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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0406/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Marek Stepien, par 
komercpilnvarojumu galveno principu pārkāpumiem līgumā starp firmu „Cyrus” 
Šcecinā un Francijas firmu „Groupe Casino”

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir bankrotējušās firmas „Cyrus” īpašnieks, kurai saskaņā ar 
komercpilnvarojuma līgumu ar Francijas firmu „Groupe Casino” iepriekš piederēja pieci 
vietējie veikali Šcecinā (Polija). Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa firmas bankrota 
iemesls bija franšīzes devēja nespēja atbilstoši darboties saskaņā ar līgumu. Lūgumraksta 
iesniedzējs, uzsverot, ka viņa firmas bankrota rezultātā 120 darbinieki zaudēja darba vietas, 
apgalvo arī, ka „Groupe Casino” pārkāpa ES konkurences noteikumus un Eiropas 
Komercpilnvarojumu ētikas kodeksu, un aicina Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 25. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.
Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Priekšvēsture

Lūgumraksta iesniedzējs Marek Stępień ir poļu uzņēmējs, kas strādā pārtikas un citu preču 
izplatīšanas sektorā. 1999. gadā lūgumraksta iesniedzējs noslēdza komercpilnvarojuma 
līgumu ar Francijas firmu „Groupe Casino” par zīmola „Leader Price” izmantošanu savos 
piecos veikalos Šcecinā (Polija). Vairāku grūtību dēļ lūgumraksta iesniedzējs 2004. gadā 
paziņoja par bankrotu un atlaida 120 darbiniekus.
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Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka firma „Groupe Casino” ir atbildīga par viņa firmas 
bankrotu. Tādēļ viņš valsts iestādēm, ES institūcijām un Polijas vietējai presei ir sniedzis 
plašu un atkārtotu informāciju par savu situāciju un iniciatīvām pret „Groupe Casino” un tās 
veikaliem (piem., lielveikaliem „Géant Polska” un „Leader Price”).

Laikā no 2006. gada maija līdz oktobrim lūgumraksta iesniedzējs izsūtīja 30 vēstules un 
vairākas e-pasta vēstules dažādiem Komisijas dienestiem (Ģenerālsekretariātam, Eiropas 
Krāpšanas apkarošanas birojam, Konkurences ģenerāldirektorātam, Nodarbinātības, sociālo 
lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātam, Uzņēmējdarbības un rūpniecības 
ģenerāldirektorātam, Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorātam, Informācijas 
sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorātam, Tiesiskuma, brīvības un drošības 
ģenerāldirektorātam, Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorātam). Visas šīs 
vēstules un e-pasta vēstules tika pārsūtītas un iesniegtas Konkurences ģenerāldirektorātam, 
kas sniedza atbildes atbilstoši Labas administratīvās prakses kodeksam.

Sūdzība

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņa firmas bankrotu izraisīja negodīga prakse no 
„Groupe Casino” puses, īpaši attiecībā uz komercpilnvarojuma līguma izpildi, kas noslēgts 
starp „Groupe Casino” un lūgumraksta iesniedzēju. Varbūtējā rīcība, kas vērsta pret 
konkurenci, ietver it īpaši piegādes ierobežojumus, pienākumu pārdot preces zem reālās tirgus 
cenas un faktu, ka cenas franšīzes ņēmējiem nosaka franšīzes devējs. Lūgumraksta 
iesniedzējs, inter alia, norāda arī uz ES līguma 81. un 82. panta pārkāpumiem un aicina 
Komisiju uzsākt izmeklēšanu.

Komisijas atbilde uz lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

Lūgumraksta iesniedzēja gadījums attiecas uz Polijas vietējā tirgū pastāvošo situāciju. Tā kā 
šī gadījuma varbūtējās pret konkurenci vērstās rīcības sekas, iespējams, koncentrējas vienā 
Polijas daļā (precīzāk, Šcecinas rajonā), Komisija uzskata, ka šo lietu var veiksmīgi izskatīt 
Polijas konkurences iestādes.

Komisija informēja sūdzības iesniedzēju par saviem secinājumiem 2006. gada 25. septembra 
(D005971) un 2006. gada 24. oktobra (D006622) vēstulēs. Šajās vēstulēs Komisija 
lūgumraksta iesniedzējam atgādināja, ka no 2004. gada 1. maija ES konkurences noteikumus 
pilnībā īsteno arī katras dalībvalsts konkurences iestādes un tiesas, kā rezultātā Komisija 
pastiprināti cenšas izskatīt tikai tos varbūtējos konkurences ierobežojumus, kas ietekmē 
vairākas dalībvalstis. Komisija arī aicināja lūgumraksta iesniedzēju apsvērt iespēju griezties 
pie Polijas konkurences iestādēm un sniedza tam Polijas Konkurences un patērētāju 
aizsardzības biroja kontaktinformāciju.

Secinājumi

Komisija konstatē, ka šajā lūgumrakstā aprakstītie notikumi attiecas uz Polijas vietējā tirgū 
pastāvošo situāciju. Tādēļ Komisija uzskata, ka šī lieta būtu jāizskata Polijas konkurences 
iestādēm un Polijas tiesām. Polijas konkurences iestādēm ir tiesības atsevišķos gadījumos 
piemērot Līguma 81. un 82. pantu, un tādas pašas tiesības ir arī Polijas tiesām, izšķirot strīdus, 
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kas saistīti ar konkurenci1. Komisija par šo lietu ir informējusi Polijas konkurences iestādes.

  
1 Padomes Regulas Nr. 1/2003 5. un 6. pants par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti EK līguma 
81. un 82. pantā..


