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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Marek Stepien, lengyel állampolgár által benyújtott 0406/2006 sz. petíció a franchise 
fő alapelveinek állítólagos megsértéséről a szczecini „Cyrus” és a francia „Groupe 
Casino” cégek közötti megállapodással kapcsolatban 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a csődbe ment „Cyrus” cég tulajdonosa, amely korábban öt helyi boltot 
üzemeltetett Szczecinben (Lengyelország) a francia „Groupe Casino” céggel kötött franchise 
megállapodás keretében. A petíció benyújtója azt állítja, hogy cégének csődjét a franchise-ba 
adó okozta azzaláltal, hogy elmulasztott a szerződés tekintetében ésszerű magatartást 
tanúsítani. A petíció benyújtója, aki előadja, hogy 120 munkás vesztette el állását cégjének 
csődje miatt, azt is állítja, hogy a „Groupe Casino” megsértette az EU versenyjogi szabályait 
és az Európai Franchise Etikai Kódexet, ezért kéri az Európai Parlament beavatkozását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. szeptember 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott válasz.

Háttér/a tények összefoglalása/történet

A petíció benyújtója, Marek Stępień úr egy lengyel vállalkozó, aki élelmiszerek és nem 
élelmiszer jellegű termékek kereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A petíció benyújtója 
1999-ben franchise-megállapodást kötött a francia „Groupe Casino” céggel a „Leader price” 
márkanév öt, a lengyelországi Szczecinben működő kereskedelmi üzlete általi 
hasznosításáról. Különböző problémákból kifolyólag a petíció benyújtója 2004-ben csődöt 
jelentett, és 120 alkalmazottat elbocsátott.
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A petíció benyújtója úgy véli, hogy a „Groupe Casino” felelős cége csődbejutásáért. Ezért 
széles körben és ismételten tájékoztatta helyzetéről és a „Groupe Casino” elleni 
kezdeményezéseiről, valamint annak kereskedelmi üzleteiről (pl. a „Géant Polska” és a 
„Leader Price” nevű bevásárlóközpontokról) a nemzeti hatóságokat, a bizottsági 
intézményeket, illetve a helyi lengyel sajtót.

2006 májusa és októbere között a petíció benyújtója 30 levelet és számos e-mailt küldött 
különböző bizottsági szerveknek (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, 
SANCO). Valamennyi levelet és e-mailt átadták az illetékesnek talált Versenypolitikai 
Főigazgatóságnak, amely a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatnak megfelelően 
válaszolt.

A panasz

A petíció benyújtója fenntartja, hogy cége csődbejutását a „Groupe Casino” tisztességtelen 
kereskedelmi magatartása okozta, nevezetesen a „Groupe Casino” és a petíció benyújtója 
között létrejött franchise-megállapodás végrehajtása vonatkozásában. Az állítólagos 
versenyellenes magatartás különösen az alábbiakban nyilvánul meg: az ellátás korlátozása, a 
költségeknél alacsonyabb áron való értékesítés kötelezettsége, valamint a franchise-ba adó 
által a franchise-ba vevőre való díjak kivetése. A petíció benyújtója többek között azt állítja, 
hogy a francia cég megsértette az EK-Szerződés 81. és 82. cikkét, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy indítson vizsgálatot.

A Bizottságnak a petíció benyújtójának érveihez fűzött megjegyzései

A petíció benyújtójának esete összefügg a helyi lengyel piacon kialakult helyzettel. Mivel az 
eset lehetséges versenyellenes hatásai valószínűleg Lengyelország egy részében 
koncentrálódnak (pontosabban Szczecin környékén), a Bizottság úgy véli, hogy a lengyel 
versenyhivatal illetékes az ügy kivizsgálására.

A Bizottság a 2006. szeptember 25-i, D005971 számú és a 2006. október 24-i, D006622 
számú levelében értesítette a panaszost következtetéseiről. Ezekben a levelekben a Bizottság 
emlékeztette a petíció benyújtóját, hogy 2004. május 1-jétől a nemzeti versenyhivatalok és a 
nemzeti bíróságok is teljes mértékben alkalmazzák az Európai Bizottság versenyszabályait, 
amelynek következtében a Bizottság növekvő hangsúlyt fektet a több tagállamot érintő 
állítólagos versenykorlátozások vizsgálatára. A Bizottság felhívta továbbá a petíció 
benyújtóját, hogy lépjen kapcsolatba a lengyel versenyhivatallal, valamint megadta számára a 
Lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal elérhetőségeit.

Következtetések

A Bizottság meglátása szerint a jelen petícióban felvázolt elemek a helyi lengyel piacon 
kialakult helyzetre utalnak. Ezért a Bizottság véleménye szerint az ügy kivizsgálására a 
lengyel versenyhivatal és a lengyel bíróságok illetékesek. A szerződés 81. és 82. cikkének
alkalmazása a lengyel versenyhivatal hatáskörébe tartozik az egyedi esetek vonatkozásában, 
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illetve a lengyel bíróságokéba a versenypiaci magatartással1. kapcsolatos vitás ügyekben való 
döntés esetén. A Bizottság az esetről értesítette a lengyel versenyhivatalt.

  
1 A 1/2003 számú, a szerződés 81. és 82. cikkében lefektetett versenyszabályok alkalmazásáról szóló tanácsi 
rendelet 5. és 6. cikke
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