeren af den konkursramte virksomhed Cyrus, der tidligere drev fem lokale 
forretninger i Szczecin (Polen) under en franchiseaftale med det franske firma Groupe Casino.
Andrageren fastholder, at årsagen til hans virksomheds konkurs var, at franchisegiveren 
undlod at handle på en rimelig måde hvad angår kontrakten. Andrageren, der understreger, at 
120 arbejdere mistede deres job som et resultat af hans virksomheds konkurs, fastholder også, 
at Groupe Casino overtrådte EU's konkurrenceregler og det europæiske kodeks for 
franchising, og han opfordrer Europa-Parlamentet til at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. september 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2007.

Baggrund/sammendrag af de faktiske omstændigheder/historik

Andrageren, Marek Stępień, er en polsk iværksætter, der arbejder inden for erhvervsmæssig 
distribution af fødevarer og nonfoodprodukter. I 1999 startede andrageren en franchiseaftale 
med det franske firma Groupe Casino om brugen af varemærket Leader Price i hans fem 
forretninger i Szczecin (Polen). På grund af en række vanskeligheder erklærede andrageren 
sig konkurs i 2004 og fyrede 120 medarbejdere.

Andrageren mener, at Groupe Casino er ansvarlig for hans virksomheds konkurs. Han har 
derfor indgående og gentagne gange informeret nationale myndigheder, EF-institutioner og 
den polske lokalpresse om hans situation og hans initiativer mod Groupe Casino og deres 
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forretninger (f.eks. Géant Polska og Leader Price).

Mellem maj og oktober 2006 sendte andrageren 30 skrivelser og flere e-mails til forskellige af 
Kommissionens tjenestegrene (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, 
SANCO). Alle disse skrivelser og e-mails er blevet fremsendt til behandling i GD COMP, der 
behørigt har svaret under kodeks for god administrativ adfærd.

Klagen

Andrageren fastholder, at hans virksomheds konkurs skyldes utilstedelig erhvervsmæssig 
adfærd fra Groupe Casino, specielt hvad angår gennemførelsen af franchiseaftalen mellem 
Groupe Casino og andrageren. Den angivelige adfærd i strid med konkurrencereglerne består 
navnlig i begrænsninger i leveringerne, krav om at sælge under kostpris og prisfastsættelse fra 
franchisegivers side. Andrageren påstår bl.a., at artikel 81 og 82 i EF-traktaten er overtrådt og 
opfordrer Kommissionen til at indlede en undersøgelse.

Kommissionens bemærkninger

Andragerens sag har relation til situationen på det polske marked. Da de mulige konsekvenser 
af overtrædelsen af med konkurrencereglerne højst sandsynligt er koncentreret i en del af 
Polen (nærmere bestemt Szczecin-området), mener Kommissionen, at de polske 
konkurrencemyndigheder bør undersøge sagen.

Kommissionen har informeret klageren om sine konklusioner med skrivelse af 25. september 
2006 (D005971) og skrivelse af 24. oktober 2006 (D006622). I disse skrivelser mindede 
Kommissionen andrageren om, at EF's konkurrenceregler fra 1. maj 2004 også fuldt ud 
anvendes af nationale konkurrencemyndigheder og nationale domstole, hvorfor 
Kommissionen i større udstrækning koncentrerer sig om at undersøge påståede 
konkurrencebegrænsninger, der har en indvirkning på flere medlemsstater. Kommissionen 
opfordrede også andrageren til at overveje at tage kontakt til de polske 
konkurrencemyndigheder og gav ham adressen på det polske kontor for konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse.

Konklusion

Kommissionen bemærker, at omstændighederne i dette andragende vedrører en særlig 
situation på det polske marked. Derfor mener Kommissionen, at de polske 
konkurrencemyndigheder og de polske domstole bør undersøge sagen. De polske 
konkurrencemyndigheder har bemyndigelse til at bringe artikel 81 og 82 i EF-traktaten i 
anvendelse i enkeltsager, og det har de polske domstole også, når de skal træffe en beslutning, 
der omhandler konkurrence1. Kommissionen har orienteret de polske 
konkurrencemyndigheder om denne sag.

  
1 Artikel 5 og 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens 
artikel 81 og 82.


