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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiţia nr. 0686/2006, prezentată de către E.S., de naţionalitate elenă, în 
numele „Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers”, 
privind presupusa neaplicare a legislaţiei europene în domeniul concurenţei 
în Grecia

1. Rezumatul petiţiei

În numele asociaţiei menţionate mai sus, petiţionarul denunţă faptul că autorităţile elene
competente nu pun în aplicare legislaţia europeană în domeniul concurenţei. Acesta face 
referire în special la articolele 81 şi 82 (norme aplicabile întreprinderilor) din tratat şi la 
Regulamentul (CE) nr. 1400/2002 al Comisiei privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din
tratat la categoriile de acorduri verticale şi practici concertate în sectorul autovehiculelor. 
Deoarece această situaţie a avut un impact deosebit de negativ asupra diferiţilor membri ai 
asociaţiei şi asupra sectorului autovehiculelor în general, petiţionarul citează o serie de 
întrebări directe adresate, respectiv, Comisiei Europene şi Ombudsmanului European, cărora 
li s-a adresat deja, fără niciun rezultat, şi solicită intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să ofere informaţii  [articolul 
192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

I. PLÂNGEREA

1. Petiţionarul este directorul general al Hellenic Association of Automobile Merchants 
& Importers (HAAMI), o asociaţie care reuneşte concesionarii de autovehicule din 
Grecia care cooperează cu importatorii-distribuitori oficiali ai diferitelor mărci ale 
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producătorilor de autovehicule.

2. În petiţia sa prezentată în faţa Parlamentului European la data de 8 iunie 2006, 
HAAAMI arată că a depus mai multe plângeri pe lângă autorităţile elene, punând în 
evidenţă încălcări ale dreptului comunitar, în special ale articolelor 81 şi 82 din tratat, 
precum şi ale Regulamentului (CE) 1400/2002 de către anumiţi importatori-
distribuitori oficiali de autovehicule din Grecia. Potrivit petiţionarului, aceste plângeri
au fost depuse la Comisia elenă pentru concurenţă, respectiv la guvernul elen
(Ministerul Dezvoltării).

3. În plus, HAAMI a depus o plângere la Comisia Europeană la 21 decembrie 2006. În 
plângerea în cauză, petiţionarul reproşează cu precădere acesteia din urmă că nu ar fi 
exercitat presiuni asupra Greciei pentru a o obliga să constate o încălcare a normelor
europene de concurenţă. Potrivit HAAMI, autorităţile acestui stat, deşi au fost 
informate din 2003 asupra existenţei mai multor încălcări ale normelor mai sus 
menţionate, nu au întreprins nicio acţiune în materie. Petiţionarul afirmă că, ţinând
cont de cele menţionate, Comisia Europeană ar fi trebuit să intervină pentru a pune 
capăt lipsei de acţiune a autorităţilor elene sau să adopte măsurile necesare pentru a 
pune capăt presupusei încălcări a normelor comunitare de concurenţă.

4. În plus, petiţionarul aminteşte că a atras atenţia Ombudsmanului European, în iunie 
2005, asupra faptelor deja denunţate autorităţilor naţionale şi Comisiei Europene.

5. La 20 februarie 2007, petiţionarul a transmis Parlamentului European o scrisoare 
suplimentară, în care a comunicat faptul că s-a întâlnit cu reprezentanţii autorităţii 
elene de concurenţă în cadrul reuniunilor care au avut loc în luna februarie 2007 şi că, 
nemulţumit de rezultatul acestor întâlniri, a scris în aceeaşi zi o scrisoare ministrului 
elen al dezvoltării, a cărei copie este anexată scrisorii suplimentare. În această ultimă 
scrisoare, petiţionarul a subliniat aceleaşi argumente ca cele dezvoltate în plângerile
depuse la autoritatea elenă de concurenţă şi la Comisia Europeană (a se vedea 
alineatele 8 şi 9 de mai jos).

II. CADRUL

6. Comisia confirmă că a fost deja informată, în decembrie 2004, de existenţa 
anumitor practici comerciale pe care HAAMI le atribuia, în termeni foarte generali, 
tuturor importatorilor de autovehicule din Grecia. În acea perioadă, HAAMI a indicat,
de asemenea, că a prezentat Comisiei elene pentru concurenţă o plângere privind 
aceleaşi fapte ca cele prezentate Comisiei Europene, plângere fondată pe o presupusă
încălcare a normelor comunitare de concurenţă.

Comisia a răspuns asociaţiei HAAMI, în februarie 2005, indicând că informaţiile pe 
care aceasta le-a furnizat în decembrie 2004 nu puteau fi considerate plângere oficială, 
în termenii Regulamentului 1/2003 al Consiliului1 şi ai Regulamentului 773/2004 al 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de 

concurenţă prevăzute la articolele  81 şi 82 din tratat,  JO L 1, 4.1.2003, p. 1.
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Comisiei1, deoarece informaţiile nu corespundeau exigenţelor, de formă şi de fond,
impuse de regulamentele menţionate.

Comisia a adăugat că, pe baza unei examinări preliminare a elementelor furnizate de 
HAAMI, s-a evidenţiat că faptele în cauză, chiar dacă ar fi dovedite, nu ar avea 
relevanţă comunitară suficientă, devreme ce ar fi limitate la piaţa elenă şi nu ar avea 
efecte semnificative în alte ţări membre.

Referitor la acest lucru, trebuie amintit faptul că, în conformitate cu jurisprudenţa 
comunitară bine stabilită, Comisia nu este obligată să demareze proceduri de fiecare 
dată când este sesizată printr-o plângere.2 Conform jurisprudenţei, Comisia poate 
atribui în mod legitim grade de prioritate diferite dosarelor de care se ocupă3 şi, pentru 
a determina gradul de prioritate, este legitim ca aceasta să se raporteze la interesul 
comunitar4. Pentru a aprecia interesul comunitar, Comisia trebuie să ţină cont de 
circumstanţele speţei şi, mai ales, de importanţa infracţiunii invocate pentru
funcţionarea pieţei comune, de probabilitatea stabilirii unei infracţiuni şi de amploarea 
măsurilor de investigaţie necesare5.

7. La 21 decembrie 2006, HAAMI a prezentat Comisiei o plângere oficială privind 
practicile comerciale ale unor importatori de autovehicule din Grecia.

În principiu, HAAMI a cerut din nou Comisiei să constrângă autoritatea elenă de 
concurenţă să urmeze o procedură vizând practicile respective sau, ca alternativă, să 
adopte ea însăşi măsurile necesare în vederea constatării unei încălcări a normelor
comunitare de concurenţă.

Serviciile Comisiei au invitat reprezentanţii HAAMI să clarifice, în ianuarie 2007, 
obiectul plângerii şi argumentele care să poată demonstra fundamentul acesteia. 
HAAMI nu a dat curs acestei invitaţii.

8. La 8 martie 2007, serviciile Comisiei au contactat autoritatea elenă de concurenţă şi 
au invitat-o să ia în considerare posibilitatea de a se ocupa ea însăşi de plângerea în 
cauză, conform comunicării Comisiei privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor 
de concurenţă6. Autoritatea elenă de concurenţă pare, într-adevăr, a fi  bine plasată 
pentru a examina plângerea HAAMI. Într-adevăr, acordurile contestate ar putea fi 
susceptibile de a avea efecte substanţiale, actuale sau previzibile, exclusiv pe teritoriul 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 773/2004 al Comisiei din 7 februarie 2004 privind desfăşurarea procedurilor puse în 

aplicare de Comisie în temeiul articolelor 81 şi 82 din Tratatul CE  JO L 123, 27.4.2004, p. 18.

2 Decizia Tribunalului de Prima Instanţă Automec Srl contra Comisiei, cauza  T-24/90, Culegerea. 1992, p. II-
2223, motivele 74 şi 76.

3 Decizia Automec, citată, considerentul 77.

4 Decizia Automec, citată, considerentul 85.

5 Decizia Automec, citată, considerentul 86.

6 JO C 101, 27.4.2004, p. 43.
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elen, deoarece reclamantul nu a furnizat elemente care pot să indice că există acorduri 
analoge pe pieţele din alte state membre. În plus, autoritatea elenă ar fi în măsură să
strângă probele cerute şi, dacă este cazul, să pună capăt în mod eficient integralităţii 
infracţiunii prezumate1.

9. La 10 mai 2007, Comisia elenă pentru concurenţă a trimis către HAAMI o scrisoare 
în care a furnizat o primă evaluare a aspectelor de fond ale chestiunii, cerând asociaţiei 
să îi furnizeze alte elemente utile în vederea unei mai bune aprecieri a fundamentului 
plângerii. Trebuie subliniat faptul că toate problemele menţionate de HAAMI în 
plângerea sa din decembrie 2006 către Comisia Europeană au fost tratate de 
autoritatea elenă de concurenţă în scrisoarea mai sus menţionată. Într-adevăr, 
autoritatea a examinat compatibilitatea atât cu dreptul comunitar cât şi cu dreptul 
naţional în domeniul concurenţei a următoarelor aspecte ale contractelor de distribuţie 
de autovehicule încheiate în Grecia între importatori angrosişti, pe de o parte, şi
concesionari, pe de altă parte: a) obligaţia concesionarului de a permite accesul 
importatorului la documente comerciale şi la alte date privitoare la cumpărătorii săi; 
b) obligaţia concesionarului de a atinge obiectivele de vânzare stabilite de importator; 
c) imposibilitatea, pentru concesionar, să verifice caracterul obiectiv al criteriilor de 
admitere în reţeaua de distribuţie selectivă de maşini; d) absenţa clauzelor care să 
fixeze termenele în limitele cărora importatorul este obligat să livreze automobilele 
vânzătorului cu amănuntul; e) absenţa clauzelor care definesc „compensaţiile” datorate 
de importator în caz de nerespectare, de către acesta, a obligaţiilor sale contractuale; f) 
absenţa clauzelor care reglementează detaliile procedurii de urmat în cazul recursului 
la un mediator însărcinat cu soluţionarea litigiilor între părţi privind respectarea 
clauzelor contractuale; g) obligaţia pentru vânzătorul cu amănuntul de autovehicule de 
a se adresa unor întreprinderi desemnate de către angrosist pentru furnizarea de 
servicii legate de vânzarea de maşini; h) obligaţia, pentru concesionar, de a folosi 
practici comerciale care implică pierderea de avantaje fiscale.

Pe baza celor mai sus menţionate, este evident că autoritatea elenă de concurenţă este 
actualmente pe cale de a stabili în mod activ elementele prezentate de HAAMI în 
plângerea pe care Comisia a transmis-o acesteia la 8 mai.

10. În ceea ce priveşte pretinsa lipsă de acţiune a autorităţii elene de concurenţă în 
legătură cu sectorul automobilelor din Grecia în general, trebuie subliniat faptul că, 
din 2005, Comisia a avut mai multe contacte cu aceasta, în cursul cărora s-a dovedit că 
autoritatea elenă de concurenţă a iniţiat între timp anchete în cadrul mai multor afaceri 
cu privire la aplicarea normelor comunitare de concurenţă în sectorul distribuţiei de 
maşini din  Grecia. Autoritatea elenă de concurenţă a adoptat în special următoarele:

- în martie 2006, o decizie de interdicţie în temeiul articolului 81 din tratatul 
CE, împotriva MAVA, distribuitorul exclusiv al Renault în Grecia, pe motivul că 
MAVA a fixat, direct sau indirect, preţurile de revânzare al autovehiculelor Renault;

- în aprilie 2007, un proiect de comunicare a acuzaţiilor privind  fixarea unui 

                                               
1 A se vedea punctele 8 şi 9 din comunicarea menţionată mai sus. 
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sistem de preţuri de revânzare aplicat de Hyundai serviciilor de reparaţie şi întreţinere 
a autovehiculelor sale.

III. COMENTARIILE COMISIEI PRIVIND PETIŢIA

11. Ţinând cont de cele de mai sus, ca răspuns la întrebările formulate de HAAMI în 
scrisoarea sa către Parlamentul European din 8 iunie 2006, Comisia poate confirma 
cele ce urmează:

12. Prin întrebarea formulată la punctul A. al alineatului intitulat „Către Comisia 
Europeană” din scrisoarea menţionată mai sus, HAAMI întreabă Comisia Europeană 
care este motivul pentru care aceasta nu a exercitat presiuni, în temeiul articolului 226 
din tratat, asupra Greciei, ale cărei autorităţi competente, deşi au fost puse la curent 
din 2003 cu faptele în cauză, nu au constatat încă încălcarea normelor de concurenţă în 
sectorul distribuţiei autovehiculelor. În această privinţă, Comisia indică faptul că 
articolul 226 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene nu poate fi invocat în 
cazul de faţă deoarece acesta se referă la situaţii în care un stat membru nu şi-a 
respectat una dintre obligaţiile care îi revin în virtutea tratatului menţionat mai sus. Or, 
în cazul în speţă, petiţionarul nu a furnizat niciun element care să permită stabilirea 
existenţei, la nivelul autorităţii elene de concurenţă, a unui comportament având un 
caracter sistematic şi fiind susceptibil de a prejudicia efectul util al normelor 
comunitare de concurenţă, fiind astfel de natură să antreneze responsabilitatea statului 
elen.

Comisia doreşte, de asemenea, să amintească faptul că Regulamentul 1/2003 mai sus 
menţionat a instituit un sistem de competenţe paralele pentru aplicarea normelor 
comunitare de concurenţă1. Acest sistem vizează asigurarea unei diviziuni eficiente a 
muncii între autorităţile care formează „Reţeaua Europeană de Concurenţă”, şi anume 
Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă2. În acest context, fiecare 
membru al Reţelei Europene de Concurenţă „păstrează întreaga libertate de a hotărî 
dacă anchetează sau nu un caz”3. Din aceasta rezultă că Comisia nu dispune de 
mijloace juridice care să îi permită să acţioneze împotriva unei autorităţi naţionale de
concurenţă ca să o oblige pe aceasta din urmă să ancheteze un anumit caz.

În orice caz, este evident că, în cazul în speţă, autoritatea naţională de concurenţă a 
adoptat efectiv măsuri de instrumentare în problema în cauză şi că, într-o manieră mai 
generală, a adoptat măsurile necesare pentru a asigura respectarea normelor de 
concurenţă în sectorul distribuţiei de autovehicule. Prin urmare, alegaţia petiţionarului 
privind o pretinsă lipsă de acţiune a autorităţii elene de concurenţă nu pare fondată.

13. Prin întrebarea formulată la punctul B. al alineatului intitulat „Către Comisia 
                                               
1  A se vedea articolele 11 - 13 şi 16 din regulament.

2  Punctele 1 - 4 din comunicarea mai sus menţionată, nota de subsol nr. 7

3  Punctul 5 din comunicarea mai sus menţionată, nota de subsol nr. 7
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Europeană” din scrisoarea menţionată mai sus, HAAMI întreabă Comisia Europeană 
care este motivul pentru care aceasta nu a decis încă să anuleze acordurile încheiate în 
sectorul autovehiculelor din Grecia care contravin articolelor 81 şi 82 din tratat şi 
Regulamentului (CE) 1400/2002. În această privinţă, Comisia aminteşte că a transmis 
în martie 2007 autorităţii elene de concurenţă plângerea pe care HAAMI a depus-o în 
decembrie 2006 la Comisie (a se vedea alineatul 8 de mai sus) şi că autoritatea elenă
de concurenţă a adoptat în mai 2007 măsuri de restricţie în problema în cauză (a se
vedea alineatul 9 de mai sus). Ţinând cont de informaţiile care au fost furnizate de 
autoritatea elenă de concurenţă privitor instrumentarea acestui caz, Comisia 
examinează actualmente ce curs să dea plângerii depuse de către HAAMI în 
decembrie 2006.

IV. CONCLUZIE

14. Astfel cum s-a indicat la alineatul 8 de mai sus, Comisia a comunicat autorităţii 
elene de concurenţă informaţiile cuprinse în plângerea depusă de HAAMI, conform 
articolului 12 din Regulamentul 1/2003, şi, considerând că numita autoritate ar fi bine 
situată pentru a se ocupa de plângerea în cauză, a invitat-o pe aceasta din urmă să îşi 
confirme interesul pentru examinarea fondului acestei chestiuni.

15. În prezent, autoritatea elenă de concurenţă este în curs de a se ocupa în mod activ 
de plângerea depusă de HAAMI pe care i-a transmis-o Comisia (a se vedea alineatul 9 
de mai sus).

16. În plus, în ceea ce priveşte în general sectorul distribuţiei de autovehicule din 
Grecia, Comisia doreşte să sublinieze faptul că, drept urmare a contactelor regulate 
între serviciile sale şi cele ale autorităţii elene de concurenţă, aceasta din urmă a 
întreprins efectiv acţiuni bazate pe normele comunitare de concurenţă referitor la 
comportamente presupus anticoncurenţiale în sectorul autovehiculelor din Grecia. 
Aceste acţiuni au condus, până în prezent, la o decizie de interdicţie şi la o propunere 
de decizie de constatare a infracţiunii în sectorul în cauză.

17. În concluzie, pentru motivele expuse mai sus, Comisia consideră că cererile 
prezentate de petiţionar la 8 iunie 2006, respectiv 20 februarie 2007, nu pot fi luate în 
considerare.
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