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Betreft: Verzoekschrift 686/2006 ingediend door E.S. (Griekse nationaliteit), 
namens de ‘Griekse Vereniging van Autohandelaren & Auto-importeurs’, 
over vermeende inbreuk van Griekenland op het EU-mededingingsrecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt namens bovengenoemde vereniging bezwaar tegen de vermeende niet-
naleving van de Griekse instanties van het EU-mededingingsrecht, en verwijst daarbij met 
name naar artikel 81 en artikel 82 van het EG-Verdrag (regels die van toepassing zijn op 
ondernemingen) en Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de Commissie van 31 juli 2002 
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op groepen verticale 
overeenkomsten en onderling afgestemde feitelĳke gedragingen in de motorvoertuigensector. 
Dit heeft een aantal leden van de vereniging, en de motorvoertuigensector in het algemeen, 
ernstig in de problemen gebracht. Indiener heeft een aantal vragen opgesteld die hij direct te 
berde wil brengen bij de Commissie en de Europese ombudsman, waarmee hij overigens 
tevergeefs getracht heeft contact te leggen. Indiener verzoekt om die reden om de tussenkomst 
van het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007
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I. DE KLACHT

1. Indiener is de general manager van de ‘Griekse Vereniging van Autohandelaren & 
Auto-importeurs’ (Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers, 
HAAMI), waarbij de concessiehouders van auto´s in Griekenland zijn aangesloten die 
samenwerken met de officiële importeurs-distributeurs van verschillende merken van 
autofabrikanten. 
2. In het verzoekschrift dat de HAAMI heeft ingediend bij het Europees Parlement op 
8 juni 2006, laat de associatie weten diverse klachten te hebben ingediend bij de 
Griekse autoriteiten, waarin ze overtredingen van het Gemeenschapsrecht onder de 
aandacht brengt, met name van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, alsmede van 
Verordening (EG) nr. 1400/2002, door enkele officiële importeurs-distributeurs in 
Griekenland. Volgens indiener zijn deze klachten respectievelijk bij de Griekse 
mededingingsautoriteit en bij de Griekse regering (ministerie van Ontwikkeling) 
ingediend.

3. Bovendien heeft de HAAMI op 21 december 2006 een klacht ingediend bij de 
Europese Commissie. Daarin verwijt indiener deze laatste geen druk te hebben 
uitgeoefend op Griekenland, teneinde het te dwingen vast te stellen dat de Europese 
mededingingsregels zijn overtreden. Hoewel de Griekse autoriteiten sinds 2003 op de 
hoogte zouden zijn geweest van het bestaan van overtredingen van deze regels, hebben 
zij volgens de HAAMI geen enkele actie ondernomen. Bovenstaande in aanmerking 
genomen, stelt indiener dat de Europese Commissie tussenbeide zou moeten komen 
om een einde te maken aan de passiviteit van de Griekse autoriteiten of maatregelen 
moet nemen om een einde te maken aan de vermeende overtreding van de 
communautaire mededingingsregels. 

4. Bovendien herinnert indiener eraan dat hij de feiten die reeds aan de kaak waren 
gesteld bij de landelijke autoriteiten en de Europese Commissie, in juni 2005 onder de 
aandacht van de Europese ombudsman heeft gebracht. 

5. Op 20 februari 2007 heeft indiener het Europees Parlement een aanvullende brief 
gezonden waarin hij meedeelt dat hij vertegenwoordigers van de Griekse 
mededingingsautoriteit tijdens bijeenkomsten in februari 2007 heeft ontmoet en dat 
hij, ontevreden met het resultaat van deze ontmoetingen, dezelfde dag een brief heeft 
geschreven aan de Griekse minister van Ontwikkeling, waarvan een kopie bij 
voornoemde aanvullende brief is gevoegd. In deze laatste brief heeft indiener dezelfde 
argumenten aangevoerd als hij heeft uiteengezet in de klachten die bij de Griekse 
autoriteiten en bij de Europese Commissie zijn ingediend (zie paragrafen 8 en 9 
hieronder). 

II. ACHTERGROND

6. De Commissie bevestigt dat ze al in december 2004 op de hoogte was gesteld van 
zekere handelspraktijken die de HAAMI in zeer algemene termen toeschreef aan de 
importeurs van motorvoertuigen in Griekenland. De HAAMI had destijds ook laten 
weten een klacht te hebben ingediend bij de Griekse mededingingsautoriteit, waarin 
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dezelfde feiten onder de aandacht zijn gebracht als aan de Europese Commissie, op 
grond van een vermeende schending van de communautaire mededingingsregels. 

De Commissie had de HAAMI in februari 2005 geantwoord dat de inlichtingen die 
deze laatste in december had verstrekt niet als formele klacht konden worden 
beschouwd, in de zin van de Verordening (EG) van de Raad nr. 1/20031 en van de 
Verordening (EG) van de Commissie nr. 773/20042 aangezien deze inlichtingen niet 
voldeden aan de formele en inhoudelijke eisen die in deze Verordeningen zijn gesteld. 

De Commissie had eraan toegevoegd dat op basis van een vooronderzoek naar de 
gegevens die door de HAAMI waren verstrekt, aan het licht was gekomen dat de 
feiten, zelfs indien bewezen, onvoldoende aan Gemeenschapsbelangen raken, 
aangezien ze beperkt zouden blijven tot de Griekse markt en geen duidelijke effecten 
zouden hebben in andere lidstaten. 

Wat dat betreft is het gepast eraan te herinneren dat uit vaste communautaire 
rechtspraak blijkt dat de Commissie niet verplicht is procedures in gang te zetten, elke 
keer als haar een klacht wordt voorgelegd3. Volgens deze rechtspraak is de Commissie 
gerechtigd verschillende prioriteiten te geven aan dossiers die haar worden 
voorgelegd4 en om deze prioriteit vast te stellen is het legitiem te verwijzen naar het 
Gemeenschapsbelang5. Om over dit laatste een goed oordeel te kunnen vormen, moet 
de Commissie rekening houden met de omstandigheden van een specifiek geval en, 
vooral, met de ernst van de overtreding die zou zijn begaan voor het functioneren van 
de gemeenschappelijke markt, van de kans een overtreding vast te stellen en van de 
reikwijdte van noodzakelijke onderzoeksmaatregelen.6.

7. Op 21 december 2006 heeft de HAAMI een formele klacht ingediend bij de 
Commissie over de handelspraktijken van zekere importeurs van motorvoertuigen in 
Griekenland. 

In wezen heeft de HAAMI de Commissie opnieuw gevraagd de Griekse 
mededingingsautoriteit te dwingen een procedure te volgen die op deze zelfde 
praktijken zijn gericht, of anders zelf noodzakelijke maatregelen te nemen met het oog 
op vaststelling van een overtreding van de communautaire mededingingsregels. 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de 

mededingingsregels van de artikelen 81 et 82 van het verdrag, PB L 1 van 4.1.2003, blz. 1.

2 Verordening (EG) nr. 773/2004 van de Commissie van 7 april 2004 betreffende procedures van de Commissie 
op grond van de artikelen 81 et 82 van het Verdrag, PB L 123 van 27.4.2004, blz. 18.

3 Arrest van het Gerecht van eerste aanleg Automec Srl tegen Commissie, zaak T-24/90, Aanbev. 1992, blz. II-
2223, overwegingen 74 et 76.

4 Automec-arrest, zie boven, overweging 77.

5 Automec-arrest, zie boven, overweging 85.

6 Automec-arrest, zie boven, overweging 86.
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De diensten van de Commissie hebben de vertegenwoordigers van de HAAMI 
verzocht om in januari 2007 de inhoud van de klacht en de argumenten toe te lichten 
waarmee kan worden aangetoond dat deze gegrond is. De HAAMI is niet op dit 
verzoek ingegaan.

8. Op 8 maart 2007 hebben de diensten van de Commissie contact opgenomen met de 
Griekse mededingingsautoriteit en haar verzocht de mogelijkheid te overwegen deze 
klacht zelf in behandeling te nemen, conform de mededeling van de Commissie 
betreffende de samenwerking binnen het netwerk van mededingingsautoriteiten.1. De 
Griekse mededingingsautoriteit lijkt ook een geschikte instantie om de klacht van de 
HAAMI te behandelen. Immers, van de betwiste overeenkomsten mag worden 
verondersteld dat zij enkel op Grieks grondgebied reële, te voorziene of reeds 
werkzame effecten hebben, aangezien de klager geen gegevens heeft verstrekt waaruit 
blijkt dat soortgelijke handelsovereenkomsten bestaan in andere lidstaten. Bovendien 
zou de Griekse autoriteit in staat zijn de benodigde bewijzen te verzamelen of, in 
voorkomende gevallen, op efficiënte wijze een einde te maken aan de gehele 
vermeende overtreding2.

9. Op 10 mei 2007 heeft de Griekse mededingingsautoriteit de HAAMI een brief 
gestuurd waarin zij een eerste evaluatie heeft verstrekt van de wezenlijke aspecten van 
de zaak en deze vereniging tevens heeft gevraagd andere nuttige gegevens te 
overleggen teneinde beter te kunnen beoordelen of de klacht gegrond is. Benadrukt 
mag worden dat alle vragen die de HAAMI heeft opgeworpen in de klacht die zij in 
december 2006 bij de Europese Commissie heeft voorgelegd, door de Griekse 
mededingingsautoriteit zijn behandeld in bovengenoemde brief. Deze autoriteit heeft 
namelijk onderzoek gedaan naar de verenigbaarheid, zowel met het 
Gemeenschapsrecht als met het nationale mededingingsrecht, van de volgende 
aspecten van de distributiecontracten van motorvoertuigen die in Griekenland zijn 
gesloten tussen importeurs/groothandelaren enerzijds en de concessiehouders 
anderzijds: a) de verplichting van de concessiehouder aan de importeur tot inzage van 
handelsdocumenten en van andere gegevens die betrekking hebben op zijn kopers; b) 
de verplichting van de concessiehouder verkoopdoelen die door de importeur zijn 
gesteld, te verwezenlijken; c) de onmogelijkheid voor de concessiehouder om het 
objectieve karakter van de toelatingscriteria tot het selectieve distributienetwerk van 
motorvoertuigen te verifiëren; d) de afwezigheid van bepalingen waarin de termijn is 
vastgesteld binnen welke de importeur verplicht is de motorvoertuigen te leveren aan 
de detaillist; e) de afwezigheid van bepalingen waarin de ‘compensaties’ die de 
importeur verschuldigd is in het geval hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, 
zijn vastgesteld; f) de afwezigheid van bepalingen waarin de details van de te volgen 
procedure zijn uitgewerkt, bij de inschakeling van arbitrage teneinde geschillen tussen 
partijen betreffende de naleving van contractuele bepalingen op te lossen; g) de 
verplichting van de detaillist zich te richten tot de bedrijven die de groothandelaar

                                               
1 PB C 101 van 27.4.2004, blz. 43.

2 Zie de punten 8 en 9 van de bovengenoemde mededeling.
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heeft aangewezen voor de levering van diensten die verband houden met de verkoop
van motorvoertuigen; h) de verplichting van de concessiehouder om een 
handelspraktijk door te voeren die het verlies van fiscaal voordeel inhoudt.

Op basis van het voorafgaande, lijkt de Griekse mededingingsautoriteit op dit moment 
actief bezig te zijn de gegevens te bestuderen die de HAAMI heeft voorgelegd in de 
klacht die de Commissie haar op 8 maart heeft doorgegeven.

10. Voor wat betreft de beweerde passiviteit van de Griekse mededingingsautoriteit 
aangaande de Griekse motorvoertuigensector in het algemeen, mag onder de aandacht 
worden gebracht dat de Commissie sinds 2005 verscheidene keren contact heeft gehad 
met deze laatste, waarbij bleek dat zij in de tussentijd onderzoeken was begonnen in 
het kader  van diverse zaken die verband houden met de toepassing van 
Gemeenschapsregels op het gebied van mededinging in de distributiesector van 
motorvoertuigen in Griekenland. De Griekse mededingingsautoriteit is in het 
bijzonder tot het volgende overgegaan:

- Een besluit, in maart 2006, tot een verbod gebaseerd op artikel 81 van het 
Verdrag, gericht tegen MAVA, de exclusieve distributeur van Renault in Griekenland, 
met als reden dat MAVA direct of indirect de wederverkoopprijs van Renault-auto’s 
heeft vastgelegd;

- een voorlichtingsproject betreffende de klachten over de vastlegging van een 
prijssysteem voor wederverkoop dat door Hyundai is aangewend voor reparatie- en 
onderhoudsdiensten voor zijn auto’s. 

III. COMMENTAREN VAN DE COMMISSIE OP DE PETITIE

11. Rekening houdende met het voorafgaande, in antwoord op de vragen die door de 
HAAMI zijn gesteld in haar brief van 8 juni 2006 aan het Europees Parlement, kan de 
Commissie het volgende vaststellen.

12. In punt A. van de paragraaf getiteld ´Aan de Europese Commissie´ van 
voornoemde brief, vraagt HAAMI de Europese Commissie waarom ze op grond van 
artikel 226 van het Verdrag geen druk heeft uitgeoefend op Griekenland, waarvan de 
bevoegde autoriteiten nog geen schending van de mededingingsregels in de 
distributiesector van motorvoertuigen hebben geconstateerd, terwijl ze sinds 2003 op 
de hoogte waren gehouden van de feiten. De Commissie wijst er in dat verband op dat 
er in het onderhavige geval geen beroep kan worden gedaan op artikel 226 van het 
EG-Verdrag, aangezien deze betrekking heeft op situaties waarin een lidstaat een van 
de verplichtingen die het op grond van dit Verdrag is opgelegd, niet is nagekomen.
Indiener heeft in deze zaak echter geen gegevens verstrekt aan de hand waarvan kan 
worden vastgesteld dat er van de kant van de Griekse mededingingsautoriteit sprake is 
van systematische gedragingen die de uitvoering van de Gemeenschapsregels
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belemmeren, op een wijze die de verantwoordelijkheid van de Griekse staat met zich 
meebrengt. 

De Commissie wil er ook aan herinneren dat krachtens de bovenvermelde 
Verordening (EG) nr. 1/2003, er een stelsel van parallelle bevoegdheden is ingesteld 
voor de uitvoering van communautaire mededingingsregels1. Dit stelsel moet zorgen 
voor een efficiënte taakverdeling tussen de autoriteiten die het ´Europese 
mededingingsnetwerk´ vormen, te weten de Europese Commissie en de nationale 
mededingingsautoriteiten2. In deze context behoudt elk lid van het Europese 
Mededingingsnetwerk ´de vrijheid te beslissen om een zaak al dan niet te 
onderzoeken´3. Hieruit vloeit voort dat de Commissie niet over de juridische middelen 
beschikt om op te treden tegen een nationale mededingingsautoriteit, teneinde deze te 
dwingen een gegeven zaak te onderzoeken. 

In elk geval lijkt de nationale mededingingsautoriteit in deze kwestie daadwerkelijk 
onderzoeksmaatregelen te hebben genomen en in meer algemene zin de noodzakelijke 
maatregelen te hebben genomen voor de naleving van de mededingingsregels in de 
distributiesector van motorvoertuigen. Bijgevolg lijkt de beschuldiging van indiener 
van een vermeende passiviteit van de Griekse mededingingsautoriteit niet gegrond. 

13. In punt B. van de paragraaf getiteld ´Aan de Europese Commissie´ in de 
onderhavige brief, vraagt de HAAMI de Europese Commissie waarom zij nog niet 
heeft besloten tot opzegging van de in de motorvoertuigensector in Griekenland 
gesloten overeenkomsten die in tegenspraak zijn met artikelen 81 en 82 van het 
Verdrag en met Verordening (EG) nr. 1400/2002. Wat dit betreft, herinnert de 
Commissie eraan dat ze in maart 2007 de klacht die ze in december 2006 van de 
HAAMI heeft ontvangen (zie boven paragraaf 8), aan de Griekse 
mededingingsautoriteit heeft doorgegeven, en dat deze in mei 2007 
onderzoeksmaatregelen heeft genomen in de betreffende zaak (zie paragraaf 9 
hierboven). Rekening houdend met de inlichtingen die de Griekse 
mededingingsautoriteit heeft verstrekt betreffende het onderzoek naar deze zaak, 
overweegt de Commissie thans welk gevolg ze zal geven aan de klacht die de HAAMI 
in december 2006 bij haar heeft ingediend. 

IV. CONCLUSIE

14. Zoals hierboven in paragraaf 8 is meegedeeld, heeft de Commissie de Griekse 
mededingingsautoriteit de inlichtingen die de klacht van de HAAMI bevat, 
doorgegeven aan de Griekse mededingingsautoriteit, conform artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 1/2003, en, overwegende dat deze autoriteit de geschikte 

                                               
1 Zie artikelen 11 tot en met 13 en 16 van deze Verordening.

2 Punt 1 tot en met 4 van de bovengenoemde mededeling, voetnoot 7.

3 Punt 5 van de bovengenoemde mededeling, voetnoot 7.
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instelling is om deze klacht te behandelen, haar verzocht te bevestigen dat ze deze 
zaak grondig wil onderzoeken. 

15. Op het moment is de Griekse mededingingsautoriteit actief bezig de klacht van de 
HAAMI die aan haar is doorgegeven door de Commissie, te onderzoeken (zie 
hierboven, paragraaf 9).

16. Wat de distributiesector van motorvoertuigen in Griekenland in het algemeen 
betreft, wil de Commissie onder de aandacht brengen dat in vervolg op de regelmatige 
contacten tussen zijn diensten en de Griekse mededingingsautoriteit, deze laatste 
daadwerkelijk op Gemeenschapsregels gebaseerde maatregelen heeft genomen ten 
aanzien van vermeende gedragingen die tegen mededinging ingaan binnen de 
motorvoertuigensector in Griekenland. Deze maatregelen hebben tot op heden geleid 
tot een verbodsbesluit en tot een voorstel tot besluit van vaststelling van een 
overtreding in de betrokken sector. 

17. De conclusie luidt dat om redenen die hierboven zijn geschetst, de Commissie van 
oordeel is dat de verzoeken die door indiener op 8 juni 2006 en 20 februari 2007 naar 
voren zijn gebracht, niet in overweging kunnen worden genomen. 
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