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Ref.: Petiția nr. 0103/2008, adresată de Georgios Dritsas, de naționalitate elenă, privind 
Comisia Elenă pentru Concurență și piața de cafea din Grecia, precum și 
neintervenția Comisiei într-o serie de chestiuni dubioase

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că Comisia Elenă pentru Concurență nu a ținut cont de orientările 
Regulamentului nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat. În temeiul prezentului regulament, un 
sistem descentralizat de aplicare a normelor concurenței și o monitorizare ulterioară mai 
strictă trebuie folosite ca bază pentru reducerea volumului de muncă al Comisiei prin 
implicarea sporită a autorităților naționale și a tribunalelor naționale în aplicarea normelor 
concurenței, în același timp cu asigurarea aplicării uniforme a respectivelor norme. În legătură 
cu aceasta, petiționarul face referire, în special, la piața de cafea din Grecia care este 
caracterizată de acorduri privind comercializarea exclusivă și excluderea concurenței. De 
asemenea, reclamă neintervenția Comisiei într-o serie de chestiuni dubioase privind formarea 
de carteluri în cadrul sectorului de producție a laptelui și problema de corupție Mevgal, în 
care a fost implicat un oficial al Comisiei care lucra pentru Comisia pentru Concurență în 
timpul concediului neplătit. Având în vedere această neintervenție și nerespectarea de către 
Comisia Elenă pentru Concurență a orientărilor din regulament, petiționarul solicită 
Parlamentului European să ia măsuri pentru a normaliza piața de cafea din Grecia și a face 
lumină în legătură cu deciziile luate de Comisia pentru Concurență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009
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Context

Petiționarul atrage atenția membrilor Comisiei pentru petiții în ceea ce privește tratarea de 
către autoritatea competentă elenă a reclamației sale privind presupuse practici abuzive ale 
Nestlé pe piața de cafea din Grecia. În esență, petiționarul susține că reclamația sa nu a fost 
procesată cu promptitudine și/sau eficiență de către autoritatea respectivă.

Petiționarul face, de asemenea, referire la arestarea și acuzațiile penale aduse în 2006 
împotriva fostului director general al autorității competente elene, de asemenea un oficial al 
Comisiei aflat în concediu fără plată din motive personale. În esență, petiționarul susține că 
fostul director general menționat mai sus a fost victima unui complot destinat subminării 
funcționării eficiente a programului de clemență al autorității elene pentru concurență și a 
aplicării de către aceasta a măsurilor coercitive, în general. Petiționarul afirmă că această 
chestiune a avut un impact negativ și asupra procesării reclamației de mai sus.

Potrivit petiționarului, Comisia Europeană nu a supravegheat și nu a intervenit în funcționarea 
autorității elene pentru concurență în legătură cu aceste chestiuni.

Comentariile Comisiei privind petiția

Cooperarea dintre Comisia Europeană și autoritățile naționale pentru concurență

În temeiul Regulamentului nr. 1/2003 privind punerea în aplicare a normelor de concurență 
prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratatul CE1, Comisia Europeană și autoritățile naționale 
pentru concurență dețin competențe paralele pentru aplicarea normelor CE în materie de
concurență. Comisia și autoritățile naționale pentru concurență cooperează îndeaproape în 
cadrul Rețelei Europene de Concurență. Cooperarea în cadrul rețelei vizează, între altele, 
asigurarea unei împărțiri eficiente a muncii între membri și, în același timp, aplicarea 
normelor CE în materie de concurență într-o manieră eficace și coerentă.

În special, autoritățile naționale pentru concurență sunt obligate să informeze Comisia cu cel 
puțin 30 de zile înainte de adoptarea unei decizii prin care se aplică articolele 81 sau 82 din
Tratatul CE și prin care se solicită încetarea încălcării, se acceptă angajamentele sau se retrage
beneficiul unui regulament de exceptare pe categorii. Acest regulament permite Comisiei să 
examineze deciziile preconizate de autoritățile naționale pentru concurență în vederea 
promovării aplicării coerente a normelor CE în materie de concurență.

Comisia își păstrează, de asemenea, puterea de a iniția proceduri care să aibă ca efect 
încetarea competenței autorităților naționale pentru concurență [articolul 11 alineatul (6) din 
Regulamentul 1/2003]. Regulamentul nu prevede însă exercitarea acestei puteri la solicitarea 
uneia dintre părțile implicate într-o cauză. De fapt, acest lucru ar risca reintroducerea 
ineficiențelor și a suprapunerii de atribuții care existau înainte de intrarea în vigoare a 
Regulamentului 1/2003.

În sfârșit, Regulamentul 1/2003 nu prevede existența unei puteri a Comisiei de a obliga o 

                                               
1 Jurnalul Oficial L 1, 4.1.2003, p. 1-25. 
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autoritate națională pentru concurență să investigheze sau să adopte o decizie într-un caz dat.

Stabilirea priorităților

În ceea ce privește aplicarea de către Comisie a articolelor 81 și 82 CE, este cert că nu toate 
cazurile impun efectuarea unei investigații de către Comisie, sau, a fortiori, luarea unei decizii 
privind existența sau inexistența unei încălcări a articolelor 81 sau 82, Comisia având dreptul 
de a acorda grade diferite de prioritate reclamațiilor care îi sunt prezentate. În acest context, 
instanțele comunitare au susținut faptul că stabilirea priorităților în limitele prescrise de lege 
este o componentă inerentă a activității administrative1. Comisia a emis instrucțiuni de 
orientare pentru potențialii reclamanți în acest sens, inter alia, în Comunicarea privind 
plângerile2.

În cadrul Rețelei Europene de Concurență, definirea priorităților de aplicare aparține fiecărui 
membru al rețelei3. Chiar dacă unele discuții din cadrul rețelei pot duce la un anumit nivel de 
inspirare reciprocă în acest sens, nu există nicio armonizare legală în vigoare. Stabilirea 
priorităților revine astfel fiecărei autorități pentru concurență, în limitele legii.

În ceea ce privește sistemul de notificare din Grecia, este just ca Regulamentul 1/2003, 
abolind vechiul sistem de notificare pentru aplicarea articolului 81 alineatul (3) CE, să fie 
destinat, inter alia, sporirii capacității Comisiei de a se concentra asupra celor mai grave 
încălcări. În urma intrării în vigoare a Regulamentului 1/2003, un mare număr de state 
membre au abolit sistemele de notificare pentru aplicarea legislației naționale privind 
concurența. Nu acesta este și cazul Greciei și al unui număr restrâns de alte state membre4.

Cazul Nestlé în fața autorității elene pentru concurență

Conform informațiilor publicate de autoritatea elenă pentru concurență, directorul general al 
respectivei autorități (DG CEC) a lansat o investigație cu privire la piața elenă a cafelei, 
referitoare la presupusele încălcări ale articolelor 1 și 2 din Legea elenă nr. 703/77 și ale 
articolelor 81 și 82 CE. În urma investigației, DG CEC a prezentat raportul Comisiei Elene 
pentru Concurență (CEC), raport în care se susține faptul că Nestlé a abuzat de poziția sa 
dominantă de pe piața elenă de cafea instant5. Comisia este la curent cu faptul că autoritatea 
elenă pentru concurență a început audierile pentru acest caz la 22 mai 20086. Comisia nu se 
află în poziția de a comenta starea de lucruri din cazul înaintat Comisiei elene pentru 

                                               
1 Cauza T-24/90, Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din 18 septembrie 1992 – Automec Srl/ 
Comisia, p. 77, Rec. II-2223. 
2 Comunicarea Comisiei privind tratarea reclamațiilor de către Comisie în conformitate cu articolele 81 și 
82 din Tratatul CE; JO C 101, 27.4.2004, p. 65 – 77; Raport privind politica în domeniul concurenței (2005) –
pagina 25.
3 Comunicarea Comisiei privind cooperarea în cadrul Rețelei autorităților de concurență 
Jurnalul Oficial C 101, 27.4.2004, p. 43-53, alineatul (5).
4 Raport privind politica în domeniul concurenței (2005) la adresa 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf, pagina 70. 
5 A se consulta, de exemplu, comunicatul de presă emis de Comisia Elenă pentru Concurență la data de 
17 martie 2008:
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
6 A se consulta, de exemplu, programul ședințelor/audierilor Comisiei Elene pentru Concurență la adresa: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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concurență și nici în poziția de a comenta detaliile afirmațiilor făcute de petiționar în ceea ce 
privește practicile Nestlé și/sau alte acțiuni de pe piața elenă a cafelei. Ca observație generală, 
Comisia folosește acest prilej pentru a sublinia faptul că, nu de puține ori, cazurile legate de 
concurență necesită o investigație extinsă și complexă în vederea luării unei decizii avizate 
care să se bazeze pe probe solide și să poată fi susținută în instanță. Același lucru se aplică și 
investigațiilor efectuate de Comisie și de autoritățile naționale pentru concurență.

Alte probleme ridicate în cadrul petiției

În ceea ce privește referirea la o posibilă prescripție privind pretinsele încălcări din trecut, 
trebuie precizat că articolele 25 și 26 din Regulamentul nr. 1/2003 sunt aplicabile 
investigațiilor Comisiei și privesc impunerea sau aplicarea de penalități. Autoritățile naționale 
pentru concurență aplică regulamente privind prescripțiile care derivă din legislația națională.

Cât despre programul de clemență1 și procedura de tranzacție2 ale Comisiei, aceasta remarcă 
faptul că programul de clemență funcționează cu succes de mulți ani3.

În legătură cu acuzațiile penale aduse în 2006 împotriva fostului director general al autorității 
elene pentru concurență, Comisia a adus clarificări în cadrul răspunsurilor sale la mai multe 
întrebări cu solicitare de răspuns scris. Se face, de pildă, referire la E-4125/06; E-4640/06; E-
5085/06; E-4158/06; E-4203/06; E-5521/06.

Concluzii

Comisia și autoritățile naționale pentru concurență dispun de competențe paralele privind 
aplicarea articolelor 81 și 82 CE și cooperarea în cadrul Rețelei Europene de Concurență. 
Autoritatea elenă pentru concurență tratează în prezent un caz în care se pretinde faptul că 
Nestlé a abuzat de poziția sa dominantă de pe piața elenă pentru cafea instant. Comisia nu se 
află în poziția de a comenta starea de lucruri din cazul adus în fața autorității elene pentru 
concurență.

                                               
1 Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele 
referitoare la înțelegeri, JO C 298, 8.12.2006, p. 17–22. 
2 Regulamentul (CE) nr. 622/2008 al Comisiei din 30 iunie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 773/2004, în ceea ce privește desfășurarea procedurii de tranzacționare în cazurile privind cartelurile, JO L 
171, 1.7.2008, p. 3–5; Comunicarea Comisiei privind desfășurarea procedurii de tranzacție în vederea adoptării 
de decizii în temeiul articolelor 7 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului în cazurile privind 
cartelurile, JO C 167, 2.7.2008, p. 1–6. 
3 A se consulta, de exemplu, Raportul privind politica în domeniul concurenței (2005) la adresa 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/, paginile 5, 13, 63 – 65. 
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