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Vetoomusvaliokunta
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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 686/2006, E.S., Kreikan kansalainen, (Hellenic Association of 
Automobile Merchants & Importers -yhdistyksen puolesta,) väitetystä EU:n 
kilpailulainsäädännön noudattamatta jättämisestä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa edellä mainitun yhdistyksen puolesta, että Kreikan 
toimivaltaiset viranomaiset eivät pane täytäntöön EU:n kilpailulainsäädäntöä. Hän viittaa 
erityisesti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaan (yrityksiin 
sovellettavat säännöt) ja perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta 
vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 
moottoriajoneuvoalalla 31. heinäkuuta 2002 annettuun komission asetukseen 
(EY) N:o 1400/2002. Tilanteella on ollut erityisen haitallisia vaikutuksia yhdistyksen jäsenille 
ja moottoriajoneuvoalalle yleensä. Niinpä vetoomuksen esittäjä luettelee joukon Euroopan 
komissiolle ja Euroopan oikeusasiamiehelle tuloksetta esittämiään suoria kysymyksiä ja 
pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. tammikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. syyskuuta 2007

I. KANNE

1. Vetoomuksen esittäjä toimii johtajana (general manager) Hellenic Association of 
Automobile Merchants & Importers –yhdistyksessä (HAAMI), joka kokoaa yhteen eri 
ajoneuvomerkkien virallisten maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa yhteistyössä 
toimivat Kreikan autokauppiaat.
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2. HAAMI-yhdistys ilmoittaa Euroopan parlamentille 8. kesäkuuta 2006 esittämässään 
vetoomuksessa jättäneensä Kreikan viranomaisille useita kanteita, joiden mukaan 
Kreikassa tietyt autojen viralliset maahantuojat ja jälleenmyyjät rikkovat yhteisön 
oikeutta erityisesti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan ja asetuksen 
(EY) N:o 1400/2002 osalta. Vetoomuksen esittäjän mukaan kyseiset kanteet on 
esitetty kilpailuasioista Kreikassa vastaavalle komitealle ja Kreikan hallitukselle 
(kehitysministeriölle).

3. Lisäksi HAAMI-yhdistys on jättänyt Euroopan komissiolle kanteen 
21. joulukuuta 2006. Kyseisessä kanteessa vetoomuksen esittäjä moittii erityisesti 
komissiota siitä, ettei se ole painostanut Kreikkaa toteamaan EU:n kilpailusäännösten 
rikkomista. HAAMI-yhdistyksen mukaan Kreikan viranomaisille on vuodesta 2003 
lähtien tiedotettu useista rikkomuksista kyseisiä sääntöjä vastaan, mutta ne eivät ole 
ryhtyneet asiassa minkäänlaisiin toimiin. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että edellä 
mainitut seikat huomioon ottaen Euroopan komission olisi puututtava asiaan, jotta 
Kreikan viranomaisten toimimatta jättäminen saataisiin loppumaan tai tarvittavat 
toimet hyväksyttäisiin Kreikan väitetyn kilpailusääntöjen rikkomisen lopettamiseksi.

4. Vetoomuksen esittäjä muistuttaa lisäksi, että hän on kesäkuussa 2005 kiinnittänyt 
Euroopan oikeusasiamiehen huomion kansallisille viranomaisille ja Euroopan 
komissiolle jo ilmoitettuihin seikkoihin.

5. Vetoomuksen esittäjä on välittänyt Euroopan parlamentille 20. helmikuuta 2007 
lisäkirjeen, jossa hän ilmoittaa tavanneensa Kreikan kilpailuviranomaisen edustajia 
helmikuussa 2007 järjestetyissä tapaamisissa ja olevansa tyytymätön kyseisten 
tapaamisten tulokseen. Sen seurauksena hän kirjoitti samana päivänä Kreikan 
kehitysministerille kirjeen, jonka jäljennös on liitetty mainittuun lisäkirjeeseen.
Viimeksi mainitussa kirjeessä vetoomuksen esittäjä tuo esiin samat argumentit kuin 
Kreikan kilpailuviranomaisille ja Euroopan komissiolle jättämissään kanteissa (katso 8 
ja 9 kohdat alla). 

II. TAUSTA

6. Komissio vahvistaa, että sille on tiedotettu jo joulukuussa 2004 tietyistä 
kauppakäytännöistä, jotka HAAMI-yhdistys katsoo yleisesti ottaen koskevan kaikkia 
autojen maahantuojia Kreikassa. Tuolloin HAAMI-yhdistys ilmoitti myös, että se oli 
esittänyt Kreikan kilpailuviranomaiselle kanteen samoista asioista kuin Euroopan 
komissiolle. Kyseinen kanne perustuu väitettyyn yhteisön kilpailusääntöjen 
rikkomiseen.

Komissio vastasi HAAMI-yhdistykselle helmikuussa 2005 ja ilmoitti, ettei 
yhdistyksen joulukuussa 2004 toimittamia tietoja voinut pitää virallisina kanteina 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/20031 ja komission asetuksessa 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 

artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta, EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1.
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(EY) N:o 773/20041 tarkoitetulla tavalla, koska tiedot eivät vastaa kyseisissä 
asetuksissa asetettuja muodollisia ja sisällöllisiä vaatimuksia. 

Komissio lisäsi, että HAAMI-yhdistyksen tarjoamien tietojen alustavan tarkastelun 
jälkeen vaikutti siltä, että esitetyt seikat pystyttiin kyllä näyttämään toteen, mutta ne 
eivät edusta riittävän tärkeää yhteisön etua, koska ne rajoittuvat ainoastaan Kreikan 
markkinoille eikä niillä ole merkittäviä vaikutuksia muissa jäsenvaltioissa. 

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä ei velvoiteta käynnistämään tutkimuksia 
joka kerta, kun sen tietoon on tullut kantelu2. Tämän oikeuskäytännön mukaan 
komissiolla on oikeus asettaa tärkeysjärjestykseen sen tietoon saatetut asiat3 ja 
määrittäessään tätä tärkeysjärjestystä komissiolla on oikeus viitata yhteisön etuun4. 
Sitä arvioidessaan komission on otettava huomioon yksittäistapauksen olosuhteet ja 
erityisesti väitetyn kilpailusääntöjen rikkomisen merkitys yhteismarkkinoiden 
toiminnan kannalta sekä se, millä todennäköisyydellä kilpailusääntöjen rikkomisesta 
saadaan hankittua näyttöä ja miten laajoja tarpeelliset tutkimukset olisivat5.

7. HAAMI-yhdistys esitti 21. joulukuuta 2006 komissiolle virallisen kantelun 
kauppakäytännöistä, joita tietyt autojen maahantuojat Kreikassa harjoittavat. 

Olennaisilta osin kyse on siitä, että HAAMI-yhdistys on pyytänyt uudelleen 
komissiota velvoittamaan Kreikan kilpailuviranomaista käynnistämään menettelyn 
kyseisiä käytäntöjä vastaan tai vaihtoehtoisesti hyväksymään itse toimia, jotka ovat 
tarpeen sen toteamiseksi, että yhteisön kilpailusääntöjä on rikottu.

Komission yksiköt kutsuivat HAAMI-yhdistyksen edustajia selvittämään 
tammikuussa 2007 kantelun aihetta ja argumentteja sen perustelemiseksi. HAAMI-
yhdistys ei ryhtynyt toimiin kutsun johdosta.

8. Komission yksiköt ottivat 8. maaliskuuta 2007 yhteyttä Kreikan kilpailuviranomaiseen 
ja kehottivat sitä harkitsemaan mahdollisuutta käsitellä itse kannetta yhteistyöstä 
kilpailuviranomaisten verkostossa annetun komission tiedonannon mukaisesti6. 
Kreikan kilpailuviranomainen vaikuttaa olevan oikea taho käsittelemään HAAMI-
yhdistyksen kannetta, koska kiistanalaisilla sopimuksilla näyttää olevan merkittäviä, 
tosiasiallisia tai ennakoitavia vaikutuksia ainoastaan Kreikan alueella. Vetoomuksen 
esittäjä ei nimittäin ole onnistunut esittämään tietoja, jotka osoittavat vastaavien 
sopimusten olemassaolon muiden jäsenvaltioiden markkinoilla. Lisäksi Kreikan 
viranomainen pystyy kokoamaan vaadittavat todisteet ja tarvittaessa lopettamaan 
oletetun rikkomisen kokonaan7.

                                               
1  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 

82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta , EYVL L 123, 27.4.2004, s. 18.
2 Tuomio asiassa TPI Automec Srl vastaan komissio, asia T-24/90, kok. 1992, s. II-2223, perusteet 74 ja 76.
3 Edellä esitetty tuomio asiassa Automec, peruste 77.
4 Edellä esitetty tuomio asiassa Automec, peruste  85.
5 Edellä esitetty tuomio asiassa Automec, peruste  86.
6 EUVL C 101, 27.4.2004, s. 43.
7 Katso edellä mainitun tiedonannon 8 ja 9 kohdat.
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9. Kreikan kilpailuviranomainen lähetti 10. toukokuuta 2007 HAAMI-yhdistykselle 
kirjeen, jossa se esitti ensimmäisen arvion asian taustalla olevista näkökohdista ja 
pyysi kyseistä yhdistystä toimittamaan muita tietoja, jotta voitaisiin paremmin 
arvioida kantelun oikeutusta. On syytä korostaa, että Kreikan kilpailuviranomainen 
käsitteli edellä mainitussa kirjeessään kaikkia kysymyksiä, jotka HAAMI-yhdistys toi 
esille joulukuussa 2006 komissiolle esittämässään kanteessa. Kyseinen viranomainen 
on tarkastellut toisaalta maahantuojien/tukkukauppiaiden ja toisaalta autokauppiaiden 
välillä Kreikassa tehtyjen moottoriajoneuvojen jakelusopimusten yhteensopivuutta 
sekä yhteisön tason että kansallisen tason kilpailulainsäädännön kanssa seuraavien 
näkökohtien osalta: a) autokauppiaan velvollisuus antaa maahantuojalle mahdollisuus 
tutustua kaupallisiin asiakirjoihin ja muihin ostajia koskeviin tietoihin; b) 
autokauppiaan velvollisuus saavuttaa maahantuojan asettamat myyntitavoitteet; c) 
autokauppiaalta puuttuva mahdollisuus tarkistaa valikoituun autojen jakeluverkkoon 
pääsyä koskevien perusteiden objektiivisuus; d) sellaisten lausekkeiden puute, joissa 
vahvistetaan määräaika, jonka kuluessa maahantuoja on viimeistään velvollinen 
toimittamaan autot vähittäismyyjälle; e) sellaisten lausekkeiden puute, joissa 
määritellään maahantuojalle maksettavat korvaukset siinä tapauksessa, että tämä on 
laiminlyönyt sopimussuhteiset velvoitteensa; f) sellaisten lausekkeiden puute, joissa 
määrätään sovellettavan menettelyn yksityiskohdista käytettäessä välimiestä 
sovittelemaan osapuolten välisiä sopimusvelvoitteiden noudattamista koskevia riitoja; 
g) vähittäismyyjien velvollisuus kääntyä tukkukauppiaiden osoittamien yritysten 
puoleen autojen myyntiin liittyvien palvelujen tarjoamiseksi; h) autokauppiaan 
velvoitteet toteuttaa veroetuuksien menettämiseen johtavia kauppakäytäntöjä.

Edellä todetun perusteella näyttää siltä, että Kreikan kilpailuviranomainen tutkii 
parhaillaan aktiivisesti tietoja, jotka sisältyvät komission sille 8. maaliskuuta 2007 
välittämään HAAMI-yhdistyksen esittämään kanteeseen. 

10. Mitä tulee Kreikan kilpailuviranomaisen väitettyyn toimimatta jättämiseen yleisemmin 
Kreikan moottoriajoneuvoteollisuuden alalla, on syytä korostaa, että vuodesta 2005 
lähtien komissio on ollut useamman kerran yhteydessä kyseiseen viranomaiseen. 
Yhteydenotoista on käynyt ilmi, että Kreikan kilpailuviranomainen on käynnistänyt 
tutkimuksia useissa asioissa, jotka liittyvät yhteisön kilpailusääntöjen soveltamiseen 
moottoriajoneuvojen kaupassa Kreikassa. Kreikan kilpailuviranomainen on tehnyt 
erityisesti:

maaliskuussa 2006 EY:n perustamissopimuksen 81 artiklaan perustuvan 
kieltopäätöksen kreikkalaista Renault’n valtuutettua jälleenmyyjää MAVAa 
vastaan sillä perusteella, että MAVA on suoraan tai epäsuoraan määrittänyt 
Renault-autojen jälleenmyyntihinnan;

huhtikuussa 2007 luonnoksen tiedonannoksi moitteista, jotka koskevat 
Hyundain omiin autoihinsa soveltamaa korjaus- ja huoltopalvelujen 
jälleenmyyntihintojen järjestelmää.



CM\687592FI.doc 5/7 PE 394.260v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

III. KOMISSION HUOMAUTUKSET VETOOMUKSESTA

11. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ja vastauksena HAAMI-yhdistyksen Euroopan 
parlamentille 8. kesäkuuta 2006 osoittamassaan kirjeessä esittämiin huomautuksiin 
komissio voi vahvistaa seuraavaa:

12. Edellä mainitussa kirjeessä kappaleen ”Euroopan komissiolle” A-kohdassa esitetyllä 
kysymyksellä HAAMI-yhdistys kysyy Euroopan komissiolta syytä siihen, miksi se ei 
ole EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti painostanut Kreikkaa, jonka 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole todenneet kilpailusääntöjen rikkomista 
moottoriajoneuvojen kaupassa Kreikassa, vaikka niille on tiedotettu vuodesta 2003 
lähtien kyseisistä seikoista. Tässä yhteydessä komissio huomauttaa, että Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 226 artiklaa ei voi soveltaa kyseisessä tapauksessa, 
koska se viittaa tilanteisiin, joissa jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä kyseisestä 
sopimuksesta johtuvat velvoitteensa. Tässä tapauksessa vetoomuksen esittäjä ei ole 
esittänyt tietoja, joiden perusteella voisi todeta Kreikan kilpailuviranomaisen johtajan 
toimineen systemaattisesti eikä tavalla, joka todennäköisesti haittaa yhteisön 
kilpailulainsäädännön hyödyllisiä vaikutuksia, mistä Kreikan valtio olisi vastuussa.

Komissio tahtoo myös muistuttaa, että edellä mainitulla asetuksella (EY) N:o 1/2003  
on perustettu rinnakkaisen toimivallan järjestelmä yhteisön sääntöjen 
täytäntöönpanemiseksi kilpailualalla1. Kyseisellä järjestelmällä pyritään takaamaan 
tehokas työnjako ”Euroopan kilpailuviranomaisten verkon” muodostamien 
viranomaisten eli Euroopan komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten välillä2. 
Tässä yhteydessä kullakin Euroopan kilpailuviranomaisten verkon jäsenellä ”on täysi 
harkintavalta asian tutkinnan käynnistämistä koskevassa päätöksessä”.3 Tästä seuraa, 
että komissiolla ei ole oikeudellisia keinoja, jotka mahdollistaisivat sen toimet 
kansallista kilpailuviranomaista vastaan sen velvoittamiseksi tutkimaan tiettyä asiaa. 

Joka tapauksessa näyttää siltä, että tässä tapauksessa kansallinen kilpailuviranomainen 
on tosiaankin ryhtynyt toimiin kyseisen asian tutkimiseksi ja että yleisemmin se on 
hyväksynyt tarvittavia toimia varmistaakseen kilpailusääntöjen noudattamisen 
moottoriajoneuvojen kaupassa. Näin ollen vetoomuksen esittäjän väite Kreikan 
kilpailuviranomaisen toimimatta jättämisestä ei vaikuta perustellulta.

13. Edellä mainitussa kirjeessä kappaleen ”Euroopan komissiolle” B-kohdassa esitetyllä 
kysymyksellä HAAMI-yhdistys tiedustelee Euroopan komissiolta syytä siihen, miksi 
se ei vielä päättänyt perua Kreikan moottoriajoneuvoalalla tehtyjä sopimuksia, jotka 
ovat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan sekä asetuksen 
(EY) N:o 1400/2002 vastaisia. Tässä yhteydessä komissio muistuttaa, että 
maaliskuussa 2007 se on välittänyt Kreikan kilpailuviranomaiselle HAAMI-
yhdistyksen joulukuussa 2006 jättämän kantelun (katso kohta 8 edellä) ja että Kreikan 
kilpailuviranomainen on käynnistänyt tutkimuksen kyseisessä asiassa (katso kohta 9 
edellä). Kreikan kilpailuviranomaisen toimittamat tiedot asiaa koskevista 

                                               
1  Katso asetuksen artiklat 11–13 ja 16.
2  Edellä mainitun tiedonannon 1–4 kohdat, alaviite 7.
3  Edellä mainitun tiedonannon 5 kohta, alaviite 7.
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tutkimuksista huomioon ottaen komissio pohtii parhaillaan, mihin toimiin se ryhtyy 
HAAMI-yhdistyksen joulukuussa 2006 sille jättämän kanteen seurauksena.
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IV. JOHTOPÄÄTÖS

14. Kuten edellä kohdassa 8 ilmoitetaan, komissio on ilmoittanut Kreikan 
kilpailuviranomaiselle HAAMI-yhdistyksen kanteluun sisältyvät tiedot asetuksen 
(EY) N:o 1/2003 12 artiklan mukaisesti ja se katsoo, että kyseinen viranomainen on 
oikea taho käsittelemään kantelua. Komissio on pyytänyt Kreikan 
kilpailuviranomaista vahvistamaan kiinnostuksensa asian perustan selvittämiseen.

15. Tällä hetkellä Kreikan kilpailuviranomainen käsittelee aktiivisesti komission sille 
välittämää HAAMI-yhdistyksen kannetta (katso kohta 9 edellä).

16. Lisäksi, mitä tulee moottoriajoneuvojen kauppaan Kreikassa, komissio haluaisi 
korostaa, että komission yksiköiden ja Kreikan kilpailuviranomaisen säännöllisen 
yhteydenpidon seurauksena kyseinen viranomainen on todellakin ryhtynyt yhteisön 
kilpailusääntöihin perustuviin toimiin Kreikan moottoriajoneuvoalan väitettyjen 
kilpailunvastaisten käytäntöjen johdosta. Kyseiset toimet ovat tähän saakka johtaneet 
kieltopäätökseen ja ehdotukseen päätökseksi rikkomisen toteamisesta kyseisellä alalla. 

17. Johtopäätöksenä komissio katsoo edellä esitetyistä syistä, että vetoomuksen esittäjän 
8. kesäkuuta 2006 ja 20. helmikuuta 2007 esittämiä pyyntöjä ei voida ottaa huomioon. 
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