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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0686/2006, внесена от E.S., с гръцко гражданство, от името 
на „Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers” относно 
предполагаемо неприлагане на европейското законодателство в 
областта на конкуренцията в Гърция

1. Резюме на петицията

От името на горепосочената асоциация, вносителят на петицията съобщава факта, че 
компетентните гръцки органи не прилагат европейското законодателство в областта на 
конкуренцията. Той също така се позовава на членове 81 и 82 (правила, приложими към 
предприятията) от Договора и на Регламент (ЕО) № 1400/2002 на Комисията относно 
прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории вертикални 
споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства. 
Предвид това положение, което оказва пагубно въздействие върху различните членове 
на асоциацията и като цяло върху автомобилния сектор, вносителят на петицията 
цитира редица директни въпроси, поставени съответно на Европейската комисия и на 
Европейския омбудсман, към които вече се е обърнал безрезултатно и моли 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 януари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
информация (член 192, параграф 4 от правилника).

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

I. ПЕТИЦИЯТА

1. Вносителят на петицията е генерален директор (general manager) на Hellenic 
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Association of Automobile Merchants & Importers (HAAMI), асоциация, която 
обединява автомобилните концесионери в Гърция, които си сътрудничат с 
официалните вносители-дистрибутори на различните марки 
автомобилостроители.

2. В петицията, подадена в Европейския парламент на 8 юни 2006 г., HAAMI 
посочва, че е внесла множество жалби пред гръцките органи, в които е 
изтъкнала нарушенията на общностното право, а именно на членове 81 и 82 от 
Договора, както и на Регламент (ЕО) № 1400/2002 от страна на някои официални 
вносители-дистрибутори на автомобили в Гърция. Според вносителя на 
петицията, тези жалби са били внесени съответно пред гръцката комисия по 
конкуренцията и гръцкото правителство (Министерството на развитието).

3. Освен това, HAAMI е внесла жалба пред Европейската комисия на 21 
декември 2006 г. В тази жалба, вносителят на петицията упреква последната, че 
не е оказала натиск върху Гърция, с цел да я задължи да констатира нарушения 
на общностните правила в областта на конкуренцията. Според HAAMI, органите 
на тази държава, макар и да са били информирани от 2003 г. за съществуването 
на множество нарушения на горепосочените правила, не са предприели действия 
в този смисъл. Вносителят на петицията твърди, че като се има предвид 
гореизложеното, Европейската комисия би трябвало да се намеси, за да сложи 
край на бездействието на гръцките органи, или да предприеме необходимите 
мерки, за да сложи край на нарушението на общностните правила в областта на 
конкуренцията.

4. Освен това, вносителят на петицията припомня, че през м. юни 2005 г. е 
привлякъл вниманието на Европейския омбудсман във връзка с вече съобщените 
факти за нарушения пред националните власти и пред Европейската комисия.

5. На 20 февруари 2007 г., вносителят на петицията е предал на Европейския 
парламент допълнително писмо, в което му съобщава, че се е срещнал с 
представители на гръцкия орган по конкуренцията по време на заседания, 
проведени през м. февруари 2007 г., и че, тъй като не е бил удовлетворен от 
резултата от тези заседания, същия ден е написал писмо до гръцкия министър на 
развитието, копие от което прилага към гореспоменатото допълнително писмо. 
В това последно писмо, вносителят на петицията изтъква същите аргументи, 
които са били развити във внесените жалби пред гръцкия орган по 
конкуренцията и Европейската комисия (виж параграфи 8 и 9 по-долу).

II. ХРОНОЛОГИЯ

6. Комисията твърди, че през м. декември 2004 г. вече е била информирана за 
съществуването на някои търговски практики, които HAAMI в най-общ смисъл 
е приписала на всички вносители на леки коли в Гърция. По същото време 
HAAMI също така е посочила, че е внесла пред гръцката комисия по 
конкуренцията жалба относно същите факти като представените пред 
Европейската комисия, основана на предполагаемо нарушение на общностните 
правила в областта на конкуренцията.
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През м. февруари 2005 г. Комисията е отговорила на HAAMI, като е посочила, 
че информацията, която последната е предоставила през м. декември 2004 г., не 
може да бъде считана за официална жалба по силата на Регламент № 1/2003 на 
Съвета1 и на Регламент № 773/2004 на Комисията 2 , тъй като тази информация 
не отговаря на официалните и съществени изисквания  съгласно горепосочените 
регламенти. 

Комисията е добавила, че въз основа на предварителен преглед на елементите, 
предоставени от HAAMI, е изглеждало, че въпросните факти, дори и да са били 
доказани, не са представлявали интерес за Общността в достатъчна степен, тъй 
като те биха били ограничени единствено до гръцкия пазар и не биха оказали 
значителен ефект в други държави-членки. 

В този смисъл е уместно да се припомни, че съгласно установената съдебна 
практика, Комисията не е задължена да заведе производство винаги, когато 
получи жалба3. Съгласно тази съдебна практика, Комисията може законно да 
дава различна степен на приоритет на случаите, за които е сезирана4, и, за да 
определи тази степен на приоритет, може законно да се позове на интереса на 
Общността5. За да оцени този интерес, Комисията трябва да вземе предвид 
обстоятелствата на конкретния случай, а именно значението на посоченото 
нарушение за функционирането на общия пазар, вероятността да може да 
установи нарушение и мащаба на необходимите мерки за разследването му6.

7. На 21 декември 2006 г., HAAMI внесе пред Комисията официална жалба 
относно търговските практики на някои вносители на леки коли в Гърция. 

По същество, HAAMI отново поиска от Комисията да принуди гръцкия орган по 
конкуренцията да заведе производство предвид същите тези практики или тя 
самата да предприеме необходимите мерки, с цел да констатира нарушение на 
общностните правила в областта на конкуренцията.

Службите на Комисията приканиха през м. януари 2007 г. представителите на 
HAAMI да изяснят предмета на жалбата и аргументите, които могат да докажат 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за 

конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, ОВ L 1 от 4.1.2003 г., стр. 1.

2 Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията 
производства съгласно член 81 и 82 от Договора за ЕО, ОВ L 123 от 27.4.2004 г., стр. 18.

3 Решение на Първоинстанционния съд по делото Automec Srl срещу Комисията, дело T-24/90, сборник 
1992 г., стр. II-2223, съображения 74 и 76.

4 Съдебно решение Automec, цитирано, съображение 77.

5 Съдебно решение Automec, цитирано, съображение 85.

6 Съдебно решение Automec, цитирано, съображение 86.
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основателността й. HAAMI не отговори на тази покана.

8. На 8 март 2007 г. службите на Комисията се свързаха с гръцкия орган по 
конкуренцията и го приканиха да предвиди възможност да разгледа тази жалба в 
съответствие със съобщението на Комисията относно сътрудничество в рамките 
на мрежата на органите по конкуренцията7. Гръцкият орган по конкуренцията 
изглежда точният орган, който да разгледа жалбата на HAAMI. Всъщност,
оспорваните споразумения вероятно биха оказали значителен ефект, реален или 
предвидим, само на гръцка територия, тъй като жалбоподателят не е 
предоставил елементи, които да показват, че аналогични споразумения 
съществуват на пазарите на други държави-членки. Освен това, гръцкият орган 
би бил в състояние да събере изискваните доказателства и при необходимост 
ефективно да прекрати предполагаемото нарушение във всичките му аспекти8.

9. На 10 май 2007 г. гръцката комисия по конкуренцията е изпратила на HAAMI 
писмо, в което е представила първоначална оценка на съществените аспекти по 
случая, като изисква от тази асоциация да прецени по-добре основателността на 
жалбата. Уместно е да се подчертае, че всички въпроси, повдигнати от HAAMI в 
жалбата й от м. декември 2006 г. пред Европейската комисия, са разгледани от 
гръцкия орган по конкуренцията в горепосоченото писмо. Всъщност, този орган 
е разгледал съответствието както спрямо общностното право, така и спрямо 
националното право в областта на конкуренцията, предвид следните аспекти от 
договорите за дистрибуция на автомобили, сключени в Гърция между 
вносители/търговци на едро от една страна и концесионерите от друга страна: а) 
задължението на концесионера да даде достъп на вносителя до търговските 
документи и други данни, свързани с купувачите; б) задължението на 
концесионера да постигне целите по отношение на продажбите, установени от 
вносителя; в) невъзможността за концесионера за провери обективния характер 
на критериите за допускане до мрежата за селективна дистрибуция на леки коли; 
г) липсата на клаузи, които определят срокове, в рамките на които вносителят е 
задължен да достави леките коли на продавача на дребно; д) липсата на клаузи, 
които определят „компенсациите”, които се дължат от вносителя при неспазване
на договорните задължения от страна на последния; е) липсата на клаузи, които 
регулират подробностите на процедурата при прибягване до арбитър, на който е 
възложено да разрешава спорове между страните относно спазването на 
договорните клаузи; ж) задължението за продавача на дребно да се обърне към 
предприятия, посочени от търговеца на едро, за предоставянето на услуги, 
свързани с продажбата на леки коли; з) задължението на концесионера да 
прилага търговски практики, които включват загубата на данъчни предимства.

Въз основа на гореизложеното, изглежда, че гръцкият орган по конкуренцията в 
момента е в процес на активно разглеждане на представените от HAAMI 
елементи в жалбата, която Комисията му е предала на 8 март тази година. 

                                               
7 ОВ C 101 от 27.4.2004 г., стр. 43.

8 Виж точки 8 и 9 от горепосоченото съобщение.
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10. Относно предполагаемото бездействие на гръцкия орган по конкуренцията,
що се отнася до автомобилния сектор в Гърция като цяло, е уместно да се 
подчертае, че от 2005 г. насам Комисията е имала множество контакти с 
последния, по време на които се е оказало, че той междувременно е започнал 
разследвания в рамките на множество случаи относно прилагането на 
общностните правила в областта на конкуренция в сектора на дистрибуцията на 
леки коли в Гърция. По-специално гръцкият орган по конкуренцията е приел:

- през март 2006 г. решение за забрана, основана на член 81 от Договора 
за ЕО, срещу MAVA, изключителният дистрибутор на Renault в Гърция, с 
аргумента, че MAVA е определил пряко или непряко продажната цена на леките 
коли Renault;

- през април 2007 г. проект за съобщение във връзка с оплакванията 
относно определянето на ценова система при продажба, прилагана от Hyundai по 
отношение на услугите за ремонт и поддръжка на колите му.

III. ЗАБЕЛЕЖКИ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИЯТА

11. Като се има предвид гореизложеното, в отговор на отправените от HAAMI 
въпроси в писмото й до Европейския парламент от 8 юни 2006 г., Комисията 
може да потвърди това, което следва.

12. С въпроса, формулиран в буква A. от параграфа от горепосоченото писмо, 
озаглавен „До Европейската комисия”, HAAMI пита Европейската комисия за 
причините, поради които не е оказала натиск по силата на член 226 от Договора 
върху Гърция, компетентните органи на която, макар и да са били в течение от 
2003 г .  на въпросните факти, все още не са констатирали нарушението на 
правилата в областта на конкуренция в сектора на дистрибуцията на 
автомобили. В този смисъл Комисията посочва, че в настоящия случай не може 
да се направи позоваване на член 226 от Договора за създаване на Европейската 
общност, тъй като той се позовава на положения, в които една държава-членка 
не е изпълнила свое задължение, което е имала съгласно гореспоменатия 
договор. В конкретния случай вносителят на петицията не е предоставил 
никакъв елемент, чрез който може да се установи наличието, по отношение на 
гръцкия орган по конкуренцията, на поведение, което има системен характер и 
което може да засегне полезния ефект от общностните правила в областта на 
конкуренцията, като по този начин би могло да изисква отговорността на 
гръцката държава. 

Комисията също така иска да припомни, че горепосоченият Регламент № 1/2003 
е въвел система за паралелни компетенции за прилагането на общностните 
правила  в областта на конкуренцията9. Тази система цели да осигури ефективно 

                                               
9 Виж членове от 11 до 13 и 16 от този регламент.



PE 394.260v01-00 6/7 CM\687592BG.doc

BG

разделение на работата между органите, които образуват „европейската мрежа 
по конкуренцията”, а именно Европейската комисия и националните органи по 
конкуренцията10. В този контекст всеки член на европейската мрежа по 
конкуренция „запазва всякаква свобода на действие при вземане на решение 
дали да бъде проведено или не разследване на даден случай”11. От това следва, 
че Комисията не разполага с правни средства, които биха й позволили да 
действа срещу национален орган по конкуренцията, за да задължи последния да 
разследва даден случай.

При всички положения, в конкретния случай изглежда, че националният орган 
по конкуренцията ефективно е предприел следствени действия по въпросния 
проблем, както и че като цяло е приел необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на правилата за конкуренция в сектора на автомобилната 
дистрибуция. Следователно, твърдението на вносителя на петицията относно 
предполагаемо бездействие на гръцкия орган по конкуренцията не е 
основателно.

13. С въпроса, формулиран в буква Б. от параграфа от горепосоченото писмо, 
озаглавен „До Европейската комисия”, HAAMI пита Европейската комисия за 
причината, поради която тя все още не взела решение да отмени 
споразуменията, сключени в автомобилния сектор в Гърция, които са в 
противоречие с членове 81 и 82 от Договора и Регламент (ЕО) № 1400/2002. В 
този смисъл, Комисията припомня, че през м. март 2007 г. е предала на гръцкия 
орган по конкуренцията жалбата, която HAAMI е внесла пред нея през м. 
декември 2006 г. (виж по-горе параграф 8), и че гръцкият орган по 
конкуренцията е приел през м. май 2007 г. мерки по въпросния случай (виж по-
горе параграф 9). Като се има предвид информацията, която е била предоставена 
от гръцкия орган по конкуренцията по повод разследването на този случай, 
Комисията обмисля в момента как да процедира оттук нататък с жалбата, която 
е внесла HAAMI през м. декември 2006 г.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

14. Както беше посочено в параграф 8 по-горе, Комисията е съобщила на 
гръцкия орган по конкуренцията информацията, която се съдържа в жалбата на 
HAAMI съгласно член 12 от Регламент № 1/2003, и като има предвид, че 
горепосоченият орган е бил точно този, който е трябвало да се занимае с тази 
жалба, тя приканва последния да потвърди своя интерес да разгледа по същество 
този случай.

15. В момента, гръцкият орган по конкуренцията активно разглежда жалбата на 
HAAMI, която Комисията му е предала (виж параграф 9 по-горе).

                                               
10 Точки от 1 до 4 от горепосоченото съобщение, бележка под линия 7.

11 Точка 5 от горепосоченото съобщение, бележка под линия 7.
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16. Освен това, що се отнася до дистрибуцията на автомобили в Гърция като 
цяло, Комисията би искала да подчертае, че след редовните контакти между 
нейните служби и службите на гръцкия орган по конкуренцията, последният 
ефективно е предприел действия, основани на общностните правила в областта 
на конкуренцията по отношение на поведение, което изглежда насочено срещу
конкуренцията във връзка със сектора на леки коли в Гърция. До този момент, 
горепосочените действия са довели до решение за забрана и предложение за 
решение за констатиране на нарушение във въпросния сектор.

17. В заключение, поради гореизложените причини, Комисията счита, че 
представените искания от вносителя на петицията, съответно на 8 юни 2006 г. и 
20 февруари 2007 г. не могат да бъдат приети. 
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