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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0130/2007, którą złożył Georgios Floras (Grecja) w imieniu księgarni 
„Floras Kosmos”, w sprawie greckiej Komisji ds. Konkurencji oraz 
greckiego rynku książek obcojęzycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że grecka Komisja ds. Konkurencji nie uwzględnia 
wytycznych zawartych w rozporządzeniu Rady 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie 
reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu. Rozporządzenie to dąży do 
odciążenia Komisji Europejskiej poprzez zdecentralizowane stosowanie przepisów 
dotyczących konkurencji i zaostrzenie późniejszych inspekcji za sprawą większego 
zaangażowania państwowych władz i sądów w egzekwowanie przepisów z zakresu 
konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu ich ujednoliconego stosowania. W tym 
kontekście składający petycję odnosi się w szczególności do greckiego rynku książek 
obcojęzycznych, który cechują zasady wyłączności w zakresie wprowadzania produktu na 
rynek oraz wykluczenie konkurencji. Wobec braku interwencji ze strony greckiej Komisji 
ds. Konkurencji i naruszenia przez nią wytycznych zawartych w rozporządzeniu, składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia środków w celu zapewnienia zgodności 
funkcjonowania greckiego rynku książek obcojęzycznych z wymaganymi normami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 czerwca 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 września 2007 r.

I. Kontekst 
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Składający petycję zwraca uwagę członków Komisji Petycji na dochodzenie wszczęte przez 
grecki organ ds. ochrony konkurencji w związku ze sprzedażą hurtową oraz dystrybucją 
książek obcojęzycznych w Grecji. Składający petycję wyraża poważne obawy dotyczące 
kwestii proceduralnych i merytorycznych odnoszących się do wspomnianego dochodzenia, 
które zostało wszczęte na podstawie złożonej przez niego skargi. Ponadto utrzymuje on, że 
w pewnych kwestiach postępowanie greckiego organu ds. ochrony konkurencji doprowadziło 
do jego nieprawidłowego funkcjonowania oraz zaniechania działań, co miałoby zmniejszyć 
korzyści, jakie obywatele Grecji i pozostałej części Europy czerpią z istnienia jednolitego 
rynku.

Składający petycję wnioskuje, aby Komisja Petycji umożliwiła mu osobiste wyjaśnienie 
szczegółów sprawy podczas jednego ze zbliżających się posiedzeń.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

1) Dochodzenie wszczęte przez grecki organ ds. ochrony konkurencji w związku ze sprzedażą 
hurtową oraz dystrybucją książek obcojęzycznych w Grecji

Na podstawie skargi złożonej w marcu 2003 r. przez Kosmos Floras Bookshop Ltd., grecki 
organ ds. ochrony konkurencji wszczął dochodzenie dotyczące rynku sprzedaży hurtowej oraz 
dystrybucji książek obcojęzycznych w Grecji w związku z możliwym naruszeniem przepisów 
w zakresie konkurencji obowiązujących w Grecji, a także postanowień art. 81 i 82 traktatu 
WE. W następstwie postępowania krajowego wszczętego we wrześniu 2006 r. przeciwko 
byłemu dyrektorowi generalnemu greckiego organu ds. ochrony konkurencji, władze krajowe 
postanowiły ponownie przeanalizować fakty badane podczas toczących się dochodzeń, w tym 
dochodzenia, o którym mowa powyżej. W maju 2007 r. odbyło się przesłuchanie, podczas 
którego strony w omawianej sprawie mogły przedstawić swoje argumenty.

2) System równoległych kompetencji należących jednocześnie do Komisji oraz krajowych 
organów ds. ochrony konkurencji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1, Komisja Europejska oraz krajowe ograny 
ds. ochrony konkurencji mają równoległe kompetencje i stosują reguły konkurencji WE 
w ścisłej współpracy, a mianowicie w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji. Sieć ta ma na 
celu między innymi zapewnienie skutecznego podziału pracy pomiędzy jej członków 
z zastosowaniem wspólnotowych przepisów z zakresu konkurencji w skuteczny i spójny 
sposób2. 
Jednocześnie, każdy członek sieci zachowuje pełną możliwość decydowania o tym, czy dana 
sprawa wymaga wszczęcia dochodzenia. Organ, który rozpoczął badanie sprawy zazwyczaj 
zajmuje się nią aż do zakończenia postępowania, chyba że na wczesnym etapie sprawa 
zostanie przydzielona innemu organowi. Każdy krajowy organ ds. ochrony konkurencji jest 
                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł 

konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dziennik Urzędowy L 1 z 4.1.2003, str. 1-25

2 Patrz: obwieszczenie Komisji na temat współpracy w ramach sieci organów ds. ochrony konkurencji, 
Dziennik Urzędowy C 101, 27.4.2004, str.45-53
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również w pełni odpowiedzialny za zagwarantowanie należytego przebiegu postępowania 
w sprawach, które prowadzi. Jakiekolwiek domniemane naruszenie praw proceduralnych 
winno być zatem badane w obrębie odpowiednich krajowych ram proceduralnych.

Podczas gdy Komisja zachowuje prawo do wszczęcia postępowania, w wyniku czego 
powyższe przestaje leżeć w gestii krajowych organów ds. ochrony konkurencji (art. 11 ust. 6 
rozporządzenia nr 1/2003), rozporządzenie nie przewiduje, by korzystano z takiego prawa na 
wniosek strony w sprawie. Niosłoby to bowiem ze sobą ryzyko, że system powiadamiania 
znowu okaże się nieskuteczny oraz pojawi się problem pokrywania się zakresów kompetencji, 
co miało miejsce w przypadku uprzednio obowiązującego systemu, zniesionego 
w rozporządzeniu nr 1/2003.

3) Kontaktowanie się Komisji i składającego petycję

Składający petycję skontaktował się w związku z omawianą sprawą ze służbami Komisji, 
które spotkały się z nim w kwietniu tego roku. Komisja zapoznała się z argumentacją 
i obawami wyrażonymi przez składającego petycję i wystosowała do niego pismo w dniu 
28 czerwca 2007 r. 

Jednocześnie służby Komisji poinformowały grecki organ ds. ochrony konkurencji 
o kontakcie, w którym pozostaje ona ze składającym petycję, jak również o wyrażonych przez 
niego obawach.

IV. Wnioski

Od momentu wejścia w życie w dniu 1 maja 2004 r. rozporządzenia Rady nr 1/2003, Komisja 
Europejska oraz krajowe organy ds. ochrony konkurencji mają równoległe kompetencje 
i stosują wspólnotowe przepisy dotyczące konkurencji w ścisłej współpracy. Każdy krajowy 
organ ds. ochrony konkurencji jest w pełni odpowiedzialny za zagwarantowanie należycie 
prowadzonego postępowania w sprawach, którymi się zajmuje. Rozporządzenie nr 1/2003 nie 
przewiduje wykorzystywania prawa Komisji do wszczynania postępowania zgodnie z art. 11 
ust. 6 na wniosek strony w sprawie. 

Służby Komisji przekazały składającemu petycję odpowiednie informacje i jednocześnie 
poinformowały grecki organ ds. ochrony konkurencji o argumentacji przedstawionej przez 
składającego petycję.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Po wydaniu wcześniejszego komunikatu i dyskusji w Komisji Petycji Parlamentu 
Europejskiego w styczniu 2008 r. Komisja przeanalizowała materiał przekazany później przez 
składającego petycję, w którym ponownie wyraża on obawy w związku z obsadą osobową
greckiego organu ds. konkurencji, której przypisuje on powolne rozpatrywanie jego skargi
dotyczącej greckiego krajowego rynku książek do nauki języków obcych. 

W dodatkowym materiale Komisja nie doszukała się nowych faktów i tym samym może tylko 
odnieść się do swojej początkowej odpowiedzi przekazanej Komisji Petycji we wrześniu 
2007 r. W odpowiedzi tej w należyty sposób wyjaśniono podział pracy między Komisją 
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Europejską i krajowymi organami ds. konkurencji przy zastosowaniu art. 81 i 82 traktatu WE. 

Obecnie grecki organ ds. konkurencji aktywnie prowadzi postępowanie dotyczące 
przedmiotowej sprawy. Składający petycję został włączony w to postępowanie zgodnie 
z mającymi zastosowanie greckimi przepisami proceduralnymi. Komisja nie jest uprawniona 
do przekazywania żadnych informacji na temat toczących się dochodzeń krajowych organów 
ds. konkurencji.
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