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Θέμα: Αναφορά 0096/2008, του Σταύρου Σαρρή, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά αυτοκινήτων 
μάρκας Fiat και ανταλλακτικών για τα εν λόγω αυτοκίνητα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έλαβε υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. 
Βάσει του εν λόγω κανονισμού, εξασφαλίζεται η μείωση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής 
μέσω της αποκεντρωμένης εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού και των 
αυστηρότερων επακόλουθων ελέγχων, καθώς οι εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια 
συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο αναφέρων παραπέμπει ειδικότερα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτων της μάρκας Fiat 
και των ανταλλακτικών για τα εν λόγω αυτοκίνητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συμφωνίες 
αποκλειστικής εμπορικής διάθεσης και αποκλεισμό του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα της 
έλλειψης παρέμβασης και συμμόρφωσης της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να λάβει μέτρα για την εξασφάλιση της ομαλοποίησης της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτων 
της μάρκας Fiat και ανταλλακτικών για τα εν λόγω αυτοκίνητα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων είναι ο ιδιοκτήτης επιχείρησης η οποία είναι πρώην διανομέας οχημάτων και 
ανταλλακτικών του ομίλου Fiat στον νομό Αττικής στην Ελλάδα. Διένειμε τα προϊόντα του 
ομίλου Fiat την περίοδο 1989-1998, οπότε και αποκλείστηκε από την Fiat Auto Hellas
(εφεξής: «Fiat Hellas») του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής των εν λόγω προϊόντων.

Η αναφορά υποβάλλεται επίσης εκ μέρους του ιδιοκτήτη μίας άλλης επιχείρησης, που ήταν 
επίσης πρώην διανομέας οχημάτων και ανταλλακτικών του ομίλου Fiat.

Η Fiat Hellas αποτελεί επιχείρηση που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Fiat SpA, η οποία 
εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα τα οχήματα και τα ανταλλακτικά του ομίλου Fiat. Η Fiat
Hellas έχει καθιερώσει ένα σύστημα επιλεκτικής διανομής σε ό,τι αφορά τη διανομή, τη 
συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων του ομίλου Fiat στην Ελλάδα.

Ο αναφέρων φαίνεται ότι υπέβαλε:

- στις 8 Αυγούστου 1997, καταγγελία στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
(εφεξής «ελληνική αρχή») κατά της Fiat Hellas, επικαλούμενος παραβάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, και δη τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, καθώς και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1475/1995,

- στις 25 Αυγούστου 1997, αίτηση ενώπιον της ελληνικής αρχής για λήψη 
προσωρινών μέτρων κατά της Fiat Hellas σχετικά με την ίδια υπόθεση. 

Η καταγγελία κατά της Fiat Hellas αφορά, αφενός, το γεγονός ότι το 1997 η τελευταία είχε 
ορίσει έναν επιπλέον εξουσιοδοτημένο διανομέα στον νομό Αττικής και, αφετέρου, το 
γεγονός ότι η ίδια επέβαλε τιμές πώλησης στους διανομείς της.

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αρχή αντιμετώπισε την 
καταγγελία του κατά της Fiat Hellas, καθώς και την αδράνεια της εν λόγω αρχής σε πολλούς 
τομείς, όπως στον τομέα της διανομής και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο 
αναφέρων διερωτάται αν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ενήμερα για τα γεγονότα τα 
οποία παραθέτει και αν η Επιτροπή πρόκειται να λάβει μέτρα για τον τερματισμό αυτής της 
κατάστασης.

Βάσει των πληροφοριών που έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της, η ελληνική αρχή εξετάζει επί
του παρόντος την καταγγελία του αναφέροντα. Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο του 2007, η 
ελληνική αρχή διαβουλεύτηκε με την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1/2003,
σχετικά με ένα σχέδιο απόφασης κατά της Fiat Hellas. Τον Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή
κοινοποίησε τη γνωμοδότησή της στην ελληνική αρχή.

Η ελληνική αρχή δεν έχει ακόμα εγκρίνει καμία απόφαση σχετικά με το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Στην πραγματικότητα, οι ακροάσεις των μερών βρίσκονται επί του παρόντος σε 
εξέλιξη.
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Στις 26 Ιανουαρίου 2008, ο δικηγόρος του αναφέροντα απηύθυνε επιστολή στην Επιτροπή 
για να την ενημερώσει για προσφυγή, την οποία κατέθεσε ενώπιον της ελληνικής αρχής, κατά 
της Fiat Hellas για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Σε αυτήν την 
επιστολή, ο δικηγόρος ζητούσε από την Επιτροπή να «δώσει στις υποθέσεις μας την 
απαιτούμενη προσοχή και προτεραιότητα … λόγω της σοβαρότητας των παραβάσεων που 
καταγγέλλονται».

Με επιστολή τής 28ης Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή κοινοποίησε στον αναφέροντα τα 
εξής:
«σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν παράλληλες αρμοδιότητες και εφαρμόζουν τους 
κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού σε στενή συνεργασία, δηλαδή στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού. Σκοπός του δικτύου αυτού είναι, μεταξύ άλλων, να 
διασφαλίσει τον αποτελεσματικό επιμερισμό της εργασίας μεταξύ των μελών εφαρμόζοντας 
ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τους κοινοτικούς κανόνες περί 
ανταγωνισμού. Την ίδια στιγμή, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του 
δικτύου να αποφασίσει για τη διερεύνηση ή μη μιας υπόθεσης. Μια αρχή η οποία έχει 
ανακινήσει μια υπόθεση θα συνεχίσει κατά κανόνα την εξέτασή της έως την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών, εκτός και αν υπάρξει εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης σε αρχικό στάδιο. 
Κάθε εθνική αρχή ανταγωνισμού υπέχει επίσης πλήρη ευθύνη για να διασφαλίσει την τήρηση 
της προβλεπόμενης διαδικασίας στις υποθέσεις τις οποίες εξετάζει. Παρότι η Επιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει διαδικασίες με σκοπό την παύση της αρμοδιότητας των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού (άρθρο 11, παράγραφος 6, του κανονισμού αριθ. 1/2003), ο 
κανονισμός δεν προβλέπει ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί κατόπιν
αιτήματος ενός από τα μέλη μιας υπόθεσης. Πραγματικά, κάτι τέτοιο θα ενείχε τον κίνδυνο 
επανεμφάνισης των δυσλειτουργιών και αλληλοεπικαλύψεων που υπήρχαν στο προηγούμενο 
σύστημα ενημέρωσης το οποίο καταργήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 1/2003».

Η συγκεκριμένη επιστολή κοινοποιούσε στον αναφέροντα ότι η Επιτροπή είχε ενημερώσει 
την ελληνική αρχή για το αίτημα που ο ίδιος είχε υποβάλει στην Επιτροπή και τον καλούσε 
«να επιδιώξει περαιτέρω την εξέταση του παρόντος ζητήματος με την ΕΕΑ [την ελληνική 
αρχή] και να προσκομίσει κάθε στοιχείο ή επιχείρημα που κρίνεται χρήσιμο και κατάλληλο 
στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών».

Στις 12 Μαρτίου 2008, ο δικηγόρος του αναφέροντα απηύθυνε επιστολή στην Επιτροπή 
ζητώντας «στενή και συνεχή εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίον η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) χειρίζεται την υπόθεση από την 
άποψη της αμεροληψίας και της ορθότητας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών 
ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού», χωρίς ωστόσο να ζητεί τη λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων από την πλευρά της Επιτροπής.

Με επιστολή τής 24ης Απριλίου 2008, η Επιτροπή επιβεβαίωσε αυτό που είχε ήδη επισημάνει 
στην επιστολή της τής 28ης Φεβρουαρίου 2008. Στην επιστολή αυτή σημειωνόταν επίσης ότι 
«καταθέσατε αγωγή κατά της ΕΕΑ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
ισχυριζόμενος ότι η ΕΕΑ παρέλειψε να ενεργήσει εγκαίρως. Το εν λόγω δικαστήριο είναι
πλήρως αρμόδιο να αξιολογήσει αν η συμπεριφορά της ΕΕΑ είναι σύμμορφη με την
ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης όλων των διαδικαστικών ενεργειών



PE416.467 4/4 CM\756460EL.doc

EL

σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία».

Τέλος, η συγκεκριμένη επιστολή κατέληγε ενημερώνοντας τον δικηγόρο του αναφέροντα ότι 
«οι υπηρεσίες της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην 
επιστολή σας της 12ης Μαρτίου 2008 … τις οποίες [αυτές] θεωρούν… ως πληροφορίες 
αγοράς».

Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι από τον Απρίλιο του 2008, ο αναφέρων είναι 
πλήρως ενήμερος για τη θέση της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της καταγγελίας 
του κατά της Fiat Hellas από την ελληνική αρχή.

Στην περίοδο που μεσολάβησε από την ημέρα υποβολής της αναφοράς μέχρι σήμερα, η 
Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην τροποποίηση της 
θέσης που υποδεικνύει στον αναφέροντα.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι ο κανονισμός αριθ. 1/2003 έχει θεσπίσει ένα σύστημα
παράλληλων αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού. 
Το συγκεκριμένο σύστημα έχει στόχο να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό επιμερισμό της 
εργασίας μεταξύ των αρχών που αποτελούν το «ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού», δηλαδή 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε μέλος 
του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού διατηρεί κάθε δικαίωμα να αποφασίζει τη 
διερεύνηση ή μη μιας υπόθεσης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικά μέσα που θα της επέτρεπαν να ενεργήσει 
ενάντια σε μια εθνική αρχή ανταγωνισμού ώστε να υποχρεώσει την τελευταία να διερευνήσει
μια δεδομένη υπόθεση, όπως ακριβώς αυτή που περιέχεται στην καταγγελία του αναφέροντα
κατά της Fiat Hellas.

Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση, η εθνική αρχή
ανταγωνισμού φαίνεται να έχει όντως εγκρίνει μέτρα έρευνας στην υπόθεση της Fiat Hellas. 
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του αναφέροντα για μια εικαζόμενη αδράνεια της ελληνικής 
αρχής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της καταγγελίας του κατά της Fiat Hellas φαίνεται ότι 
είναι ανυπόστατος.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης αυτό που ανέφερε στον αναφέροντα με την επιστολή της τής 
17ης Απριλίου 2008, ότι θεωρεί δηλαδή πως το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι πλήρως αρμόδιο 
για να αξιολογήσει αν η ελληνική αρχή έχει παραλείψει να ενεργήσει εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όσον αφορά την εικαζόμενη αδράνεια της ελληνικής αρχής σε ό,τι αφορά γενικά τον κλάδο
των αυτοκινήτων στην Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή είχε πολλές επαφές με
την τελευταία, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέστη προφανές ότι η ελληνική αρχή έχει
κινήσει πολλές έρευνες στο πλαίσιο πολλών υποθέσεων που αφορούσαν την εφαρμογή των
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Κατά συνέπεια, για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν
πρέπει να εγκρίνει νέες διαδικασίες έναντι της ελληνικής αρχής σε ό,τι αφορά τα θέματα που
εγείρει ο αναφέρων.
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