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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0406/2006, του Marek Stepien, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με υποτιθέμενες 
παραβιάσεις των βασικών αρχών της δικαιόχρησης σε σχέση με μια συμφωνία μεταξύ 
της εταιρείας «Cyrus» στο Szczecin και της γαλλικής εταιρείας «Groupe Casino»

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιδιοκτήτης της πτωχεύσασας εταιρείας «Cyrus», η οποία στο παρελθόν 
διαχειριζόταν πέντε τοπικά καταστήματα στο Szczecin (Πολωνία) βάσει μιας συμφωνίας 
δικαιόχρησης (franchising) με τη γαλλική εταιρεία «Groupe Casino». Ο αναφέρων 
διατείνεται ότι η αιτία της πτώχευσης της εταιρείας του ήταν η παράλειψη του δικαιοπαρόχου 
να ενεργήσει με εύλογο τρόπο ως προς τη σύμβαση. Ο αναφέρων, ο οποίος τονίζει ότι 120 
εργαζόμενοι έχασαν τις θέσεις εργασίας τους ως αποτέλεσμα της πτώχευσης της εταιρείας 
του, δηλώνει επίσης ότι η «Groupe Casino» παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ 
και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για το Franchising, και ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ιστορικό/Περίληψη των πραγματικών περιστατικών

Ο αναφέρων, κ. Marek Stępień, είναι ένας πολωνός επιχειρηματίας, ο οποίος εργάζεται στον 
τομέα της εμπορικής διανομής τροφίμων και άλλων προϊόντων. Το 1999, ο αναφέρων 
σύναψε συμφωνία δικαιόχρησης με τη γαλλική εταιρεία «Groupe Casino» για την εμπορική 
εκμετάλλευση της επωνυμίας «Leader Price» στα πέντε καταστήματα που διατηρούσε στο 
Szczecin (Πολωνία). Εξαιτίας διάφορων δυσκολιών, ο αναφέρων κήρυξε πτώχευση το 2004 
και απέλυσε 120 εργαζομένους.
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Ο αναφέρων πιστεύει ότι η εταιρεία «Groupe Casino» είναι υπεύθυνη για την πτώχευση της 
εταιρείας του. Έχει, ως εκ τούτου, ενημερώσει εκτενώς και επανειλημμένως τις εθνικές αρχές, 
τα θεσμικά όργανα της ΕΚ και τον τοπικό πολωνικό Τύπο σχετικά με την κατάστασή του και 
τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει κατά της «Groupe Casino» και των εμπορικών της 
καταστημάτων (π.χ. των υπεραγορών «Géant Polska» και «Leader Price»).

Μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2006, ο αναφέρων απέστειλε 30 έντυπες και αρκετές 
ηλεκτρονικές επιστολές σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής (Γενική Γραμματεία (SG), 
OLAF, ΓΔ Ανταγωνισμού (COMP), ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL), 
ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR), ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών 
(MARKT), ΓΔ Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας (INFSO), ΓΔ 
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας (JLS), ΓΔ Υγείας και Προστασίας των 
Καταναλωτών (SANCO)). Όλες αυτές οι έντυπες και ηλεκτρονικές επιστολές έχουν 
διαβιβαστεί και τεθεί στη διάθεσή της ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία έχει απαντήσει δεόντως 
δυνάμει του Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.

Η καταγγελία

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η πτώχευση της εταιρείας του οφείλεται στην αθέμιτη εμπορική 
συμπεριφορά της «Groupe Casino», ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση της συμφωνίας 
δικαιόχρησης που σύναψε η «Groupe Casino» με τον αναφέροντα. Η ισχυριζόμενη αντι-
ανταγωνιστική συμπεριφορά συνίσταται κυρίως σε περιορισμούς των προμηθειών, 
υποχρεώσεις πώλησης κάτω του κόστους και επιβολή τιμών από τον δικαιοπάροχο στους 
δικαιοδόχους. Ο αναφέρων ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 81 
και 82 της Συνθήκης ΕΚ και καλεί την Επιτροπή να εκκινήσει έρευνα.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής στα επιχειρήματα της αναφοράς

Η υπόθεση του αναφέροντος σχετίζεται με μια κατάσταση, η οποία αφορά την τοπική 
πολωνική αγορά. Εφόσον οι επιπτώσεις της εικαζόμενης στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
συγκεντρώνονται μάλλον σε ένα μέρος της Πολωνίας (πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 
Szczecin), η Επιτροπή πιστεύει ότι η πολωνική αρχή ανταγωνισμού είναι η πλέον αρμόδια για 
την εξέταση του ζητήματος.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με τα συμπεράσματά της με τις επιστολές 
της 25ης Σεπτεμβρίου του 2006 (D005971) και της 24ης Οκτωβρίου του 2006 (D006622). 
Στις εν λόγω επιστολές, η Επιτροπή υπενθύμισε στον αναφέροντα ότι από την 1η Μαΐου του 
2004, οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΚ εφαρμόζονται πλήρως και από τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να επικεντρώνει ολοένα 
και περισσότερο τις προσπάθειές της στην εξέταση ισχυριζόμενων περιορισμών του 
ανταγωνισμού με επιπτώσεις που επηρεάζουν αρκετά κράτη μέλη. Η Επιτροπή κάλεσε επίσης 
τον αναφέροντα να εξετάσει το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με την πολωνική αρχή 
ανταγωνισμού και του γνωστοποίησε τα στοιχεία επικοινωνίας του πολωνικού γραφείου 
ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή.

Συμπεράσματα
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα αναφορά αφορούν 
μια κατάσταση, η οποία επηρεάζει την τοπική πολωνική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή είναι 
της γνώμης ότι η πολωνική αρχή ανταγωνισμού και τα πολωνικά δικαστήρια είναι τα πλέον 
αρμόδια για την εξέταση της υπόθεσης. Η πολωνική αρχή ανταγωνισμού έχει την 
αρμοδιότητα να επιβάλει τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
και το ίδιο ισχύει για τα πολωνικά δικαστήρια όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για 
αντιδικίες που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό1. Η Επιτροπή έχει ενημερώσει την πολωνική 
αρχή ανταγωνισμού για την εν λόγω υπόθεση.

  
1 Άρθρα 5 και 6 του κανονισμού αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.


