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Dotyczy: Petycji 0686/2006, którą złożył E.S. (Grecja), w imieniu „Greckiego 
Stowarzyszenia Sprzedawców i Importerów Samochodów”, w sprawie 
rzekomego nieprzestrzegania unijnego prawa konkurencji przez Grecję 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję w imieniu wyżej wspomnianego stowarzyszenia wyraża sprzeciw wobec 
rzekomego nieprzestrzegania unijnego prawa konkurencji przez władze greckie, przywołując 
w szczególności art. 81 i 82 traktatu WE (reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw) 
oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk 
uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym. Fakt ten jest źródłem poważnych problemów dla 
niektórych członków stowarzyszenia oraz dla całego sektora samochodowego. W związku 
z tym składający petycję wymienia szereg konkretnych kwestii, którymi jego zdaniem 
powinna się zająć Komisja Europejska oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 
z którymi bezskutecznie się kontaktował, oraz zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną w dniu 23 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 21 września 2007 r.

I. SKARGA

1. Składający petycję jest dyrektorem naczelnym Greckiego Stowarzyszenia 
Sprzedawców i Importerów Samochodów (HAAMI), które skupia koncesjonowanych 
sprzedawców samochodów w Grecji współpracujących z importerami 
i autoryzowanymi dealerami samochodów różnych marek.
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2. W petycji złożonej do Parlamentu Europejskiego dnia 8 czerwca 2006 r. HAAMI 
zaznacza, że złożyło już wiele skarg do władz greckich, wskazując na naruszanie 
przepisów prawa wspólnotowego, w szczególności art. 81 i 82 traktatu WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1400/2002, którego dopuszczają się niektórzy importerzy –
autoryzowani dealerzy samochodów w Grecji. Według składającego petycję skargi 
zostały złożone odpowiednio do greckiej komisji ds. konkurencji i do ministra
rozwoju w rządzie Grecji.

3. Ponadto HAAMI złożyło skargę do Komisji Europejskiej w dniu 21 grudnia 2006 r. 
W skardze tej składający petycję zarzuca w szczególności Komisji, że nie wywiera 
ona nacisków na Grecję w celu zobowiązania jej do stwierdzenia naruszania 
europejskich reguł konkurencji. Według HAAMI władze Grecji, chociaż od 2003 r. 
dobrze wiedziały o istnieniu licznych naruszeń wyżej wymienionych reguł, nie 
podjęły żadnych działań w tej dziedzinie. Składający petycję potwierdza, że biorąc 
pod uwagę powyższe, Komisja Europejska powinna interweniować, aby położyć kres 
bezczynności władz greckich lub podjąć niezbędne środki w celu zakończenia 
rzekomego łamania wspólnotowych reguł konkurencji.

4. Co więcej składający petycję przypomina, że już w czerwcu 2005 r. zwrócił uwagę 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na zjawisko zgłoszone władzom 
krajowym i Komisji Europejskiej.

5. W dniu 20 lutego 2007 r. składający petycję przekazał Parlamentowi 
Europejskiemu dodatkowe pismo, w którym poinformował, iż spotkał się 
z przedstawicielami greckiej komisji ds. konkurencji na posiedzeniach, które odbyły 
się w lutym 2007 r., i że będąc nieusatysfakcjonowanym wynikami tych spotkań, 
sporządził tego samego dnia pismo do greckiego ministra rozwoju, którego kopię 
załączył do niniejszego dodatkowego pisma. W piśmie tym składający petycję 
powołał się na te same argumenty, które przytoczył już w skargach złożonych do
greckiej komisji ds. konkurencji oraz Komisji Europejskiej (patrz ustępy 8 - 9 
poniżej).

II. TŁO

6. Komisja Europejska potwierdza, że już w grudniu 2004 r. została powiadomiona 
o istnieniu pewnych praktyk handlowych, które HAAMI w bardzo ogólnych 
stwierdzeniach przypisywało wszystkim importerom samochodów w Grecji. HAAMI 
wówczas również wskazało, że złożyło skargę do greckiej komisji ds. konkurencji, 
dotyczącą tych samych faktów, które przedstawiło Komisji Europejskiej, powołując 
się na rzekome łamanie wspólnotowych reguł konkurencji.

Komisja udzieliła odpowiedzi HAAMI w lutym 2005 r. wskazując, że informacje, 
które dostarczyło w grudniu 2004 r. nie mogły zostać uznane za oficjalną skargę, w 
rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady nr 1/20031 oraz rozporządzenia Komisji 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł 

konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1.
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nr 773/20041, ponieważ pod względem formy i treści informacje te nie spełniały 
wymogów określonych przez powyższe rozporządzenia.

Komisja dodała, że na podstawie wstępnej analizy danych dostarczonych przez 
HAAMI wynika, że fakty, o których mowa, nawet jeśli zostały udowodnione, nie 
przedstawiały dostatecznego interesu wspólnotowego, ponieważ ograniczały się 
jedynie do rynku greckiego i nie miały znaczącego wpływu na inne państwa 
członkowskie.

W tym miejscu należy przypomnieć, że według utrwalonego orzecznictwa 
wspólnotowego Komisja Europejska nie ma obowiązku wszczynania postępowania za 
każdym razem, gdy wpływa do niej skarga2. Zgodnie z tym orzecznictwem Komisja 
może na mocy prawa ustalać stopnie ważności różnych spraw, które do niej 
wpływają3, a w celu określenia wagi danej sprawy ma prawo powołać się na interes 
wspólnotowy4. Aby go ocenić, Komisja musi wziąć pod uwagę okoliczności sprawy,
a zwłaszcza znaczenie rzekomego naruszenia dla funkcjonowania wspólnego rynku, 
prawdopodobieństwo ustalenia naruszenia oraz zakres niezbędnych środków 
dochodzeniowych5.

7. W dniu 21 grudnia 2006 r. HAAMI przedstawiło Komisji oficjalną skargę 
dotyczącą praktyk handlowych niektórych importerów samochodów w Grecji. 

W treści skargi HAAMI zwróciło się ponownie do Komisji Europejskiej o zmuszenie 
greckiej komisji ds. konkurencji do wszczęcia postępowania dotyczącego ww. praktyk 
lub, jako alternatywę, o podjęcie przez nią samą środków niezbędnych w celu 
stwierdzenia naruszenia wspólnotowych reguł konkurencji.

W styczniu 2007 r. służby Komisji zwróciły się do przedstawicieli stowarzyszenia 
HAAMI o sprecyzowanie przedmiotu skargi i przytoczenie argumentów świadczących 
o jej zasadności. HAAMI nie odpowiedziało na to wezwanie.

8. W dniu 8 marca 2007 r. służby Komisji skontaktowały się z grecką komisją ds. 
konkurencji, zwracając się do niej o rozważenie możliwości rozpatrzenia przez nią tej 
skargi, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie współpracy w ramach sieci 
organów ochrony konkurencji6. Grecka komisja ds. konkurencji wydaje się bowiem 
odpowiednią instancją do rozpatrzenia skargi HAAMI. W istocie podważenie 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. odnoszące się do prowadzenia przez 

Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE, Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 18.
2 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie Automec Srl przeciwko Komisji, sprawa T-24/90, Zb. Orz. 1992, 

str. II-2223, punkt 74 i 76 uzasadnienia.

3 Wyrok w sprawie Automec, op.cit., punkt 77 uzasadnienia.

4 Wyrok w sprawie Automec, op.cit, punkt 85 uzasadnienia.

5 Wyrok w sprawie Automec, op.cit, punkt 86 uzasadnienia.

6 Dz.U. C 101 z 27.4.2004, str. 43.
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porozumień mogłoby prowadzić do powstania poważnych, bieżących i dających się 
przewidzieć skutków jedynie na terytorium Grecji, jako że składający skargę nie 
dostarczył danych wskazujących na istnienie podobnych porozumień na rynkach 
pozostałych państw członkowskich. Ponadto grecka komisja ds. konkurencji byłaby 
w stanie zebrać wymagane dowody i, jeśliby zaszła taka potrzeba, w sposób skuteczny 
położyć kres wszelkiej działalności związanej z rzekomym naruszeniem1.

9. Dnia 10 maja 2007 r. grecka komisja ds. konkurencji wysłała do HAAMI pismo, 
w którym zawarła wstępną ocenę kwestii związanych z meritum sprawy, 
równocześnie zwracając się do HAAMI z prośbą o przedłożenie jej innych danych, 
które mogłyby pomóc w lepszej ocenie zasadności skargi. Należy podkreślić, że 
wszystkie kwestie poruszone przez HAAMI w skardze z grudnia 2006 r. złożonej do 
Komisji Europejskiej zostały rozpatrzone przez grecką komisję ds. konkurencji 
w wyżej wymienionym piśmie. W istocie instytucja ta przeanalizowała zgodność, 
zarówno z prawem wspólnotowym, jak i prawem krajowym w zakresie konkurencji, 
następujących aspektów umów o dystrybucję samochodów zawieranych w Grecji 
pomiędzy importerami / hurtownikami, z jednej strony, a koncesjonowanymi 
sprzedawcami, z drugiej strony: a) obowiązek umożliwiania przez koncesjonowanych 
sprzedawców dostępu importera do dokumentów handlowych i innych danych 
dotyczących kupujących; b) obowiązek osiągnięcia przez koncesjonowanego 
sprzedawcę celów sprzedaży wyznaczonych przez importerów; c) brak możliwości 
zweryfikowania przez koncesjonowanego sprzedawcę obiektywności kryteriów 
przyjmowania samochodów do sieci dystrybucji selektywnej; d) brak zapisów 
określających terminy, w ramach których importer jest zobowiązany dostarczyć
samochody sprzedawcy detalicznemu; e) brak zapisów definiujących „rekompensatę”
należną od importera w przypadku nieprzestrzegania przez niego zobowiązań 
umownych; f) brak zapisów regulujących szczegółowo procedurę odwołania się do 
sądu arbitrażowego w celu rozwiązania sporu między stronami dotyczącego 
przestrzegania zapisów umownych; g) obowiązek zwracania się przez sprzedawcę
detalicznego samochodów do przedsiębiorstw wyznaczonych przez hurtowników do 
dostarczania usług związanych ze sprzedażą samochodów; h) obowiązek stosowania 
przez koncesjonowanego sprzedawcę praktyk handlowych powodujących utratę 
korzyści podatkowych.

Na postawie powyższego wydaje się, że grecka komisja ds. konkurencji jest obecnie 
w trakcie czynnego rozpatrywania danych przedstawionych przez HAAMI w swej
skardze, którą Komisja przekazała władzom greckim w dniu 8 marca br.

10. Jeśli chodzi o rzekomą bezczynność greckiej komisji ds. konkurencji w sektorze
samochodowym w Grecji w ogóle, należy podkreślić, że od 2005 r. Komisja 
kilkakrotnie kontaktowała się z nią, a z kontaktów tych wynikało, że instytucja ta w 
międzyczasie wszczęła śledztwa odnośnie do wielu spraw związanych ze stosowaniem 
wspólnotowych reguł konkurencji w sektorze dystrybucji samochodów w Grecji. 
Grecka komisja ds. konkurencji w szczególności przyjęła:

- w marcu 2006 r. decyzję o zakazie na podstawie art. 81 traktatu WE 

                                               
1 Patrz punkty 8 i 9 wyżej wymienionego komunikatu.
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przeciwko MAVA, wyłącznemu dystrybutorowi samochodów marki Renault 
w Grecji, z uzasadnieniem, że MAVA ustaliła, bezpośrednio lub pośrednio, ceny 
odsprzedaży samochodów marki Renault;

- w kwietniu 2007 r. projekt ogłoszenia zarzutów w związku z ustaleniem cen 
odsprzedaży samochodów stosowanych przez markę Hyundai w stosunku do punktów 
naprawy i konserwacji samochodów.

III. UWAGI KOMISJI ODNOŚNIE DO PETYCJI

11. Biorąc pod uwagę powyższe, w odpowiedzi na pytania skierowane przez HAAMI 
w piśmie do Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2006 r., Komisja może 
stwierdzić co następuje:

12. W pytaniu zawartym w literze a. ustępu zatytułowanego „Do Komisji 
Europejskiej” przedmiotowego pisma HAAMI zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wyjaśnienie przyczyny, dla której nie wywiera nacisków, na mocy art. 226 traktatu
WE, na Grecję, której właściwe władze, mimo że od 2003 r. były świadome faktów, o 
których mowa, wciąż jeszcze nie stwierdziły złamania reguł konkurencji w sektorze 
dystrybucji samochodów. W tym względzie Komisja wskazuje, że art. 226 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską nie może być przywoływany w tym 
przypadku, gdyż odnosi się on do sytuacji, w których dane państwo członkowskie nie 
wypełniło swoich zobowiązań wynikających z wyżej wymienionego traktatu. W tej 
sprawie natomiast składający petycję nie przedstawił żadnego dowodu, który 
pozwalałby stwierdzić istnienie działań, mających znamiona systematyczności i które
mogłyby zaszkodzić skuteczności stosowania reguł konkurencji, ze strony greckiej 
komisji ds. konkurencji, a więc o charakterze pociągającym za sobą odpowiedzialność 
państwa greckiego.

Komisja pragnie również przypomnieć, że wymienione powyżej rozporządzenie 
1/2003 wprowadziło system równoległych kompetencji dla stosowania
wspólnotowych reguł konkurencji1. Celem tego systemu jest zapewnienie skutecznego 
podziału pracy między instytucjami tworzącymi „europejską sieć organów ochrony 
konkurencji”, to znaczy między Komisją Europejską a krajowymi organami władzy 
ds. konkurencji2. W tym kontekście każdy członek europejskiej sieci organów ochrony 
konkurencji „posiada całkowitą swobodę działania, jeśli chodzi o podejmowanie 
decyzji o wszczęciu lub nie śledztwa w danej sprawie”3. Wynika z tego, że Komisja 
nie posiada uprawnień pozwalających na działanie wbrew krajowemu organowi 
władzy ds. konkurencji, aby zmusić tenże do wszczęcia śledztwa w danej sprawie.

W każdym razie okazuje się, że w tym przypadku krajowa komisja ds. konkurencji 
rzeczywiście podjęła kroki dochodzeniowe w przedmiotowej sprawie, a ogólniej

                                               
1  Patrz art. 11-13 i 16 rozporządzenia.

2  Punkty 1-4 wyżej wymienionego komunikatu, przypis dolny 7.

3  Punkt 5 wyżej wymienionego komunikatu, przypis dolny 7.
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przyjęła konieczne środki w celu zapewnienia przestrzegania reguł konkurencji w 
sektorze dystrybucji samochodów. Tak więc zarzut składającego petycję odnośnie do 
rzekomej bezczynności greckiej komisji ds. konkurencji nie wydaje się uzasadniony.

13. W pytaniu zawartym w literze b. ustępu zatytułowanego „Do Komisji 
Europejskiej” przedmiotowego pisma HAAMI prosi Komisję Europejską o 
wyjaśnienie przyczyny, dla której jeszcze nie zdecydowała o unieważnieniu 
porozumień zawartych w sektorze samochodowym w Grecji, które są sprzeczne z art. 
81 i 82 traktatu WE oraz z rozporządzeniem (WE) nr 1400/2002. Co do tej kwestii 
Komisja przypomina, że przekazała w marcu 2007 r. greckiej komisji ds. konkurencji 
skargę HAAMI złożoną do Komisji w grudniu 2006 r. (patrz ustęp 8 powyżej) oraz że 
grecka komisja ds. konkurencji podjęła w maju 2007 r. działania dochodzeniowe 
w przedmiotowej sprawie (patrz ustęp 9 powyżej). Biorąc pod uwagę informacje 
dostarczone przez grecką komisję ds. konkurencji na temat dochodzenia w tej sprawie, 
Komisja Europejska rozważa obecnie, jakie kroki powinna podjąć w następstwie 
złożonej do niej przez HAAMI skargi w grudniu 2006 r.

IV. WNIOSKI

14. Jak wskazano powyżej w ustępie 8, Komisja Europejska, zgodnie z art. 12 
rozporządzenia 1/2003, powiadomiła grecką komisję ds. konkurencji o informacjach 
zawartych w skardze HAAMI i – mając na uwadze, że wyżej wspomniany organ 
władzy jest instytucją właściwą do rozpatrywania tej skargi – zwróciła się do niej 
o potwierdzenie woli rozpatrzenia meritum tej sprawy.

15. Obecnie grecka komisja ds. konkurencji jest w trakcie czynnego rozpatrywania 
skargi HAAMI, którą przekazała jej Komisja (patrz ustęp 9 powyżej).

16. Ponadto, jeśli chodzi ogólnie o sektor dystrybucji samochodów w Grecji, Komisja
Europejska pragnie podkreślić, że w wyniku regularnych kontaktów pomiędzy jej 
służbami a grecką komisją ds. konkurencji organ ten rzeczywiście przedsięwziął 
działania w oparciu o wspólnotowe reguły konkurencji w stosunku do zachowań 
rzekomo sprzecznych z zasadami konkurencji dotyczących sektora samochodowego w 
Grecji. Działania te na dzień dzisiejszy doprowadziły do przyjęcia decyzji o zakazie 
i projektu decyzji o stwierdzeniu naruszenia w przedmiotowym sektorze.

17. Podsumowując, z wyżej wymienionych powodów Komisja Europejska uznaje, że 
żądania przedstawione przez składającego petycję, odpowiednio w piśmie z dnia 
8 czerwca 2006 r. i z dnia 20 lutego 2007 r., nie mogą zostać spełnione. 


	687592pl.doc

