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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift nr. 0406/2006, ingediend door Marek Stepien (Poolse nationaliteit), over 
vermeende schendingen van de algemene franchiseprincipes inzake een overeenkomst 
tussen de firma "Cyrus" in Szczecin en het Franse bedrijf “Groupe Casino”

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is eigenaar van het failliete bedrijf “Cyrus”, waar voorheen vijf lokale winkels in 
Szczecin (Polen) bij aangesloten waren volgens een franchiseovereenkomst met het Franse 
bedrijf “Groupe Casino”. Indiener beweert dat zijn bedrijf failliet is gegaan doordat de 
franchisegever niet op een redelijke manier met het contract is omgegaan. Indiener benadrukt 
dat 120 werknemers hun baan zijn kwijtgeraakt als gevolg van het faillissement en stelt dat 
“Groupe Casino” de Europese mededingingsregels en de Europese Erecode voor Franchising 
heeft overtreden. Hij verzoekt het Europees Parlement om tussenbeide te komen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2007

Achtergrond/samenvatting van de feiten/geschiedenis

Indiener, Marek Stępień, is een Poolse ondernemer in de commerciële distributiesector voor
food en non-foodproducten. In 1999 sloot indiener een franchiseovereenkomst met de Franse 
firma “Groupe Casino” voor de exploitatie van het merk “Leader Price” door zijn vijf winkels 
in Szczecin (Polen). Vanwege een aantal problemen vroeg indiener in 2004 faillissement aan 
en ontsloeg 120 werknemers.
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Indiener houdt “Groupe Casino” verantwoordelijk voor het faillissement van zijn firma. Hij 
heeft dientengevolge de nationale autoriteiten, EG-instellingen en de plaatselijke Poolse pers 
op verschillende niveaus en meermaals ingelicht over zijn situatie en over zijn initiatieven 
tegen de “Groupe Casino” en zijn winkels (bijvoorbeeld de supermarkten “Géant Polska” en 
“Leader Price”).

Tussen mei en oktober 2006 heeft indiener 30 brieven en een aantal e-mails verstuurd naar 
verschillende Commissiediensten (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, 
JLS, SANCO). Al deze brieven en e-mails zijn neergelegd bij DG COMP, die 
overeenkomstig de Code van Goed Administratief Gedrag naar behoren heeft geantwoord.

De aanklacht

Indiener beweert dat het faillissement van zijn firma is veroorzaakt door de oneerlijke 
handelspraktijken van “Groupe Casino”, met name wat betreft de uitvoering van de 
franchiseovereenkomst gesloten tussen “Groupe Casino” en indiener. De vermeende 
concurrentiebeperkende gedragingen zouden met name bestaan uit de beperking van de 
voorraad, de verplichting om onder de kostprijs te verkopen en de oplegging van prijzen door 
de franchisegever aan de franchisenemers. Indiener beschuldigt “Groupe Casino”, inter alia, 
van schending van de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag en verlangt dat de Commissie 
een onderzoek instelt.

Opmerkingen van de Commissie over de argumenten in het verzoekschrift

De zaak van indiener heeft betrekking op een situatie die zich afspeelt op de plaatselijke 
Poolse markt. Daar de mogelijke concurrentiebeperkende effecten van de zaak zich 
waarschijnlijk tot één gebied in Polen (om precies te zijn in het gebied rond Szczecin) 
beperken, meent de Commissie dat de Poolse mededingingsautoriteit in staat is om deze zaak 
verder te onderzoeken.

De Commissie heeft indiener per brief d.d. 25 september 2006 (D005971) en d.d. 24 oktober 
2006 (D006622) op de hoogte gebracht van haar conclusies. In deze brieven herinnerde de 
Commissie indiener eraan herinneren dat de mededingingsregels van de EG per 1 mei 2004 
ook volledig worden toegepast door de nationale mededingingsautoriteit en de nationale 
rechter, ten gevolge waarvan de Commissie haar aandacht meer en meer zal richten op het 
onderzoeken van vermeende concurrentiebeperking waarvan de gevolgen in meer dan één 
lidstaat merkbaar zijn. De Commissie nodigde indiener tevens uit zich te wenden tot de 
Poolse mededingingsautoriteit en verstrekte hem de contactgegevens van het Poolse Bureau 
voor Mededinging en Consumentenbescherming.

Conclusies

De Commissie merkt op dat de zaken die in dit verzoekschrift aan de orde worden gesteld 
verwijzen naar een situatie die zich afspeelt op de plaatselijke Poolse markt. De Commissie is 
derhalve van mening dat de Poolse mededingingsautoriteit en de Poolse rechter in staat zijn 
om deze zaak te onderzoeken. De Poolse mededingingsautoriteit heeft de bevoegdheid om de 
artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag op individuele gevallen toe te passen, zo ook de 
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Poolse rechter ingeval over een dispuut betreffende concurrentie dient te worden beslist1. De 
Commissie heeft de Poolse mededingingsautoriteit van deze zaak op de hoogte gebracht.

  
1 De artikelen 5 en 6 van Verordening (EG) nr. 1/2003 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van 
de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.
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