
CM\777564PL.doc PE423.630v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

20.03.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0103/2008, którą złożył Georgios Dritsas (Grecja) w sprawie greckiej 
komisji ds. konkurencji i greckiego rynku kawy oraz braku interwencji 
Komisji w wielu budzących wątpliwości sprawach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że grecka komisja ds. konkurencji nie uwzględniła wytycznych 
zawartych w rozporządzeniu Rady nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu. Na mocy przepisów tego rozporządzenia 
należy stosować zdecentralizowany system wdrażania reguł konkurencji i ściślejszy następczy 
monitoring jako podstawę zmniejszenia obciążenia pracą Komisji przez większe 
zaangażowanie krajowych władz i sądów we wdrażanie reguł konkurencji, przy 
jednoczesnym zapewnieniu jednolitego stosowania tych reguł. W związku z tym składający 
petycję odwołuje się w szczególności do greckiego rynku kawy, który cechuje się 
porozumieniami o wyłącznej sprzedaży i wykluczeniu konkurencji. Składający petycję 
twierdzi także, że Komisja nie podjęła interwencji w wielu budzących wątpliwości sprawach 
dotyczących tworzenia karteli w sektorze mleczarskim i w sprawie korupcyjnej Mevgala, 
w którą był zamieszany urzędnik Komisji, który pracował dla komisji ds. konkurencji 
podczas urlopu bezpłatnego. W świetle tego braku interwencji i nieprzestrzegania przez 
grecką komisję ds. konkurencji wytycznych zawartych w rozporządzeniu, składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o przedsięwzięcie środków w celu uregulowania 
greckiego rynku kawy i rzucenie światła na decyzje podejmowane przez komisję 
ds. konkurencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Kontekst

Składający petycję zwraca uwagę członków Komisji Petycji na sposób rozpatrzenia przez 
grecką komisję ds. konkurencji jego skargi dotyczącej rzekomych nadużyć ze strony Nestlé 
na rynku kawy w Grecji. Zasadniczo składający petycję informuje, że wspomniany organ nie 
podjął szybkich ani skutecznych działań w odpowiedzi na jego skargę. 

Składający petycję nawiązuje także do aresztowania i zarzutów postawionych w 2006 r. 
byłemu dyrektorowi generalnemu greckiej komisji ds. konkurencji, który równocześnie był 
urzędnikiem Komisji Europejskiej przebywającym na bezpłatnym urlopie z przyczyn 
osobistych. W skrócie składający petycję informuje, że wspomniany były dyrektor generalny 
padł ofiarą systemu stworzonego w celu utrudnienia skutecznego działania programu 
łagodzenia kar greckiej komisji ds. konkurencji i jego ogólnego egzekwowania. Według 
składającego petycję sprawa ta wywarła również negatywny wpływ na rozpatrzenie 
wspomnianej skargi. 

Składający petycję twierdzi, że Komisja Europejska nie nadzorowała funkcjonowania 
greckiej komisji ds. konkurencji w tym zakresie i nie podjęła interwencji.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Współpraca między Komisją Europejską i krajowymi organami ochrony konkurencji

Na mocy rozporządzenia nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu1, Komisja Europejska i krajowe organy ochrony 
konkurencji mają równoległe kompetencje w zakresie stosowania przepisów WE w dziedzinie 
konkurencji. Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konkurencji ściśle współpracują
w Europejskiej Sieci Konkurencji. Współpraca w sieci ma na celu między innymi skuteczne 
i spójne zapewnienie skutecznego rozdziału pracy między członkami podczas stosowania 
przepisów WE w dziedzinie konkurencji. 

W szczególności krajowe organy ochrony konkurencji mają obowiązek informowania 
Komisji co najmniej 30 dni kalendarzowych przed przyjęciem decyzji stosującej art. 81 lub 
82 Traktatu WE i wymagającej zakończenia postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, przyjmując zobowiązania lub cofając korzyści 
wynikające z rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych. Przepis ten zezwala Komisji 
Europejskiej na przeanalizowanie przewidzianej decyzji krajowych organów ochrony 
konkurencji w celu wspierania spójnego stosowania przepisów WE w dziedzinie konkurencji. 

Komisja Europejska zachowuje również uprawnienia w zakresie wszczynania postępowań 
prowadzących do pozbawienia krajowych organów ochrony konkurencji ich kompetencji 
(art. 11 ust. 6 rozporządzenia 1/2003). Rozporządzenie nie przewiduje jednak, by 
kompetencje te przekazywano na żądanie stronie sprawy. W rzeczywistości oznaczałoby to 

                                               
1 D.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1-25. 
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ryzyko powrotu braku skuteczności i kolizji uprawnień sprzed  wejścia w życie 
rozporządzenia 1/2003. 

Wreszcie, rozporządzenie 1/2003 nie przewiduje dla Komisji Europejskiej uprawnień 
obligujących krajowe organy ochrony konkurencji do badania lub przyjmowania decyzji 
w danej sprawie. 

Ustalanie priorytetów 

Co się tyczy egzekwowania przez Komisję Europejską art. 81 i 82 WE, stałym elementem jest 
to, że Komisja Europejska nie ma obowiązku prowadzenia dochodzeń w każdej sprawie, 
a tym bardziej podejmowania decyzji dotyczącej wystąpienia lub braku naruszenia art. 81 lub 
82, lecz jest ona uprawniona do udzielania różnego priorytetu kierowanym do niej skargom. 
W tym kontekście sądy Wspólnoty orzekły, że ustalanie priorytetu w granicach 
przewidzianych przez prawo to nieodłączna cecha działalności administracyjnej.1 Komisja 
Europejska opublikowała w związku z tym wytyczne dla potencjalnych osób składających
skargi, między innymi w swojej notatce w sprawie skarg.2  

W ESK definicja priorytetów w zakresie egzekwowania zależy od poszczególnych członków 
sieci.3 Dyskusje w sieci mogą prowadzić do pewnych wzajemnych inspiracji w tym zakresie, 
lecz w dziedzinie tej nie istnieje żadna harmonizacja przepisów. Ustalanie priorytetów 
pozostaje zatem obowiązkiem poszczególnych organów ochrony konkurencji, w granicach 
prawa.   

Co się tyczy systemu powiadamiania w Grecji, rozporządzenie 1/2003 rzeczywiście miało na 
celu między innymi zwiększenie możliwości Komisji Europejskiej w zakresie skupiania się 
na najpoważniejszych naruszeniach poprzez zniesienie dawnego systemu powiadamiania na 
potrzeby stosowania art. 81 ust. 3 WE. Po wejściu w życie rozporządzenia 1/2003 ogromna
liczba państw członkowskich zniosła swoje systemy powiadamiania na potrzeby stosowania 
krajowych przepisów o ochronie konkurencji. Obecnie sytuacja taka występuje w Grecji 
i w pewnej ograniczonej liczbie innych państw członkowskich.4

Sprawa Nestlé rozpatrywana przed greckim organem ochrony konkurencji 

Zgodnie z informacjami podanymi do publicznej wiadomości przez grecki organ ochrony 
konkurencji dyrekcja generalna tego organu (DG HCC) wszczęła dochodzenia na greckim 
rynku kawy w sprawie rzekomego naruszenia art. 1 i 2 greckiej ustawy 703/77 oraz art. 81 
i 82 WE. Po przeprowadzeniu dochodzenia DG HCC przedłożyła sprawozdanie greckiej 
komisji ds. konkurencji (HCC), w którym oświadczyła, że Nestlé nadużyło dominującej 

                                               
1 Sprawa T-24/90, wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 września 1992 r. – Automec Srl przeciwko 
Komisji, s. 77, ECR II-2223. 
2 Obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie rozpatrywania przez Komisję skarg w związku z art. 81 
i 82 Traktatu WE; Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 65-77; Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji (2005) –
s. 25. 
3 Obwieszczenie Komisji Europejskiej w sprawie współpracy w sieci organów ochrony konkurencji
Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 43-53, ust. 5. 
4 Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji (2005) na stronie 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf, s. 70. 
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pozycji na greckim rynku kawy rozpuszczalnej.1 Z informacji dostępnych Komisji 
Europejskiej wynika, że HCC rozpoczęła przesłuchania w tej sprawie dnia 22 maja 2008 r.2
Komisja Europejska nie może sformułować uwag na temat tej sytuacji przed wyciągnięciem 
wniosków przez HCC. Komisja Europejska nie może też komentować szczegółów zarzutów 
postawionych przez składającego petycję i dotyczących praktyk Nestlé ani żadnego innego 
przedsiębiorstwa działającego na greckim rynku kawy. W ramach ogólnego komentarza 
Komisja Europejska chciałaby podkreślić, że sprawy dotyczące konkurencji często wymagają 
szeroko zakrojonego i skomplikowanego dochodzenia w celu wydania świadomej decyzji, 
która spełnia wymagane standardy dowodowe i może zostać przedstawiona w sądzie. 
Dotyczy to dochodzeń prowadzonych zarówno przez Komisję Europejską, jak i przez krajowe 
organy ochrony konkurencji. 

Inne sprawy poruszone w petycji 

Co się tyczy nawiązania do ewentualnego przedawnienia rzekomych naruszeń w przeszłości, 
warto wyjaśnić, że art. 25 i 26 rozporządzenia nr 1/2003 mają zastosowanie w dochodzeniach 
Komisji Europejskiej i dotyczą nakładania lub egzekwowania kar. Krajowe organy ochrony 
konkurencji stosują przepisy w sprawie przedawnień wywodzące się z prawa krajowego. 

Co się tyczy programu łagodzenia kar Komisji Europejskiej3 i procedury rozstrzygania 
sporów4, Komisja Europejska zwraca uwagę na to, że dowiedziono, iż program współpracy 
działa skutecznie od wielu lat.5

W związku z postawieniem zarzutów w 2006 r. byłemu dyrektorowi generalnemu greckiego 
organu ochrony konkurencji Komisja Europejska przedstawiła wyjaśnienia w swoich 
odpowiedziach na kilka pytań pisemnych. Odwołano się np. do pytań: E-4125/06; E-4640/06; 
E-5085/06; E-4158/06; E-4203/06; E-5521/06. 

Wnioski

Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konkurencji mają równoległe kompetencje 
w zakresie stosowania art. 81 i 82 WE oraz współpracy w ESK. Grecki organ ochrony 
konkurencji rozpatruje obecnie sprawę, w której przedsiębiorstwu Nestlé zarzuca się 
nadużywanie dominującej pozycji na greckim rynku kawy rozpuszczalnej. Komisja 
Europejska nie może sformułować uwag na temat tej sytuacji przed wyciągnięciem wniosków 

                                               
1 Zob. np. informacja prasowa opublikowana przez grecką komisję ds. konkurencji w dniu 17 marca 
2008 r. : http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
2 Zob. np. plan posiedzeń/przesłuchań w greckiej komisji ds. konkurencji na stronie: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
3 Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach 
kartelowych, Dz.U. C 298 z 8.12.2006, s. 17-22. 
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 773/2004 w odniesieniu do prowadzenia postępowań ugodowych w sprawach kartelowych, Dz.U. 
L 171 z 1.7.2008, s.3-5 ; Obwieszczenie Komisji w sprawie prowadzenia postępowań ugodowych w związku 
z przyjęciem decyzji na mocy art. 7 i 23 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawach kartelowych, Dz.U. 
C 167 z 2.7.2008, s. 1-6. 
5 Zob. np. sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji (2005) na stronie 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/5/en.pdf, s. 5, 13, 63-65.
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przez grecki organ ochrony konkurencji.
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