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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Petiţia 0406/2006 prezentată de Marek Stepien (de naţionalitate poloneză), privind 
pretinsele încălcări ale principiilor de bază ale francizei în legătură cu un contract între 
firma „Cyrus” din Szczecin şi firma franceză „Groupe Casino"

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul este proprietarul firmei falimentare „Cyrus” care anterior administra cinci 
magazine locale în Szczecin (Polonia), în baza unui acord de franciză încheiat cu firma 
franceză „Groupe Casino". Petiţionarul susţine că motivul falimentării firmei sale a fost faptul 
că francizorul nu a acţionat într-o manieră rezonabilă în ceea ce priveşte contractul încheiat.
Petiţionarul, care subliniază faptul că 120 de muncitori şi-au pierdut locurile de muncă în 
urma intrării firmei sale în faliment, afirmă şi că „Groupe Casino” a încălcat regulile privind 
concurenţa în UE şi Codul european de etică privind franciza, solicitând pentru aceasta 
intervenţia Parlamentului European. 

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 25 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 28 februarie 2007. 

Context/Rezumatul faptelor/Istoric

Petiţionarul, dl Marek Stępień, este un antreprenor polonez care operează în sectorul 
distribuţiei comerciale a produselor alimentare şi nealimentare. În 1999, petiţionarul a iniţiat 
un contract de franciză cu firma franceză „Groupe Casino” pentru utilizarea mărcii „Leader 
Price” în cele cinci magazine ale sale din Szczecin (Polonia). Din cauza unor dificultăţi, 
petiţionarul a declarat faliment în anul 2004 şi a disponibilizat 120 de angajaţi. 
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Petiţionarul crede că „Groupe Casino” este responsabilă pentru falimentarea firmei sale. De 
aceea, el a informat pe larg şi în mod repetat autorităţile naţionale, instituţiile CE şi presa 
locală poloneză cu privire la situaţia sa şi iniţiativele luate împotriva „Groupe Casino”, 
precum şi cu privire la magazinele sale comerciale (de exemplu, supermarket-urile „Géant 
Polska” şi “Leader Price”). 

În intervalul mai-octombrie 2006, petiţionarul a trimis 30 de scrisori şi câteva e-mailuri către 
diverse servicii ale Comisiei (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, 
SANCO). Toate aceste scrisori şi e-mailuri au fost transmise şi atribuite DG COMP, care a 
trimis răspunsuri în mod corespunzător, conform Codului de bună conduită administrativă. 

Plângerea

Petiţionarul îşi menţine opinia conform căreia falimentul firmei sale a fost cauzat de 
comportamentul comercial neloial al "Groupe Casino", în special în ceea ce priveşte 
executarea contractului de franciză încheiat de "Groupe Casino" cu petiţionarul. Pretinsul 
comportament anti-concurenţial ar consta, în special, în limitarea livrărilor, obligarea de a 
vinde sub cost şi impunerea de către francizor a preţurilor pentru francizaţi. Petiţionarul 
pretinde, inter alia, încălcarea articolelor 81 şi 82 ale Tratatului CE şi recomandă Comisiei să 
demareze o anchetă. 

Comentariile Comisiei la argumentele petiţionarului

Cazul petiţionarului este legat de o situaţie existentă pe piaţa locală poloneză. Deoarece 
posibilele efecte anti-concurenţiale ale cazului par a se concentra într-o anumită parte a 
Poloniei (mai precis, în zona Szczecin), Comisia consideră că ar fi mai indicat ca problema să 
fie examinată de autoritatea poloneză pentru concurenţă. 

Comisia a informat reclamantul cu privire la concluziile sale prin scrisorile din 25 septembrie 
2006 (D005971) şi 24 octombrie 2006 (D006622). În aceste scrisori Comisia reaminteşte 
petiţionarului că, începând cu data de 1 mai 2004, reglementările privind concurenţa ale CE 
sunt aplicate integral şi de autorităţile naţionale pentru concurenţă şi de instanţele naţionale, 
iar ca rezultat Comisia îşi concentrează din ce în ce mai mult eforturile pentru examinarea 
unor posibile restricţii concurenţiale ce pot avea efect în mai multe state membre. Comisia a 
adresat petiţionarului şi invitaţia de a avea în vedere contactarea autorităţii poloneze pentru 
concurenţă şi i-a furnizat datele de contact ale Oficiului Polonez pentru Concurenţă şi 
Protecţia Consumatorului. 

Concluzii.

Comisia a observat că elementele prezentate în această petiţie se referă la o situaţie existentă 
pe piaţa locală poloneză. De aceea, Comisia este de părere că autoritatea poloneză pentru 
concurenţă şi instanţele poloneze ar fi cele mai în măsură să rezolve acest caz. Autoritatea 
poloneză pentru concurenţă este competentă să aplice articolele 81 şi 82 din tratat în cazuri 
individuale, iar instanţele poloneze sunt de asemenea competente să hotărască asupra 
disputelor legate de concurenţă1. Comisia a informat autoritatea poloneză pentru concurenţă 

  
1 Articolele 5 şi 6 ale Regulamentului nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de 
concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat.
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despre acest caz.


