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Tárgy:Stavros Sarris görög állampolgár által benyújtott 0096/2008. számú petíció a 
görög versenybizottságról és a Fiat típusú gépjárművek, valamint alkatrészeik 
görög piacáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög versenybizottság nem vette figyelembe a 
Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003/EK tanácsi rendeletben foglalt iránymutatásokat. A szóban forgó rendelet értelmében 
a Bizottságra háruló munka mennyiségének csökkentését a versenyszabályok decentralizált 
alkalmazása, valamint az azt követően végzett szigorúbb ellenőrzések révén biztosítják, 
miközben a nemzeti hatóságokat és a bíróságokat nagyobb mértékben bevonják a 
versenyszabályok végrehajtásába, emellett pedig biztosítják a szóban forgó szabályok 
egységes alkalmazását. Ezzel összefüggésben a petíció benyújtója konkrétabban hivatkozik a 
Fiat típusú gépjárművek, valamint alkatrészeik görög piacára, amelyet a kizárólagos 
értékesítésről szóló megállapodások és a verseny kizárása jellemez. A görög versenyhatóság 
részéről a beavatkozás és a rendeletben foglalt iránymutatások betartásának hiányában a 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzon intézkedéseket a Fiat típusú 
gépjárművek, valamint az alkatrészeik piacán fennálló helyzet normalizálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. június 25. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.
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A petíció benyújtója egy olyan vállalat tulajdonosa, amely régóta forgalmaz Fiat 
gépjárműveket és járműalkatrészeket Görögországban, Attika régióban. A Fiat vállalatcsoport 
termékeit forgalmazta 1989 és 1998 között, amikor a Fiat Auto Hellas (a továbbiakban: „Fiat 
Hellas”) kizárta az említett termékek engedélyezett forgalmazási hálózatából.

A petíciót egy másik, szintén régóta Fiat gépjárműveket és járműalkatrészeket forgalmazó 
vállalat tulajdonosa nevében is benyújtották.

A Fiat Hellas vállalat teljes egészében a Fiat SpA ellenőrzése alatt áll, és a Fiat csoport 
gépjárműveinek és járműalkatrészeinek Görögországba való bevitelével és ottani 
forgalmazásával foglalkozik. A Fiat Hellas szelektív forgalmazási rendszert hozott létre a Fiat 
gépjárművek forgalmazására, karbantartására és javítására Görögországban.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy benyújtott

- 1997. augusztus 8-án egy panaszt a görög versenyhatósághoz (a továbbiakban: 
„görög hatóság”) a Fiat Hellas ellen, azt állítván, hogy megsértették a közösségi versenyjogot 
és mindenekelőtt a Szerződés 81. és 82. cikke, valamint az 1475/1995/EK rendelet 
rendelkezéseit.

- 1997. augusztus 25-én egy ideiglenes intézkedés iránti kérelmet a görög hatósághoz 
a Fiat Hellas ellen, ugyanebben az ügyben.

A Fiat Hellas elleni panasz tárgya az, hogy e vállalat 1997-ben további engedélyezett 
forgalmazót jelölt ki Attika régióban, és forgalmazói számára megszabta az eladási árakat.

A petíció benyújtója kifogásolja azt a módot, ahogyan a görög hatóság a Fiat Hellas elleni 
panaszt kezelte, valamint ugyanezen hatóság tétlenségét több ágazatban, többek között a 
gépjárművek értékesítése és javítása terén. Azt kérdezi, hogy vajon az európai intézmények 
tudnak-e az általa ismertetett tényekről, és hogy a Bizottság tesz-e majd lépéseket, hogy véget 
vessen ennek a helyzetnek.

A Bizottság rendelkezésére álló információk alapján a görög hatóság jelenleg vizsgálja a 
petíció benyújtójának panaszát. Ebben az összefüggésben 2007. novemberben a görög 
hatóság az 1/2003 rendeletnek megfelelően konzultált a Bizottsággal a Fiat Hellas elleni 
határozat tervezetével kapcsolatban. 2007. decemberben a Bizottság eljuttatta véleményét a 
görög hatósághoz.

A görög hatóság még nem hozott hatóságot az ügyben. A felek meghallgatása jelenleg folyik.

2008. január 26-án a petíció benyújtójának ügyvédje levelet írt a Bizottságnak, melyben 
közölte, hogy panaszt nyújtott be a Fiat Hellas ellen a görög hatósághoz az európai versenyjog 
megsértése miatt. E levélben az ügyvéd kérte, hogy a Bizottság „az ügynek szenteljen 
figyelmet és jelentőséget… amelyet a sérelmezett jogsértés súlyossága indokol”.

A Bizottság 2008. február 28-i levelében a következőkről tájékoztatta a petíció benyújtóját:
„a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 
1/2003 tanácsi rendelet szerint az Európai Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok 
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párhuzamos hatáskörrel rendelkeznek, és szoros együttműködésben alkalmazzák az EK 
versenyszabályait, a versennyel foglalkozó európai hálózat keretében. E hálózatnak egyebek 
mellett célja a hatékony munkamegosztás a tagok között, továbbá az EK versenyszabályainak 
hatékony és következetes alkalmazása. Ugyanakkor a hálózat minden egyes tagja szabadon 
dönthet arról, hogy egy adott ügyet kivizsgál-e vagy sem. Az a hatóság, amely elkezdett egy 
üggyel foglalkozni, rendszerint az ügy lezárásáig végigviszi azt, kivéve, ha az ügyet már korai 
szakaszban más hatósághoz utalják. Minden egyes illetékes nemzeti hatóság teljes mértékben 
köteles gondoskodni az általa kezelt ügyekben a megfelelő eljárás lefolytatásáról. Bár a 
Bizottság kezdeményezhet eljárásokat, melyek megszüntetik a nemzeti versenyhatóságok 
illetékességét (1/2003 rendelet 11. cikk (6) bekezdés), a rendelet nem rendelkezik arról, hogy 
e hatáskört az adott ügyben részes fél kérésére gyakorolni kell. Valójában ez a hatékonyság 
hiányának és azon átfedéseknek ismételt megjelenésével járhatna, amelyek az 1/2003 
rendelettel eltörölt régi bejelentési rendszerben fennálltak.”

E levél tájékoztatta a petíció benyújtóját arról, hogy a Bizottság jelezte a görög hatóságnak a 
kérelem benyújtását, és kérte, hogy „az ügyet a továbbiakban a HCC-vel (a görög hatósággal) 
folytassa le, és nyújtson be minden olyan információt vagy érvet, amelyet hasznosnak és 
helytállónak ítél ezen eljárások keretében”.

2008. március 12-én a petíció benyújtójának ügyvédje levelet írt a Bizottságnak, melyben 
kérte, hogy „az Európai Bizottság megkülönböztetett figyelemmel és alaposan tekintse át azt a 
módot, ahogyan a görög versenyhatóság (HCC) kezeli az ügyet, a pártatlanság és a 
tisztességesség szempontjából, az európai versenyszabályok alkalmazása tekintetében”, 
ugyanakkor viszont nem kérte, hogy a Bizottság hozzon ilyen vagy olyan intézkedést.

A Bizottság 2008. április 24-i levelében megerősítette a 2008. február 28-i levelében leírtakat. 
E levél tartalmazta azt is, hogy „Ön a HCC ellen jogi eljárást indított az Athéni Elsőfokú 
Közigazgatási Bíróságon, azt állítva, hogy a HCC nem járt el kellő időben. E bíróság teljes 
mértékben illetékes annak megállapításában, hogy a HCC magatartása megfelelt-e a hatályos 
jogszabályoknak, ideértve a nemzeti és közösségi jogszabályok szerinti összes eljárási lépés 
betartását.”

Végezetül pedig a levél a petíció benyújtójának ügyvédjét tájékoztatva megállapította, hogy 
„a Bizottság szervei tudomásul veszik a 2008. március 12-én kelt levelében nyújtott 
tájékoztatást …melyet … piaci információként kezelnek”.

Mindezek alapján állítható, hogy 2008. április óta a petíció benyújtója teljes körű tájékoztatást 
kap a Bizottság álláspontjáról a Fiat Hellas ellen benyújtott panaszának a görög hatóság általi 
kivizsgálására vonatkozóan.

A petíció benyújtásától mostanáig eltelt idő alatt a Bizottság nem kapott olyan információt, 
amely megváltoztatná a petíció benyújtójával közölt álláspontját.

A Bizottság megerősíti, hogy az 1/2003 rendelet a közösségi versenyszabályok végrehajtására 
párhuzamos hatáskörök rendszerét hozta létre. E rendszer hatékony munkamegosztást hivatott 
biztosítani az „európai versenyhálózat” tagjai, vagyis az Európai Bizottság és a nemzeti 
versenyhatóságok között. Ezzel összefüggésben az európai versenyhálózat minden egyes tagja 
szabadon dönthet arról, hogy egy adott ügyet kivizsgál-e vagy sem.
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Ebből következik, hogy a Bizottságnak nincsenek jogi eszközei arra, hogy a nemzeti 
versenyhatósággal szemben eljárjon, és arra kötelezze, hogy kivizsgáljon olyan ügyeket, mint 
a petíció benyújtójának panasza a Fiat Hellas ellen.

A Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy jelen esetben a nemzeti versenyhatóság ténylegesen 
elfogadott vizsgálati intézkedéseket a Fiat Hellas ügyben. Következésképpen a petíció 
benyújtójának a Fiat Hellas elleni panasz vizsgálata során a görög hatóság feltételezett 
tétlenségére vonatkozó állítása nem tűnik megalapozottnak.

A Bizottság megerősíti azt is, amit már egyszer 2008. április 17-i levelében közölt a petíció 
benyújtójával, vagyis azt, hogy megítélése szerint az Athéni Elsőfokú Bíróság teljes 
mértékben illetékes annak megítélésében, hogy a görög hatóság a hatályos jogszabályokban 
számára előírt határidőkön belül járt-e el.

A görögországi gépjárműágazat egészére nézve a görög versenyhatóság állítólagos tétlenségét 
illetően hangsúlyozandó, hogy a Bizottság többször kapcsolatba lépett e hatósággal, és 
mindezekből az tűnt ki, hogy e hatóság vizsgálatot indított több, a gépjármű-ágazatban a 
közösségi versenyszabályok alkalmazására vonatkozó ügyben is.

Következésképpen – a fentebb kifejtett okoknál fogva – a Bizottság megítélése szerint a 
petíció benyújtója által felvetett kérdésekben nem kell újabb lépéseket tennie a görög 
hatósággal szemben.
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