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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0096/2008, внесена от Stavros Sarris, с гръцко гражданство, 
относно гръцката Комисия за защита на конкуренцията и гръцкия 
пазар за леки автомобили Fiat и резервни части за тези автомобили

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че гръцката Комисия за защита на конкуренцията не е 
взела под внимание насоките от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно 
изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора. 
Според този регламент се предвижда намаляване на натовареността на Комисията чрез 
децентрализирано прилагане на правилата на конкуренцията и строги последващи 
проверки, като националните органи и съдилищата се включат в по-голяма степен в 
прилагането на правилата за конкуренцията и в същото време се гарантира еднакво 
прилагане на тези правила. Вносителят на петицията, по-конкретно, се позовава на 
гръцкия пазар за леки автомобили с марка Fiat и резервни части за същите автомобили, 
който се характеризира със споразумения за изключителни права на пазара и 
изключване на конкуренция. С оглед на тази липса на конкуренция и неспазване на 
насоките от Регламента от страна на гръцкия орган за защита на конкуренцията, 
вносителят иска Европейският парламент да вземе мерки, за да гарантира 
нормализацията на гръцкия пазар за леки автомобили с марка Fiat и резервни части за 
тези автомобили.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.
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Вносителят на петицията е собственик на предприятие — бивш дистрибутор на 
автомобили и резервни части на групата Fiat в областта Атика, Гърция. Той е 
дистрибутирал продуктите на групата Fiat между 1989 и 1998 г., когато е бил изключен 
от оторизираната дистрибуционна мрежа на въпросните продукти от Fiat Auto Hellas 
(наричано по-долу за краткост: Fiat Hellas).

Петицията също така е представена и от името на собственика на друго предприятие, 
също бивш дистрибутор на автомобили и резервни части на групата Fiat.

Fiat Hellas е предприятие, което е изцяло контролирано от Fiat SpA, което внася и 
дистрибутира в Гърция автомобилите и резервните части на групата Fiat. Fiat Hellas е 
създала селективна система за дистрибуцията, поддръжката и ремонта на автомобилите 
на групата Fiat в Гърция.

Вносителят посочва, че е подал:

- на 8 август 1997 г., жалба пред гръцката комисия за защита на конкуренцията 
(наричана по-долу за краткост „гръцкия орган“) срещу Fiat Hellas, с мотив за 
извършени нарушения на общностното конкурентно право, в частност членове 
81 и 82 от Договора за ЕС, както и Регламент ЕО 1475/1995,

- на 25 август 1997 г., искане за налагане на временни мерки от гръцкия орган 
срещу Fiat Hellas по същия случай.

Жалбата срещу Fiat Hellas се отнася до обстоятелството, че през 1997 г. предприятието 
е определило един допълнителен оторизиран дистрибутор в региона на Атика и че е 
налагало продажни цени на своите дистрибутори.

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който гръцкият орган е разгледал 
жалбата му срещу Fiat Hellas, както и от бездействието на въпросния орган по 
отношение на няколко икономически сектора, сред които е и този на дистрибуцията и 
ремонта на моторни превозни средства. Той пита дали европейските институции са 
запознати с изложените от него факти и дали Комисията ще предприеме мерки, за да 
сложи край на това положение.

Според информацията, с която разполага Комисията, гръцкият орган понастоящем 
разглежда жалбата на вносителя на петицията. В този контекст, през ноември 2007 г. 
гръцкият орган се е консултирал с Комисията съобразно предвиденото в Регламент 
1/2003 относно проект на решение срещу Fiat Hellas. През декември 2007 г., Комисията 
е изпратила своето становище на гръцкия орган.

Гръцкият орган все още не е взел решение по отношение на това дружество. 
Понастоящем тече изслушването на страните.

На 26 януари 2008 г. адвокатът на вносителя изпраща писмо на Комисията, за да я 
информира, че е подал жалба срещу Fiat Hellas пред гръцкия орган за нарушение на 
европейското право на конкуренцията. В това писмо адвокатът иска от Комисията да 
„обърне на изложените от нас случаи нужното внимание и приоритет… основани на 
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сериозността на изразеното спрямо нарушенията недоволство“

С писмо от 28 февруари 2008 г. Комисията съобщава на вносителя следното:
„в съответствие с Регламент № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за 
конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора, Европейската комисия и 
националните компетентни органи имат паралелни компетенции и прилагат правилата 
за конкуренция на ЕО в тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по 
конкуренция. Тази мрежа цели, inter alia, да гарантира ефикасно разпределение на 
работата между членовете при прилагането на правилата за конкуренцията на ЕО по 
ефективен и последователен начин. В същото време, всеки член от мрежата запазва 
пълно право да решава дали да разследва даден случай, или не. Обикновено орган, 
който е започнал дело, продължава да го разглежда до завършване на процедурата, 
освен ако делото не е пренасочено към друга инстанция на по-ранен етап. Всеки 
национален орган за защита на конкуренцията носи изцяло отговорност за гарантиране 
на справедлив процес по делата, по които работи. Въпреки че Комисията си запазва 
правото да образува производства, в резултат на които органите по конкуренция на 
държавите-членки биват освободени от правомощията си (член 11, параграф 6 от 
Регламент № 1/2003), Регламентът не предвижда това право да се упражнява при 
поискване от една от страните по дадено дело. Действително това би довело до риск от 
повтаряне на недостатъците и припокриванията, които съществуваха в предишната 
система за уведомяване, която беше отменена с Регламент № 1/2003“.

С това писмо Комисията съобщава на вносителя, че е информирала гръцкия орган за 
искането, което вносителят е подал пред Комисията, и го е приканила „да продължи да 
поставя настоящия въпрос пред гръцкия орган и да предава всякакви сведения или 
аргументи, които счита за полезни и уместни в рамките на тези процедури“.

На 12 март 2008 г. адвокатът на вносителя е писал на Комисията с искане за 
„задълбочено и интензивно разглеждане от Европейската комисия на начина, по който 
гръцкият орган действа по случая от гледна точка на безпристрастност и коректност по 
отношение на прилагането на процедурните европейски правила в областта на 
конкуренцията“, без обаче да иска приемането на специални мерки от страна на 
Комисията.

С писмо от 24 април 2008 г. Комисията потвърждава това, което вече е посочила в 
писмото си от 28 февруари 2008 г. В това писмо се отбелязва също така, че „Вие 
заведохте дело срещу гръцкия орган пред Първоинстанционния административен съд в 
Атина, твърдейки, че гръцкият орган не е успял да действа навреме. Този Съд е 
напълно компетентен да прецени дали поведението на гръцкия орган е отговаряло на 
приложимото законодателство, включително спазването на всички процедурни стъпки, 
предвидени от националното и общностното право“.

На последно място, това писмо осведомява адвоката на вносителя на петицията, че 
„службите на Комисията вземат предвид сведенията, предоставени във Вашето писмо 
от 12 март 2008 г. ... които [те] определят ... като пазарна информация“.

Въз основа на предходното става ясно, че от април 2008 г. вносителят на петицията е 
бил подробно информиран за позицията на Комисията във връзка с разглеждането на 
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жалбата му срещу Fiat Hellas от страна на гръцкия орган.

В изтеклия период между датата на внасяне на петицията и настоящия момент 
Комисията не е получила информация, която да й даде основание за промяна на 
позицията, която е представила пред вносителя.

Комисията потвърждава, че Регламент 1/2003 е въвел система на паралелни 
правомощия за прилагането на европейските правила на конкуренцията. Тази система 
цели осигуряването на ефикасно разпределение на работата между органите, 
образуващи „Европейската мрежа за защита на конкуренцията“, а именно Европейската 
комисия и националните органи за защита на конкуренцията. В този контекст, всеки 
член на Европейската мрежа за защита на конкуренцията запазва своята оперативна 
самостоятелност, когато решава дали да извършва или не разследване по отношение на 
един случай.

От това следва, че Комисията не разполага с правен инструментариум, който да й 
позволява да реагира срещу национален орган за защита на конкуренцията, за да 
задължи последния да разследва определен случай, като този, който е изложен в 
жалбата на вносителя срещу Fiat Hellas.

Освен това, Комисията подчертава, че в разглеждания случай е видно, че националният 
орган за защита на конкуренцията действително е взел мерки по разследването на 
случая с Fiat Hellas. Следователно твърдението на вносителя за бездействие на гръцкия 
орган при обработването на жалбата срещу Fiat Hellas изглежда неоснователно.

Комисията потвърждава също така това, което е посочила на вносителя в писмото й от 
17 април 2008 г., а именно, че според нея първоинстанционния съд в Атина е изцяло 
компетентен да определи дали гръцкият орган се е въздържал от действия в сроковете, 
които са му наложени по силата на приложимото законодателство.

Що се отнася до претенциите за бездействие на гръцкия орган най-общо по отношение
на автомобилния сектор в Гърция, е уместно да се подчертае, че Комисията няколко 
пъти е осъществила контакт с този орган, в рамките на които е станало ясно, че 
последният е започнал проверки в рамките на няколко случая, отнасящи се до  
прилагането на европейските правила на конкуренцията в автомобилния сектор.

В заключение и въз основа на представените по-горе мотиви, Комисията не 
възнамерява да предприема нови инициативи спрямо гръцкия орган по отношение на 
повдигнатите от вносителя на петицията въпроси.
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