
CM\922996PL.doc PE502.168v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

18.12.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0338/2012, którą złożył Georgios Floras (Grecja) w sprawie 
domniemanego naruszenia ustawodawstwa z dziedziny konkurencji przez 
grecką komisję ds. konkurencji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję powiadamia o tym, w jaki sposób grecka komisja ds. konkurencji (EEA) 
i jej dyrekcja generalna ds. konkurencji (GDA) rozpatrują przypadki kartelizacji. Składający 
petycję utrzymuje, że dyrekcja generalna ds. konkurencji (GDA) traktuje korespondencję 
o nieprzyjaznym charakterze między przedsiębiorstwami jako wystarczający dowód na to, 
że przedsiębiorstwa te toczą spór i nie mogą w związku z tym należeć do kartelu. Na tej 
podstawie grecka komisja ds. konkurencji (EEA) zawiesza postępowanie wobec tych 
przedsiębiorstw, które powinny normalnie zostać oskarżone o niezgodną z prawem 
przynależność do kartelu. Składający petycję wskazuje, że tak było w przypadku sprawy 
kartelu na greckim rynku książek obcojęzycznych, która dotyczyła też jego księgarni. Zwraca 
się więc do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Według składającego petycję grecki organ ds. konkurencji zawiesi dochodzenie w sprawie 
członka domniemanego kartelu, jeśli ten będzie w stanie dostarczyć nowe dowody w formie 
korespondencji, która wykaże spór z innymi członkami domniemanego kartelu. Na poparcie 
zarzutu składający petycję odwołuje się do decyzji greckiego organu ds. konkurencji (zob. 
poniżej) i twierdzi, że sprawa ta stworzyła niefortunny precedens umożliwiający członkom 
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domniemanego kartelu uniknięcie kary za poważne przestępstwa.

Uprzednio Komisja odpowiedziała na zamkniętą obecnie petycję 130/2007 autorstwa tego 
samego składającego petycję, która również dotyczyła dochodzenia prowadzonego przez 
grecki organ ds. konkurencji w sprawie handlu hurtowego oraz dystrybucji podręczników do 
nauki języków obcych w Grecji.

W uzasadnieniu składający petycję odnosi się wyłącznie do jednej sprawy, w której złożył 
oficjalną skargę do greckiego organu ds. konkurencji. Należy zauważyć, że grecki organ ds. 
konkurencji składa się z dwóch odrębnych organów: dyrekcji generalnej, odpowiedzialnej za 
dochodzenia, oraz zarządu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. Po przeprowadzeniu 
dochodzenia dyrekcja generalna przedstawia sprawozdanie, które zawiera wstępne wnioski 
(odpowiednik pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń w postępowaniach Komisji Europejskiej) i nie 
jest wiążące dla zarządu. Następnie odbywa się spotkanie wyjaśniające przed zarządem, który 
podejmuje decyzję.

Składający petycję, który prowadzi sprzedaż detaliczną podręczników do nauki języków 
obcych, oświadczył w skardze z 2003 r., że Apollon S.A. prowadzący sprzedaż hurtową 
podręczników do nauki języków obcych nadużył swojej dominującej pozycji na właściwym 
rynku poprzez narzucenie niesprawiedliwych warunków handlowych wobec konkurentów 
działających na rynku niższego szczebla.

W związku ze skargą dyrekcja generalna greckiego organu ds. konkurencji wszczęła 
dochodzenie, które objęło również inne przedsiębiorstwa działające na właściwym rynku 
hurtowym podręczników do nauki języków obcych, w tym firmę Efstathiadis Group S.A., 
drugą pod względem udziałów we właściwym rynku po firmie Apollon S.A.

W sprawozdaniu nr 4776/2006 dyrekcji generalnej greckiego organu ds. konkurencji z dnia 
27 lipca 2006 r. wskazano możliwość istnienia uzgodnionych praktyk pomiędzy firmami 
Apollon S.A. i Efstathiadis Group S.A., mających na celu ograniczenie konkurencji na 
właściwym rynku. Ponadto uznano, że pomimo iż żadne z tych przedsiębiorstw samodzielnie 
nie zajmowało dominującej pozycji na właściwym rynku, to wspólnie zajmowały dominującą 
pozycję ze względu na wysoki łączny udział w rynku (średnio 25% dla firmy Apollon S.A. i 
19% dla firmy Efstathiadis Group S.A.) oraz na obowiązujące na określonych rynkach 
warunki konkurencji, w kontekście których stwierdzono nadużycia ze strony ww. 
przedsiębiorstw.

Następnie przedstawiono nowe sprawozdanie (sprawozdanie nr 2343/2008 z dnia 7 kwietnia 
2008 r.). W sprawozdaniu tym zasugerowano, że nowe dowody (mianowicie korespondencja 
pomiędzy przedsiębiorstwami Apollon S.A. i Efstathiadis Group S.A. za dany okres, a także 
udokumentowane informacje dotyczące odnośnych udziałów w rynku w latach 20032006), 
które zaprzeczyły wcześniejszym dowodom i przeważyły nad nimi, nie wskazują na 
możliwość istnienia uzgodnionych praktyk pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami z punktu 
widzenia normy prawnej. Dyrekcja generalna nadal utrzymywała jednak, że doszło do 
nadużycia wspólnej dominującej pozycji przez dwa największe przedsiębiorstwa na rynku 
oraz że nowe dowody potwierdzają tę tezę.

Następnie zarząd organu ds. konkurencji przyjął decyzję nr 452/V/2009 stanowiącą, że 
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Apollon S.A. i Efstathiadis Group S.A. wspólnie nadużyły dominującej pozycji na właściwym 
rynku, działając w sprzeczności z unijnym i krajowym prawem konkurencji, oraz nałożył 
grzywnę w wysokości 4 880 921,52 euro.

Apollon S.A. i Efstathiadis Group S.A. złożyły odwołanie od decyzji nr 452/V/2009, jednakże 
administracyjny sąd apelacyjny w Atenach odrzucił obydwa odwołania na mocy wyroków nr 
1473/2011 i 2395/2011, tym samym uznając w całości decyzję organu ds. konkurencji. 
Składający petycję nie skorzystał z prawa do odwołania się od decyzji nr 452/V/2009.

Składający petycję przytoczył inne przykłady postępowań sądowych powiązanych z decyzją 
organu ds. konkurencji w tej sprawie.

i. Postępowanie cywilne

W 2008 r. składający petycję wniósł przed sąd administracyjny pierwszej instancji w Atenach 
roszczenie o odszkodowanie od organu ds. konkurencji za szkody i krzywdy, których 
doświadczył w wyniku opóźnień postępowań przed organem ds. konkurencji (domagając się 
ok. 2 208 000 euro) oraz w wyniku tego, że skarga, którą złożył do organu ds. konkurencji 
(nadużycie pozycji dominującej jedynie przez firmę Apollon S.A.) nie została uwzględniona 
jako taka w ostatecznym wyroku organu ds. konkurencji. Sąd administracyjny pierwszej 
instancji w Atenach oddalił roszczenie na mocy wyroku nr 19851/2010. Następnie w sierpniu 
2010 r. składający petycję wniósł drugie roszczenie o odszkodowanie od organu ds. 
konkurencji (domagając się odszkodowania w wysokości ok. 1,6 mln euro) za opóźnienie 
postępowań przed organem ds. konkurencji. Ta sprawa jest w toku. Składający petycję 
wystąpił w tym samym postępowaniu o decyzję tymczasową wobec organu ds. konkurencji, 
domagając się tymczasowego odszkodowania w wysokości 300 000 euro. Sąd 
administracyjny pierwszej instancji w Atenach odrzucił to roszczenie na podstawie wyroku nr 
5556/2010. Składający petycję ponownie wystąpił o decyzję tymczasową wobec organu ds. 
konkurencji, domagając się tymczasowego odszkodowania w wysokości 500 000 euro. Sąd 
administracyjny pierwszej instancji w Atenach odrzucił to roszczenie na podstawie wyroku nr 
4838/2011.

ii. Postępowanie karne

Na mocy decyzji nr 436/2011 prokurator pierwszej instancji odrzucił skargę składającego 
petycję wniesioną do sądu dnia 5 kwietnia 2011 r. przeciwko dyrektorowi organu ds. 
konkurencji oraz członkom zespołu dyrekcji generalnej w kwestii wykroczeń kryminalnych 
odnośnie do prowadzenia ww. postępowań w dziedzinie konkurencji, a w szczególności 
domniemanego umyślnego wykroczenia, które pociągnęło za sobą wycofanie w 
zaktualizowanym sprawozdaniu nr 2343/2008 dyrekcji generalnej oskarżenia o istnienie 
uzgodnionych praktyk. Powołując się na nowe dowody, prokurator orzekł, że sprawa została 
ponownie rozpatrzona w pełnym zakresie i nie wykazano istnienia przesłanek świadczących o 
stosowaniu uzgodnionych praktyk. W związku z powyższym dyrekcja generalna mogła 
zgodnie z prawem poprawić wcześniejsze sprawozdanie, które okazało się niezgodne z 
faktami dotyczącymi sprawy. Prokurator orzekł, że członkowie organu ds. konkurencji nie 
popełnili żadnych wykroczeń przy podejmowaniu decyzji.

Składający petycję złożył następnie odwołanie od decyzji prokuratora, które zostało 
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odrzucone przez prokuratora apelacyjnego na mocy decyzji nr 603/2011.

Ponadto składający petycję wytoczył proces o zniesławienie członkom organu ds. 
konkurencji, którzy składali zeznania podczas postępowania karnego. Pozew ten również 
został odrzucony w pierwszej instancji (odwołanie jest w toku).

Składający petycję odniósł zasadniczy sukces w przedmiotowej sprawie, ponieważ w wyniku 
jego skargi uznano, że dwaj najwięksi gracze na rynku wspólnie nadużyli swojej pozycji na 
rynku, oraz nałożono na nich grzywnę w wysokości 4 880 921,52 euro. W rzeczywistości 
dochodzenie organu ds. konkurencji miało szerszy zakres niż skarga składającego petycję, 
który jedynie oskarżył największego gracza na rynku o nadużycie dominującej pozycji, 
ponieważ wzięto w nim również pod uwagę uzgodnione praktyki pomiędzy 
przedsiębiorstwami Apollon S.A. i Efstathiadis Group S.A.

Odnośnie do przypuszczenia istnienia uzgodnionych praktyk pomiędzy firmami Apollon S.A. 
i Efstathiadis Group S.A., o których mowa w początkowym sprawozdaniu nr 4776/2006 
(poszerzającym zakres oskarżenia składającego petycję), a których istnienie odrzucono w 
sprawozdaniu nr 2343/2008, rozważenie dostępnych dowodów w celu wszczęcia 
odpowiedniego dochodzenia leży w gestii organów ds. konkurencji. Sprawy dotyczące 
konkurencji na ogół wymagają obszernej i kompleksowej analizy umożliwiającej podjęcie 
przemyślanej decyzji zgodnej z wymaganymi standardami dowodowymi dotyczącymi 
wystąpienia naruszenia, która nie zostanie podważona przez sąd. Jeśli organ ds. konkurencji 
stwierdzi brak wystarczających dowodów odpowiadających standardom dowodowym, 
rozsądnym i odpowiednim krokiem będzie zamknięcie dochodzenia. Komisja zachęca 
krajowe organy ds. konkurencji do ustalenia priorytetów, tak aby skoncentrować ograniczone 
zasoby na najpoważniejszych przypadkach naruszenia prawa konkurencji i jak najwcześniej 
odrzucić sprawy, w których istnieje niewielkie prawdopodobieństwo stwierdzenia naruszenia. 
Należy odnotować z zadowoleniem to, że grecki organ ds. konkurencji otrzymał prawo 
ustalania priorytetów na mocy ustawy nr 3959/2011 w sprawie ochrony wolnej konkurencji.

Ponadto zagwarantowano odpowiedni proces odnośnie do decyzji greckiego organu ds. 
konkurencji dzięki przewidzianym w krajowym prawie  możliwościom uzyskania 
zadośćuczynienia. Do tego wytrwale dążyły zarówno przedsiębiorstwa, na które nałożono 
grzywny za antykonkurencyjne zachowania, jak i składający petycję, który jest w trakcie 
kilku procesów sądowych.

Należałoby przekazać tę informację składającemu petycję, biorąc jednak pod uwagę, że w 
tym kontekście interwencja w tym konkretnym przypadku nie leży w gestii Komisji.


