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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0096/2008 af Stavros Sarris, græsk statsborger, om den græske 
konkurrencekommission og det græske marked for biler af mærket Fiat og 
reservedele til sådanne biler

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den græske konkurrencekommission ikke har taget højde for 
retningslinjerne i Rådets forordning nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82. I henhold til denne forordning skal Kommissionens arbejdsbyrde 
reduceres gennem en decentraliseret anvendelse af konkurrencereglerne og en strengere 
efterfølgende kontrol, hvor de nationale myndigheder og domstole i større omfang inddrages i 
håndhævelsen af konkurrencereglerne, mens der samtidig sikres en ensartet anvendelse af 
disse regler. Andrageren henviser i denne forbindelse navnlig til det græske marked for biler 
af mærket Fiat og reservedele til sådanne biler, som er kendetegnet ved aftaler om eksklusiv 
markedsføring og udelukkelse af konkurrence. I lyset af den græske konkurrencekommissions 
manglende indgriben og overholdelse af retningslinjerne i forordningen anmoder andrageren 
Europa-Parlamentet om at tage skridt til at sikre en normalisering af det græske marked for 
biler af mærket Fiat og reservedele til sådanne biler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren ejer en virksomhed, der tidligere forhandlede biler og reservedele for 
Fiatkoncernen i Attikaregionen i Grækenland. Han forhandlede Fiatkoncernens produkter 
mellem 1989 og 1998, hvor han af Fiat Auto Hellas (herefter "Fiat Hellas") blev udelukket fra 
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det godkendte distributionsnet for disse produkter.

Andragendet fremlægges ligeledes på vegne af ejeren af en anden virksomhed, der også er 
tidligere forhandler af biler og reservedele for Fiatkoncernen.

Fiat Hellas er en virksomhed, der kontrolleres fuldstændigt af Fiat SpA, som importerer og 
forhandler biler og reservedele for Fiatkoncernen i Grækenland. Fiat Hellas har etableret et 
selektivt distributionssystem med henblik på salg, vedligeholdelse og reparation af biler fra 
Fiatkoncernen i Grækenland.

Andrageren oplyser, at han 

– den 8. august 1997 fremsendte en klage til den græske konkurrencekommission (herefter:
"den græske myndighed") over Fiat Hellas, hvori han gjorde rede for overtrædelser af 
Fællesskabets konkurrencelovgivning, navnlig traktatens artikel 81 og 82, samt forordning 
(EF) nr. 1475/1995

– den 25. august 1997 fremsendte et krav om foreløbige forholdsregler over for Fiat Hellas 
til den græske myndighed i samme sag.

Klagen over Fiat Hellas vedrører den omstændighed, at denne i 1997 udpegede en ny 
godkendt distributør i Attikaregionen, og den omstændighed, at den pålagde sine distributører 
faste salgspriser.

Andrageren klager over den måde, hvorpå den græske myndighed har behandlet hans klage 
over Fiat Hellas, samt over den pågældende myndigheds inaktivitet inden for flere sektorer, 
herunder distribution og reparation af motorkøretøjer. Han spørger, om de europæiske 
institutioner er bekendt med de faktiske omstændigheder, som han har redegjort for, og om 
Kommissionen vil træffe foranstaltninger med henblik på at bringe denne situation til ophør.

Ifølge Kommissionens oplysninger er den græske myndighed ved at behandle andragerens 
klage. I denne forbindelse hørte den græske myndighed i november 2007 Kommissionen om 
et forslag til afgørelse over for Fiat Hellas i henhold til forordning 1/2003. I december 2007 
meddelte Kommissionen den græske myndighed sin udtalelse.

Den græske myndighed har endnu ikke truffet en afgørelse om dette emne. Høringerne af 
parterne pågår således i øjeblikket.

Den 26. januar 2008 sendte andragerens advokat et brev til Kommissionen for at informere 
den om, at han havde indgivet en klage mod Fiat Hellas for overtrædelse af EU's 
konkurrencelovgivning til den græske myndighed. I dette brev anmodede advokaten 
Kommissionen om "at give vores sager højeste prioritet […] som de påståede overtrædelsers 
alvor kræver".

Ved skrivelse af 28. februar 2008 svarede Kommissionen andrageren følgende:

"I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82 har Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder
parallel kompetence og anvender Fællesskabets konkurrenceregler i nært samarbejde, nemlig 
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inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk. Netværket tilstræber bl.a. at 
sikre en effektiv arbejdsdeling mellem deltagerne og en effektiv og ensartet anvendelse af 
Fællesskabets konkurrenceregler. Samtidig har de enkelte deltagere i netværket skønsmæssige 
beføjelser til at afgøre, om de vil undersøge en sag eller ej. En myndighed, der har indledt en 
sag, vil normalt fortsat behandle sagen, indtil proceduren er afsluttet, medmindre sagen 
omfordeles på et tidligt tidspunkt. Den enkelte nationale konkurrencemyndighed forbliver 
også fuldt ud ansvarlig for, at de sager, den behandler, behandles korrekt. Selv om 
Kommissionen fortsat har beføjelse til at indlede en procedure, hvorved de nationale 
konkurrencemyndigheder mister deres kompetence (artikel 11, stk. 6, i forordning nr. 1/2003), 
indeholder forordningen ingen bestemmelser om, at denne beføjelse udøves, når en part i en 
sag anmoder derom. Dette ville skabe risiko for genindførelse af den ineffektivitet og 
overlapning, der eksisterede i det tidligere indberetningssystem, som blev afskaffet med 
forordning nr. 1/2003."

Med dette brev meddelte Kommissionen andrageren, at den havde oplyst den græske 
myndighed om den anmodning, han havde fremsendt til Kommissionen, og opfordrede ham 
til "at forfølge dette spørgsmål yderligere med HCC (den græske myndighed) og fremsende 
eventuelle oplysninger eller argumenter, De måtte finde nyttige og hensigtsmæssige i 
forbindelse med denne sag".

Den 12. marts 2008 skrev andragerens advokat til Kommissionen og anmodede om, at 
"Kommissionen gennemfører en tæt og intensiv overvågning af, hvordan den græske 
konkurrencemyndighed administrerer sagen med hensyn til upartiskhed og korrekthed, når det 
gælder anvendelsen af de proceduremæssige europæiske konkurrenceregler" uden dog at 
anmode om, at Kommissionen skulle træffe specifikke foranstaltninger.

Den 24. april 2008 bekræftede Kommissionen det, den allerede havde fastslået i sit brev af 28. 
februar 2008. I dette brev bemærkedes det ligeledes, at "De har anlagt sag mod den græske 
konkurrencemyndighed (HCC) ved forvaltningsdomstolen i første instans i Athen med 
påstand om, at HCC ikke har handlet med rettidig omhu. Domstolen har fuld kompetence til 
at vurdere, om HCC's adfærd var i overensstemmelse med gældende ret, herunder 
overholdelse af alle proceduremæssige skridt i henhold til national lovgivning og 
fællesskabslovgivningen".

Endelig sluttede dette brev med en oplysning til andragerens advokat om, at "Kommissionens 
tjenestegrene har noteret sig oplysningerne i Deres brev af 12. marts 2008 […] at [de] 
betragter […] som markedsoplysninger".

På grundlag af ovenstående fremgår det, at andrageren siden april 2008 har været fuldt 
bekendt med Kommissionens holdning til den græske myndigheds behandling af hans klage 
over Fiat Hellas.

I den periode der er gået mellem datoen fra fremsendelse af andragendet og nu, har 
Kommissionen ikke modtaget oplysninger, der har kunnet foranledige den til at ændre sin
holdning, sådan som den har meddelt andrageren den.

Kommissionen bekræfter, at der med forordning 1/2003 blev indført en ordning med parallel 
kompetence i forbindelse med anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceregler. Dette system 
har til formål at sikre en effektiv arbejdsdeling mellem de myndigheder, der udgør det 
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"europæiske konkurrencenetværk", dvs. Kommissionen og de nationale 
konkurrencemyndigheder. I den forbindelse bevarer de enkelte deltagere i det europæiske 
konkurrencenetværk "skønsmæssige beføjelser til at afgøre, om de vil undersøge en sag eller 
ej".

Det betyder, at Kommissionen ikke er i besiddelse af retsmidler, der gør den i stand til at gribe 
ind over for en national konkurrencemyndighed og tvinge denne til at undersøge en given sag
som den, der tager sit udspring i andragerens klage mod Fiat Hellas. 

Kommissionen understreger endvidere, at det ser ud til, at den nationale 
konkurrencemyndighed i dette tilfælde har truffet effektive undersøgelsesforanstaltninger i 
sagen om Fiat Hellas. Andragerens påstand om passivitet fra den græske 
konkurrencemyndigheds side i forbindelse med behandlingen af dennes klage mod Fiat Hellas 
synes derfor at være ubegrundet.

Kommissionen bekræfter ligeledes det, den oplyste andrageren om i sit brev af 17. april 2008, 
nemlig at den mener, at forvaltningsdomstolen i første instans i Athen har fuld kompetence til 
at vurdere, om den græske myndighed har undladt at handle inden for de frister, der pålægges 
den i gældende lovgivning.

Vedrørende den græske konkurrencemyndigheds påståede passivitet over for bilindustrien 
generelt i Grækenland skal det understreges, at Kommissionen flere gange har været i kontakt 
med myndigheden, og at det ved disse lejligheder har vist sig, at myndigheden havde indledt 
undersøgelser i forbindelse med flere sager vedrørende anvendelsen af Fællesskabets 
konkurrenceregler inden for bilsektoren.

Af ovennævnte årsager vurderer Kommissionen afslutningsvis ikke, at det er nødvendigt at 
vedtage nye initiativer over for den græske myndighed vedrørende de spørgsmål, som 
andrageren har rejst."
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