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Ref.: Petiția nr. 0096/2008, adresată de Stavros Sarris, de cetățenie elenă, privind 
Comisia elenă pentru concurență și piața elenă a automobilelor marca Fiat și 
a componentelor pentru acestea

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Comisia elenă pentru concurență nu a ținut seama de recomandările 
Regulamentului nr. 1/2003 al Consiliului privind punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat. Conform regulamentului, trebuie 
asigurată o reducere a volumului de muncă al Comisiei prin intermediul aplicării 
descentralizate a normelor de concurență și al verificărilor ulterioare mai stricte, instanțele 
judecătorești și autoritățile naționale fiind implicate într-o măsură mai mare în aplicarea 
normelor de concurență și asigurând aplicarea uniformă a acestora. Petiționarul se referă mai 
precis la piața elenă a automobilelor Fiat și a componentelor pentru acestea, care se 
caracterizează prin înțelegeri de comercializare exclusivă și excluderea competiției. În lumina 
acestei lipse de intervenție și de concordanță cu recomandările regulamentului din partea 
Autorității elene pentru concurență, petiționarul solicită Parlamentului European să ia măsuri 
pentru asigurarea normalizării pieții elene a automobilelor marca Fiat și a componentelor 
pentru acestea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

„Petiționarul este proprietarul unei întreprinderi, un fost distribuitor de autovehicule și piese 
de schimb ale grupului Fiat în regiunea Attica, din Grecia. Acesta a distribuit produsele 
grupului Fiat în perioada 1989-1998, când a fost exclus de către Fiat Auto Hellas (denumit în 
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continuare „Fiat Hellas”) din rețeaua autorizată de distribuție a respectivelor produse. 

De asemenea, petiția este adresată și în numele proprietarului altei întreprinderi, tot un fost 
distribuitor de autovehicule și piese de schimb al grupului Fiat. 

Fiat Hellas este o întreprindere deținută în totalitate de Fiat SpA, care importă și distribuie 
autovehicule și piese de schimb ale grupului Fiat în Grecia. Fiat Hellas a stabilit un sistem de 
distribuție selectivă pentru distribuția, întreținerea și reparația vehiculelor grupului Fiat în 
Grecia.

Petiționarul a menționat că a depus:

- la 8 august 1997, o reclamație pe lângă Comisia elenă pentru concurență (denumită 
în continuare „autoritatea elenă”) împotriva Fiat Hellas, prin care se afirmă că a fost 
încălcată legislația comunitară în materie de concurență, în special articolele 81 și 82 
din tratat, cât și Regulamentul (CE) nr. 1475/1995,

- la 25 august 1997, o cerere de măsuri provizorii pe lângă autoritatea elenă împotriva 
Fiat Hellas, în același caz. 

Reclamația împotriva Fiat Hellas se referă la faptul că aceasta din urmă numise în 1997 un 
distribuitor autorizat suplimentar în regiunea Attica și la faptul că aceasta impunea prețuri de 
vânzare distribuitorilor săi.

Petiționarul reclamă felul în care autoritatea elenă a tratat plângerea sa împotriva Fiat Hellas, 
cât și lipsa de acțiune a autorității menționate anterior în mai multe sectoare, printre care cel al 
distribuției și al reparației de autovehicule. Acesta întreabă dacă instituțiile europene sunt la 
curent cu faptele expuse de el și dacă Comisia va lua măsuri pentru a pune capăt acestei 
situații. 

Pe baza informațiilor de care dispune Comisia, autoritatea elenă instrumentează în prezent 
reclamația petiționarului. În acest context, în noiembrie 2007, în conformitate cu 
Regulamentul 1/2003, autoritatea elenă a consultat Comisia privind un proiect de decizie 
împotriva Fiat Hellas. În decembrie 2007, Comisia a comunicat avizul său autorității elene. 

Autoritatea elenă nu a adoptat încă o decizie în această privință. Audierile părților sunt în 
prezent în curs de desfășurare. 

La 26 ianuarie 2008, avocatul petiționarului a scris o scrisoare Comisiei pentru a o informa de 
faptul că depusese o reclamație împotriva Fiat Hellas pe lângă autoritatea elenă, pentru 
încălcarea legislației europene referitoare la concurență. În această scrisoare avocatul solicita 
Comisiei „să acorde cazurilor noastre atenția și prioritatea… justificate de gravitatea 
încălcărilor reclamate”. 

Prin scrisoarea din 28 februarie 2008, Comisia a comunicat petiționarului cele ce urmează:
„în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1/2003 privind punerea în aplicare a 
normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat, Comisia Europeană și 
autoritățile naționale de concurență dețin competențe paralele și aplică normele de concurență 
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ale CE în strânsă colaborare, și anume în cadrul rețelei europene pentru concurență. Printre 
altele, această rețea are drept scop garantarea unei repartizări eficiente a sarcinilor între 
membri în ceea ce privește aplicarea normelor de concurență ale CE în mod efectiv și 
constant. În același timp, fiecare membru al rețelei menține o discreție desăvârșită referitor la 
decizia de a investiga sau nu un caz. În mod normal, o autoritate care a inițiat un caz va 
continua să se ocupe de acesta până la sfârșitul procedurilor, cu excepția situației în care cazul 
este realocat într-o fază incipientă. De asemenea, fiecare autoritate națională de concurență 
este pe deplin responsabilă de garantarea unui proces corect pentru cazurile de care se ocupă. 
În timp ce Comisia își rezervă posibilitatea de a iniția proceduri prin care să pună capăt 
competenței autorităților naționale de concurență [articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul 
nr. 1/2003], regulamentul nu prevede ca această posibilitate să fie utilizată la cererea unei 
părți dintr-un caz. Într-adevăr, acest lucru ar risca să reintroducă ineficiențele și suprapunerile 
care au existat în vechiul sistem de notificare, desființat prin Regulamentul nr. 1/2003”.

Prin această scrisoare i se comunica petiționarului că autoritatea elenă fusese informată de 
către Comisie de cererea prezentată de acesta Comisiei și era îndrumat ca „în continuare să se 
adreseze Comisiei HCC [autoritatea greacă] în ceea ce privește problema de față și să pună la 
dispoziție orice informație sau orice argument pe care îl considerați util și adecvat în cadrul 
acestor proceduri”.

La 12 martie 2008, avocatul petiționarului a scris Comisiei solicitând „Comisiei Europene o 
trecere în revistă atentă și intensivă a felului în care Comitetul Grec al Concurenței (HCC) 
administrează cazul din punctul de vedere al imparțialității și corectitudinii privind aplicarea 
normelor europene de procedură de concurență”, dar fără a solicita Comisiei adoptarea de 
măsuri specifice. 

Prin scrisoarea din 24 aprilie 2008, Comisia confirma ceea ce precizase deja în scrisoarea sa 
din 28 februarie 2008. Această scrisoare mai remarca faptul că: „ați inițiat un proces 
împotriva HCC în fața Tribunalului administrativ de Primă Instanță din Atena, invocând 
faptul că HCC nu a acționat în timp util. Acest tribunal este pe deplin competent pentru a 
evalua dacă, prin felul în care a acționat HCC, s-a respectat legea aplicabilă, inclusiv toate 
etapele procedurale prevăzute de legislația națională și comunitară”.

În cele din urmă, această scrisoare se încheia informând avocatul petiționarului că: „serviciile 
Comisiei au luat notă de informațiile furnizate de dumneavoastră în scrisoarea din 12 martie 
2008 … pe care [ei] le consideră ca … informație privind piața”.

Pe baza celor menționate anterior, rezultă că, începând cu luna aprilie 2008, petiționarul este 
informat de poziția Comisiei în ceea ce privește tratarea reclamației sale împotriva Fiat Hellas 
de către autoritatea elenă. 

În perioada care s-a scurs între data prezentării petiției și momentul de față, Comisia nu a 
primit informații care să o determine să-și modifice poziția indicată petiționarului. 

Comisia confirmă faptul că Regulamentul nr. 1/2003 a instituit un sistem de competențe 
paralele pentru punerea în aplicare a normelor comunitare referitoare la concurență. Acest 
sistem are drept scop asigurarea unei repartizări eficiente a sarcinilor între autoritățile care 
formează „rețeaua europeană pentru concurență”, și anume Comisia Europeană și autoritățile 
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naționale de concurență. În acest context, fiecare membru al rețelei europene pentru 
concurență își rezervă libertatea de a decide dacă un caz va fi sau nu investigat. 

Așadar, Comisia nu dispune de mijloace juridice care să îi permită să acționeze în contra unei 
autorități naționale de concurență pentru a o obliga pe aceasta să investigheze un caz anume, 
precum cel care se află la originea reclamației petiționarului împotriva Fiat Hellas. 

Pe lângă acestea, Comisia subliniază că, în cazul de față, se pare că autoritatea națională de 
concurență a adoptat de fapt măsurile de cercetare judecătorească în cazul Fiat Hellas. Prin 
urmare, acuzația petiționarului privind o presupusa pasivitate a autorității elene privind 
tratarea reclamației sale împotriva Fiat Hellas nu pare a fi fondată. 

De asemenea, Comisia confirmă ceea ce precizase petiționarului în scrisoarea sa din 17 aprilie 
2008, și anume că ea consideră că Tribunalul de Primă Instanță din Atena este perfect 
competent pentru a evalua dacă autoritatea elenă nu a acționat în termenele care îi sunt impuse 
de normele aplicabile. 

În legătură cu presupusa pasivitate a autorității elene în ceea ce privește, în general, sectorul 
de automobile din Grecia, trebuie subliniat faptul că au existat mai multe contacte ale 
Comisiei cu aceasta din urmă, în cursul cărora a reieșit că aceasta inițiase în mai multe cazuri 
anchete referitoare la aplicarea normelor comunitare de concurență în sectorul de 
autovehicule. 

În concluzie, din motivele expuse anterior, Comisia consideră că nu trebui să adopte noi 
inițiative cu privire la autoritatea elenă referitor la subiectele prezentate de petiționar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

În cazul noilor dovezi prezentate, petiționarii schimbă centrul de interes de la plângerea 
inițială privind funcționarea Autorității elene pentru concurență (Comisia elenă pentru 
concurență) la funcționarea sistemului juridic elen cu referire la procedurile de recurs 
împotriva deciziilor Comisiei elene pentru concurență. 

Petiționarii susțin că sistemul dualist de recurs existent în Grecia împotriva deciziilor 
Comisiei elene pentru concurență, împreună cu măsurile provizorii care pot fi aprobate în 
timp ce recursul este pendinte, determină o întârziere a actului de justiție. În special, se 
pretinde că măsurile provizorii, prin suspendarea nu doar a amenzilor, ci și a tuturor 
concluziilor Comisiei elene pentru concurență, le permit, de facto, inculpaților să încalce în 
continuare legea timp de câțiva ani. Totodată, aceștia susțin faptul că Curtea de Apel, Secția 
de contencios administrativ, care se pronunță în primă instanță cu privire la cererile de măsuri 
provizorii, nu este competentă pentru a decide asupra acestor cereri deoarece nu este 
specializată în dreptul concurenței, nu intră în fondul cauzei și dedică o perioadă de timp 
limitată analizei cazului în raport cu Comisia elenă pentru concurență, și anume câteva ore în 
comparație cu lunile de activitate depusă de aceasta din urmă.

În ceea ce privește funcționarea Comisiei elene pentru concurență, Comisia face referire la 
concluziile comunicării sale anterioare adresate Comisiei pentru petiții și la scrisoarea 
doamnei comisar Kroes din 2009, în care petițiile au fost abordate.
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Comisia dorește să sublinieze faptul că accesul la justiție, și în special dreptul la o cale de atac 
eficientă, reprezintă un drept fundamental. Asigurarea acestuia intră în competența statelor 
membre, sub rezerva respectării principiilor efectivității și echivalenței din dreptul UE. 
Dreptul de revizuire judiciară împotriva deciziilor autorităților în materie de concurență există 
în toate statele membre ale UE, precum și împotriva deciziilor Comisiei Europene de aplicare 
a legislației în domeniul concurenței, și, într-adevăr, majoritatea acestor sisteme prevăd o 
dublă revizuire. În statele membre ale UE, cererile de măsuri provizorii sunt, de regulă, 
adresate instanțelor nespecializate în dreptul concurenței și audierile în acest caz sunt în 
general relativ scurte, având în vedere faptul că măsurile provizorii sunt de obicei aprobate 
doar în cazuri de urgență, iar instanțele realizează în mod normal o evaluare prima facie a 
subiectului. 

În ultimii ani, Grecia a fost activă în încercarea de a asigura eficacitatea sistemului său de 
aplicare a legislației în domeniul concurenței. În 2009, s-a adoptat Legea nr. 3784/20091 , care 
a modificat în mod semnificativ legislația elenă în domeniul concurenței (Legea nr. 703/77 
privind controlul monopolurilor și al oligopolurilor și protecția liberei concurențe). Această 
lege a urmărit, în special, să susțină procesul decizional, de exemplu, prin numirea unor 
membri independenți cu normă întreagă ai Comisiei elene pentru concurență, pentru a asigura 
forța deciziilor acesteia.  Se așteaptă ca, în scurt timp, în fața Parlamentului elen să fie 
prezentată o nouă lege care să aducă modificări suplimentare sistemului elen de aplicare a 
legislației în domeniul concurenței.

                                               
1 Publicată în Monitorul oficial din 7 august 2009.


