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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0103/2008, внесена от Georgios Dritsas, с гръцко гражданство, 
относно Гръцката комисия за защита на конкуренцията и пазара на 
кафе в Гърция, както и за ненамесата на Комисията по ред съмнителни 
случаи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Гръцката комисия за защита на конкуренцията не е 
взела предвид насоките в Регламент № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на 
правилата за защита на конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора. 
Съгласно този регламент следва да се въведе децентрализирана система за прилагане на 
правилата за защита на конкуренцията и по-строг последващ мониторинг като основа 
за намаляване на работното натоварване на Комисията чрез по-активно участие на 
националните органи и съдилищата при въвеждане в изпълнение на правилата за 
защита на конкуренцията, като едновременно с това се гарантира еднакво прилагане на 
тези правила. В тази връзка вносителят се позовава по-конкретно на пазара на кафе в 
Гърция, за който са характерни споразумения за монополна търговия и изключване на 
конкуренцията. Той също така се оплаква, че Комисията не се е намесила в редица 
съмнителни случаи, които се отнасят до създаването на картели в сектора на 
млекопроизводство и корупционната афера Mevgal, в която е участвало длъжностно 
лице от Комисията, което е работило за Комисията за защита на конкуренцията по 
време на неплатения си отпуск. Във връзка с тази ненамеса и неспазването от страна на 
Гръцката комисия за защита на конкуренцията на насоките в горепосочения регламент, 
вносителят на петицията иска от Европейския парламент да предприеме мерки за 
нормализиране на гръцкия пазар на кафе, както и да хвърли светлина върху решенията, 
взети от Комисията за защита на конкуренцията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Обстоятелства

Вносителят насочва вниманието на членовете на комисията по петиции върху 
разглеждането от гръцкия орган за защита на конкуренцията на неговата жалба относно 
твърдения за злоупотреби от страна на „ Nestlé” на пазара на кафе в Гърция. Основното 
обвинение на вносителя е, че въпросният орган не е предприел бързи и/или ефективни 
действия във връзка с жалбата му.

Вносителят също така се позовава на задържането и наказателните обвинения, 
повдигнати през 2006 г. срещу бившия Генерален директор на гръцкия орган за защита 
на конкуренцията, който е бил и служител на Комисията в неплатен отпуск по лични 
причини. В петицията си, вносителят твърди, че въпросният бивш Генерален директор 
е станал жертва на схема за подриване на ефективното функциониране на програмата 
за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер на гръцкия орган за 
защита на конкуренцията и неговите действия по прилагането на същата като цяло. 
Според вносителя, въпросът е оказал негативно въздействие и върху разглеждането на 
гореспоменатата жалба.

Вносителят твърди, че Европейската комисията не е следила и не се е намесила във 
функционирането на гръцкия орган за защита на конкуренцията във връзка с тези
въпроси.

Коментари на Комисията относно петицията

Сътрудничество между Европейската комисия и националните органи за защита на 
конкуренцията

Съгласно Регламент №°1/2003 относно изпълнението на правилата за защита на 
конкуренцията, предвидени в членове 81 и 82 от Договора 1, Европейската комисия и
националните органи за защита на конкуренцията имат паралелна компетентност да 
прилагат правилата на ЕО в областта на конкуренцията. Комисията и националните 
органи за защита на конкуренцията работят в тясно сътрудничество в рамките на 
Европейската мрежа по конкуренцията. Целта на сътрудничеството в тази мрежа е,
наред с другото, да се гарантира ефикасно разделение на работата между членовете при
условията на ефективно и последователно прилагане на правилата на ЕО за
конкуренция.

По-конкретно, националните органи за защита на конкуренцията са задължени да 
информират Комисията в срок не по-дълъг от 30 календарни дни преди приемането на 
решение във връзка с прилагането на членове 81 и 82 от Договора за ЕО, с което се 
изисква прекратяване на нарушение, приемат се ангажименти или се оттегля 

                                               
1 Официален вестник L 1, 4.01.2003 г., стр. 1-25.
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възможността за прилагане на регламент за групово освобождаване от забрана. Тази 
разпоредба позволява на Комисията да разглежда предвидените решения от 
националните органи за защита на конкуренцията с цел насърчаването на съгласувано 
прилагане на правилата на ЕО в областта на конкуренцията.

Комисията също така запазва правомощието си да образува производство с оглед 
прекратяване на компетенциите на националните органи за защита на конкуренцията 
(член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) №1/2003). Но в регламента не се предвижда 
възможност това правомощие да бъде упражнено по искане на страна по случая. В 
действителност това би увеличило риска от повторно въвеждане на неефективност и 
припокриване на функции, които съществуваха преди влизането в сила на Регламент 
(ЕО) № 1/2003.

Накрая, Регламент № 1/2003 не предвижда правомощие на Комисията, с което да 
задължава националния орган за защита на конкуренцията да разследва или приема 
решения по какъвто и да било случай.

Определяне на приоритетите

Що се отнася до прилагането от Комисията на членове 81 и 82 от Договора за ЕО, от 
нея не се изисква да извършва разследване при всеки случай или, a fortiori, да взема 
решения във връзка със съществуването или несъществуването на нарушаване на 
членове 81 или 82, но тя има правото да определя различна степен на приоритетност на 
жалбите, подадени до нея. В тази връзка, съдилищата на Общността са постановили, че
определянето на приоритетите в рамките, поставени от закона, е неотменна 
характеристика на административната дейност.1 В тази връзка, Комисията е издала 
ръководство за потенциални жалбоподаватели, наред с всичко друго, в своето Известие 
относно разглеждането на жалби.2  

В рамките на Европейската мрежа по конкуренцията (ECN), определянето на 
приоритети по правоприлагане е въпрос, който засяга всички членове на мрежата.3
Макар че обсъждането в рамките на мрежата може да доведе до известно взаимно 
просветление по този въпрос, не съществува правна хармонизация във връзка с него. 
По този начин определянето на приоритетите остава отговорност на всеки орган за 
защита на конкуренцията в рамките на закона.

Като се има предвид системата за уведомяване в Гърция, е вярно, че като отмени
предишната система за уведомяване във връзка с прилагането на член 81, параграф 3 от 
Договора за ЕО, Регламент № 1/2003, наред с всичко останало, имаше за цел да даде 
по-добра възможност на Комисията да се съсредоточава върху най-сериозните 

                                               
1 Дело T-24/90, Решение на първоинстанционен съд от 18 септември 1992 г. – „Automec Srl”
срещу Комисията, стр. 77, ECR II-2223.
2 Известие на Комисията относно разглеждането от комисията на жалби по членове 81 и 82 от от 
Договора за ЕО; ОВ C 101 , 27.4.2004  г. стр. 65—77; Доклад относно политиката в областта на 
конкуренцията (2005) – стр. 25.
3 Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по 
конкуренцията, Официален вестник C 101, 27.04.2004 г., стр. 43-53, параграф 5. 
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нарушения. Вследствие на влизането в сила на Регламент № 1/2003, голям брой 
държави-членки отмениха своите системи за уведомяване във връзка с прилагането на 
националния закон за конкуренцията. В момента това не важи за Гърция и малък брой 
други държави-членки.1

Делото „Nestlé” пред гръцкия орган за защита на конкуренцията

Според информацията, официално оповестена от гръцкия орган за защита на 
конкуренцията, Генералната дирекция на този орган (ГД ГКЗК) е започнала 
разследване на гръцкия пазар на кафе във връзка с предполагаеми нарушения на 
членове 1 и 2 от Гръцкия закон 703/77 и членове 81 и 82 от Договора за ЕО. След
приключване на разследването, ГД ГКЗК предаде доклада си на Гръцката комисия за 
защита на конкуренцията (ГКЗК), в който съобщава, че „Nestlé” е злоупотребила с 
господстващото си положение на гръцкия пазар за разтворимо кафе.2 Доколкото е 
известно на Комисията, ГКЗК е започнала изслушване по делото на 22 май 2008 г.3
Комисията не може да коментира развитието на делото пред ГКЗК. Тя също така не 
може да коментира и подробностите относно твърденията на вносителя за злоупотреби 
от страна на „Nestlé” и/или други предприятия на гръцкия пазар на кафе. Комисията 
използва възможността да подчертае, че делата във връзка с конкуренцията често 
изискват продължително и сложно разследване, за да се достигне до информирано 
решение, което да отговаря на определените норми за доказателствен материал и да 
бъде убедително за съда. Това се отнася в еднаква степен за разследванията, 
извършвани от Комисията и от националните органи за защита на конкуренцията.

Други въпроси, повдигнати в петицията

Що се отнася до давността по отношение на предполагаеми нарушения в миналото, 
добре е да се поясни, че членове 25 и 26 от Регламент №°1/2003 са приложими при 
разследвания на Комисията и се отнасят до налагането или прилагането на санкции. 
Националните органи за защита на конкуренцията прилагат правила относно давността, 
които се определят съгласно националното право.

Що се отнася до програмата на Комисията за освобождаване от глоби или за 
намаляване на техния размер4 и програмата за процедури за постигане на 
споразумения5, Комисията държи да отбележи, че програмата за освобождаване от 
глоби или за намаляване на техния размер функционира успешно от много години 
                                               
1 Доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2005) на 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf , стр. 70. 
2 Вж. например Изявление за пресата от Гръцката комисия за защита на конкуренцията, от 17 март
2008 г.: http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
3 Вж. например График на заседанията/изслушванията пред Гръцката комисия за защита на 
конкуренцията на адрес: http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
4 Известие на Комисията относно освобождаване или намаляване на глоба при дела за картели, 
ОВ C 298, 8.12.2006 г., стр. 17–22. 
5 Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) №
773/2004, относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели, ОВ L
171, 1.7.2008 г., стр. 3–5; Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на 
споразумение с оглед приемане на решения съгласно член 7 и член 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на 
Съвета при дела за картели, ОВ C 167, 2.7.2008 г., стр. 1–6. 
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насам.1

Във връзка с наказателните обвинения, повдигнати през 2006 г .  срещу бившия 
Генерален директор на гръцкия орган за защита на конкуренцията, Комисията е 
предоставила разяснения в отговорите си на няколко въпроса с искане за писмен 
отговор. Някои от тях са напр. E-4125/06; E-4640/06; E-5085/06; E-4158/06; E-4203/06; 
E-5521/06.

Заключения

Европейската комисия и националните органи за защита на конкуренцията имат
паралелна компетентност да прилагат членове 81 и 82 от Договора за ЕО и да си 
сътрудничат в рамките на ECN. Гръцкият орган за защита на конкуренцията 
понастоящем работи по дело, свързано с твърдения, че „Nestlé” е злоупотребило с 
господстващото си положение на гръцкия пазар за разтворимо кафе. Комисията не
може да коментира развитието на делото пред гръцкия орган за защита на
конкуренцията.

                                               
1 Вж. например Доклад относно политиката в областта на конкуренцията (2005) на адрес
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/ , стр. 5, 13, 63 – 65.
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