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ILMOITUS JÄSENILLE

Vetoomus nro 0406/2006, Marek Stepien, Puolan kansalainen, Szczecinissä sijaitsevan 
Cyrus-yrityksen ja ranskalaisen Groupe Casino -yrityksen välisen 
franchising-sopimuksen pääperiaatteiden väitetystä rikkomisesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä omistaa konkurssin tehneen Cyrus-yrityksen, joka hoiti ranskalaisen 
Groupe Casino -yrityksen kanssa tehdyn franchising-sopimuksen nojalla aiemmin viittä 
paikallista myymälää Szczecinissä (Puola). Vetoomuksen esittäjän mukaan hänen yrityksensä 
konkurssin syy oli se, että franchising-oikeuden myöntäjä laiminlöi sopimukseen liittyvät 
asianmukaiset toimet. Vetoomuksen esittäjä, joka korostaa 120 työntekijän menettäneen
työpaikkansa hänen yrityksensä konkurssin takia, toteaa Groupe Casinon rikkoneen EU:n 
kilpailusääntöjä ja franchising-toimintaa koskevia eurooppalaisia eettisiä sääntöjä ja kehottaa 
Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. syyskuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007.

Taustatiedot/yhteenveto tiedoista/tapahtumien kulku

Vetoomuksen esittäjä Marek Stępień on elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden kuin 
elintarvikkeiden kaupallisen jakelun alalla toimiva puolalainen yrittäjä. Vuonna 1999 
vetoomuksen esittäjä teki ranskalaisen Groupe Casino -yrityksen kanssa 
franchising-sopimuksen Leader Price -tuotemerkin käytöstä viidessä myymälässään, jotka 
sijaitsevat Puolan Szczecinissä. Lukuisten ongelmien takia vetoomuksen esittäjä ajautui 
konkurssiin vuonna 2004 ja irtisanoi 120 työntekijää.
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Vetoomuksen esittäjä pitää Groupe Casinoa syyllisenä yrityksensä konkurssiin. Siksi hän on 
tiedottanut laajasti ja säännöllisesti kansallisille viranomaisille, EY:n toimielimille ja Puolan 
paikallislehdille tilanteestaan sekä aloitteista, joita hän on tehnyt Groupe Casinoa ja sen 
myymälöitä vastaan (esimerkiksi Géant Polska ja Leader Price -valintamyymälät).

Vuoden 2006 toukokuun ja lokakuun välisenä aikana vetoomuksen esittäjä lähetti 30 kirjettä 
ja lukuisia sähköpostiviestejä useille komission yksiköille (pääsihteeristö, Euroopan 
petostentorjuntavirasto OLAF, kilpailun PO, työllisyyden ja sosiaaliasioiden PO, 
yritystoiminnan PO, sisämarkkinoiden PO, tietoyhteiskunnan PO, oikeus-, vapaus- ja 
turvallisuusasioiden PO sekä terveys- ja kuluttaja-asioiden PO). Kaikki nämä kirjeet ja 
sähköpostiviestit on toimitettu eteenpäin ja osoitettu kilpailun pääosastolle, joka on vastannut 
asiallisesti ja hyvän hallintotavan säännöstön mukaisesti.

Kanne

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen yrityksensä konkurssin aiheutti Groupe Casinon 
hyvän kauppatavan vastainen toiminta erityisesti Groupe Casinon ja vetoomuksen esittäjän 
välisen franchising-sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Väitettyihin kilpailun vastaisiin 
toimiin kuuluisivat muun muassa toimitusten rajoittaminen, velvollisuus myydä alihintaan ja 
franchising-oikeuden myöntäjän franchise-yrittäjille määräämät hinnat. Vetoomuksen 
esittäjän mukaan muun muassa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa on rikottu, ja 
hän kehottaa komissiota käynnistämään tutkimukset.

Vetoomuksen esittäjän väitteitä koskevat komission huomautukset

Vetoomuksen esittäjän asia liittyy Puolan paikallisilla markkinoilla vallitsevaan tilanteeseen. 
Koska asian mahdolliset kilpailun vastaiset vaikutukset kohdistuisivat todennäköisesti 
määrättyyn alueeseen Puolassa (tarkemmin sanoen Szczecinin alueeseen), komissio katsoo, 
että Puolan kilpailuviranomaisen olisi syytä tutkia asiaa.

Komissio ilmoitti kantelijalle päätelmänsä 25. syyskuuta 2006 päivätyssä kirjeessään
(D005971) ja 24. lokakuuta 2006 päivätyssä kirjeessään (D006622). Kyseisissä kirjeissä 
komissio muistutti vetoomuksen esittäjälle, että 1. toukokuuta 2004 alkaen myös 
jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ja kansalliset tuomioistuimet soveltavat täysimääräisesti 
EY:n kilpailusääntöjä, minkä johdosta komissio keskittyy yhä suuremmassa määrin tutkimaan 
väitettyjä kilpailunrajoituksia, joiden vaikutukset ulottuvat useisiin jäsenvaltioihin. Komissio 
kehotti vetoomuksen esittäjää myös harkitsemaan yhteydenottoa Puolan 
kilpailuviranomaiseen ja antoi hänelle Puolan kilpailu- ja kuluttajansuojaviraston 
yhteystiedot.

Päätelmät

Komissio huomauttaa, että tässä vetoomuksessa esitetyt seikat koskevat Puolan paikallisten 
markkinoiden tilannetta. Näin ollen komissio katsoo, että Puolan kilpailuviranomaisen ja 
Puolan tuomioistuinten olisi syytä tutkia asiaa. Puolan kilpailuviranomaisella on valtuudet 
soveltaa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa yksittäistapauksissa, kuten on myös 
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Puolan tuomioistuimilla niiden ratkaistessa kilpailuun liittyviä riita-asioita1. Komissio on 
ilmoittanut Puolan kilpailuviranomaiselle kyseisestä tapauksesta.

  
1 Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 5 ja 6 artikla.


