
CM\749964RO.doc PE396.378v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

21.10.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0130/2007, adresată de Georgios Floras, de naționalitate elenă, în 
numele librăriei „Floras Kosmos” privind Comisia elenă pentru concurență 
și piața elenă a cărților de limbă străină

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Comisia elenă pentru concurență nu a luat în considerare orientările din 
Regulamentul 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de concurență 
prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratat. Regulamentul vizează reducerea sarcinii de lucru a 
Comisiei prin aplicarea descentralizată a normelor de concurență și inspecții ulterioare mai 
stricte, prin implicarea mai strânsă a autorităților naționale și a curților de justiție în aplicarea 
normelor de concurență, asigurând în același timp că aceste norme sunt uniform aplicate. În 
acest context, petiționarul face referire în mod specific la piața elenă a cărților de limbă 
străină, care este caracterizată de acorduri de marketing exclusive și de excluderea 
competiției. În lumina eșecului Comisiei elene pentru concurență de a interveni și respecta 
orientările din regulament, petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsuri pentru a 
se asigura că piața elenă a cărților de limbă străină se aliniază cu standardele cerute.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iunie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

I. Fond

Petiționarul atrage atenția membrilor Comisiei pentru petiții asupra unei investigații pe care 
Comisia elenă pentru concurență a demarat-o cu privire la vânzarea cu ridicata și distribuția 
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cărților de limbă străină în Grecia. Petiționarul își exprimă îndoielile grave procedurale și de 
fond cu privire la această investigație inițiată pe baza plângerii sale. Mai mult decât atât, 
acesta susține că anumite modificări din cadrul Comisiei elene pentru concurență au condus la 
disfuncționalitate și inacțiune în cadrul Comisiei, ceea ce ar submina beneficiile pieței unice 
pentru cetățenii Greciei și ai Europei.

Petiționarul solicită Comisiei să i se ofere posibilitatea de a explica personal detaliile, în 
cadrul uneia dintre reuniunile viitoare.

II. Observațiile Comisiei cu privire la petiție 

1) Investigația inițiată de Comisia elenă pentru concurență cu privire la vânzarea cu ridicata 
și distribuția cărților de limbă străină în Grecia 

Pe baza plângerii înaintate de Kosmos Floras Bookshop Ltd. în martie 2003, Comisia elenă 
pentru concurență a inițiat o investigație pe piața comerțului cu ridicata al cărților de limbă 
străină în Grecia în vederea unei posibile încălcări a regulilor elene de concurență și a 
articolelor 81 și 82 din Tratatul CE. Ca urmare a procedurilor naționale inițiate împotriva 
primului director general al Comisiei elene pentru concurență în septembrie 2006, autoritățile 
naționale au decis reexaminarea investigațiilor în desfășurare, inclusiv investigația în cauză. 
În mai 2007, a avut loc o audiere în acest caz la care părțile au fost invitate pentru a-și 
prezenta argumentele.

2) Sistemul competențelor paralele dintre Comisie și autoritățile naționale de concurență 

În conformitate cu Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a 
normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1, Comisia Europeană și 
autoritățile naționale de concurență au competențe paralele și aplică normele de concurență în 
strânsă colaborare, în special în cadrul Rețelei Europene de Concurență. Această rețea are ca 
scop, inter alia, să asigure diviziunea eficientă a activității membrilor în momentul aplicării 
normelor de concurență CE într-o manieră eficientă și constantă2. 
În același timp, fiecare membru al rețelei este pe deplin liber să decidă dacă va investiga sau 
nu un caz. O autoritate care a inițiat un caz, în mod normal, va continua să se ocupe de acesta 
până în momentul încetării acțiunii, cu excepția cazului în care acesta este realocat într-o fază 
anterioară. De asemenea, fiecare autoritate națională de concurență este pe deplin responsabilă
de asigurarea procesului cuvenit în cazurile de care se ocupă. În consecință, orice presupusă 
încălcare a drepturilor procedurale ar trebui urmărită în cadrul național relevant de procedură. 

În timp ce Comisia deține puterea de a iniția acțiuni având ca rezultat stoparea competenței 
autorităților naționale de concurență [articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003], 
regulamentul nu prevede ca această putere să fie exercitată la cererea unei părți la o cauză. 
Într-adevăr, acest lucru ar avea ca efect reintroducerea ineficiențelor și a coincidențelor care 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor 

de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, Jurnalul Oficial L 1, 4.1.2003,  pp. 1-25

2 A se vedea nota Comisiei privind cooperarea în cadrul Rețelei Autorităților de Concurență, Jurnalul Oficial 
C 101, 27.4.2004, pp.45-53
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existau în sistemul anterior de notificare, anulat de Regulamentul nr. 1/2003. 

3) Contactele dintre Comisie și petiționar 

Serviciile Comisiei au fost solicitate de către petiționar în acest caz și, în luna aprilie a anului 
curent, a avut loc o întâlnire cu acesta. Comisia a luat în considerare declarațiile și îndoielile 
exprimate de către petiționar și a înaintat acestuia o scrisoare la 28 iunie 2007.

În același timp, serviciile Comisiei au informat Comisia elenă pentru concurență cu privire la 
contactele cu petiționarul și îndoielile acestuia. 

IV. Concluzii

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 1/2003 al Consiliului din 1 mai 2004, 
Comisia Europeană și autoritățile naționale de concurență au competențe paralele și aplică 
normele de concurență CE în strânsă colaborare. Fiecare autoritate națională de concurență 
este pe deplin responsabilă de asigurarea procesului cuvenit în cazurile de care se ocupă. 
Regulamentul nr. 1/2003 nu prevede exercitarea puterii Comisiei de a iniția acțiuni în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (6) la cererea unei părți la o cauză. 

Serviciile Comisiei l-au informat pe petiționar în mod corespunzător și, în același timp, au 
informat Comisia elenă pentru concurență cu privire la declarațiile petiționarului.  

4. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

În continuarea comunicării sale anterioare și a dezbaterii în Comisia pentru petiții a 
Parlamentului European din ianuarie 2008, Comisia a examinat materialul oferit ulterior de 
petiționar, în care petiționarul reiterează preocupările legate de personalul Autorității elene 
pentru concurență, căruia acesta îi atribuie tratamentul lent al plângerii sale privind piața 
națională elenă a cărților de limbă străină.

Comisia nu a identificat date noi în materialul suplimentar și, prin urmare, poate face referire 
doar la răspunsul său inițial oferit Comisiei pentru petiții în septembrie 2007. În răspunsul 
respectiv, împărțirea activității între Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru 
concurență în aplicarea articolelor 81 și 82 CE a fost explicată în mod corespunzător. 

În prezent, Autoritatea elenă pentru concurență desfășoară în mod activ procedurile sale 
referitoare la caz. Petiționarul este asociat procedurilor în conformitate cu regulile procedurale 
elene aplicabile. Comisia nu are dreptul să ofere informații despre cercetările în curs de 
desfășurare efectuate de către autoritățile naționale competente. 
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