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Ref.: Petiția nr. 0338/2012, adresată de Georgios Floras, de cetățenie elenă, privind 
pretinsa nerespectare a legislației în materie de concurență de către Comisia elenă 
pentru concurență

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la modul în care Comisia Elenă pentru Concurență (EEA) și Direcția 
Generală pentru Concurență (GDA) a acesteia tratează cazurile de cartelizare. Petiționarul 
pretinde că Direcția Generală pentru Concurență (GDA) acceptă scrisori cu caracter 
neprietenos, schimbate între întreprinderile în cauză, ca probă suficientă că aceste
întreprinderi se află în litigiu și că, prin urmare, nu pot face parte dintr-un cartel. Pe această 
bază, Comisia Elenă pentru Concurență (EEA) inițiază o acțiune împotriva acestor 
întreprinderi, care în mod normal ar fi trebuit acuzate că desfășoară o acțiune ilegală de 
cartelizare. Petiționarul declară că a fost la fel în cazul cartelului din cadrul pieței elene a 
cărților de limbă străină, care implica, de asemenea, comerțul cu cărți. Prin urmare, 
petiționarul roagă Parlamentul European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

Potrivit petiționarului, Autoritatea pentru concurență din Grecia nu continuă anchetarea unui 
membru al unui presupus cartel dacă acesta poate prezenta noi dovezi sub formă de 
corespondență, indicând dezacordul cu alți presupuși membri ai unui cartel (unor carteluri). În 
sprijinul acestei idei, petiționarul face referire la o cauză în privința căreia s-a pronunțat 
Autoritatea pentru concurență din Grecia (a se vedea mai jos) și susține faptul că aceasta 
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stabilește un precedent nefericit, în sensul că pretinșii membri ai unui cartel scapă nepedepsiți 
după ce au comis infracțiuni grave.

Comisia Europeană a răspuns anterior petiției nr. 130/2007, în prezent închisă, trimisă de 
același petiționar, care vizează tot o anchetă a Autorității pentru concurență din Grecia privind 
vânzarea angro și distribuirea de cărți școlare de limbă străină în Grecia.

Pentru a-și susține petiția, petiționarul se referă exclusiv la un caz în care acesta a depus o 
plângere oficială la Autoritatea pentru concurență din Grecia. Ar trebui să se noteze faptul că 
Autoritatea pentru concurență din Grecia este formată din două organisme separate: Direcția 
Generală, care este organismul responsabil cu anchetele, și Consiliul, organismul decizional. 
În urma anchetelor sale, Direcția Generală elaborează un raport care conține constatările 
preliminare (echivalentul unei comunicări privind obiecțiunile în procedurile Comisiei 
Europene) și care nu reprezintă un document cu forță obligatorie pentru Consiliu. Ulterior, are 
loc o audiere orală în fața Consiliului, care adoptă o decizie.

Petiționarul, care este distribuitor de cărți școlare de limbă străină, a susținut în plângerea sa 
din anul 2003 că Apollon S.A., angrosist de cărți școlare de limbă străină, a abuzat de poziția 
sa dominantă pe piața relevantă, impunând condiții comerciale neloiale concurenților din aval.

Plângerea a avut drept consecință deschiderea unei anchete de către Direcția Generală a 
Autorității pentru concurență din Grecia, care a fost extinsă la alte întreprinderi active pe piața 
angro relevantă pentru cărțile școlare de limbă străină, inclusiv la Efstathiadis Group S.A., 
care deținea a doua cotă de piață pe piața relevantă, după Apollon S.A.

Raportul nr. 4776/2006 al Direcției Generale a Autorității pentru concurență din Grecia, emis 
la data de 27 iulie 2006,a sugerat existența unei practici concertate între Apollon S.A. și 
Efstathiadis group S.A., în scopul restricționării concurenței pe piața relevantă. În plus, s-a 
considerat că, deși niciuna dintre aceste societăți nu deținea independent o poziție dominantă 
pe piața relevantă, acestea dețineau împreună o poziție dominantă – date fiind nivelul ridicat 
al cotei de piață combinate (în medie 25 % pentru Apollon S.A și 19 % pentru Efstathiadis 
Group S.A.) și condițiile concurențiale predominante pe piețele specifice – pe care se 
considera ca le-au exploatat abuziv.

Ulterior, a fost pus la dispoziție un nou raport (raportul nr. 2343/2008 din 7 aprilie 2008). 
Acest raport a sugerat faptul că, având în vedere noile dovezi obținute (și anume, 
corespondența dintre Apollon S.A. și Efstathiadis Group S.A. pentru perioada în cauză, 
precum și informații faptice referitoare la cotele de piață ale acestora în anii 2003-2006) care 
contraziceau și depășeau, din punct de vedere al relevanței, dovezile anterioare, existența unei 
practici concertate între cele două întreprinderi nu a mai putut fi susținută faptic în raport cu 
standardul legal necesar. Cu toate acestea, Direcția Generală a continuat să își mențină poziția 
potrivit căreia a existat un abuz de poziție dominantă colectivă al celor mai importante două 
întreprinderi de pe piață, această poziție fiind susținută în continuare de noile dovezi obținute.

Consiliul Autorității pentru concurență a adoptat ulterior decizia nr. 452/V/2009, hotărând că 
Apollon S.A. și Efstathiadis Group S.A. au abuzat în mod colectiv de poziția lor dominantă pe 
piața relevantă, în contradicție cu legislația națională și europeană în materie de concurență, și 
a impus amenzi în valoare totală de 4 880 921,52 EUR.
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Apollon S.A și Efstathiadis Group S.A. au introdus un recurs împotriva deciziei 
nr. 452/V/2009, dar Curtea administrativă de apel din Atena a respins ambele recursuri în 
hotărârile nr. 1473/2011 și nr. 2395/2011, susținând astfel integral decizia Autorității pentru 
concurență. Petiționarul nu și-a exercitat dreptul de recurs privind decizia nr. 452/V/2009.

Petiționarul a prezentat o serie de alte proceduri judiciare, legate de decizia Autorității pentru 
concurență în acest caz.

(i) Proceduri civile

În anul 2008, petiționarul a depus la Tribunalul administrativ de primă instanță din Atena o 
acțiune în despăgubire împotriva Autorității pentru concurență, susținând că a suferit 
prejudicii materiale și morale rezultate din întârzierea procedurilor aflate pe rolul Autorității 
pentru concurență (solicitând aproximativ 2 208 000 EUR) și faptul că revendicarea din 
plângerea sa adresată Autorității pentru concurență (abuzul de poziție dominantă exclusiv de 
către Apollon S.A.) nu a fost susținută per se de către Autoritatea pentru concurență în decizia 
sa finală. În hotărârea sa (nr. 19851/2010), Tribunalul administrativ de primă instanță din 
Atena a respins acțiunea. Prin urmare, în luna august 2010, petiționarul a introdus o a doua 
acțiune în despăgubire împotriva Autorității pentru concurență (solicitând o compensație de 
aproximativ 1,6 milioane EUR) pentru întârzierea procedurilor aflate pe rolul Autorității 
pentru concurență. Această acțiune este încă pendinte. În cadrul acelorași proceduri, 
petiționarul a introdus o acțiune privind măsuri intermediare împotriva Autorității pentru 
concurență, solicitând o compensație intermediară în valoare de 300 000 EUR; Tribunalul 
administrativ de primă instanță din Atena a respins această acțiune prin hotărârea 
nr. 5556/2010. Ulterior, petiționarul a introdus o a doua acțiune privind măsuri intermediare 
împotriva Autorității pentru concurență, solicitând o compensație intermediară în valoare de 
500 000 EUR; Tribunalul administrativ de primă instanță din Atena a respins această acțiune 
prin hotărârea nr. 4838/2011.

(ii) Proceduri penale

Procurorul Tribunalului de primă instanță a respins (prin decizia nr. 436/2011) plângerea 
petiționarului, depusă în instanță la data de 5 aprilie 2011 împotriva președintelui Autorității 
pentru concurență și a membrilor Direcției Generale care au alcătuit echipa care s-a ocupat de 
caz, pentru abuz în serviciu privind tratarea procedurilor privind concurența mai sus 
menționate și, în special, pentru abuzul în serviciu presupus deliberat, care a stat la baza 
retragerii alegației privind existența unei practici concertate din cadrul raportului actualizat 
nr. 2343/2008 al Direcției Generale. Procurorul a hotărât, pe baza noilor dovezi aduse, că 
întregul obiect al litigiului a fost reevaluat, iar premisele obligatorii pentru constatarea unei 
practici concertate nu mai erau îndeplinite. Astfel, a fost perfect legal ca Direcția Generală să 
își modifice raportul anterior, care nu mai era consecvent cu faptele din acest caz. Procurorul 
a concluzionat că membrii Autorității pentru concurență nu s-au făcut vinovați de abuz în 
serviciu, în ceea ce privește orice parte din decizia acesteia.

Prin urmare, petiționarul a introdus un recurs împotriva deciziei procurorului, care a fost 
respins de procurorul de apel (decizia nr. 603/2011).
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În plus, petiționarul a înaintat o acțiune pentru calomnie împotriva membrilor Autorității 
pentru concurență care au depus mărturie în cadrul procedurilor penale; această acțiune a fost, 
de asemenea, respinsă în primă instanță (recursul este pe rol).

Petiționarul a obținut un mare succes în cauza vizată, dat fiind faptul că plângerea sa s-a 
soldat cu o constatare a vinovăției celor mai importanți doi actori de pe piață pe motivul 
abuzului colectiv de poziție pe piață, precum și cu amendarea acestora cu o sumă totală în 
valoare de 4 880 921,52 EUR. Într-adevăr, ancheta Autorității pentru concurență a depășit 
obiectul plângerii sale, care aducea acuze numai celui mai important actor de pe piață cu 
privire la abuzul de poziție dominantă, extinzându-se și la o verificare a practicii concertate 
dintre Apollon S.A. și Efstathiadis Group S.A.

În ceea ce privește sugestia referitoare la existența unei practici concertate între Apollon S.A. 
și Efstathiadis Group S.A., care a fost inclusă în raportul inițial nr. 4776/2006 (ca o 
completare a alegațiilor petiționarului), dar exclusă din raportul ulterior nr. 2343/2008, toate 
autoritățile pentru concurență sunt responsabile de analiza corespunzătoare a dovezilor de care 
dispun pentru a demara o anchetă specifică. Cauzele care vizează concurența necesită, în mod 
tipic, o analiză complexă și extinsă pentru a ajunge la o decizie în cunoștință de cauză, care să 
respecte nivelul probatoriu necesar pentru constatarea unei încălcări și care să poată fi 
recunoscută în tribunale. În cazul în care o autoritate pentru concurență concluzionează că nu 
există suficiente dovezi pentru a respecta nivelul probatoriu necesar, este rezonabil și adecvat 
ca ancheta să fie închisă. Comisia încurajează autoritățile pentru concurență de la nivel 
național să își stabilească prioritățile astfel încât să își axeze resursele reduse pe cele mai 
grave încălcări ale legislației în materie de concurență, renunțând, într-un stadiu incipient, la 
cauzele în care nu pare posibilă constatarea unei încălcări. Acordarea Autorității pentru 
concurență din Grecia a dreptului de a-și stabili prioritățile în temeiul legii nr. 3959/2011 
privind protecția concurenței libere reprezintă o evoluție îmbucurătoare.

În cele din urmă, respectarea garanțiilor procedurale în privința deciziilor Autorității pentru 
concurență din Grecia este asigurată prin posibilitățile existente de reparații judiciare, 
prevăzute în legislația națională. Acestea au fost urmate în totalitate de companiile care au 
fost amendate pentru comportamentul lor anticoncurențial, precum și de petiționar, care a 
intentat și continuă să intenteze acțiuni juridice multiple.

Ar fi utilă transmiterea acestor informații petiționarului, ținând seama totuși de faptul că, în 
acest context, intervenția în acest caz particular nu este responsabilitatea Comisiei.


