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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0096/2008, którą złożył Stavros Sarris (Grecja), w sprawie greckiej 
komisji ds. konkurencji oraz greckiego rynku samochodów marki Fiat 
i części zamiennych do tych samochodów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że grecka komisja ds. konkurencji nie uwzględniła wytycznych 
zawartych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł 
konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu. Na mocy tego rozporządzenia obniżenie 
obciążenia pracą komisji powinno być zapewnione przy pomocy środków 
zdecentralizowanego stosowania reguł konkurencji i ścisłych kontroli następczych, a władze 
i sądy krajowe są zaangażowane w większym stopniu w egzekwowanie reguł konkurencji, 
jednocześnie zapewniając jednolite stosowanie tych reguł. Składający petycję odwołuje się 
w szczególności w tym zakresie do greckiego rynku samochodów marki Fiat i części 
zamiennych do tych samochodów, który cechuje się porozumieniami w sprawie wyłączności 
sprzedaży i wykluczenia konkurencji. Ze względu na brak interwencji i działania niezgodne 
z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ze strony greckich władz ds. konkurencji, 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie kroków w celu 
zapewnienia uregulowania greckiego rynku samochodów marki Fiat i części zamiennych do 
tych samochodów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję jest właścicielem przedsiębiorstwa, które niegdyś zajmowało się 
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dystrybucją pojazdów i części zamiennych grupy Fiat w regionie Attyki w Grecji. 
Dystrybuował produkty grupy Fiat od roku 1989 do 1998, kiedy to został wykluczony z sieci 
autoryzowanych dystrybutorów wyżej wymienionych produktów przez przedsiębiorstwo Fiat 
Auto Hellas (zwane dalej: „Fiat Hellas”).

Petycja została złożona również w imieniu właściciela innego przedsiębiorstwa, także niegdyś 
zajmującego się dystrybucją pojazdów i części zamiennych grupy Fiat.

Fiat Hellas jest przedsiębiorstwem całkowicie kontrolowanym przez firmę Fiat SpA, która 
importuje i dystrybuuje w Grecji pojazdy i części zamienne grupy Fiat. Przedsiębiorstwo Fiat 
Hellas ustanowiło system selektywnej dystrybucji w odniesieniu do dystrybucji, konserwacji 
i naprawy pojazdów grupy Fiat w Grecji.

Składający petycję zaznaczył, że złożył:

- dnia 8 sierpnia 1997 r. skargę do greckiej komisji ds. konkurencji (zwanej dalej: 
„władzami greckimi”) przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas, zgłaszając naruszenia
wspólnotowego prawa konkurencji, w szczególności art. 81 i 82 Traktatu oraz rozporządzenia
WE nr 1475/1995,

- dnia 25 sierpnia 1997 r. wniosek do władz greckich o zastosowanie środków 
tymczasowych wobec przedsiębiorstwa Fiat Hellas w związku z tą samą sprawą.

Skarga przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas związana jest z faktem, że w 1997 r. 
przedsiębiorstwo to wyznaczyło dodatkowego autoryzowanego dystrybutora w regionie 
Attyki oraz że narzucało swoim dystrybutorom ceny sprzedaży.

Składający petycję zgłasza sprzeciw wobec sposobu, w jaki władze greckie potraktowały jego 
skargę przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas, oraz wobec braku działań ze strony wyżej 
wymienionego organu władzy w różnych sektorach, w tym w sektorze dystrybucji i naprawy 
pojazdów silnikowych. Zwraca się z pytaniem, czy instytucje unijne są poinformowane 
o stanie faktycznym, który przedstawił, oraz czy Komisja podejmie środki, aby położyć kres 
tej sytuacji.

Na podstawie informacji, jakimi dysponuje Komisja, władze greckie są w trakcie 
rozpatrywania skargi składającego petycję. W tym kontekście w listopadzie 2007 r. władze 
greckie konsultowały się z Komisją, zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2003, odnośnie do 
projektu decyzji w sprawie przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas. W grudniu 2007 r.
Komisja przekazała władzom greckim swoją opinię.

Władze greckie nie przyjęły jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie. Przesłuchania stron są 
bowiem obecnie w toku.

Dnia 26 stycznia 2008 r. adwokat składającego petycję skierował pismo do Komisji 
Europejskiej, aby zawiadomić o złożeniu skargi do władz greckich przeciwko 
przedsiębiorstwu Fiat Hellas w związku z naruszeniem europejskiego prawa konkurencji. 
W piśmie tym adwokat zwrócił się do Komisji z wnioskiem, aby „ze względu na powagę 
zaskarżanego naruszenia poświęciła sprawie uwagę i potraktowała ją w sposób priorytetowy”.
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W piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. Komisja zawiadomiła składającego petycję o tym, że:
„zgodnie z rozporządzeniem Rady w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu Komisja Europejska i krajowy organ ochrony 
konkurencji mają równoległe kompetencje i stosują wspólnotowe reguły konkurencji w ścisłej 
współpracy, mianowicie w ramach europejskiej sieci konkurencji. Celem tej sieci jest między 
innymi zapewnienie wydajnego podziału pracy między członkami w odniesieniu do 
efektywnego i spójnego zastosowania reguł konkurencji WE. Równocześnie każdy 
z członków sieci zachowuje pełną swobodę w kwestii wszczęcia lub zaniechania dochodzenia 
w danej sprawie. Organ władzy, który rozpoczął prace w związku ze sprawą, zwykle zajmuje 
się nią aż do ukończenia postępowania, chyba że na początkowym etapie sprawa zostanie 
skierowana do innego organu. Każdy organ ochrony konkurencji jest w pełni odpowiedzialny 
za zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu w sprawach, które rozpatruje. Chociaż
Komisja zachowuje prawo do wszczęcia postępowania, skutkiem czego pozbawia krajowe
organy ochrony konkurencji ich kompetencji (art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1/2003), 
rozporządzenie nie przewiduje, aby prawo to mogło być wykonywane na prośbę strony 
w sprawie. Rzeczywiście groziłoby to ponownym wystąpieniem braku efektywności 
podejmowanych działań i pokrywaniem się przepisów, z czym mieliśmy do czynienia 
w ramach poprzedniego systemu powiadamiania zlikwidowanego na mocy rozporządzenia nr 
1/2003”.

W piśmie tym Komisja zawiadamiała składającego petycję, że poinformuje władze greckie 
o wniosku, który przedłożył, i wzywała go „do kontynuowania przedmiotowej sprawy przed 
władzami greckimi i do przedstawienia informacji lub argumentów, które uzna za użyteczne 
i właściwe w ramach tego postępowania”.

Dnia 12 marca 2008 r. adwokat składającego petycję skierował pismo do Komisji 
z wnioskiem o „dokonanie drobiazgowego i uważnego przeglądu przez Komisję Europejską 
sposobu, w jaki grecka komisja ds. konkurencji zajmuje się sprawą, pod kątem bezstronności 
i prawidłowości zastosowania europejskich proceduralnych reguł konkurencji”, niemniej 
jednak nie wniósł o przyjęcie przez Komisję szczególnych środków.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2008 r. Komisja potwierdziła to, na co wcześniej wskazała już
w piśmie z dnia 28 lutego 2008 r. W piśmie tym zauważyła również, że „wszczął Pan 
postępowanie sądowe przeciwko greckiej komisji ds. konkurencji p r z e d  sądem 
administracyjnym pierwszej instancji w Atenach, utrzymując, że grecka komisja ds. 
konkurencji nie podjęła działań we właściwym czasie. Sąd ten jest w pełni właściwy, aby 
ocenić, czy zachowanie greckiej komisji ds. konkurencji było zgodne z obowiązującym 
prawem, w tym czy podjęto wszystkie kroki proceduralne wynikające z krajowego 
i wspólnotowego prawa”.

W podsumowaniu poinformowano adwokata składającego petycję, że „służby Komisji 
przyjęły do wiadomości informacje dostarczone w Pańskim piśmie z dnia 12 marca 2008 r. 
(…), uznając je (…) za informacje dotyczące rynku”.

Na podstawie wyżej zawartych informacji wydaje się, że od kwietnia 2008 r. składający 
petycję jest w pełni poinformowany o stanowisku Komisji w sprawie sposobu rozpatrywania 
jego skargi przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas przez władze greckie.
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W okresie od dnia przedłożenia petycji do dziś Komisja nie otrzymała żadnych informacji, 
które mogłyby przyczynić się do zmiany stanowiska przekazanego składającemu petycję.

Komisja potwierdza, że rozporządzenie nr 1/2003 ustanowiło system kompetencji 
równoległych w zakresie wdrażania wspólnotowych reguł konkurencji. System ten ma na celu 
zapewnienie wydajnego podziału pracy między organami władzy wchodzącymi w skład 
„europejskiej sieci konkurencji”, to znaczy między Komisją Europejską a krajowymi 
organami ochrony konkurencji. W tym kontekście każdy z członków europejskiej sieci 
konkurencji zachowuje pełną swobodę w kwestii wszczęcia lub zaniechania dochodzenia 
w poszczególnych sprawach.

Wynika z tego, że Komisja nie dysponuje środkami prawnymi, które pozwoliłyby jej działać 
przeciwko krajowemu organowi ochrony konkurencji, aby zobowiązać go do wszczęcia 
dochodzenia w jakiejś sprawie, na przykład takiej, która stała się podstawą do złożenia skargi 
przez składającego petycję przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas.

Co więcej, Komisja podkreśla, że wydaje się, iż w tym przypadku krajowy organ ochrony 
konkurencji rzeczywiście podjął środki dochodzeniowe w sprawie Fiat Hellas. Tak więc 
zarzut składającego petycję dotyczący domniemanego zaniechania działań przez władze 
greckie w odniesieniu do jego skargi przeciwko przedsiębiorstwu Fiat Hellas nie wydaje się 
uzasadniony.

Komisja potwierdza również to, na co wskazała w piśmie z dnia 17 kwietnia 2008 r., to 
znaczy, że uważa, iż sąd pierwszej instancji w Atenach jest w pełni właściwy, aby ocenić, czy 
władze greckie nie podjęły działań w terminie, do którego były zobowiązane na mocy 
obowiązujących przepisów.

Co do domniemanego braku działań ze strony władz greckich, jeśli chodzi ogólnie o sektor 
samochodowy w Grecji, należy podkreślić, że Komisja Europejska wielokrotnie kontaktowała 
się z grecką komisją ds. konkurencji. Z kontaktów tych wynikało, że wszczęła ona 
dochodzenia w ramach kilku spraw dotyczących stosowania wspólnotowych reguł 
konkurencji w sektorze pojazdów silnikowych.

Podsumowując, z wyżej wymienionych powodów Komisja uznaje, że nie musi podejmować 
nowych działań w stosunku do władz greckich w odniesieniu do spraw poruszonych przez 
składającego petycję.
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