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Tárgy:E. S. görög állampolgár által a „Gépjármű-kereskedők és -importőrök Hellén 
Szövetsége” nevében benyújtott 0686/2006 sz. petíció az EU versenyjogának 
Görögország általi állítólagos be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a fent említett szövetség nevében tiltakozik az EU versenyjogának a 
görög hatóságok általi állítólagos be nem tartása ellen, különös tekintettel az EK-Szerződés 
81. és 82. cikkére (vállalkozásokra vonatkozó szabályok), valamint a Szerződés 81. cikke (3) 
bekezdésének a gépjárműágazat-beli vertikális megállapodások és összehangolt gyakorlatok 
egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2002. július 31-i 1400/2002/EK bizottsági 
rendeletre. Mivel ez komoly nehézségeket okozott a szövetség több tagja számára, és 
általában véve a gépjárműágazatban, a petíció benyújtója felsorol egy sor közvetlen kérdést, 
amelyeket a Bizottság és az Európai Ombudsman számára kívánt feltenni, akikhez 
mindezidáig hiába fordult. Most az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2007. január 23-án. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. szeptember 21-én érkezett válasz

I. A PANASZ
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1. A petíció benyújtója a Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers
(HAAMI) vezérigazgatója, mely egyesület összefogja a különféle autótípusok 
hivatalos importőreivel és forgalmazóival együttműködő görögországi 
márkakereskedőket.

2. Az Európai Parlamenthez 2006. június 8-án benyújtott petíciójában a HAAMI jelzi, 
hogy már több ízben panasszal fordult a görög hatóságokhoz, azzal érvelve, hogy 
egyes görögországi hivatalos autóimportőrök és -forgalmazók megsértik a közösségi 
jogot, nevezetesen a Szerződés 81. és 82. cikkét és az 1400/2002/EK rendeletet. A 
petíció benyújtója szerint e panaszokat a Görög Versenybizottsághoz és a görög 
kormányhoz (a Fejlesztési Minisztériumhoz) nyújtották be.

3. Ezenkívül a HAAMI 2006. december 21-én panasszal fordult az Európai 
Bizottsághoz. E panaszában a petíció benyújtója nevezetesen azt veti a 
Bizottságszemére, hogy nem gyakorolt nyomást Görögországra az európai versenyjogi 
szabályok megsértésének megállapítása érdekében. A HAAMI szerint az említett 
állam hatóságai – bár 2003 óta tudomásuk volt a szóban forgó szabályok többszörös 
megsértéséről – semmiféle ide vonatkozó fellépésre nem szánták rá magukat. A 
petíció benyújtója azt is kifejti, hogy az előbbiek miatt a Bizottságnak közbe kellene 
lépnie annak érdekében, hogy a görög hatóságok tétlensége megszűnjön, vagy el 
kellene fogadnia az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy véget érjen a közösségi 
versenyjogi szabályok feltételezett megsértése.

4. Ezenkívül a petíció benyújtója emlékeztet arra, hogy 2005 júniusában felhívta az 
Európai Ombudsman figyelmét is az általa a nemzeti hatóságoknak és az Európai 
Bizottságnak már bejelentett tényekre.

5. 2007. február 20-án a petíció benyújtója kiegészítő levelet intézett az Európai 
Parlamenthez, amelyben közölte, hogy a 2007 februárjában sorra került találkozókon 
kapcsolatba lépett a görög versenyügyi hatóság képviselőivel, s mivel a találkozók 
nem hoztak eredményt, ugyanazon a napon levelet küldött a görög Fejlesztési 
Minisztériumnak, mely levél másolatát csatolja a kiegészítő levélhez. A petíció 
benyújtója az utóbbi levélben ugyanazon érveket sorolja fel, mint amelyeket a görög 
versenyügyi hatósághoz és az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszaiban kifejtett 
(lásd lentebb a 8. és 9. pontot).

II. A HÁTTÉR

6. A Bizottság megerősíti, hogy 2004 decemberében már értesült bizonyos olyan 
kereskedelmi gyakorlatokról, amelyeket a HAAMI nagy általánosságban a 
görögországi gépjármű-importőröknek tulajdonított. Abban az időben a HAAMI azt is 
jelezte, hogy a közösségi versenyügyi szabályok feltételezett megsértése tárgyában a 
Görög Versenybizottsághoz is panasszal fordult, amelyben ugyanazon tényeket 
sorakoztatta fel, mint az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszában.

A Bizottság 2005 februárjában válaszolt a HAAMI-nak, azt közölve, hogy az általa 
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2004. decemberben ismertetett tények az 1/2003/EK tanácsi rendelet1 és a 
773/2004/EK bizottsági rendelet2 értelmében formálisan nem tekinthetők panasznak, 
mivel a közölt információk nem tesznek eleget a két rendelet által megkövetelt formai 
és tartalmi követelményeknek.

A Bizottság hozzátette, hogy a HAAMI által szolgáltatott tények előzetes vizsgálata 
alapján kitűnt, hogy a felhozott tényekhez még bizonyítás esetén sem fűződik 
elégséges közösségi érdek, mivel csupán a görög piacra korlátozódnak és más 
tagállamokban nem járnak jelentős hatással.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a megszilárdult közösségi
jogalkalmazás szerint a Bizottság nem köteles eljárást indítani minden egyes 
alkalommal, amint panasz érkezik hozzá3. E jogalkalmazás szerint a Bizottság jogosan 
sorolhatja fontossági sorrendbe a vizsgálandó ügyeket4, a fontossági sorrend 
megállapításához pedig a közösségi érdeket veszi alapul5. Az utóbbi figyelembe 
vételéhez a Bizottságnak mérlegelnie kell az adott eset körülményeit, nevezetesen a 
hivatkozott jogsértés jelentőségét a közös piac működése szempontjából, a jogsértés 
megállapíthatóságának valószínűségét és a vizsgálathoz szükséges intézkedések 
kiterjedtségét6.

7. A HAAMI 2006. december 21-én formailag is érvényes panaszt nyújtott be a 
Bizottsághoz egyes görögországi gépjármű-importőrök kereskedelmi gyakorlata 
kapcsán.

A HAAMI lényegében újfent azt kérte a Bizottságtól, hogy a görög versenyügyi 
hatóságot kötelezze az említett gyakorlatra vonatkozó eljárás lefolytatására, vagy –
alternatívaképpen – maga fogadja el a szükséges intézkedéseket a közösségi 
versenyügyi jogszabályok megsértésének megállapítása céljából.

A Bizottság szervei a HAAMI képviselőit 2007 januárjában felhívták a panasz 
tárgyának és az annak megalapozottságát bizonyító tényeknek a pontosítására. A 
HAAMI erre a felhívásra nem adott választ.

                                               
1 A Tanács 2002. december 16-i 1/2003/EK rendelete a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott 

versenyszabályok végrehajtásáról, HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

2  A Bizottság 2004. április 7-i 773/2004/EK rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján 
folytatott eljárásokról, HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

3 TPI Automec Srl kontra Bizottság ügyben született ítélet (EBHT T-24/90). 1992, II-2223. o., indokolás 74. és 
76. pontja.

4 Ítélet az Automec-ügyben, uo., indokolás 77. pontja.

5 Ítélet az Automec-ügyben, uo., indokolás 85. pontja.

6 Ítélet az Automec-ügyben, uo., indokolás 86. pontja.
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8. 2007. március 8-án a Bizottság szervei felvették a kapcsolatot a görög versenyügyi 
hatósággal és felkérték a panasz saját hatáskörben történő elbírálására, a versenyügyi 
hatóságok hálózatán belüli együttműködésről szóló bizottsági közleménynek 
megfelelően1. A HAAMI panaszának kivizsgálása ugyanis a görög versenyügyi 
hatóságra tartozik. Ennek oka, hogy a vitatott megállapodások csupán Görögország 
területén járhatnak lényegi, valóságos vagy előrelátható hatásokkal, hiszen a panasz 
benyújtója nem közölt olyan tényeket, amelyek alapján feltételezhető volna, hogy 
hasonló megállapodások vannak érvényben más tagállamok piacain is. Ezenkívül a 
görög hatóságnak módja van a szükséges bizonyítékok beszerzésére, és adott esetben 
arra is, hogy hatékonyan véget vessen a feltételezett jogsértésnek2.

9. 2007. május 10-én a görög Versenyügyi Bizottság levelet küldött a HAAMI-nak, 
amelyben elemezte az ügy alapvető jellegzetességeit, és kérte az egyesületet, hogy 
bocsásson rendelkezésére egyéb olyan információkat, amelyek alapján a panasz 
mélyrehatóbban értékelhető. Hangsúlyozni kell azt, hogy a görög versenyügyi hatóság 
fent említett levelében a HAAMI 2006. decemberi – az Európai Bizottsághoz intézett 
– levelében felvetett valamennyi kérdéssel foglalkozott. A hatóság ugyanis 
megvizsgálta, hogy a görögországi importőrök/nagykereskedők és a márkakereskedők 
között kötött gépjármű-értékesítési szerződések következő vetületei összeférnek-e 
egyrészt a közösségi, másrészt pedig a nemzeti versenyjoggal: a) a márkakereskedő 
kötelezettsége arra, hogy az importőrnek lehetővé teszi a vásárlóira vonatkozó 
kereskedelmi szerződésekhez és más adatokhoz való hozzáférést; b) a márkakereskedő 
kötelezettsége arra, hogy teljesíti az importőr által megállapított értékesítési 
célkitűzéseket; c) a márkakereskedő nem ellenőrizheti, hogy a gépjárművek szelektív 
forgalmazói hálózatába való bekerülés objektív kritériumok alapján történik-e; d) 
olyan kikötések hiánya, amelyek az importőr számára kötelezővé teszik a 
kiskereskedőknek szállítandó gépjárművek adott határidőre történő leszállítását; e) 
olyan kikötések hiánya, amelyek meghatároznák az importőr által teljesítendő 
„kompenzációkat” szerződéses kötelezettségei nem-teljesítése esetére; f) olyan 
kikötések hiánya, amelyek meghatároznák a követendő eljárást azokban az esetekben, 
amikor a szerződés feltételeinek betartását illető jogviták megoldására döntőbíróságot 
kérnek fel; g) a gépjármű-kiskereskedő kötelezettsége arra, hogy a nagykereskedő által 
megjelölt vállalatokhoz fordul a gépjármű-értékesítéshez fűződő szolgáltatások 
nyújtása érdekében; h) a márkakereskedő arra vonatkozó kötelezettsége, hogy olyan 
kereskedelmi gyakorlatot folytat, amely adókedvezmények elvesztésével jár.

Az előbbiek alapján valószínűsíthető, hogy a görög versenyügyi hatóság jelenleg 
aktívan vizsgálja a HAAMI panaszában szereplő tényeket, amelyeket a Bizottság ez 
év március 8-án továbbított számára.

10. A görög versenyügyi hatóság állítólagos, a görögországi gépjárműágazatra 
vonatkozó általános tétlenségével kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság 
2005 óta több alkalommal is kapcsolatba lépett a hatósággal, s ennek kapcsán 

                                               
1 HL C 101., 2004.4.27., 43. o.

2 Lásd az említett bizottsági közlemény 8. és 9. pontját.
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kiviláglott, hogy a hatóság időközben több ügyben is vizsgálatot indított a közösségi 
versenyszabályoknak a görögországi gépjármű-forgalmazásban történő alkalmazása 
kérdésében. A görög versenyügyi hatóság kivételesen elfogadta az alábbiakat:

- 2006. márciusban az EK-Szerződés 81. cikkére alapozva határozatban tiltotta 
meg, hogy a MAVA – a Renault kizárólagos görögországi forgalmazója – továbbra is 
közvetlenül vagy közvetve megállapítsa a Renault gépjárművek kiskereskedelmi árát;

- 2007 áprilisában közleménytervezetet fogadott el az arra vonatkozó 
panaszokkal kapcsolatban, hogy a Hyundai kiskereskedelmi árrendszert állapított meg 
a gépjárművei javítására és szervizelésére.

III. A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN

11. A fentiek alapján a Bizottság a következőket állapítja meg válaszként a HAAMI 
Európai Parlamenthez intézett 2006. június 8-i levelében megfogalmazott kérdésekre:

12. Az említett levél „Az Európai Bizottsághoz” című bekezdésének A. pontjában 
megfogalmazott kérdésben a HAAMI azt kérdezi az Európai Bizottságtól, hogy miért 
nem gyakorolt nyomást a Szerződés 226. cikke alapján Görögországra, amelynek 
illetékes hatóságai – bár 2003 óta tisztában voltak a helyzettel – még mindig nem 
állapították meg a gépjármű-értékesítési ágazatban a versenyszabályok megsértését. E 
tekintetben a Bizottság jelzi, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 226. 
cikke jelen esetben nem szolgálhat hivatkozásként, mivel azokra a helyzetekre 
vonatkozik, amelyekben valamely tagállam nem teljesítette az említett Szerződés által 
rá háruló valamely kötelezettségét. Márpedig jelen esetben a petíció benyújtója nem 
szolgáltatott semmiféle olyan információt, amely alapján a görög versenyügyi 
hatóságnak felróható lenne olyan rendszeres és a Közösség versenyügyi szabályainak 
sérelmével járó magatartás, amely alapján felmerülne a görög állam felelőssége.

A Bizottság arra is fel kívánja hívni a figyelmet, hogy az említett 1/2003/EK rendelet a 
közösségi versenyügyi szabályok végrehajtására párhuzamos illetékességi rendszert 
vezetett be1. Ennek a rendszernek az a célja, hogy az „Európai Versenyügyi Hálózat” 
révén biztosítsa az abban részt vevő hatóságok – vegyis az Európai Bizottság és a 
nemzeti versenyügyi hatóságok – közötti hatékony munkamegosztást2. Ennek 
megfelelően az Európai Versenyügyi Hálózat valamennyi tagja „kizárólagosan saját 
hatáskörben dönti el, hogy valamely ügyben vizsgálatot indít-e vagy nem”3. Ebből 
következik, hogy a Bizottság nem rendelkezik azokkal a jogi eszközökkel, amelyek 

                                               
1  Lásd a rendelet 11–13. és 16. cikkét.

2  Az említett bizottsági közlemény 1–4. pontja, 7. lábjegyzet.

3  Az említett bizottsági közlemény 5. pontja, 7. lábjegyzet.
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birtokában felléphetne valamely nemzeti versenyügyi hatóság ellen és azt egy adott 
ügyben vizsgálat lefolytatására kötelezhetné.

Mindenesetre az nyilvánvaló, hogy az említett esetben a nemzeti versenyügyi hatóság 
tényleges intézkedéseket hozott a vizsgálat érdekében, valamint általánosan véve 
elfogadta a versenyügyi szabályok gépjármű-értékesítés területén történő betartásának 
biztosításához szükséges intézkedéseket. Ezért a petíció benyújtójának a görög 
versenyügyi hatóság állítólagos tétlenségére vonatkozó utalása nem tűnik 
megalapozottnak.

13. Az említett levél „Az Európai Bizottsághoz” című bekezdésének B. pontjában 
megfogalmazott kérdésben a HAAMI azt kérdezi az Európai Bizottságtól, hogy miért 
nem határozott mindmáig a görögországi gépjármű-ágazatban kötött, a Szerződés 81. 
és 82. cikkével, valamint az 1400/2002/EK rendelettel ellentétes megállapodások 
felbontásáról. E tekintetben a Bizottság emlékeztet arra, hogy a HAAMI-tól hozzá 
2006. decemberben beérkezett panaszt 2007 márciusában továbbította a görög 
versenyügyi hatóságnak (lásd fentebb a 8. pontot), a görög versenyügyi hatóság pedig 
2007 májusában intézkedéseket hozott a szóban forgó ügy kivizsgálása céljából (lásd 
fentebb a 9. pontot). A görög versenyügyi hatóság által az ügy kivizsgálásával 
kapcsolatosan szolgáltatott információk alapján a Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy a 
HAAMI által hozzá 2006 decemberében benyújtott panasz kapcsán milyen további 
lépéseket tehet.

IV. KÖVETKEZTETÉS

14. Amint azt a fentebb található 8. pontban már leírtuk, a Bizottság a HAAMI 
panaszában közölt információkat az 1/2003/EK rendelet 12. cikkének megfelelően 
továbbította a görög versenyügyi hatóságnak, amelyet – mint a panasz ügyében 
illetékes hatóságot – felkért arra is, hogy igazolja az ügy hátterének kivizsgálásában 
való érdekeltségét.

15. A görög versenyügyi hatóság jelenleg aktívan tanulmányozza a HAAMI panaszát, 
melyet a Bizottság közvetítésével kapott meg (lásd fentebb a 9. pontot).

16. Ezenkívül, általában véve a görögországi gépjármű-értékesítési ágazatra 
vonatkozóan a Bizottság  hangsúlyozni kívánja, hogy saját és a görög versenyügyi 
hatóság szervei közötti rendszeres kapcsolat eredményeképpen az utóbbiak a 
közösségi versenyügyi szabályok alapján tényleges lépéseket tesznek a görögországi 
gépjármű-értékesítési ágazatban tapasztalható feltételezett versenyellenes 
magatartások ellen. Ezeknek a lépéseknek az eredménye eddig egy tiltásról született 
határozat, és egy szabálysértést megállapító határozat tervezete az érintett ágazatban.

17. Következésképpen a fentebb ismertetett okok alapján a Bizottság álláspontja az, 
hogy a petíció benyújtója által 2006. június 8-án és 2007. február 20-án benyújtott 
kérelmek nem megalapozottak.
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