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Относно: Петиция 0130/2007, внесена от Georgios Floras, с гръцко гражданство, от 
името на книжарница „Floras Kosmos“, относно гръцката комисия за 
защита на конкуренцията и пазара на чуждоезикова литература в 
Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че гръцката комисия за защита на конкуренцията не е 
взела предвид насоките, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно 
изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора. 
Цитираният регламент има за цел да намали натовареността на Комисията чрез 
децентрализирано прилагане на правилата за конкуренция и по-строги последващи 
проверки, чрез по-тясно участие на националните органи и съдилища в прилагането на 
правилата за конкуренция, като в същото време се гарантира еднаквото прилагане на 
тези правила. В този контекст вносителят на петицията се позовава конкретно на 
гръцкия пазар за чуждоезикови книги, който се характеризира с договори за 
предоставяне на изключителни търговски права и изключване на конкуренцията. В 
контекста на липсата на намеса от страна на гръцката комисия за защита на 
конкуренцията и неизпълнението на насоките, съдържащи се в Регламента, вносителят 
на петицията призовава Европейския парламент да предприеме мерки, чрез които да 
гарантира, че гръцкият пазар за чуждоезикови книги ще бъде приведен в съответствие с 
необходимите стандарти.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юни 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.
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I. Хронология

Вносителят на петицията насочва вниманието на членовете на комисията по петиции 
към започнала проверка на гръцкия орган за защита на конкуренцията, свързана с 
продажбите на едро и разпространението на чуждоезикови книги в Гърция. Той 
повдига сериозни процедурни въпроси и въпроси по същество във връзка с тази 
проверка, започнала вследствие на негова жалба. Освен това, той твърди, че някои 
действия в рамките на гръцкия орган за защита на конкуренцията са довели до лошото 
функциониране и бездействие на органа, което би подкопало ползите от единния пазар 
за гръцките и европейските граждани.

Вносителят на петицията иска от Комисията да му бъде предоставена възможност 
лично да обясни подробностите на едно от предстоящите заседания.

Коментари на Комисията относно петицията

1) Проверка, започната от гръцкия орган за защита на конкуренцията във връзка с 
продажбите на едро и разпространението на чуждоезикови книги в Гърция

Въз основа на жалба, подадена от книжарница „Kosmos Floras“ през м. март 2003 г., 
гръцкият орган за защита на конкуренцията е започнал проверка на пазара за търговия 
на едро и разпространение на чуждоезикови книги в Гърция с цел установяване на 
евентуално нарушение на гръцките правила за конкуренция и на членове 81 и 82 от 
Договора за ЕО. Вследствие на национално производство, образувано срещу бившия 
генерален директор на гръцкия орган за защита на конкуренцията през м. септември 
2006 г., националните органи решават да преразгледат висящите проверки, 
включително горепосочената проверка. През м. май 2007 г. се провежда изслушване по 
случая, на което страните са поканени да изложат своите аргументи.

2) Система на паралелна компетентност между Комисията и националните органи 
за защита на конкуренцията

Според 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 защита на конкуренцията имат паралелна компетентност и 
прилагат правилата на ЕО за конкуренцията в тясно сътрудничество, а именно в 
рамките на Европейската мрежа за защита на конкуренцията. Целта на тази мрежа е, 
наред с другото, да се гарантира ефикасно разделение на работата между членовете при 
условията на ефективно и последователно прилагане на правилата на ЕО за 
конкуренция2. 
В същото време всеки член на мрежата запазва пълна самостоятелност при вземане на 
                                               
1 Регламент (EО) №1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно 
изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, 
Официален вестник L 1, 4.1.2003 г., стр. 1–25.
2 Съобщение на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата на 
органите за защита на конкуренцията, Официален вестник C 101, 27.4.2004 г., стр.45–
53.
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решение дали да разследва даден случай или не. Орган, който е започнал разследването 
на конкретен случай, обикновено продължава да се занимава със случая до 
приключване на производството, освен ако случаят бъде преразпределен на по-ранен 
етап. Всеки национален орган за защита на конкуренцията е и изцяло отговорен за това 
да гарантира надлежен процес по отношение на разглежданите от него случаи. 
Следователно всяко предполагаемо нарушение на процесуални права следва да се 
преследва съобразно съответната национална процесуална уредба.

Комисията запазва правото си да образува производство с оглед прекратяване на 
правомощията на националния орган за защита на конкуренцията (член 11, параграф 6 
от Регламент (ЕО) №1/2003), но в Регламента не се предвижда възможност това 
правомощие да бъде упражнено по искане на страна по случая. В действителност това 
би увеличило риска от повторно въвеждане на неефективност и припокриване на 
функции, които съществуваха при предишната система на уведомяване, отменена с 
Регламент (ЕО) № 1/2003.

3) Контакти между Комисията и вносителя на петицията

Вносителят на петицията се е свързал със службите на Комисията по този случай, като 
е била проведена среща през м. април тази година. Комисията е отбелязала поставените 
от вносителя на петицията въпроси и проблеми и му е изпратила писмо на 28 юни 2007 
г. 

В същото време службите на Комисията са информирали гръцкия орган за защита на 
конкуренцията за контактите с вносителя на петицията и за повдигнатите от него 
въпроси.

IV. Заключения

С влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 1 май 2004 г. 
Европейската комисия и националните органи за защита на конкуренцията имат 
паралелна компетентност и прилагат правилата на ЕС за конкуренцията в тясно 
сътрудничество. Всеки национален орган за защита на конкуренцията е изцяло 
отговорен за гарантирането на надлежен процес в разглежданите от него случаи. 
Съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 не се предвижда правомощие на Комисията за 
образуване на производство по член 11, параграф 6 по искане на страна по случая. 

Службите на Комисията са информирали съответно вносителя на петицията и 
същевременно гръцкия орган за защита на конкуренцията за поставените от вносителя 
на петицията въпроси. 

4. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Като последващи действия след предишното съобщение и проведените през м. януари 
2008 г. дискусии в комисията по петиции на Европейския парламент, Комисията е 
прегледала материалите, предоставени впоследствие от вносителя на петицията, в 
които той повтаря отново безпокойството си, свързано с назначените в гръцкия орган за 
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защита на конкуренцията служители, които според него са отговорни за бавното 
придвижване на неговото оплакване, свързано с гръцкия национален пазар на 
чуждоезикови учебници. 

В допълнително предоставения материал Комисията не е установила нови факти и 
следователно може само да напомни за своя първоначален отговор, предоставен на 
комисията по петиции през м. септември 2007 г. В този отговор надлежно е обяснено 
разпределението на функциите между Европейската комисия и националните органи за 
защита на конкуренцията по отношение на прилагането на членове 81 и 82 от Договора 
за ЕО. 

Понастоящем гръцкият орган за защита на конкуренцията активно води 
производството по случая. Съгласно приложимите гръцки процедурни правила, 
вносителят на петицията е свързан с това производство. Комисията не е оправомощена 
да предоставя информация относно разследванията, водени от националните органи за 
защита на конкуренцията.

5. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

В представените нови доказателства вносителите на петицията променят същността на 
първоначалната си жалба, фокусирана върху функционирането на гръцкия орган за 
защита на конкуренцията (гръцката комисия за защита на конкуренцията), като 
обръщат повече внимание на гръцкото правораздаване по отношение на производствата 
по обжалване на решения на гръцката комисия за защита на конкуренцията. 

Вносителите на петицията твърдят, че съществуващата в Гърция двустепенна система 
за обжалване на решения на гръцката Комисия за защита на конкуренцията, заедно с 
възможността за налагане на временни мерки при наличието на висящо съдебно 
производство по обжалване води до забавяне на правораздаването. Твърди се по-
специално, че временните мерки отлагат не само налагането на глоби, но като цяло и 
окончателното решение на гръцката комисия за защита на конкуренцията, като с това 
де факто се позволява на ответниците да продължат да извършват своите нарушения 
още няколко години. Те също така твърдят, че Апелативният административен съд, 
който на първа инстанция взема решение за прилагането на временни мерки, не е в 
позиция да взема решения по тяхното прилагане, защото той не е специализиран в 
областта на правото по конкуренцията, той не стига до същността на случая и отделя 
малко време на разглеждането на случая за разлика от гръцката комисия за защита на 
конкуренцията, т.е. няколко часа в сравнение с месеци работа от страна на ГКЗК.

По отношение на функционирането на гръцката комисия за защита на конкуренцията, 
Комисията напомня за заключенията на предишното си съобщение до комисията по 
петиции и писмото от члена на Европейската комисия Kroes, в което се разглеждат 
петициите.

Комисията иска да подчертае, че достъпът до правосъдие и по-специално правото на 
ефективни средства за правна защита е основно право. От правомощията на държавите-
членки е да предвидят това, като трябва да се спазват принципите на правото на ЕС за 
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ефективност и равностойност. Правото на съдебно обжалване срещу решенията на 
органите за защита на конкуренцията съществува във всички държави-членки на ЕС, 
както и по отношение изпълнението на решения на Европейската комисия, и в 
действителност по-голямата част от тези системи предвиждат две степени на такова 
обжалване. В държавите-членки на ЕС молбите за временни мерки по принцип се 
представят в съдилища, които не са специализирани в правото по въпросите на 
конкуренцията и изслушванията в съдилищата по тези случаи по принцип са 
сравнително кратки, като се има предвид, че временни мерки обикновено се налагат в 
спешни случаи и съдилищата обикновено извършват prima facie оценка на въпроса. 

През последните години Гърция активно търси начини за гарантиране на 
ефективността на системата си по прилагане на правото в областта на конкуренцията. 
През 2009 г. е приет закон № 3784/20091, който значително изменя гръцкия закон за 
защита на конкуренцията (закон № 703/77 относно контрола на монополи и олигополи 
и защитата на свободната конкуренция). По-специално с този закон се цели укрепване 
на процеса на вземане на решения, например чрез назначаването на пълно работно 
време на независими членове на гръцката комисия за защита на конкуренцията, за да се 
подобри надеждността на нейните решения. Очаква се пред гръцкия парламент скоро 
да бъде представен нов закон, който допълнително ще измени гръцката система за 
прилагане на правото в областта на конкуренцията.

                                               
1 Публикуван в Държавен вестник от 7 август 2009 г.


