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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0096/2008, ingediend door Stavros Sarris (Griekse nationaliteit), 
over de Griekse mededingingscommissie en de Griekse markt voor auto's en 
onderdelen van het merk Fiat 

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener stelt dat de Griekse Commissie voor mededinging geen notitie heeft genomen van de
richtsnoeren in Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag. Krachtens deze verordening 
moet de werklast van de Commissie worden verminderd door middel van decentrale toepassing 
van de mededingingsregels en strengere vervolgcontroles. De nationale autoriteiten en rechters 
zijn sterker betrokken bij de handhaving van de mededingingsregels en moeten een eenvormige 
toepassing ervan waarborgen. Indiener verwijst in dit verband meer in het bijzonder naar de 
Griekse markt voor auto's van het merk Fiat en reserveonderdelen voor zulke auto's, die wordt 
gekenmerkt door exclusieve marketingovereenkomsten en uitsluiting van mededinging. Gezien 
dit gebrek aan ingrijpen en naleving van de richtsnoeren in de verordening van de kant van de 
Griekse mededingingscommissie, verzoekt indiener het Europees Parlement maatregelen te 
nemen om normalisering van de Griekse markt voor auto's van het merk Fiat en 
reserveonderdelen voor zulke auto's te waarborgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indiener is eigenaar van een bedrijf dat voorheen fungeerde als distributeur van auto's en 
reserveonderdelen van de Fiat-groep in de regio Attika in Griekenland. Deze distributie vond 
plaats tussen 1989 en 1998, het jaar waarin hij door Fiat Auto Hellas (hierna: "Fiat Hellas") werd 
uitgesloten van het officiële distributienetwerk van deze producten. 
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Het verzoekschrift wordt ook ingediend namens de eigenaar van een ander bedrijf, eveneens 
voormalig distributeur van auto's en reserveonderdelen van de Fiat-groep. 

Fiat Hellas, een bedrijf dat volledig in handen is van Fiat SpA, importeert en distribueert in 
Griekenland auto's en reserveonderdelen van de Fiat-groep. Fiat Hellas heeft een selectief 
systeem opgezet voor de distributie, het onderhoud en de reparatie van auto's van de Fiat-groep 
in Griekenland.

Indiener geeft aan dat hij heeft ingediend:

- op 8 augustus 1997: een klacht bij de Griekse mededingingscommissie (hierna: "de Griekse 
autoriteit") tegen Fiat Hellas, waarin hij aanvoert dat er inbreuk is gemaakt op het 
communautaire mededingingsrecht, inzonderheid de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, en 
Verordening (EG) nr. 1475/1995,

- op 25 augustus 1997: een verzoek bij de Griekse autoriteit om voorlopige maatregelen tegen 
Fiat Hellas, in dezelfde zaak. 

De klacht tegen Fiat Hellas was tweeledig: dit bedrijf had in 1997 nóg een erkend distributeur 
aangewezen in de regio Attika, en het stelde de verkoopprijzen vast voor de distributeurs.

Indiener beklaagt zich niet alleen over de wijze waarop de Griekse autoriteit zijn klacht tegen 
Fiat Hellas heeft behandeld, maar ook over het feit dat die autoriteit niet optreedt in meerdere 
sectoren, waaronder de distributie en reparatie van motorvoertuigen. Hij vraagt of de Europese 
instellingen op de hoogte zijn van de door hem genoemde feiten en of de Commissie 
maatregelen gaat nemen om een eind te maken aan deze situatie. 

Afgaande op de informatie waarover de Commissie beschikt, is de klacht van indiener 
momenteel in behandeling bij de Griekse autoriteit. In verband hiermee heeft die autoriteit in 
november 2007 de Commissie geraadpleegd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2003, met 
het oog op een ontwerpbesluit tegen Fiat Hellas. In december 2007 heeft de Commissie haar 
advies kenbaar gemaakt aan de Griekse autoriteit. 

Deze heeft nog geen besluit in deze zaak. De partijen worden op dit moment nog gehoord. 

Op 26 januari 2008 heeft de advocaat van indiener in een brief aan de Commissie meegedeeld 
dat hij bij de Griekse autoriteit een klacht had ingediend tegen Fiat Hellas wegens schending van
het Europese mededingingsrecht. In die brief verzocht de advocaat de Commissie om "aan onze 
zaken de aandacht en prioriteit te geven … die zij verdienen gezien de ernst van de in de klacht 
verwoorde inbreuken". 

Bij schrijven van 28 februari 2008 heeft de Commissie indiener het volgende laten weten:
"volgens Verordening nr. 1/2003 van de Raad betreffende de uitvoering van de 
mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, hebben de Commissie en de 
nationale mededingingsautoriteiten parallelle bevoegdheden en passen zij de communautaire 
mededingingsregels in nauwe samenwerking toe, namelijk in het kader van het Europese 
mededingingsnetwerk. Dit netwerk moet onder andere zorgen voor een efficiënte taakverdeling 
tussen de leden en voor een doeltreffende en coherente toepassing van de communautaire 
mededingingsregels. Tegelijkertijd behoudt elk lid van het netwerk ten volle de discretionaire 
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bevoegdheid om te beslissen een zaak al dan niet te onderzoeken. Een autoriteit die een zaak in 
behandeling heeft genomen, zal deze in de regel verder behandelen tot het einde van de 
procedure, tenzij de zaak in een vroeg stadium wordt doorverwezen. Elke nationale 
mededingingsautoriteit is verder ten volle verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de 
zaken die ze in behandeling heeft. Ofschoon de Commissie bevoegd blijft een procedure te 
beginnen die tot gevolg heeft dat de bevoegdheid van de nationale mededingingsautoriteit 
eindigt (art. 11, lid 6, van Verordening nr. 1/2003), voorziet de verordening niet in de 
mogelijkheid dat deze bevoegdheid wordt uitgeoefend op verzoek van een partij in de zaak. Als 
die mogelijkheid wel zou bestaan, zou opnieuw het risico van inefficiëntie en overlappingen 
ontstaan zoals dat bestond bij het vorige kennisgevingssysteem, dat bij Verordening nr. 1/2003 
werd afgeschaft".

In deze brief werd aan indiener meegedeeld dat de Commissie de Griekse autoriteit zou hebben 
geïnformeerd over het verzoek dat hij aan de Commissie had gedaan, en werd indiener 
uitgenodigd om "onderhavige zaak verder af te handelen met de HCC [de Griekse autoriteit] en 
alle informatie c.q. argumenten over te leggen die u nuttig en passend acht in het kader van deze 
procedure".

Bij schrijven van 12 maart 2008 heeft de advocaat van indiener de Commissie verzocht om een 
"nauw en intensief onderzoek door de Commissie naar de manier waarop de Griekse 
mededingingscommissie (HCC) met deze zaak omgaat vanuit het oogpunt van onpartijdigheid en 
correctheid inzake de toepassing van de procedurele Europese mededingingsregels", zonder 
daarbij overigens te verzoeken om specifieke maatregelen van de kant van de Commissie. 

Bij schrijven van 24 april 2008 bevestigde de Commissie hetgeen zij reeds in haar brief van 28 
februari 2008 had aangegeven. Hierin stond ook dat "u een zaak tegen de HCC aanhangig hebt 
gemaakt voor de administratieve rechtbank van eerste aanleg te Athene, waarin u aanvoert dat de 
HCC heeft verzuimd binnen de gestelde termijnen te handelen. Deze rechtbank is volledig 
bevoegd om vast te stellen of de handelwijze van de HCC verenigbaar is met de toepasselijke 
wetgeving, waarbij onder meer wordt nagegaan of de HCC alle procedurele stappen krachtens de 
nationale en communautaire wetgeving in acht heeft genomen".

Deze brief besloot met de mededeling aan de advocaat van indiener dat "de Commissiediensten 
kennis nemen van de informatie in uw brief van 12 maart 2008 … die [zij] beschouwen … als 
marktinformatie".

Uit het voorgaande blijkt dat indiener sinds april 2008 volledig is geïnformeerd over het 
standpunt van de Commissie ten aanzien van de behandeling van zijn klacht tegen Fiat Hellas 
door de Griekse autoriteit. 

In de periode die ligt tussen de datum van indiening van het verzoekschrift en nu, heeft de 
Commissie geen informatie ontvangen die voor haar aanleiding zou kunnen zijn haar aan 
indiener kenbaar gemaakte standpunt te wijzigen. 

De Commissie bevestigt dat bij Verordening (EG) nr. 1/2003 een stelsel van parallelle 
bevoegdheden is ingevoerd voor de tenuitvoerlegging van de communautaire 
mededingingsregels. Dit stelsel beoogt een doelmatige werkverdeling tussen de autoriteiten die 
het "Europees mededingingsnetwerk" vormen, te weten de Commissie en de 
mededingingsautoriteiten van de lidstaten. Binnen dit verband staat het elk lid van het netwerk 
volledig vrij om te besluiten of er al dan niet een onderzoek naar een zaak wordt ingesteld. 
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Als uitvloeisel hiervan beschikt de Commissie niet over rechtsmiddelen op basis waarvan zij kan 
optreden tegen een nationale mededingingsautoriteit om deze te verplichten tot het openen van 
een onderzoek in een gegeven zaak, zoals die welke voortvloeit uit de klacht van indiener tegen 
Fiat. 

Voorts benadrukt de Commissie dat het er in onderhavig geval alle schijn van heeft dat de 
nationale mededingingsautoriteit wel degelijk een onderzoek heeft ingesteld in de zaak Fiat 
Hellas. De beschuldiging van indiener als zou de Griekse autoriteit op geen enkele wijze zijn 
opgetreden inzake zijn klacht tegen Fiat Hellas, lijkt dan ook ongegrond. 

Ook bevestigt de Commissie nogmaals wat zij indiener heeft meegedeeld in haar brief van 17 
april 2008, namelijk dat zij van mening is dat de desbetreffende rechtbank van eerste aanleg te 
Athene volledig bevoegd is om vast te stellen of de Griekse autoriteit heeft verzuimd te handelen 
binnen de krachtens de toepasselijke regelgeving geldende termijnen. 

Voor wat betreft het vermeende niet-optreden door de Griekse autoriteit in de Griekse autosector 
in het algemeen, dient te worden onderstreept dat de Commissie meermaals contact met die 
autoriteit heeft gehad, waarbij gebleken is dat zij onderzoeken heeft geopend in diverse zaken die 
betrekking hebben op de toepassing van de communautaire mededingingsregels in de sector 
motorvoertuigen. 

Om bovenstaande redenen concludeert de Commissie dan ook dat zij geen nieuwe initiatieven 
richting de Griekse autoriteit behoeft te nemen voor wat betreft de door indiener opgeworpen 
kwesties.'

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

In het nieuwe door hen verstrekte bewijsmateriaal zijn indieners niet meer gericht op het 
functioneren van de Griekse mededingingsautoriteit (the Hellenic Competition Commission), 
zoals in hun oorspronkelijke klacht, maar op het functioneren van het Griekse rechtsstelsel met 
betrekking tot beroepsprocedures tegen beslissingen van de Griekse mededingingscommissie.

Indieners stellen dat het beroepsstelsel in twee lagen dat in Griekenland bestaat bij besluiten van 
de Griekse mededingingscommissie, in combinatie met de voorlopige maatregelen die tijdens 
ieder beroep kunnen worden verleend, leidt tot een vertraging in de behandeling. In het bijzonder 
wordt beweerd dat de beklaagden hierdoor hun schendingen in feite nog enkele jaren kunnen 
laten voortduren, gezien het feit dat door de voorlopige maatregelen niet alleen de boetes maar 
ook alle bevindingen van de Griekse mededingingscommissie worden opgeschort. Zij stellen ook 
dat de administratieve rechtbank die in eerste instantie beslist over verzoeken om voorlopige 
maatregelen, niet over dergelijke verzoeken kan beslissen, aangezien deze niet in 
mededingingsrecht is gespecialiseerd, geen onderzoek doet naar de inhoud van de zaak en in 
tegenstelling tot de Griekse mededingingscommissie slechts een beperkte tijd aan de zaak 
besteedt, namelijk enkele uren, terwijl de Griekse mededingingscommissie hier maanden aan 
heeft gewerkt.

Wat het functioneren van de Griekse mededingingscommissie betreft, verwijst de Commissie 
naar de conclusies uit haar eerdere mededeling aan de Commissie verzoekschriften en de brief 
van commissaris Kroes uit 2009 waarin de verzoekschriften werden behandeld. 

De Commissie wil benadrukken dat toegang tot de rechter, en met name het recht op effectief 
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verhaal, een grondrecht is. Het behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten om hierin te 
voorzien, in overeenstemming met de beginselen van effectiviteit en gelijkwaardigheid van het 
EU-recht. Het recht op rechterlijke toetsing van beslissingen van mededingingsautoriteiten 
bestaat in alle EU-lidstaten, evenals ten aanzien van besluiten van de Commissie over 
handhaving van de mededingingsregels, en de meeste van deze systemen voorzien in een 
dergelijke toetsing in twee lagen. Verzoeken om voorlopige maatregelen in de EU-lidstaten 
worden doorgaans aan rechtbanken gericht die niet in mededingingsrecht zijn gespecialiseerd en 
hoorzittingen van rechtbanken op dit gebied duren doorgaans betrekkelijk kort, aangezien 
voorlopige maatregelen gewoonlijk alleen in noodgevallen worden verleend en de rechtbanken 
meestal een prima faciebeoordeling van de zaak maken. 

Griekenland heeft de laatste jaren actief geprobeerd om de effectiviteit van zijn systeem van 
handhaving van de mededingingsregels te waarborgen. In 2009 is wet nr. 3784/20091

aangenomen, waarmee de Griekse mededingingswet aanzienlijk is gewijzigd (wet nr. 703/1977 
betreffende de controle op monopolies en oligopolies en de bescherming van de vrije 
mededinging). Met deze wet werd vooral geprobeerd om de besluitvorming te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door benoeming van fulltime onafhankelijke leden van de Griekse 
mededingingscommissie, om haar besluiten krachtiger te maken. Een nieuwe wet die het Griekse 
systeem van handhaving van mededingingsregels nog verder zal wijzigen, wordt naar 
verwachting binnenkort aan het Griekse parlement voorgelegd. 

                                               
1 Gepubliceerd in de Staatscourant van 7 augustus 2009.


