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Aihe: Vetoomus nro 96/2008, Stavros Sarris, Kreikan kansalainen, Kreikan 
kilpailukomissiosta ja Kreikan Fiat-merkkisten autojen ja niiden varaosien 
markkinoista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, että Kreikan kilpailukomissio ei ole ottanut huomioon 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 suuntaviivoja. Tämän asetuksen mukaan 
komission työtaakkaa on pienennettävä kilpailusääntöjen hajautetun täytäntöönpanon ja 
tarkastusten tiukentamisen avulla, ja kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on 
osallistuttava enemmän kilpailusääntöjen soveltamiseen ja samalla varmistettava näiden 
sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen. Vetoomuksen esittäjä viittaa erityisesti tässä 
yhteydessä Kreikan Fiat-merkkisten autojen ja varaosien markkinoihin, joille on ominaista 
kaupan pitämistä koskevat yksinoikeudet ja kilpailulta sulkeminen. Kun otetaan huomioon, 
että Kreikan kilpailuviranomaiset eivät ole puuttuneet tähän eivätkä noudata asetusten 
suuntaviivoja, vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia toteuttamaan toimia ja 
varmistamaan Fiat-merkkisten autojen ja niiden varaosien markkinoiden normalisoitumisen.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä omistaa yrityksen, joka on aiemmin toiminut Fiat-merkkisten 
ajoneuvojen ja varaosien jälleenmyyjänä Attikin alueella Kreikassa. Hän toimitti Fiat-
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merkkisiin autoihin liittyviä tuotteita vuodesta 1989 vuoteen 1998, jolloin Fiat Auto Hellas 
(jäljempänä Fiat Hellas) erotti hänet kyseisten tuotteiden toimittajaverkostosta.

Vetoomus esitetään lisäksi toisen yrityksen omistajan nimissä. Kyseinen yritys on myös Fiat-
merkkisten ajoneuvojen ja varaosien entinen jälleenmyyjä.

Fiat Hellas -yrityksen omistaa kokonaan Fiat SpA -yritys, joka on Kreikassa Fiat-merkkisten 
autojen ja varaosien maahantuoja ja myyjä. Fiat Hellas on perustanut Kreikassa rajoitetun 
järjestelmän Fiat-merkkisten autojen myynnille, ylläpidolle ja korjaamiselle.

Vetoomuksen esittäjä on tehnyt asiasta seuraavat valitukset:

- 8. elokuuta 1997, valitus Kreikan kilpailuviranomaisille (jäljempänä Kreikan 
viranomaiset) Fiat Hellas -yrityksen väitetyistä yhteisön kilpailulainsäädännön rikkomuksista 
ja erityisesti perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan ja asetuksen (EY) N :o 1475/1995 
rikkomisesta,

- 25. elokuuta 1997, pyyntö Kreikan viranomaisille väliaikaisten toimenpiteiden 
toteuttamiseksi Fiat Hellas -yritystä vastaan samasta asiasta. 

Fiat Hellas -yrityksestä tehty valitus koski sitä, että yritys oli nimittänyt vuonna 1997 Attikin 
alueelle ylimääräisen jälleenmyyjän ja yritys määräsi jälleenmyyjilleen myyntihinnat.

Vetoomuksen esittäjä valittaa tavasta, jolla Kreikan viranomaiset käsittelivät hänen Fiat 
Hellas -yritystä koskevan valituksensa, ja siitä, että viranomaiset eivät ole monilla aloilla 
puuttuneet asioihin, esimerkiksi moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiin ja korjaamiseen. Hän 
kysyy, ovatko Euroopan unionin toimielimet tietoisia hänen esittämistään tosiseikoista ja 
aikooko komissio toteuttaa toimia tilanteen korjaamiseksi.

Komission tietojen mukaan Kreikan viranomaiset tutkivat parhaillaan vetoomuksen esittäjän 
valitusta. Marraskuussa 2007 Kreikan viranomaiset pyysivät asiassa neuvoa komissiolta 
asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaisesti Fiat Hellas -yritystä koskevan päätösluonnoksen 
osalta. Joulukuussa 2007 komissio ilmoitti Kreikan viranomaisille kantansa.

Kreikan viranomaiset eivät ole vielä antaneet asiasta päätöstä. Osapuolten kuulemiset ovat 
vielä kesken.

Vetoomuksen esittäjän asianajaja kirjoitti 26. tammikuuta 2008 komissiolle kirjeen, jossa hän 
ilmoitti tehneensä Kreikan viranomaisille valituksen Fiat Hellas -yrityksestä Euroopan 
unionin kilpailulainsäädännön rikkomisen vuoksi. Asianajaja pyysi kirjeessään, että komissio 
ottaisi hänen ajamansa asiat huomioon ja asettaisi ne etusijalle esitettyjen rikkomusten 
vakavuuden edellyttämällä tavalla.  

Komissio ilmoitti vetoomuksen esittäjälle 28. helmikuuta 2008 päivätyssä kirjeessään 
seuraavaa: ”Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa 
vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta on säädetty, että Euroopan komissiolla ja 
kansallisilla kilpailuviranomaisilla on rinnakkaiset valtuudet ja että ne soveltavat Euroopan 
yhteisön kilpailusääntöjä läheisessä yhteistyössä erityisesti eurooppalaisen kilpailuverkoston 
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puitteissa. Verkoston tavoitteena on muun muassa tehokkaan työnjaon takaaminen jäsenten 
kesken ja samalla EY:n kilpailusääntöjen tehokas ja johdonmukainen soveltaminen. Jokainen 
verkoston jäsen päättää kuitenkin edelleen itsenäisesti siitä, ottaako se tietyn asian 
tutkittavaksi vai ei. Asian tutkinnan aloittanut viranomainen jatkaa yleensä asian käsittelyä, 
kunnes menettelyt on saatettu päätökseen, ellei asian käsittelyä siirretä jollekin toiselle taholle 
jo aikaisessa vaiheessa. Kaikki kansalliset kilpailuviranomaiset ottavat lisäksi täyden vastuun 
siitä, että niiden käsittelemille asioille taataan asianmukainen menettely. Komissio pidättää 
itsellään oikeuden aloittaa menettely, jolloin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset menettävät 
toimivaltansa (asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohta), mutta asetuksen mukaan 
kyseistä oikeutta ei voida käyttää asiassa osallisena olevan osapuolen pyynnöstä. Tällainen 
käytäntö johtaisi mahdollisesti samanlaiseen tehottomuuteen ja päällekkäisyyksiin kuin 
aiemmassa ilmoitusjärjestelmässä, joka on sittemmin korvattu asetuksella (EY) N:o°1/2003.”

Vetoomuksen esittäjälle ilmoitettiin kirjeessä, että komissio oli ilmoittanut Kreikan 
viranomaisille tämän komissiolle esittämästä pyynnöstä ja häntä kehotettiin jatkamaan asian 
käsittelyä Kreikan kilpailukomission (HCC) kanssa ja toimittamaan kaikki menettelyjä varten 
tarpeellisina ja asianmukaisina pitämänsä tiedot tai lausunnot.

Vetoomuksen esittäjän asianajaja kirjoitti 12. maaliskuuta 2008 komissiolle kirjeen, jossa hän 
pyysi "Euroopan komissiota arvioimaan tarkasti ja tehokkaasti sitä, kuinka Kreikan 
kilpailukomissio (HCC) käsittelee asiaa ja kuinka puolueettomasti ja oikeellisesti menettelyä 
koskevia EU:n kilpailusääntöjä sovelletaan". Kirjeessä ei kuitenkaan pyydetty komissiota 
toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä.

Komissio vahvisti 24. huhtikuuta 2008 päivätyssä kirjeessään samat asiat, jotka se oli jo 
ilmoittanut 28. helmikuuta 2008 päivätyssä kirjeessään. Kirjeessä huomautettiin lisäksi, että 
"olette aloittaneet rikosasian Kreikan kilpailuviranomaista vastaan Ateenan ensimmäisen 
oikeusasteen hallinto-oikeudessa, koska väitteenne mukaan Kreikan kilpailuviranomainen ei 
toiminut kohtuullisen ajan kuluessa. Kyseinen tuomioistuin on täysin toimivaltainen 
arvioimaan, onko Kreikan kilpailukomissio toiminut asiassa sovellettavan lainsäädännön 
mukaisesti ja noudattanut menettelyssä kaikkia kansallisessa lainsäädännön ja yhteisön 
lainsäädännön mukaisia vaiheita."

Kirjeen lopussa vetoomuksen esittäjän asianajajalle ilmoitettiin, että komission osastot ottavat 
huomioon tiedot, jotka tämä oli antanut 12. maaliskuuta 2008 päivätyssä kirjeessään, ja että 
ne katsovat tietojen olevan markkinatietoja.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella vaikuttaa siltä, että vetoomuksen esittäjän tiedossa on 
ollut jo huhtikuusta 2008 lähtien komission kanta siihen, kuinka Kreikan viranomaiset 
käsittelevät vetoomuksen esittäjän Fiat Hellas -yritystä koskevaa valitusta.

Sen jälkeen, kun vetoomus on esitetty, komissio ei ole saanut sellaisia uusia tietoja, joiden 
perusteella vetoomuksen esittäjälle jo ilmoitettua kantaa voitaisiin muuttaa.

Komissio vahvistaa, että asetuksella (EY) N:o 1/2003 otettiin käyttöön rinnakkainen 
toimivaltajärjestelmä yhteisön kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa. Järjestelmän 
tarkoituksena on taata tehokas työnjako Euroopan unionin kilpailuviranomaisten verkoston 
muodostavien viranomaisten eli Euroopan unionin komission ja kansallisten 
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kilpailuviranomaisten välillä. Tässä yhteydessä on todettava, että jokainen Euroopan unionin 
kilpailuviranomaisten verkoston jäsen päättää edelleen itsenäisesti asioidensa tutkimisesta tai 
tutkimatta jättämisestä.  

Näin ollen komissiolla ei ole sellaisia oikeudellisia keinoja, joiden perusteella se voisi toimia 
kansallista kilpailuviranomaisia vastaan ja määrätä niitä tutkimaan tiettyä asiaa tai esimerkiksi 
sellaisesta valitusta, jonka vetoomuksen esittäjä on tehnyt Fiat Hellas -yrityksestä.

Lisäksi komissio korostaa, että tässä tapauksessa kansallinen kilpailuviranomainen vaikuttaa 
toteuttaneet selvitystoimet asianmukaisesti Fiat Hellas -yritystä koskevassa asiassa. 
Vetoomuksen esittäjän esittämät väitteet Kreikan viranomaisten toimettomuudesta hänen Fiat 
Hellas -yritystä koskevan valituksensa käsittelyssä eivät siksi vaikuta perustelluilta.

Komissio vahvistaa lisäksi uudelleen tiedon, jonka se on ilmoittanut vetoomuksen esittäjälle 
17. huhtikuuta 2008 kirjatussa kirjeessään: komissio katsoo, että Ateenan ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuin on täysin toimivaltainen arvioimaan, ovatko Kreikan viranomaiset 
jättäneet reagoimatta asiaankuuluvien säännösten mukaisissa määräajoissa.

Kreikan viranomaisten yleistä toimettomuutta ajoneuvoteollisuuden alalla Kreikassa 
koskevien väitteiden osalta on syytä painottaa, että komissio on ollut useaan otteeseen 
yhteydessä kyseisiin viranomaisiin ja on voinut todeta, että viranomaiset ovat aloittaneet tänä 
aikana useita tutkimuksia tapauksissa, jotka koskevat yhteisön kilpailusääntöjen soveltamista 
moottoriajoneuvoteollisuuden alalla.

Lopuksi komissio toteaa, että edellä esitettyjen syiden vuoksi sillä ei ole syytä toteuttaa 
vetoomuksessa esitettyjen asioiden perusteella uusia toimenpiteitä Kreikan 
kilpailuviranomaisten osalta.
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