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„Fiat“ automobilių ir šių automobilių atsarginių dalių rinkos, kurią pateikė 
Graikijos pilietis Stavros Sarris

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Graikijos konkurencijos komisija neatsižvelgė į Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 
82 straipsniuose, įgyvendinimo pateiktas gaires. Pagal šį reglamentą siekiama užtikrinti 
mažesnį Komisijos darbo krūvį  decentralizuoti konkurencijos taisyklių taikymą ir 
organizuoti griežtesnius paskesnius patikrinimus, į konkurencijos taisyklių įgyvendinimo 
kontrolę aktyviau įtraukiant nacionalines valdžios institucijas ir teismus, kartu užtikrinant, kad 
šios taisyklės būtų taikomos vienodai. Šiuo atveju peticijos pateikėjas nurodo Graikijos „Fiat“ 
markės automobilių ir šių automobilių atsarginių dalių rinką, kuriai būdingi išimtinės 
rinkodaros susitarimai ir konkurencijos nebuvimas. Kadangi Graikijos konkurencijos 
institucija nesiėmė reikiamų veiksmų ir neužtikrino, kad būtų laikomasi šio reglamento 
rekomendacijų, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis priemonių ir užtikrinti, 
kad Graikijos „Fiat“ markės automobilių ir šių automobilių atsarginių dalių rinka veiktų 
tinkamai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. birželio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„Peticijos pateikėjas yra įmonės, anksčiau platinusios „Fiat Group“ automobilius ir jų 
atsargines dalis Atikoje, Graikijoje, savininkas. Jis platino „Fiat Group“ produktus 
19891998 m., kai jį iš įgaliotųjų šių produktų platintojų tinklo išstūmė „Fiat Auto Hellas“ 
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(toliau  „Fiat Hellas“).

Peticija taip pat teikiama kitos įmonės, taip pat buvusios „Fiat Group“ transporto priemonių ir 
atsarginių dalių platintojos, savininko vardu.

Bendrovė „Fiat Hellas“ visiškai priklauso „Fiat SpA“, ji į Graikiją importuoja ir platina „Fiat 
Group“ transporto priemones ir jų atsargines dalis. „Fiat Hellas“ Graikijoje sukūrė atrankinę 
„Fiat Group“ transporto priemonių platinimo, priežiūros ir remonto sistemą.  

Peticijos pateikėjas teigia, kad:

 1997 m. rugpjūčio 8 d. Graikijos konkurencijos komisijai (toliau  Graikijos 
institucija) pateikė skundą prieš „Fiat Hellas“, kuriame nurodė Bendrijos 
konkurencijos teisės, visų pirma Sutarties 81 ir 82 straipsnių ir Reglamento (EB) 
Nr. 1475/1995, pažeidimus;

 1997 m. rugpjūčio 25 d. Graikijos institucijai pateikė prašymą dėl tos pačios 
priežasties taikyti laikinas priemones prieš „Fiat Hellas“.

Skundas prieš „Fiat Hellas“ pateiktas dėl to, kad 1997 m. Atikoje ji paskyrė papildomą 
įgaliotąjį platintoją ir nustatė savo platintojams mažmenines kainas.

Peticijos pateikėjas skundžia tai, kaip Graikijos institucija nagrinėjo jo skundą prieš „Fiat 
Hellas“, taip pat institucijos neveiklumą keliuose sektoriuose, tarp jų variklinių transporto 
priemonių platinimo ir remonto sektoriuje. Jis klausia, ar ES institucijoms yra žinomi jo 
nurodyti faktai ir ar Komisija imsis priemonių, kad ši padėtis nebesitęstų.

Remiantis Komisijos turima informacija, Graikijos institucija šiuo metu nagrinėja peticijos 
pateikėjo skundą. Tuo tikslu 2007 m. lapkričio mėn. Graikijos institucija konsultavosi su 
Komisija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl sprendimo prieš „Fiat Hellas“ projekto.
2007 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė savo nuomonę Graikijos institucijai.

Graikijos institucija šiuo klausimu savo sprendimo dar nepriėmė. Šiuo metu vyksta šalių 
klausymai.

2008 m. sausio 26 d. peticijos pateikėjo teisininkas atsiuntė laišką Komisijai, kuriame 
informavo, kad pateikė skundą Graikijos institucijai prieš „Fiat Hellas“ dėl Europos 
konkurencijos teisės pažeidimo. Šiame laiške teisininkas prašo Komisiją „skirti mūsų bylai 
dėmesio ir suteikti pirmenybę <...> atsižvelgiant į skundžiamų pažeidimų rimtumą“.

2008 m. vasario 28 d. laiške Komisija peticijos pateikėjui pranešė, kad
„pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 
81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos 
tarnybų kompetencija yra lygiagreti, EB konkurencijos taisykles jos taiko glaudžiai 
bendradarbiaudamos, būtent Europos konkurencijos tinkle. Šio tinklo paskirtis, be kitų 
dalykų, yra užtikrinti veiksmingą darbo pasiskirstymą tarp narių efektyviai ir nuosekliai 
taikant EB konkurencijos taisykles. Kartu kiekvienam tinklo nariui paliekama visiška laisvė 
savo nuožiūra spręsti, ar tam tikrą atvejį tirti, ar ne. Tyrimą pradėjusi institucija paprastai tęsia 
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bylą, kol ją užbaigia, jeigu byla pradiniame jos etape nėra perduodama. Kiekviena nacionalinė 
konkurencijos institucija taip pat yra visiškai atsakinga už tai, kad būtų užtikrinta tinkama jos 
nagrinėjamų bylų eiga. Nors Komisija pasilieka teisę inicijuoti procedūras, kad panaikintų 
nacionalinių konkurencijos institucijų kompetenciją (Reglamento (EB) Nr. 1/2003 
11 straipsnio 6 dalis), šiame reglamente nenumatyta galimybė naudotis šia teise bylos šalies 
prašymu. Iš tiesų tai keltų riziką, kad vėl rasis neveiksmingų ir dubliuojamų aspektų, kaip 
pagal ankstesnę pranešimų sistemą, panaikintą Reglamentu (EB) Nr. 1/2003.“

Šiuo laišku peticijos pateikėjas informuotas, kad Komisija informuos Graikijos instituciją apie 
jo pateiktą prašymą, ir jam pasiūlyta „toliau šiuo klausimu kreiptis į GKK [Graikijos 
instituciją] ir jai pateikti visą informaciją arba argumentus, kurie, jūsų nuomone, yra reikalingi 
ir svarbūs šioje byloje“.

2008 m. kovo 12 d. peticijos pateikėjo teisininkas parašė Komisijai laišką prašydamas 
„Europos Komisiją atidžiai ir operatyviai išnagrinėti, ar Graikijos konkurencijos komitetas 
(GKK) administruoja bylą nešališkai ir tinkamai taikydamas procesinės Europos 
konkurencijos taisykles“, tačiau neprašė Komisijos imtis konkrečių priemonių.

2008 m. balandžio 24 d. laišku Komisija patvirtino tai, ką jau buvo nurodžiusi 2008 m. 
vasario 28 d. laiške. Laiške taip pat nurodyta: „jūs iškėlėte bylą GKK Atėnų pirmosios 
instancijos administraciniame teisme, kaltindami GKK, kad ši laiku nesiėmė veiksmų.
Teismas yra visiškai kompetentingas vertinti, ar GKK elgsena atitinka galiojančias teisės 
normas, taip pat ir tai, ar tinkamai atlikti visi procesiniai veiksmai pagal nacionalinės ir 
Bendrijos teisės normas.“

Pagaliau laiško pabaigoje peticijos pateikėjo teisininkui nurodyta, kad „Komisijos tarnybos 
atkreipė dėmesį į jūsų 2008 m. kovo 12 d. laiške pateiktą informaciją <...>, kurią [jos] vertina 
kaip <...> rinkos informaciją“.

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, akivaizdu, kad nuo 2008 m. balandžio mėn. peticijos 
pateikėjas buvo išsamiai informuojamas apie Komisijos poziciją dėl to, kaip Graikijos 
institucija nagrinėja jo skundą prieš „Fiat Hellas“.

Per laikotarpį nuo peticijos pateikimo iki dabar Komisija negavo informacijos, kuri priverstų 
pakeisti peticijos pateikėjui išdėstytą jos poziciją.

Komisija patvirtina, kad Reglamentu (EB) Nr. 1/2003 sukurta lygiagrečios Bendrijos 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimo kompetencijos sistema. Šios sistemos tikslas 
užtikrinti veiksmingą darbo pasiskirstymą tarp institucijų, kurios sudaro „Europos 
konkurencijos tinklą“, būtent tarp Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos 
institucijų. Šiuo atžvilgiu kiekvienam Europos konkurencijos tinklo nariui paliekama visiška 
laisvė savo nuožiūra spręsti, ar tirti tam tikrą atvejį, ar ne.

Taigi Komisija neturi teisinių priemonių, kurios jai leistų imtis veiksmų prieš nacionalinę 
konkurencijos instituciją ir priversti ją tirti konkretų, pvz., peticijos pateikėjo skunde prieš 
„Fiat Hellas“ nurodytą, atvejį.

Taip pat Komisija nurodo, kad šiuo atveju atrodo, kad nacionalinė konkurencijos institucija iš 
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tiesų pradėjo parengiamąjį tyrimą „Fiat Hellas“ byloje. Todėl peticijos pateikėjo kaltinimas 
dėl to, kad Graikijos institucija neva nesiima veiksmų, kad ištirtų jo skundą prieš „Fiat 
Hellas“, yra nepagrįstas.

Komisija taip pat patvirtina tai, ką peticijos pateikėjui nurodė savo 2008 m. balandžio 17 d. 
laiške, būtent kad ji mano, jog Atėnų pirmosios instancijos teismas yra visiškai 
kompetentingas vertinti, ar Graikijos institucija nesiėmė veiksmų laikydamasi atitinkamuose 
teisės aktuose nustatytų terminų.

Dėl tariamo Graikijos institucijos neveiklumo Graikijos automobilių sektoriuje apskritai 
pažymėtina, kad Komisija ne kartą kreipėsi į šią instituciją ir per tą laiką paaiškėjo, kad ji 
pateikė užklausas keliose bylose dėl Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo variklinių 
transporto priemonių pramonės sektoriuje.

Taigi dėl pirmiau išvardytų priežasčių Komisija mano, kad jai nereikia imtis tolesnių 
iniciatyvų dėl Graikijos institucijos peticijos pateikėjo iškeltais klausimais.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„Pateikdami naujus įrodymus peticijos pateikėjai skundžia ne Graikijos konkurencijos 
institucijos (Graikijos konkurencijos komisijos) veiklą, kaip pradiniame skunde, bet Graikijos 
teismų sistemos veikimą apeliacinėse bylose dėl Graikijos konkurencijos komisijos 
sprendimų. 

Peticijos pateikėjai tvirtina, kad dviejų lygmenų Graikijos konkurencijos komisijos sprendimų 
apskundimo sistema, kokia yra Graikijoje, kartu su laikinomis priemonėmis, kurios gali būti 
taikomos, nors skundas dar nepatenkintas, lemia tai, kad vėluojama įgyvendinti teisingumą. 
Visų pirma teigiama, kad atsižvelgiant į laikinas priemones sustabdyti ne tik baudas, bet ir 
visas Graikijos konkurencijos komisijos išvadas, atsakovai gali de facto tęsti pažeidimus dar 
kelerius metus. Jie taip pat tvirtina, kad Apeliacinis administracinis teismas, priimantis 
sprendimus dėl prašymų taikyti laikinas priemones pirmąja instancija, nėra kompetentingas 
priimti sprendimus dėl tokių prašymų, nes nesispecializuoja konkurencijos teisės srityje, 
nenagrinėja bylos iš esmės ir bylai, palyginti su Graikijos konkurencijos komisija, skiria 
ribotą laiką, t. y. kelias valandas, o GKK šiuo klausimu dirba kelis mėnesius.

Dėl Graikijos konkurencijos komisijos veiklos Komisija remiasi savo išvadomis, pateiktomis 
ankstesniame pranešime Peticijų komitetui ir 2009 m. Komisijos narės N. Kroes laiške, 
kuriame nagrinėtos peticijos.

Komisija norėtų pabrėžti, kad teisė kreiptis į teismą, visų pirma teisė į veiksmingas 
taisomąsias priemones, yra pagrindinė teisė. Būtent valstybių narių kompetencijos dalykas yra 
laikantis ES teisės užtikrinti, kad būtų laikomasi veiksmingumo ir lygių galimybių principų. 
Teisė, kad konkurencijos institucijų sprendimus, įskaitant Komisijos sprendimus dėl 
konkurencijos įgyvendinimo kontrolės, persvarstytų teismas, egzistuoja visose ES valstybėse 
narėse, ir iš tiesų daugumoje jų veikia dviejų lygmenų sistema. Prašymai taikyti laikinas 
priemones ES valstybėse narėse paprastai teikiami teismams, kurie nesispecializuoja 
konkurencijos teisės srityje, teismuose tokio pobūdžio bylos svarstomos gana trumpai, 
atsižvelgiant į tai, kad laikinos priemonės paprastai taikomos skubiose bylose, o teismai 
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paprastai atlieka prima facie bylos vertinimą. 

Pastaraisiais metais Graikija aktyviai siekia užtikrinti, kad jos konkurencijos įgyvendinimo 
kontrolės sistema būtų veiksminga. 2009 m. priimtu Įstatymu Nr. 3784/20091 stipriai 
pakoreguotas Graikijos konkurencijos įstatymas (Įstatymas Nr. 703/77 dėl monopolijų ir 
oligopolijų kontrolės ir laisvos konkurencijos apsaugos). Visų pirma šiuo įstatymu siekta 
sustiprinti sprendimų priėmimo procesą, pvz., paskyrus etatinius nepriklausomus Graikijos 
konkurencijos komisijos narius, taip siekiant užtikrinti jos sprendimų patikimumą.
Numatoma, kad netrukus Graikijos parlamentui bus pateiktas naujas įstatymas, kuriuo 
Graikijos konkurencijos teisės įgyvendinimo kontrolės sistema bus dar patobulinta.“

                                               
1 Paskelbtas Vyriausybės oficialiajame leidinyje 2009 m. rugpjūčio 7 d.


