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Ref.: Petiția nr. 1003/2008, adresată de Theodoros Tenezos, de naționalitate elenă, în 
numele IRON TENCO A.E., privind Comisia elenă pentru concurență și piața 
elenă a oțelului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este administratorul întreprinderii de oțel sus-menționate, afirmă că 
principiile îndrumătoare stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind 
punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 i 82 din tratat au fost 
ignorate de Comisia elenă pentru concurență. Conform regulamentului, volumul de lucru al 
comisiei trebuie redus pe baza aplicării descentralizate a normelor de concurență și a unor 
inspecții ulterioare mai severe, implicând mai mult autoritățile și instanțele naționale în 
vederea aplicării normelor de concurență și garantând în același timp aplicarea uniformă a 
acestora. Petiția face referire în mod special la piața elenă a produselor de oțel și fier care se 
caracterizează prin acorduri de comercializare exclusivă și de eliminare a concurenței și 
relatează piedicile pe care întreprinderea sa le-a întâmpinat în legătură cu o plângere către 
Comisia pentru concurență privind formarea unui monopol în domeniul achiziționării 
materiilor prime de bază pentru producerea de oțel pentru construcții. Din cauza neintervenției 
Comisiei elene pentru concurență și a președintelui acesteia în vederea garantării conformării 
la principiile îndrumătoare ale regulamentului, petiționarul solicită Parlamentului European să 
ia măsuri în vederea normalizării pieței elene de produse de oțel și fier.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul atrage atenția membrilor Comisiei pentru petiții cu privire la tratarea reclamației 
sale de către Comisia elenă pentru concurență („CEC”), reclamație referitoare la existența 
unui presupus cartel pe piața oțelului din Grecia (denumită în continuare „reclamația”). În 
esență, petiționarul susține că CEC nu a luat în considerare în mod corespunzător petițiile 
IRON TENCO, neprocesând astfel cu promptitudine și/sau eficiență reclamația sa.

În special, petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la chestiuni de natură procedurală și 
de substanță în ceea ce privește investigația care a fost inițiată pe baza plângerii sale (în 
special în ceea ce privește evaluarea dovezilor trimise de IRON TENCO pe parcursul 
procesului de investigare, precum și în ceea ce privește tratarea solicitării efectuate de 
companie privind luarea unor măsuri provizorii). Mai mult, acesta susține, în general, că 
autoritatea elenă pentru concurență are o funcționare defectuoasă și este inactivă. Petiționarul 
critică apoi modul de stabilire a priorităților de către Comisia elenă pentru concurență, care 
are un impact negativ asupra procesării și evaluării reclamației sale. Având în vedere faptul că 
autoritatea elenă pentru concurență și președintele acesteia nu au intervenit pentru a asigura 
respectarea orientărilor stabilite de regulament, petiționarul solicită așadar Comisiei Europene 
să ia măsuri în vederea normalizării pieței elene de produse din oțel și fier.

De asemenea, potrivit petiționarului, Comisia Europeană nu a supravegheat funcționarea
autorității elene pentru concurență în această privință.

Conform observațiilor efectuate cu ocazia unor petiții de natură similară, Comisia consideră 
oportună menționarea câtorva principii directoare referitoare la cadrul cooperării sale cu 
autoritățile naționale pentru concurență.

Sistem de competențe paralele între Comisie și autoritățile naționale pentru concurență

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a 
normelor de concurență, prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat1, 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 același timp, fiecare membru al rețelei dispune de o libertate deplină în privința deciziei de 
a investiga sau nu un anumit caz. O autoritate care a demarat un caz, va continua, în mod 
normal, să se ocupe de acel caz până la încheierea procedurilor, cu excepția situației în care 
cazul este realocat într-o fază incipientă. De asemenea, fiecare autoritate națională pentru 
concurență este pe deplin responsabilă de asigurarea unui proces echitabil în cazurile de care 
se ocupă. Orice presupusă încălcare a drepturilor de procedură trebuie, așadar, cercetată
conform cadrului procedural național relevant.

În special, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul 1/2003, autoritățile 

                                               
1 Jurnalul Oficial L 1, 4.1.2003, p. 1-25. 
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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 avute în vedere 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 
autoritate națională pentru concurență (inclusiv Comisia elenă 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. Prin urmare, 
Comisia nu se află în poziția de a face comentarii privind stabilirea priorităților de către 
Comisia elenă pentru concurență. 

În plus, din informațiile pe care Comisia le deține, Comisia elenă pentru concurență a 
instrumentat, de asemenea, mai multe cazuri inițiate pe baza reclamațiilor. De fapt, acesta este 
chiar cazul reclamației depuse de IRON TENCO (care în prezent este pendinte în fața 
Comisiei elene pentru concurență).
                                               
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).
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Petițiile depuse de IRON TENCO la Comisia elenă pentru concurență

Conform informațiilor publicate de Comisia elenă pentru concurență și/sau furnizate de 
petiționar, directorul general al respectivei autorități (DG CEC) a examinat reclamația depusă 
de IRON TENCO pe baza articolelor 2 și 2a din Legea elenă 703/77 (referitoare la abuzurile 
de poziție dominantă și/sau poziția de dependență economică). În urma investigației, 
directorul general al Comisiei elene pentru concurență a înaintat raportul Comisiei elene 
pentru concurență, în care propune respingerea reclamației1. Comisia este la curent cu faptul
că autoritatea elenă pentru concurență a organizat cel puțin trei audieri referitoare la acest caz 
(discutate în sesiunile plenare ale Comisiei elene pentru concurență)2.

Comisia nu se află în poziția de a comenta starea de lucruri în cazul înaintat Comisiei elene 
pentru concurență și nici în poziția de a comenta acuzațiile și/sau calitatea dovezilor furnizate 
de petiționar în ceea ce privește practicile IRON TENCO și/sau alte acțiuni de pe piața elenă 
de produse din oțel și fier.

Ca o observație generală, Comisia ține să folosească acest prilej pentru a observa că fiecărui 
membru al rețelei (în acest caz, Comisia elenă pentru concurență) îi revine responsabilitatea 
de a stabili măsurile de investigare care trebuie utilizate pentru derularea unei anumite 
anchete, luând în calcul diverse considerații, inclusiv oportunitatea și eficiența anumitor 
instrumente de investigare, calitatea dovezilor disponibile și probabilitatea descoperirii unor 
dovezi suplimentare etc. Această observație se aplică în special în cazul unor acuzații 
complexe privind existența unui cartel (precum cele pe care IRON TENCO susține că le-a 
adus la cunoștința autorității elene pentru concurență). Este, de asemenea, demn de menționat 
faptul că, în contextul cazurilor privitoare la carteluri, anunțurile prealabile și/sau declarațiile 
publice ar putea împiedica autoritățile să utilizeze întreaga gamă de instrumente de investigare 
disponibile.

În ceea ce privește chestiunea cazurilor restante ale Comisiei elene pentru concurență și/sau 
procedurile prelungite din acest caz (conform percepției petiționarului), Comisia ține să 
sublinieze faptul că, în cazurile de concurență, este adesea nevoie de investigații amănunțite și 
complexe în vederea luării unei decizii avizate care să îndeplinească standardul necesar aș
dovezilor și care să poată fi susținută în instanțe. Același lucru se aplică investigațiilor 
desfășurate de Comisie și de autoritățile naționale pentru concurență.

Alte probleme ridicate în petiție – aplicarea unor măsuri provizorii înaintea Comisiei elene 
pentru concurență

Fiecare autoritate națională pentru concurență este, de asemenea, pe deplin responsabilă de 
asigurarea unui proces echitabil în cazurile pe care le tratează. Orice presupusă încălcare a 
drepturilor de procedură trebuie, așadar, cercetată conform cadrului procedural național 
                                               
1 A se vedea, de exemplu, Comunicatul de presă emis de Comisia elenă pentru 
concurență la data de 19 mai 2008: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 A se vedea, 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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relevant. În acest context, Comisia consideră că autoritatea elenă pentru concurență are 
posibilitatea de a dispune luarea unor măsuri provizorii în condiții speciale, prevăzute de 
legislația elenă. Cu toate acestea, Comisia nu se află în poziția de a face comentarii referitoare 
la meritele solicitării adresate de petiționar Comisiei elene pentru concurență privind luarea 
unor măsuri provizorii conform legislației elene aplicabile.

Totuși, trebuie menționat faptul că, în conformitate cu legislația comunitară, posibilitatea 
Comisiei a dispune luarea unor măsuri provizorii (la propria inițiativă) face obiectul unor 
criterii stricte. În general, măsurile provizorii pot fi luate în calcul doar în caz de urgență 
determinată de riscul unui prejudiciu grav și ireparabil adus concurenței și pe baza constatării 
prima facie a încălcării. Comisia înțelege că articolul 9 alineatul (5) din legea elenă 703/77 
prevede condiții similare privind ordonarea unor măsuri provizorii de către autoritatea elenă 
pentru concurență.

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 o reclamație lansată de IRON TENCO, 
companie de pe piața elenă de produse din oțel și fier. Comisia nu se află în poziția de a 
comenta starea de lucruri a procedurilor, detaliile acuzațiilor și/sau calitatea dovezilor 
furnizate de petiționar autorității elene pentru concurență. Orice presupusă încălcare a 
drepturilor de procedură trebuie cercetată conform cadrului procedural național relevant.
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