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Dotyczy: Petycji 1003/2008, którą złożył Theodoros Tenezos (Grecja), w imieniu IRON 
TENCO A.E., w sprawie greckiej komisji ds. konkurencji i greckiego rynku stali

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest dyrektorem przedmiotowej stalowni, twierdzi, że grecka 
komisja ds. ochrony konkurencji nie uwzględnia wytycznych określonych w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych 
w art. 81 i 82 Traktatu. Na mocy tego rozporządzenia obciążenie komisji pracą ma zostać 
ograniczone w oparciu o zdecentralizowane zastosowanie reguł konkurencji oraz bardziej 
rygorystyczne późniejsze inspekcje poprzez zaangażowanie w większym stopniu władz 
krajowych i sądów we wprowadzanie w życie reguł konkurencji, przy jednoczesnym 
zapewnieniu jednolitego stosowania tych zasad. W tym kontekście niniejsza petycja odnosi 
się konkretnie do greckiego rynku produktów stalowych i żelaznych, który charakteryzują 
porozumienia w sprawie wyłączności we wprowadzaniu do obrotu i wyłączenie konkurencji. 
Składający petycję opisuje kłopoty, jakich jego przedsiębiorstwo doświadczyło w związku 
ze skargą wniesioną do komisji ds. ochrony konkurencji dotyczącą powstania monopolu 
w kontekście nabycia podstawowych surowców do produkcji stali w celach konstrukcyjnych. 
Ponieważ grecka komisja ds. ochrony konkurencji i jej przewodniczący nie podjęli działań 
w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi przedmiotowego rozporządzenia, składający 
petycję wzywa Parlament Europejski do przedsięwzięcia kroków zmierzających 
do normalizacji greckiego rynku produktów stalowych i żelaznych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 grudnia 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.

Składający petycję zwraca uwagę członków Komisji Petycji na sposób, w jaki jego skarga 
dotycząca domniemanego kartelu na rynku stali (dalej „skarga”) została rozpatrzona przez 
grecką komisję ds. ochrony konkurencji (HCC). Składający petycję podkreśla 
w szczególności, iż HCC nie rozpatrzyła prawidłowo wniosków skierowanych przez IRON 
TENCO, a tym samym nie zapewniła szybkiego i skutecznego rozstrzygnięcia jego skargi.

Składający petycję wyraża szczególnie wątpliwości o charakterze proceduralnym 
i merytorycznym w odniesieniu do postępowania, które zostało wszczęte na podstawie jego 
skargi (a mianowicie w odniesieniu do oceny dowodów dostarczonych przez niego podczas 
postępowania oraz rozpatrzenia jego wniosku w sprawie środków tymczasowych). Ponadto 
utrzymuje, że grecki organ ochrony konkurencji pozostaje bierny i nie ma racji bytu. 
Składający petycję krytycznie odnosi się do priorytetów HCC, które mają negatywny wpływ 
na rozpatrywanie i ocenę jego skargi. Ponieważ ani HCC, ani jej przewodniczącemu nie udało 
się podjąć działań w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi określonymi 
w rozporządzeniu, składający petycję zwraca się do Komisji Europejskiej o podjęcie kroków 
zmierzających do normalizacji greckiego rynku produktów stalowych i żelaznych.

Składający petycję utrzymuje również, że Komisja Europejska nie nadzorowała w tym 
zakresie działań greckiego organu ds. ochrony konkurencji.

Podobnie jak w przypadku poprzednich petycji dotyczących tej kwestii, Komisja uważa, że 
należy nawiązać do następujących zasad regulujących ramy współpracy Komisji z krajowymi 
organami ochrony konkurencji.

System równoległych kompetencji pomiędzy Komisją i krajowymi organami ochrony 
konkurencji

Na mocy rozporządzenia Rady (WE) 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 wspólnotowych 
zasad dotyczących konkurencji. Komisja wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji 
ściśle współpracuje z Europejską Siecią Konkurencji. Współpraca w sieci ma na celu m.in. 
zapewnić skuteczny podział zadań między członków w zakresie stosowania wspólnotowych 
zasad dotyczących konkurencji w sposób efektywny i spójny.

Jednocześnie każdy członek sieci zachowuje całkowitą swobodę przy podejmowaniu decyzji, 
czy zbadać daną sprawę. Organ, który wszczął postępowanie, zazwyczaj je kontynuuje 
do czasu zakończenia, chyba że sprawa zostanie przesunięta na wczesnym etapie. Każdy 
krajowy organ ochrony konkurencji jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie 
prawidłowego przebiegu procesu w sprawach, które rozpatruje. Każde domniemane 
naruszenie praw procesowych należy zatem zbadać zgodnie z odpowiednimi krajowymi 
ramami proceduralnymi.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003 krajowe organy ochrony konkurencji mają 

                                               
1 Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s.1–25.
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obowiązek poinformować Komisję najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych przed 
przyjęciem decyzji dotyczącej stosowania art. 81 lub 82 Traktatu, nakazującej zaprzestania 
naruszenia, akceptującej zobowiązania lub wycofującej stosowanie rozporządzenia 
o wyłączeniu grupowym. Ta zasada pozwala Komisji zweryfikować przewidywane decyzje 
krajowych organów ochrony konkurencji w celu promowania spójnego stosowania 
wspólnotowych zasad dotyczących konkurencji.

Komisja jest również uprawniona do wszczynania postępowań i jednoczesnego pozbawiania 
w takich przypadkach organów ochrony konkurencji ich kompetencji (art. 11 ust. 6 
rozporządzenia nr 1/2003). Przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje natomiast 
możliwości skorzystania z tego uprawnienia na wniosek strony w sprawie. To mogłoby 
doprowadzić do nieskutecznego działania i pokrycia się kompetencji, co miało miejsce przed 
wejściem w życie rozporządzenia nr 1/2003.

Wreszcie rozporządzenie nr 1/2003 nie przewiduje przyznania Komisji prawa 
do zobowiązania krajowego organu ochrony konkurencji (w tym HCC) do zbadania lub 
przyjęcia decyzji w danej sprawie.

Ustalanie priorytetów

W odniesieniu do egzekwowania przez Komisję art. 81 i 82 traktatu WE, zgodnie z utrwaloną 
praktyką Komisja nie ma obowiązku wszczynać postępowania w każdej sprawie lub a fortiori
podejmować decyzji odnośnie do zaistnienia bądź niezaistnienia naruszenia art. 81 lub 82, 
jednakże jest uprawniona do nadawania różnego stopnia ważności skargom, które do niej 
wpływają. W tym kontekście sądy wspólnotowe utrzymały, iż nadawanie priorytetów 
w granicach prawa jest elementem nieodłącznie związanym ze sprawowaniem działalności 
administracyjnej1. Aby pomóc potencjalnym wnioskodawcom, Komisja wydała w tym 
zakresie odpowiednie wytyczne, m.in. w obwieszczeniu dotyczącym skarg2.

W ramach Europejskiej Sieci Konkurencji każdy z członków sieci określa priorytety, którymi 
będzie się kierować3. Podczas gdy dyskusje w sieci na ten temat mogą być w pewnym stopniu 
źródłem wspólnych inspiracji, nie obowiązuje w tym zakresie spójność z punktu widzenia 
prawa. Ustalanie priorytetów należy tym samym do każdego organu ochrony konkurencji 
w granicach prawa. Dlatego Komisja nie jest uprawniona do zajmowania stanowiska 
w kwestii ustalania priorytetów przez HCC.

Ponadto, zgodnie z wiedzą Komisji, HCC również wszczęła szereg postępowań na podstawie 
skarg. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku skargi skierowanej przez IRON TENCO 
(która jest obecnie rozpatrywana przez HCC).

Wnioski skierowane przez IRON TENCO do HCC

                                               
1 Sprawa T-24/90, Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 18 września 1992 r.– Automec Srl przeciwko 
Komisji, pkt 77, ECR II-2223.
2 Obwieszczenie Komisji na temat rozpatrywania skarg przez Komisję zgodnie z art. 81 i 82 traktatu WE; 
Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 65–77; Sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji (2005), s. 25.
3 Obwieszczenie Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci organów ochrony konkurencji, Dz.U. C 
101 z 27.4.2004, s. 43–53, pkt 5.
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Według informacji udostępnionych opinii publicznej przez HCC i dostarczonych przez 
składającego petycję Dyrekcja Generalna właściwa dla tego organu (DG HCC) rozpatrzyła 
skargę skierowaną przez IRON TENCO na podstawie art. 2 i 2a greckiej ustawy 703/77 
(w sprawie nadużywania pozycji dominującej i zależności ekonomicznej). Po zakończeniu
postępowania DG HCC złożyła w tej sprawie do HCC sprawozdanie, w którym 
zaproponowała odrzucenie skargi1. Zgodnie z wiedzą Komisji od tego czasu HCC 
przeprowadziła co najmniej trzy wysłuchania w tej sprawie (będące przedmiotem dyskusji 
podczas sesji plenarnych HCC)2.

Komisja nie jest uprawniona do wyrażania opinii na temat przebiegu postępowania w tej 
sprawie przed HCC. Komisja nie może również zajmować stanowiska w kwestii zarzutów 
i jakości dostarczonych przez składającego petycję dowodów dotyczących praktyk 
stosowanych przez IRON TENCO i innych przedsięwzięć na greckim rynku produktów 
stalowych i żelaznych.

Tytułem uwag ogólnych Komisja pragnie przy tej okazji zauważyć, że każdy członek sieci 
(w tym przypadku HCC) jest odpowiedzialny za wybór środków dochodzeniowych w celu 
przeprowadzenia określonego dochodzenia, mając na uwadze szereg czynników, w tym 
odpowiedniość i skuteczność poszczególnych narzędzi dochodzeniowych, jakość dostępnych 
materiałów dowodowych, prawdopodobieństwo odkrycia nowych itp. Tak właśnie jest 
w przypadku skomplikowanych zarzutów dotyczących kartelu (takich jak te, które zdaniem 
IRON TENCO są rozpatrywane przez właściwy organ grecki). Warto także zaznaczyć, że 
w kontekście spraw kartelowych uprzednie komunikaty i oświadczenia publiczne mogą 
potencjalnie ograniczyć możliwości odpowiedniego organu w zakresie wykorzystania wielu
narzędzi dochodzeniowych, które mu przysługują.

W odniesieniu do opóźnień w rozpatrywaniu spraw przez HCC i przedłużających się 
postępowań w tej sprawie (zdaniem składającego petycję), Komisja pragnie podkreślić, że 
sprawy związane z konkurencją często wymagają przeprowadzenia rozległego i złożonego 
dochodzenia w celu podjęcia świadomej decyzji spełniającej wymogi dowodowe i mającej 
moc prawną w postępowaniu sądowym. Dotyczy to zarówno dochodzeń prowadzonych przez 
Komisję, jak i tych prowadzonych przez właściwe organy krajowe.

Inne kwestie poruszone w petycji – stosowanie środków tymczasowych przez HCC

Każdy organ krajowy jest także w pełni odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego 
przebiegu procesu w sprawach, które rozpatruje. Każdy domniemany zarzut należy więc 
zbadać zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami proceduralnymi. W tym kontekście 
Komisja jest świadoma faktu, iż HCC może w szczególnych okolicznościach zastosować 
środki tymczasowe przewidziane w greckich przepisach prawa. Niemniej jednak Komisja nie 
jest uprawniona do wyrażania opinii na temat przedmiotu wniosku o zastosowanie środków 
tymczasowych, który składający petycję złożył do HCC, z uwagi na obowiązujące greckie 
prawo.

                                               
1 Patrz np. informacja prasowa wydana przez grecką komisję ds. ochrony konkurencji z dnia 19 maja 
2008 r.: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf.
2 Patrz np. harmonogram posiedzeń/wysłuchań przed grecką komisją ds. ochrony konkurencji: na stronie 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26.
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Warto jednakże zauważyć, że na mocy prawa wspólnotowego możliwość zarządzenia przez 
Komisję środków tymczasowych (z własnej inicjatywy) podlega względnie rygorystycznym 
kryteriom. W ujęciu ogólnym środki tymczasowe przewiduje się tylko w przypadkach 
naglących ze względu na ryzyko zaistnienia poważnej i nienaprawialnej szkody dla 
konkurencji i na podstawie wykrycia naruszenia prima facie. Komisja jest świadoma, że art. 9 
ust. 5 greckiej ustawy 703/77 stanowi, że podobne warunki mają zastosowanie do środków 
tymczasowych zarządzonych przez właściwy organ grecki.

Komisja i krajowe organy ochrony konkurencji mają równoległe kompetencje w zakresie 
stosowania art. 81 i 82 traktatu WE i współpracy z Europejską Siecią Konkurencji. Grecki 
organ ochrony konkurencji rozpatruje obecnie skargę skierowaną przez IRON TENCO 
dotyczącą greckiego rynku produktów stalowych i żelaznych. Komisja nie jest uprawniona 
do wyrażania opinii na temat przebiegu postępowania, szczegółów dotyczących zarzutów 
oraz jakości materiałów dowodowych dostarczonych przez składającego petycję 
do właściwego organu greckiego. Wszelkie domniemane naruszenie praw proceduralnych 
należy zbadać zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami proceduralnymi.
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