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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1003/2008, внесена от Theodoros Tenezos, с гръцко гражданство, от 
името на IRON TENCO A.E., относно гръцката комисия по конкуренция и 
гръцкия пазар на стомана

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията, който е директор на гореспоменатото предприятие за 
стомана, твърди, че гръцката комисия по конкуренцията не е взела под внимание 
указанията, изложени в Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на 
правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора. Съгласно този 
регламент, работата на комисията трябва да бъде намалена въз основа на 
децентрализирано приложение на правилата за конкуренцията и по-строга последваща 
инспекция, като националните органи и съдилища бъдат включени в по-голяма степен 
в изпълнението на правилата за конкуренцията, и  в същото време се осигурява
еднаквото прилагане на тези правила. Вносителят на петицията говори по-конкретно за 
гръцкия пазар на продукти от стомана и желязо, който е уеднаквен чрез споразумения 
за изключителен маркетинг и изключване на конкуренция, и отчита пречките, пред
които е изправено неговото предприятие във връзка с жалба до комисията по 
конкуренцията относно създаването на монопол по отношение на закупуването на 
суровини за производството на стомана за нуждите на строителния сектор. С оглед на 
това, че гръцката комисия по конкуренция и нейният председател не са се намесили, за 
да гарантират спазване на указанията на регламента, вносителят призовава 
Европейския парламент да предприеме стъпки за нормализиране на гръцкия пазар на 
продукти от стомана и желязо.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 10 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието на членовете на комисията по петиции
към разглеждането на неговата жалба от гръцката комисия по конкуренция („ГКК”) по 
отношение на твърдения за картел на пазара за стомана в Гърция („жалба”). Вносителят 
на петицията твърди, по същество, че ГКК не е разгледала по надлежния ред 
твърденията на IRON TENCO, като по този начин не е осигурила бързи и/или 
ефективни последващи действия по неговата жалба. 

По-специално, вносителят на петицията повдига процедурни въпроси и въпроси по 
същество относно разследването, което е било образувано въз основа на неговата жалба 
(особено по отношение на оценката на доказателствата, внесени от него по време на 
процеса, както и относно разглеждането на неговото искане за временни мерки). Освен 
това, той принципно твърди, че гръцкият орган за конкуренцията остава 
нефункционален и пасивен. По-нататък вносителят на петицията критикува залагането 
на приоритети на ГКК, което оказва негативно влияние върху разглеждането и 
оценката на неговата жалба. В светлината на това, че гръцката комисия по конкуренция 
и нейният председател не са се намесили, за да гарантират спазване на насоките на 
регламента, вносителят на петицията призовава Европейската Комисия да предприеме 
стъпки за нормализиране на гръцкия пазар на продукти от стомана и желязо.

Освен това, вносителят на петицията твърди, че Европейската комисия не е 
осъществила необходимия надзор върху дейността на гръцкия орган за конкуренция в 
това отношение.

Както е отбелязано в петиции със сходен характер, Комисията счита за уместно да се 
позове на следните ръководни принципи относно рамката на нейното сътрудничество с 
националните органи за конкуренция.

Система на паралелна компетентност между Комисията и националните органи за 
конкуренция

Съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора1, Европейската комисия и 
националните органи за конкуренция имат паралелна компетентност да прилагат 
правилата на ЕО в областта на конкуренцията. Комисията и националните органи за 
конкуренция си сътрудничат тясно в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. 
Сътрудничеството в мрежата има за цел, освен всичко друго, да осигури ефикасно 
разделение на работата между членовете като същевременно се прилагат правилата на 
ЕО в областта на конкуренцията по ефективен и последователен начин. 

Същевременно, всеки член на мрежата запазва изцяло правото на преценка при 
решението за това дали да се проучи или не дадено дело. Орган, който е започнал дело, 

                                               
1 Официален вестник L 1, 04.01.2003 г., стр.1-25. 
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обичайно продължава да разглежда делото до приключване на производство, освен ако 
делото е преразпределено на по-ранен етап. Освен това всеки национален орган за 
конкуренция носи пълна отговорност за осигуряване на надлежното производство по 
делата, които разглежда. Поради това всяко твърдение за нарушение на процедурните 
права следва да бъде разглеждано в рамките на съответната национална процесуална
рамка.

По-специално, съгласно член 11, параграф 4 от Регламент 1/2003, националните органи 
за конкуренция са длъжни да информират Комисията поне 30 календарни дни преди 
приемането на решение за прилагане на членове 81 или 82 от Договора за ЕО и за 
изискване на прекратяване на нарушението, като се приемат ангажименти или се 
оттегля възможността за прилагане на регламент за групово освобождаване. Това 
правило разрешава на Комисията да проучи визираните решения на националните 
органи за конкуренция с оглед подпомагането на последователно прилагане на 
правилата на ЕО в областта на конкуренцията. 

Комисията си запазва и правомощието да образува производство, чието последствие е 
прекратяване на компетентността на националните органи за конкуренция (член 11, 
параграф 6 от Регламент 1/2003). Регламентът обаче не предвижда това правомощие да 
бъде упражнявано по искане на страна по делото. В действителност, това би създало 
риск от повторение на липсата на ефективност и припокриването, което е съществувало 
преди влизането в сила на Регламент 1/2003. 

Накрая, Регламент 1/2003 не предвижда право за Комисията да задължи национален 
орган за конкуренция (включително ГКК) да разследва или да приеме решение по 
дадено дело. 

Залагане на приоритети

Що се отнася до изпълнението от Комисията на членове 81 и 82 ЕО, според 
постоянната практика, Комисията не е задължена да извършва проучване по всяко дело 
или, a fortiori, да приема решение за съществуването или несъществуването на 
нарушение на членове 81 или 82, но има право да даде различен приоритет на жалбите, 
заведени пред нея. В този контекст, съдилищата на Общността са постановили, че 
залагането на приоритети в рамките, предвидени от закона, е присъща характеристика 
на административната дейност.1 Комисията е издала указания за евентуални жалби в 
това отношение inter alia в своето Известие относно жалбите.2  

В рамките на ЕМК, определянето на приоритети за изпълнение е въпрос от 
компетентността на всеки член на мрежата.3 Въпреки че обсъжданията в рамките на 
                                               
1 Дело T-24/90, Решение на Първоинстанционния съд от 18 септември 1992 г. –
Automec Srl v Commission, стр.77, ECR II-2223.
2 Известие на Комисията относно разглеждане от Комисията на жалби по членове 
81 и 82 от Договора за ЕО; ОВ C 101 , 27.4.2004 г., стр.65 – 77; Доклад относно 
политиката в областта на конкуренция (2005 г.) – стр. 25.
3 Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от 
органи по конкуренция Официален вестник C 101, 27.4.2004 г., стр.43-53, параграф 5.
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мрежата могат да доведат до определена степен на взаимно вдъхновяване в това 
отношение, не е налице законова хармонизация. По този начин залагането на 
приоритети остава отговорност на всеки орган по конкуренция, в рамките на 
ограниченията на закона. Поради това, Комисията не е в позиция да коментира 
определянето на приоритети от страна на ГКК.

В допълнение към това, доколкото е известно на Комисията, ГКК води и няколко дела, 
образувани на базата на жалби. В действителност, именно такъв е случаят с жалбата на 
IRON TENCO (която е висяща понастоящем пред ГКК). 

Представяния на доказателства от IRON TENCO пред ГКК

Според информация, оповестена от ГКК и/или предоставена от вносителя на петицията, 
Главната дирекция на този орган (ГД на ГКК) е разгледала жалбата, подадена от IRON 
TENCO на основание на членове 2 и 2a от гръцкия закон 703/77 (относно злоупотреби с 
господстващо положение и/или положение на икономическа зависимост). След 
извършване на разследването, ГД на ГКК е внесла своя доклад пред ГКК, в който тя 
предлага отхвърляне на жалбата.1 Доколкото Комисията разбира, ГКК е провела след 
това поне три заседания по делото (разглеждане в пленарни заседания на ГКК).2

Комисията не е в позиция да коментира състоянието на делото пред ГКК. Комисията не 
е в състояние да коментира и твърденията и/или качеството на доказателствата, 
представени от вносителя на петицията относно практиките на IRON TENCO и/или 
други предприятия на гръцкия пазар за продукти от стомана и желязо.

Като общо наблюдение, Комисията се възползва от възможността да отбележи, че 
всеки член на мрежата (в този случай ГКК) сам носи отговорност за вземането на 
решение относно мерките за разследване, които ще бъдат използвани за провеждането 
на конкретно проучване, като взема предвид редица съображения, включително 
уместността и ефективността на конкретни инструменти за разследване, качеството на 
наличните доказателства, вероятността да бъдат разкрити други доказателства и т.н. 
Именно такъв е случаят при сложни твърдения за картели (като делото, което IRON 
TENCO твърди, че е завело пред гръцкия орган за конкуренция). Същото така е 
уместно да се отбележи, че, в контекста на делата за картели, предварителните 
обявления и/или публични изявления биха могли да възпрепятстват способността на 
даден орган да използва пълния комплект инструменти за разследване, с които 
разполага.

По отношение на въпроса за многото висящи дела пред ГКК и/или продължителното
производство по това дело (според вносителя на петицията), Комисията желае да 
подчертае, че делата в областта на конкуренцията често изискват задълбочено и сложно 
разследване, за да се стигне до добре информирано решение, което отговаря на 
изисквания стандарт на доказателствата и може да издържи в съда. Това се прилага в 
                                               
1 Вж. напр. Съобщение за пресата, издадена от гръцката комисия по конкуренция 
от 19 май 2008 г.: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Вж. напр. График за събрания/разглеждания пред гръцката комисия по 
конкуренция на адрес: http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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еднаква степен спрямо разследвания, провеждани от Комисията и от национални 
органи за конкуренция.

Други въпроси, повдигнати в петицията — искане за временни мерки пред ГКК

Всеки национален орган за конкуренция носи пълна отговорност и за това да осигури 
провеждането на надлежно производство по делата, които разглежда. Поради това, 
всяко предполагаемо нарушение на процесуалните права следва да бъде разгледано в 
рамките на съответната национална процесуална рамка. В този контекст, Комисията
разбира, че ГКК има възможността да постанови временни мерки при определени
обстоятелства, предвидени от гръцкия закон. Комисията обаче не е в позиция да 
коментира по същество молбата на вносителя на петицията за временни мерки пред 
ГКК съгласно приложимия гръцки закон.

Въпреки това е уместно да бъде отбелязано, че съгласно Общностното право, 
възможността Комисията да постанови временни мерки (по своя собствена инициатива) 
е обусловена от сравнително строги критерии. Като цяло, временните мерки могат да 
бъдат предвидени само в неотложни случаи поради риск от сериозни и непоправими 
вреди за конкуренцията и въз основа на prima facie установено нарушение. Комисията
разбира, че член 9, алинея 5 от гръцкия закон 703/77 предвижда подобни условия да се 
прилагат спрямо временни мерки, постановени от гръцкия орган за конкуренция.

Комисията и националните органи за конкуренция имат паралелна компетентност да 
прилагат членове 81 и 82 от Договора за ЕО и да си сътрудничат в рамките на ЕМК. 
Гръцкият орган за конкуренция в момента разглежда жалба, подадена от IRON TENCO 
на гръцкия пазар за продукти от стомана и желязо. Комисията не е в позиция да 
коментира състоянието на производството, подробностите по твърденията и/или 
качеството на доказателствата, които са представени от вносителя на петицията пред 
гръцкия орган за конкуренция. Всяко предполагаемо нарушение на процесуални права 
следва да бъде разглеждано в рамките на съответната национална процесуална рамка.
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