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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0338/2012 , внесена от Georgios Floras, с гръцко гражданство, 
относно предполагаемото неспазване на законодателството в областта на 
конкуренцията от страна на Гръцката комисия по конкуренция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петиция представя начина, по който Гръцката комисия по конкуренция 
(EEA) и нейната Генерална дирекция по конкуренция (GDA) разглеждат казусите, 
свързани с картелиране. Вносителят на петицията твърди, че Генералната дирекция по 
конкуренция (GDA) приема писма с враждебен характер, разменени между засегнатите 
предприятия, като достатъчно доказателство, че тези предприятия сe конкурират и 
следователно не могат да бъдат част от картел. Въз основа на това Гръцката комисия по 
конкуренция (EEA) прекратява производството срещу тези предприятия, които по 
принцип следва да бъдат привлечени под отговорност за участие в незаконен картел.
Вносителят на петицията посочва, че същите обстоятелства са приложени и по дело за 
картел в рамките на гръцкия пазар за чуждоезикова литература, което засяга и неговата 
книжарница. Вследствие на това вносителят на петицията моли Европейския парламент 
да се намеси по случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.

Според вносителя на петицията член на твърдяния картел няма да бъде разследван от 
Гръцката комисия по конкуренция, ако може да представи нови доказателства под 
формата на кореспонденция, показваща несъгласия с другите твърдяни членове на 
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картела. В подкрепа на това, вносителят на петицията се позовава на случай, разрешен 
от Гръцката комисия по конкуренция (вж. по-долу) и твърди, че това представлява 
неуместен прецедент, при който твърдяни членове на картел успяват да избегнат 
санкции за сериозни нарушения.

Комисията отговори преди на приключената вече Петиция № 130/2007 от същия 
вносител, която също се отнасяше до разследване на Гръцката комисия по конкуренция 
на търговията на едро и разпространението на учебници за чуждоезиково обучение в 
Гърция.

Вносителят на петицията в подкрепа на своята петиция се позовава предимно на един 
случай, при който той е подал официално оплакване до Гръцката комисия по 
конкуренция. Следва да се отбележи, че Гръцката комисия по конкуренция се състои от 
два отделни органа: Генерална дирекция, която е органът, отговарящ за провеждането 
на разследвания, и Съвет, който е органът, вземащ решения. След разследването 
Генералната дирекция представя доклад, съдържащ предварителни констатации 
(еквивалент на изложението на възражения при производствата на Европейската 
комисия), и без задължителна сила за Съвета. След това се провежда устно изслушване 
пред Съвета, който след това взема решение.

Вносителят на петицията, който е продавач на дребно на учебници за чуждоезиково 
обучение, твърди в своята жалба от 2003 г., че Apollon S.A., търговец на едро с 
учебници за чуждоезиково обучение, е злоупотребил със своята доминантна позиция на 
съответния пазар като е налагал нелоялни търговски условия на конкурентите си 
надолу по веригата.

Жалбата е предизвикала разследване от страна на Генералната дирекция на Гръцката 
комисия по конкуренция, което е обхванало и други предприятия, развиващи дейност 
на съответния пазар на едро на учебници за чуждоезиково обучение, включително 
Efstathiadis Group S.A., която след Apollon S.A. е с втория по големина пазарен дял на 
съответния пазар.

Доклад № 4776/2006 на Генералната дирекция на гръцката комисия по конкуренция, 
оповестен на 27 юли 2006 г., предполага съществуването на съгласувана практика 
между Apollon S.A. и Efstathiadis group S.A. с цел ограничаване на конкуренцията на 
съответния пазар. Освен това се счита, че въпреки че нито едно от тези две 
предприятия само не е с доминантна позиция на съответния пазар, заедно те имат 
доминантна позиция – като се вземе предвид големият им съвместен пазарен дял 
(приблизително 25% за Apollon S.A и 19% за Efstathiadis Group S.A.) и 
преобладаващите конкурентни условия на съответните пазари – с която се счита, че те 
са злоупотребили.

Впоследствие е представен нов доклад (Доклад № 2343/2008 от 7 април 2008 г.). Този 
доклад предполага, че с оглед на новопридобити доказателства (а именно 
кореспонденция между Apollon S.A. и Efstathiadis group S.A., отнасяща се до 
разследвания период, както и фактическа информация за техните съответни пазарни 
дялове за периода 2003 – 2006 г., които противоречат на и превишават по значение 
предходните доказателства), съществуването на съгласувани практики между двете 
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предприятия не може вече да бъде доказано в достатъчна степен чрез факти. Въпреки 
това Генералната дирекция продължава да поддържа позицията си, че е налице 
злоупотреба със съвместна доминантна позиция на двете най-големи предприятия на 
пазара и че това е подкрепено допълнително с новопридобити доказателства.

Съветът на Комисията по конкуренция впоследствие приема Решение № 452/V/2009, с 
което установява, че Apollon S.A. и Efstathiadis group S.A. съвместно са злоупотребили 
със своята доминантна позиция на съответния пазар в противоречие с националното 
право и правото на ЕС в областта на конкуренцията и налага глоба на обща стойност 4 
880 921,52 евро.

Apollon S.A и Efstathiadis group S.A. са обжалвали Решение № 452/V/2009, но 
Атинският административен съд е отхвърлил и двете жалби с Решения № 1473/2011 и 
№ 2395/2011, като по този начин е потвърдил решението на Комисията по конкуренция 
в неговата цялост. Вносителят на петицията не е упражнил правото си да обжалва 
Решение № 452/V/2009.

Няколко други дела, свързани с решението на Комисията по конкуренция по този 
случаи, са били заведени по инициатива на вносителя на петицията.

i. Граждански производства

През 2008 г. вносителят е завел дело за вреди срещу Комисията по конкуренция пред 
Атинския административен съд на първа инстанция, като твърди, че е претърпял 
имуществени и неимуществени вреди в резултат на забавянето на производството пред 
Комисията по конкуренция (като е поискал обезщетение в размер приблизително на 
EUR 2 208 000) и в резултат на факта, че твърдението, което е направил в жалбата си 
пред Комисията по конкуренция (злоупотреба с доминантна позиция изключително от 
страна на Apollon S.A.) не е потвърдено само по себе си от Комисията по конкуренция в 
нейното окончателно решение. В своето решение (№ 19851/2010) Атинският 
административен съд на първа инстанция отхвърля иска.  Впоследствие през август 
2010 г. вносителят на петицията внася втори иск за нанесени вреди срещу Комисията 
по конкуренция (с искане за обезщетение в размер на приблизително 1,6 милиона евро) 
за забавянето на производството пред Комисията по конкуренция. Делото все още в 
ход. В рамките на същото производство вносителят на петицията е подал искане за 
обезпечение срещу Комисията по конкуренция в размер на 300 000 евро, което е 
отхвърлено с Решение № 5556/2010 от Атинския административен съд на първа 
инстанция. Той е подал второ искане за обезпечение срещу Комисията по конкуренция 
в размер на 500 000 евро, което е отхвърлено с Решение № 4838/2011 от Атинския 
административен съд на първа инстанция.

ii. Наказателни производства

Прокурорът на първа инстанция е отхвърлил (с Решение № 436/2011) жалбата на 
вносителя на петицията, подадена пред съда на 5 април 2011 г. срещу председателя на 
Комисията по конкуренция и членовете на екипа на Генералната дирекция, разглеждал 
случая, за противоправно поведение при разглеждането на горепосоченото 
производство, свързано с конкуренция, и по-конкретно твърдяно умишлено 
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противоправно поведение при оттеглянето на твърденията за съществуване на 
съгласувана практика в актуализирания Доклад на Генералната дирекция № 2343/2008. 
Прокурорът установява, че в резултат на новополучените доказателства, целият обхват 
на случая е бил преоценен и предпоставките за установяване на съгласувана практика 
вече не са изпълнени. Съответно е напълно законно Генералната дирекция да измени 
предходния си доклад, който вече не съответства на фактите по случая. Прокурорът 
стига до заключението, че няма противоправно поведение от страна на членове на 
Комисията по конкуренция що се отнася до която и да е част от решението на 
последната.

Впоследствие вносителят на петицията е обжалвал решението на прокурора, като 
Апелативна прокуратура е отхвърлила жалбата с Решение № 603/2011.

В допълнение вносителят на петицията е завел дело за клевета срещу членовете на 
Комисията по конкуренция, които са свидетелствали по време на наказателното 
производство, като искът му е бил отхвърлен на първа инстанция (все още е в ход 
производството по обжалване).

Вносителят на петицията е имал успех във връзка с въпросния случай, като се вземе 
предвид, че неговата жалба е довела до установяването на колективна злоупотреба с 
пазарна позиция от страна на двата най-големи пазарни участници и да налагането на 
глоба в размер на 4 880 921,52 евро. Наистина разследването на Комисията по 
конкуренция е стигнало по-далеч от неговата жалба, която обвинява само най-големия 
участник на пазара в злоупотреба с доминантна позиция, като е обхванало и 
съгласувана практика между Apollon S.A. и Efstathiadis group S.A.

Що се отнася до предполаганото наличие на съгласувана практика между Apollon S.A. 
и Efstathiadis group S.A., което е включено в първоначалния Доклад № 4776/2006 (в 
допълнение към обвиненията, повдигнати от вносителя на петицията) и което е 
отпаднало в последващия Доклад № 2343/2008, органите за защита на конкуренцията
носят отговорност за преценяването на тежестта на доказателствата, с които 
разполагат, за да продължат с дадено разследване. Случаите, свързани с конкуренция, 
обикновено изискват обширен и сложен анализ, за да може да се стигне до добре 
информирано решение, което отговаря на необходимото равнище на доказване за 
установяване на нарушение и което може да бъде защитено пред съда. Ако орган за 
защита на конкуренцията заключи, че има недостатъчно доказателства, за да се 
достигне необходимото равнище на доказване, е разумно и подходящо разследването 
да бъде приключено. Комисията насърчава националните органи за защита на 
конкуренцията да определят своите приоритети, така че да съсредоточат оскъдните си 
ресурси върху най-тежките нарушения на конкурентното право и да приключват на 
ранен етап случаи, за които изглежда вероятно да не може да бъде установено 
нарушение. Благоприятно развитие е, че Гръцката комисия по конкуренция получи 
право сама да определя приоритетите си по силата на Закон 3959/2011 за защитата на 
свободната конкуренция.

И накрая надлежната процедура на вземане на решения на Гръцката комисия по 
конкуренция е гарантирана чрез осигурените възможности за правни средства за 
защита съгласно националното право. Те са изчерпателно използвани от дружествата,
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на които е наложена глоба за антиконкурентно поведение, както и от вносителя на 
петицията, които е завел и продължава да завежда многобройни дела.

Би било полезно тази информация да се предостави на вносителя на петицията, като се 
вземе предвид обаче, че с оглед на обстоятелствата Комисията не може да се намеси в 
този конкретен случай.


