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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0686/2006 af E.S., græsk statsborger, for «Hellenic Association of Automobile 
Merchants & Importers», om den påståede tilsidesættelse af den europæiske 
konkurrencelovgivning i Grækenland

1. Sammendrag

Andrageren påpeger på vegne af ovennævnte sammenslutning, at de kompetente græske 
myndigheder ikke anvender den europæiske konkurrencelovgivning. Han henviser navnlig til 
EF-traktatens artikel 81 og 82 (regler for virksomhederne) og Kommissionens forordning 
(EF) nr. 1400/2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale
aftaler og samordnet praksis inden for bilbranchen. Da denne situation har haft en særligt 
skadelig indvirkning på forskellige medlemmer af sammenslutningen og på bilindustrien 
generelt, nævner andrageren en række direkte spørgsmål, som han tidligere forgæves har 
stillet til henholdsvis Europa-Kommissionen og Den Europæiske Ombudsmand, og anmoder 
Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

"I. KLAGEN

1. Andrageren er general manager i Hellenic Association of Automobile Merchants & 
Importers (HAAMI), en sammenslutning, som omfatter de bilforhandlere i 
Grækenland, der samarbejder med de officielle importører og distributører af de 
forskellige bilfabrikanters bilmærker.
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2. I sit andragende, som blev indgivet til Europa-Parlamentet den 8. juni 2006, oplyser 
HAAMI, at sammenslutningen har indbragt flere klager for de græske myndigheder 
med henvisning til overtrædelser af fællesskabsretten, navnlig EF-traktatens artikel 81 
og 82 samt forordning EF 1400/2002, på vegne af visse officielle bilimportører og 
-distributører i Grækenland. Ifølge andrageren blev disse klager indbragt for 
henholdsvis den græske konkurrencestyrelse og den græske regering 
(udviklingsministeriet).

3. HAAMI indbragte desuden en klage for Europa-Kommissionen den 21. december 
2006. I denne klage kritiserer andrageren bl.a. Kommissionen for ikke at have lagt 
pres på Grækenland og tvunget landet til at fastslå en overtrædelse af de europæiske 
konkurrenceregler. Ifølge HAAMI skulle de græske myndigheder, skønt de siden 2003 
har haft kendskab til flere overtrædelser af disse regler, ikke have iværksat et eneste 
tiltag på området. Andrageren mener, at i betragtning af ovenstående bør 
Kommissionen gribe ind og sætte en stopper for de græske myndigheders passivitet 
eller vedtage de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sætte ind over for den 
påståede overtrædelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

4. Desuden minder andrageren om, at han i juni 2005 rettede henvendelse til Den 
Europæiske Ombudsmand i forbindelse med de forhold, som han allerede havde 
påpeget over for de nationale myndigheder og Europa-Kommissionen.

5. Den 20. februar 2007 sendte andrageren yderligere et brev til Europa-Parlamentet, 
hvori han meddelte, at han havde talt med repræsentanter for den græske 
konkurrencemyndighed på møder, der havde fundet sted i februar 2007, og at han, 
eftersom han ikke var tilfreds med udfaldet af disse møder, med det samme havde 
skrevet et brev til den græske udviklingsminister, et brev, som var vedlagt i kopi til 
brevet til Europa-Parlamentet. I dette brev fremsatte andrageren de samme argumenter 
som i de klager, han havde indbragt for den græske konkurrencemyndighed og 
Europa-Kommissionen (se pkt. 8 og 9 nedenfor).

II. BAGGRUND

6. Kommissionen bekræfter, at den allerede i december 2004 blev gjort opmærksom 
på visse forretningsmetoder, som HAAMI i meget generelle vendinger tillagde 
samtlige bilimportører i Grækenland. Dengang oplyste HAAMI ligeledes, at 
sammenslutningen havde indbragt en klage for den græske konkurrencestyrelse 
vedrørende de samme forhold, som blev fremlagt for Europa-Kommissionen, baseret 
på en påstået overtrædelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

Kommissionen sendte i februar 2005 et svar til HAAMI, hvori den oplyste, at de 
informationer, som sammenslutningen havde indgivet i december 2004, ikke kunne 
betragtes som en formel klage i henhold til Rådets forordning 1/20031 og 

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens 
artikel 81 og 82, EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.
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Kommissionens forordning 773/20041, eftersom informationerne ikke opfyldte de 
formelle og materielle krav, som er fastsat i disse forordninger.

Kommissionen tilføjede, at det under en indledende undersøgelse af HAAMI's 
oplysninger havde vist sig, at de pågældende forhold, selv om deres rigtighed blev 
påvist, ikke havde tilstrækkelig fællesskabsinteresse, eftersom de kun vedrørte det 
græske marked og ikke havde betydelige indvirkninger på andre medlemsstater.

Der skal i den forbindelse mindes om, at i henhold til den almindelige 
fællesskabsretspraksis er Kommissionen ikke forpligtet til at indlede procedurer, hver 
gang der indbringes en klage for den2. I henhold til retspraksis har Kommissionen ret 
til at prioritere de sager, der indbringes for den, forskelligt3 og kan i forbindelse 
hermed retmæssigt lægge vægt på fællesskabsinteressen4. Ved vurderingen af 
fællesskabsinteressen skal Kommissionen tage hensyn til den konkrete sags 
omstændigheder og navnlig den påståede overtrædelses betydning for det fælles 
markeds funktion, sandsynligheden for at kunne godtgøre overtrædelsens eksistens og 
rækkevidden af de nødvendige undersøgelsesforanstaltninger5.

7. Den 21. december 2006 indbragte HAAMI en formel klage for Kommissionen 
vedrørende visse græske bilimportørers forretningsmetoder.

I korte træk anmodede HAAMI på ny Kommissionen om at tvinge den græske 
konkurrencemyndighed til at indlede en procedure vedrørende disse metoder eller 
alternativt selv vedtage de nødvendige foranstaltninger med henblik på at påvise en 
overtrædelse af Fællesskabets konkurrenceregler.

Kommissionens tjenestegrene opfordrede i januar 2007 repræsentanterne for HAAMI 
til at præcisere klagens formål og de argumenter, der kunne påvise klagens 
berettigelse. HAAMI har ikke fulgt denne opfordring.

8. Den 8. marts 2007 kontaktede Kommissionens tjenestegrene den græske 
konkurrencemyndighed og opfordrede den til at overveje muligheden af selv at
behandle klagen i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om samarbejdet 
inden for netværket af konkurrencemyndigheder6. Den græske konkurrencemyndighed 
synes reelt at have gode forudsætninger for at behandle klagen fra HAAMI. Rent 
faktisk ville de omstridte aftaler sandsynligvis udelukkende have betydelige 
indvirkninger - faktiske eller forudsigelige - på græsk område, eftersom klageren ikke 
havde indgivet oplysninger, der kunne antyde, at der fandtes lignende aftaler på 
markederne i andre medlemsstater. Desuden ville den græske myndighed være i stand 
til at indsamle det nødvendige bevismateriale og i påkommende tilfælde effektivt 

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 773/2004 af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af 
procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82, EUT L 123 af 27.4.2004, s. 18.
2 Rettens dom i sag T-24/90, TPI Automec Srl mod Kommission, Saml. 1992, s. II-2223, præmis 74 og 76.
3 Automec-dommen, se ovenfor, præmis 77.
4 Automec-dommen, se ovenfor, præmis 85.
5 Automec-dommen, se ovenfor, præmis 86.
6 EUT C 101 af 27.4.2004, s. 43.



Ekstern oversættelse

PE 394.260v01-00 4/6 CM\687592DA.doc

DA

bringe den påståede overtrædelse til ophør1.

9. Den 10. maj 2007 sendte den græske konkurrencestyrelse et brev til HAAMI med 
en første evaluering af sagens grundlag og anmodede sammenslutningen om at 
indsende andre nyttige oplysninger for bedre at kunne vurdere klagens berettigelse.
Det skal understreges, at alle de spørgsmål, som HAAMI rejste over for Europa-
Kommissionen i sin klage fra december 2006, blev behandlet af den græske 
konkurrencemyndighed i dennes ovennævnte brev. Rent faktisk undersøgte denne 
myndighed - både i forhold til fællesskabsretten og den nationale 
konkurrencelovgivning - foreneligheden af følgende aspekter i kontrakterne om 
distribution af biler indgået i Grækenland mellem importører/grossister på den ene 
side og forhandlerne på den anden side: a) forhandlerens pligt til at give importøren 
adgang til handelsdokumenter og andre oplysninger vedrørende sine kunder, b) 
forhandlerens pligt til at nå salgsmål fastsat af importøren, c) forhandlerens manglende 
mulighed for at kontrollere den objektive karakter af kriterierne for adgang til nettet 
for selektiv distribution af biler, d) manglende bestemmelser, der fastsætter frister, 
inden for hvilke importøren er forpligtet til at levere biler til detailforhandleren, e) 
manglende bestemmelser, der definerer den "kompensation", som importøren skal yde 
i tilfælde af dennes manglende overholdelse af sine kontraktlige forpligtelser, f) 
manglende bestemmelser, der regulerer detaljerne omkring den procedure, der skal 
følges ved indbringelse af en sag for en dommer med bemyndigelse til at løse 
partstvister, der vedrører overholdelsen af kontraktlige bestemmelser, g) 
detailbilforhandlerens pligt til at henvende sig til virksomheder udpeget af grossisten i 
forbindelse med levering af tjenester, der er forbundet med salget af biler, h) 
forhandlerens pligt til at anvende forretningsmetoder, som indebærer tab af 
skattefordele.

På baggrund af ovenstående fremgår det, at den græske konkurrencemyndighed i 
øjeblikket er i gang med aktivt at undersøge de forhold, som HAAMI nævnte i den 
klage, som Kommissionen overdrog til myndigheden den 8. marts i år.

10. Vedrørende den græske konkurrencemyndigheds påståede passivitet over for 
bilindustrien generelt i Grækenland skal det understreges, at Kommissionen siden 
2005 flere gange har været i kontakt med myndigheden, og at det i disse anledninger 
har vist sig, at myndigheden indimellem har indledt undersøgelser i forbindelse med 
flere sager vedrørende anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler inden for 
sektoren for bildistribution i Grækenland. Navnlig vedtog den græske 
konkurrencemyndighed:

- i marts 2006, jf. EF-traktatens artikel 81, en beslutning om forbud mod 
virksomheden MAVA, enedistributøren af Renault i Grækenland, med den 
begrundelse, at MAVA direkte eller indirekte havde fastsat salgspriserne på Renault-
biler,

- i april 2007 et udkast til klagepunktsmeddelelse vedrørende indførslen af et 

                                               
1 Se punkt 8 og 9 i ovennævnte meddelelse.
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prissystem, som Hyundai anvender i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af 
sine biler.

III. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

11. I henhold til ovenstående og som svar på HAAMI's spørgsmål i sit brev af 8. juni 
2006 til Europa-Parlamentet kan Kommissionen bekræfte følgende.

12. I spørgsmålet under punkt A. i afsnittet med overskriften "Til Europa-
Kommissionen" i det pågældende brev beder HAAMI Europa-Kommissionen forklare, 
hvorfor den ikke, jf. EF-traktatens artikel 226, har lagt pres på Grækenland, hvis 
kompetente myndigheder, skønt de siden 2003 har haft kendskab til de pågældende 
forhold, endnu ikke har påvist overtrædelsen af konkurrencereglerne inden for 
sektoren for bildistribution. I den forbindelse oplyser Europa-Kommissionen, at EF-
traktatens artikel 226 ikke kan gøres gældende i dette tilfælde, fordi artiklen vedrører 
situationer, hvor en medlemsstat ikke har overholdt en af de forpligtelser, der påhviler 
den i henhold til denne traktat. I den pågældende sag har andrageren ikke oplyst et 
eneste forhold, der kan påvise en adfærd fra den græske konkurrencemyndigheds side, 
som kan betegnes som systematisk og muligvis skadelig for den effektive virkning af 
Fællesskabets konkurrenceregler og dermed kan henledes til den græske stats ansvar.

Kommissionen ønsker ligeledes at minde om, at med ovennævnte forordning 1/2003 
blev der indført en ordning med parallel kompetence i forbindelse med anvendelsen af 
Fællesskabets konkurrenceregler1. Dette system har til formål at sikre en effektiv 
arbejdsdeling mellem de myndigheder, der udgør det "europæiske 
konkurrencenetværk", det vil sige Europa-Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder2. I den forbindelse bevarer de enkelte deltagere i det 
europæiske konkurrencenetværk "skønsmæssige beføjelser til at afgøre, om de vil 
undersøge en sag eller ej"3. Det betyder, at Kommissionen ikke er i besiddelse af 
retsmidler, der gør den i stand til at gribe ind over for en national 
konkurrencemyndighed og tvinge denne til at undersøge en given sag.

Under alle omstændigheder ser det i denne sag ud til, at den nationale 
konkurrencemyndighed faktisk har vedtaget undersøgelsesforanstaltninger, og at den 
generelt har vedtaget de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre 
overholdelsen af konkurrencereglerne inden for sektoren for bildistribution.
Andragerens påstand om passivitet fra den græske konkurrencemyndigheds side synes 
derfor at være ubegrundet.

13. I spørgsmålet under punkt B i afsnittet med overskriften "Til Europa-
Kommissionen" i det pågældende brev beder HAAMI Europa-Kommissionen forklare, 

                                               
1 Se artikel 11-13 og 16 i forordningen.
2 Punkt 1-4 i ovennævnte meddelelse, fodnote 7.
3 Punkt 5 i ovennævnte meddelelse, fodnote 7.



Ekstern oversættelse

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

DA

hvorfor den endnu ikke har besluttet at ophæve de aftaler, der er indgået i bilsektoren i 
Grækenland, og som er i strid med EF-traktatens artikel 81 og 82 og forordning EF 
1400/2002. I den forbindelse minder Kommissionen om, at den i marts 2007 overdrog 
den klage, som HAAMI havde indbragt for den i december 2006, til den græske 
konkurrencemyndighed (se ovenfor under afsnit 8), og at den græske 
konkurrencemyndighed i maj 2007 vedtog undersøgelsesforanstaltninger i den 
pågældende sag (se ovenfor under afsnit 9). Under hensyntagen til de oplysninger, 
som den græske konkurrencemyndighed har indgivet i forbindelse med undersøgelsen 
af denne sag, undersøger Kommissionen i øjeblikket, hvordan den skal følge op på den 
klage, som HAAMI indbragte for den i december 2006.

IV. KONKLUSION

14. Som angivet ovenfor under afsnit 8 videregav Kommissionen oplysningerne i 
HAAMI's klage til den græske konkurrencemyndighed i overensstemmelse med 
artikel 12 i forordning1/2003, og i betragtning af at denne myndighed ville have gode 
forudsætninger for at behandle denne klage, opfordrede Kommissionen den til at 
bekræfte sin interesse i at undersøge sagens grundlag.

15. Den græske konkurrencemyndighed er i øjeblikket i gang med aktivt at behandle 
den klage fra HAAMI, som Kommissionen overdrog til myndigheden (se ovenfor 
under afsnit 9).

16. Hvad angår sektoren for bildistribution i Grækenland generelt, ønsker 
Kommissionen desuden at understrege, at i forlængelse af en regelmæssig kontakt 
mellem Kommissionens tjenestegrene og den græske konkurrencemyndigheds 
tjenestegrene har myndigheden reelt iværksat tiltag på grundlag af Fællesskabets 
konkurrenceregler i forbindelse med påstået konkurrenceforvridende adfærd inden for 
bilsektoren i Grækenland. Disse tiltag har indtil videre ført til en beslutning om forbud 
og et forslag til beslutning om fastslåelse af overtrædelser inden for den pågældende 
sektor.

17. Af ovennævnte årsager vurderer Kommissionen afslutningsvis ikke, at andragerens 
anmodninger af henholdsvis 8. juni 2006 og 20. februar 2007 kan godkendes."
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