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Angående: Framställning 0096/2008, ingiven av Stavros Sarris (grekisk medborgare), om den 
grekiska konkurrenskommissionen och den grekiska marknaden för Fiats bilar 
och reservdelarna till sådana bilar

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att den grekiska konkurrenskommissionen inte har tagit hänsyn till 
riktlinjerna i rådets förordning (EG) nr 1/2003 om tillämpning av konkurrensreglerna i 
artiklarna 81 och 82 i fördraget. Enligt den förordningen ska kommissionens arbetsbelastning 
minskas genom en decentraliserad tillämpning av konkurrensreglerna och skärpta 
efterhandskontroller, genom att de nationella myndigheterna och domstolarna engageras i 
högre grad i genomdrivandet av konkurrensreglerna och genom att man garanterar en enhetlig 
tillämpning av de reglerna. Framställaren hänvisar specifikt till den grekiska marknaden för 
bilar av märket Fiat och reservdelarna till sådana bilar, som utmärks av avtal om exklusiv 
marknadsföring och att konkurrensen sätts ur spel. I ljuset av denna brist på ingripande och 
efterlevnad av riktlinjerna i förordningen från den grekiska konkurrensmyndighetens sida ber 
framställaren Europaparlamentet vidta åtgärder för att normalisera den grekiska marknaden 
för bilar av märket Fiat och reservdelarna till sådana bilar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008

Framställaren äger ett företag som länge sålt fordon och reservdelar från Fiat-koncernen i 
regionen Attika i Grekland. Han sålde Fiats produkter från 1989 fram till 1998, då 
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Fiat Auto Hellas (nedan kallat ”Fiat Hellas”) uteslöt honom ut nätverket för auktoriserade 
återförsäljare av ovan nämnda produkter.

Framställningen görs också för en annan företagares räkning, även denne en före detta 
återförsäljare av fordon och reservdelar från Fiat.

Fiat Hellas är ett företag som helt och hållet kontrolleras av Fiat SpA, och som importerar och 
säljer fordon och reservdelar av märket Fiat i Grekland. Fiat Hellas har upprättat ett selektivt 
system för återförsäljning, underhåll och reparation av fordon av märket Fiat i Grekland.

Framställaren uppger att han

– den 8 augusti 1997 gjorde en anmälan mot Fiat Hellas till den grekiska 
konkurrenskommissionen (nedan kallad ”den grekiska myndigheten”) med påstående om 
brott mot gemenskapens konkurrensrätt, i synnerhet artiklarna 81 och 82 i fördraget och 
förordning (EG) nr 1475/95, och

– den 25 augusti 1997 begärt provisoriska åtgärder från den grekiska myndigheten mot Fiat 
Hellas i samma fråga. 

Hans anmälan mot Fiat Hellas gäller det faktum att företaget år 1997 utnämnde ytterligare en 
auktoriserad återförsäljare i regionen Attika samt påtvingade försäljningspriser på sina 
återförsäljare.

Framställaren protesterar mot det sätt på vilket den grekiska myndigheten har behandlat hans 
anmälan mot Fiat Hellas, och mot myndighetens brist på ingripande inom flera sektorer, bland 
andra den för återförsäljning och reparation av motorfordon. Han vill veta om 
EU-institutionerna känner till de fakta som han har lagt fram, och om kommissionen tänker 
vidta åtgärder för att förändra situationen.

Enligt de uppgifter som kommissionen förfogar över är den grekiska myndigheten just nu i 
färd med att behandla framställarens anmälan. Med anledning av detta konsulterade den 
grekiska myndigheten i november 2007 kommissionen i enlighet med 
rådets förordning (EG) nr 1/2003 angående ett utkast till beslut om Fiat Hellas. I 
december 2007 meddelade kommissionen den grekiska myndigheten sin inställning i frågan.

Den grekiska myndigheten har ännu inte fattat något beslut i ärendet. För tillfället är man i 
färd med att höra parterna.

Den 26 januari 2008 ingav framställarens advokat en skrivelse till kommissionen för att 
upplysa om att han hade anmält Fiat Hellas till den grekiska myndigheten för brott mot den 
europeiska konkurrensrätten. I denna skrivelse krävde advokaten att kommissionen skulle ”ge 
vårt fall den uppmärksamhet och prioritet … som överträdelsernas allvar påbjuder”. 

I en skrivelse av den 28 februari 2008 meddelade kommissionen framställaren följande:
”i enlighet med rådets förordning nr 1/2003 om tillämpningen av de konkurrensregler som 
beskrivs i artiklarna 81 och 82 i fördraget, har Europeiska kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna parallella befogenheter och tillämpar gemenskapens 
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konkurrensregler i ett nära samarbete, nämligen inom ramen för Europeiska 
konkurrensnätverket. Detta nätverks syfte är bland annat att åstadkomma en effektiv 
arbetsfördelning mellan medlemmarna och att tillämpa gemenskapens konkurrensregler på ett 
effektivt och konsekvent sätt. Samtidigt har varje medlem i nätverket full rätt att själv 
bestämma om ett fall ska utredas eller inte. En myndighet som har börjat handlägga ett ärende 
fortsätter i normala fall med det tills förfarandet är avslutat, såvida inte ärendet 
vidarebefordras på ett tidigt stadium. Varje nationell konkurrensmyndighet har också fullt 
ansvar för att följa lämplig praxis i de ärenden som handläggs där. Även om kommissionen 
har rätt att inleda en process och därmed överta ansvaret från de nationella 
konkurrensmyndigheterna (artikel 11(6) i rådets förordning (EG) nr 1/2003), säger 
förordningen ingenting om att denna rätt kan utövas på begäran från en part i ett ärende. Detta 
skulle i själva verket innebära en risk för återinförande av de ineffektiva och överlappande 
element som fanns i det tidigare anmälningssystemet som avskaffades i och med 
rådets förordning (EG) nr 1/2003”.

I skrivelsen upplystes framställaren om att kommissionen informerat den grekiska 
myndigheten om den begäran som framställaren gjort till kommissionen, och han 
uppmanades ”att driva ärendet vidare med HCC [den grekiska myndigheten] och att lämna 
alla upplysningar och argument som Ni anser värdefulla och rimliga inom ramen för denna 
utredning”.

Den 12 mars 2008 skrev framställarens advokat till kommissionen och krävde ”att 
Europeiska kommissionen noggrant och intensivt ser över hur 
Hellenic Competition Committee (HCC) handlägger fallet när det gäller opartisk och korrekt 
tillämpning av de processuella europeiska konkurrensreglerna”, dock utan att begära att 
kommissionen ska vidta några specifika åtgärder.

I en skrivelse av den 24 april 2008 bekräftade kommissionen det som man redan uppgett i 
skrivelsen av den 28 februari 2008. I denna skrivelse påpekades också att ”Ni har inlett en 
process mot HCC vid förvaltningsdomstolen i första instans i Aten där Ni påstår att HCC 
underlåtit att agera inom föreskriven tidsfrist. Denna domstol är fullt kompetent att avgöra om 
HCC:s agerande överensstämmer med tillämpliga lagar, inklusive efterlevandet av de 
processuella förfaringssätt som föreskrivs i nationella lagar och gemenskapslagarna”.

Skrivelsen avslutades med en upplysning till framställarens advokat att ”kommissionen har 
noterat den information som tillhandahölls i Er skrivelse daterad den 12 mars 2008 … som 
[den] betraktar … som marknadsinformation”.

Mot bakgrund av det föregående tycks framställaren sedan april 2008 vara fullt informerad 
om kommissionens inställning när det gäller den grekiska myndighetens behandling av hans 
anmälan mot Fiat Hellas.

Under den tid som gått från det att framställningen ingavs och fram till nu har kommissionen 
inte mottagit några uppgifter som ger anledning att ändra den inställning som meddelats 
framställaren.

Kommissionen bekräftar att med rådets förordning (EG) nr 1/2003 infördes ett system med 
parallella befogenheter för tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler. Systemet syftar 
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till en effektiv arbetsfördelning mellan de myndigheter som utgör 
Europeiska konkurrensnätverket, nämligen Europeiska kommissionen och de nationella 
konkurrensmyndigheterna. Varje medlem i Europeiska konkurrensnätverket har fortfarande 
full frihet att besluta om man ska utreda ett ärende eller inte. 

Därav följer att kommissionen saknar rättsliga medel att agera mot en nationell 
konkurrensmyndighet för att tvinga denna att utreda ett visst ärende, som det som har sitt 
ursprung i framställarens anmälan mot Fiat Hellas.

Dessutom framhåller kommissionen att det i det aktuella fallet tycks som om den nationella 
konkurrensmyndigheten har skött utredningen i ärendet Fiat Hellas på ett effektivt sätt. 
Framställarens påstående om att den grekiska myndigheten skulle ha underlåtit att behandla 
hans anmälan mot Fiat Hellas tycks alltså sakna grund.

Kommissionen bekräftar också det som meddelats framställaren i en skrivelse av 
den 17 april 2008, dvs. att man bedömer att förstainstansdomstolen i Aten är fullt kompetent 
att avgöra om den grekiska myndigheten har underlåtit att agera inom den tidsram som 
tillämplig lagstiftning föreskriver.

Angående den grekiska myndighetens påstådda brist på ingripande när det gäller den 
grekiska bilbranschen i allmänhet, framhåller kommissionen att man flera gånger har haft 
kontakt med denna myndighet och att det då har tyckts som om myndigheten har inlett 
utredningar i flera ärenden som gäller tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler inom 
motorfordonssektorn.

Sammanfattningsvis anser sig kommissionen, av de skäl som angetts ovan, inte behöva vidta 
några ytterligare åtgärder angående den grekiska myndigheten när det gäller de ämnen som 
framställaren tagit upp.
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