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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0686/2006, ko „Grieķijas Automašīnu tirgotāju un importētāju asociācijas” 
vārdā iesniedza Grieķijas valstspiederīgais E. S., par Eiropas konkurences tiesību aktu 
iespējamu nepiemērošanu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Iepriekš minētās asociācijas vārdā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Grieķijas 
kompetentās iestādes neīsteno Eiropas tiesību aktus par konkurenci. Viņš jo īpaši atsaucas uz 
Līguma 81. un 82. pantu (noteikumi, ko piemēro uzņēmumiem) un uz Komisijas Regulu (EK) 
Nr. 1400/2002 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu vertikālu vienošanos un 
saskaņotu darbību kategorijām mehānisko transportlīdzekļu nozarē. Tā kā šī situācija ir 
radījusi sevišķi negatīvas sekas dažādiem minētās asociācijas locekļiem un visai automašīnu 
nozarei kopumā, lūgumraksta iesniedzējs citē vairākus tiešus jautājumus, kas uzdoti, attiecīgi, 
Eiropas Komisijai un Eiropas ombudam, pie kuriem viņš jau ir bez panākumiem vērsies, un 
prasa, lai Eiropas Parlaments iejaucas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 23.  janvārī. Komisijai tiks prasīts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

I. LŪGUMRAKSTS

1. Lūgumraksta iesniedzējs ir Grieķijas Automašīnu tirgotāju un importētāju 
asociācijas (GATIA) izpilddirektors; minētā asociācija apvieno Grieķijā strādājošos 
automašīnu koncesionārus, kas sadarbojas ar dažādu autoražotāju marku oficiālajiem 
importētājiem-izplatītājiem.

2. Savā lūgumrakstā, kas Eiropas Parlamentam tika iesniegts 2006. gada 8. jūnijā, 
asociācija GATIA norāda, ka ir iesniegusi Grieķijas iestādēm vairākas sūdzības par to, 
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ka daži Grieķijas oficiālie automašīnu importētāji-izplatītāji ir pieļāvuši Kopienas 
tiesību aktu, proti, Līguma 81. un 82. panta un Regulas (EK) Nr. 1400/2002, 
pārkāpumus. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šīs sūdzības tika iesniegtas, attiecīgi, 
Grieķijas Konkurences komisijai un Grieķijas valdībai (Attīstības ministrijai). 

3. GATIA 2006. gada 21. decembrī iesniedza sūdzību arī Eiropas Komisijai. Šajā 
sūdzībā lūgumraksta iesniedzējs Komisijai pārmet, ka tā nav izdarījusi spiedienu uz 
Grieķiju, lai liktu tai konstatēt Eiropas konkurences tiesību aktu pārkāpumu. GATIA 
norāda, ka minētās valsts iestādes, lai gan jau kopš 2003. gada bijušas informētas par 
vairākiem minēto noteikumu pārkāpumiem, attiecībā uz šo jautājumu nav veikušas 
nekādus pasākumus. Lūgumraksta iesniedzējs apstiprina, ka, ņemot vērā iepriekš 
minētos apstākļus, Eiropas Komisijai būtu jāiejaucas, lai izbeigtu Grieķijas iestāžu 
bezdarbību vai lai veiktu pasākumus, kas nepieciešami, lai izbeigtu Kopienas 
konkurences noteikumu iespējamo pārkāpšanu.

4. Lūgumraksta iesniedzējs arī atgādina, ka 2005. gada jūnijā ir vērsis Eiropas ombuda 
uzmanību uz faktiem, par kuriem jau bija iesniegta sūdzība valsts iestādēm un Eiropas 
Komisijai.

5. 2007. gada 20. februārī lūgumraksta iesniedzējs Eiropas Parlamentam nosūtīja 
papildu vēstuli, kurā viņš Eiropas Parlamentu informēja par to, ka sanāksmēs, kas 
notikušas 2007. gada februārī, viņš ir saticis Grieķijas konkurences iestādes pārstāvjus 
un ka viņš, būdams neapmierināts ar šo sanāksmju rezultātiem, tajā pašā dienā ir 
uzrakstījis vēstuli Grieķijas Attīstības ministrijai; šīs vēstules kopija ir pievienota 
minētajai papildu vēstulei. Šajā pēdējā vēstulē lūgumraksta iesniedzējs atsaucās uz 
tiem pašiem argumentiem, kas bija minēti Grieķijas konkurences iestādei un Eiropas 
Komisijai iesniegtajās sūdzībās (sk. 8. un 9. punktu).

II. PRIEKŠVĒSTURE

6. Komisija apstiprina, ka tā jau 2004. gada decembrī tika informēta par to, ka pastāv 
daži tirdzniecības prakses veidi, kurus GATIA ļoti vispārīgā veidā piedēvēja visiem 
Grieķijas automašīnu importētājiem. Tolaik asociācija GATIA bija arī norādījusi, ka tā 
ir Grieķijas Konkurences komisijai iesniegusi sūdzību par tiem pašiem faktiem, par 
kuriem tika informēta Eiropas Komisija; minētās sūdzības pamatā bija Kopienas 
konkurences tiesību aktu iespējams pārkāpums.

Komisija 2005. gada februārī asociācijai GATIA atbildēja, norādot, ka informāciju, ko 
minētā asociācija bija iesniegusi 2004. gada decembrī, nevar uzskatīt par oficiālu 
sūdzību saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1/20031 un Komisijas Regulu Nr. 773/20042, 
jo attiecīgā informācija neatbilst minētajās regulās noteiktajām prasībām – ne 
formālajām, ne attiecībā uz lietas būtību. 

                                               
1 Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 

noteikti Līguma 81. un 82. pantā, OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

2  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK līguma 81. un 
82. pantu, ko vada Komisija, OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.
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Komisija piebilda, ka pēc GATIA iesniegtās informācijas sākotnējās analīzes jāsecina, 
ka attiecīgajiem faktiem, pat ja tos pierādītu, trūkst Kopienas mēroga nozīmes, jo tie 
attiecas tikai un vienīgi uz Grieķijas tirgu un tiem nav vērā ņemamas ietekmes uz 
citām dalībvalstīm. 

Šajā sakarībā ir vietā atgādināt, ka saskaņā ar Kopienas judikatūru Komisijai nav 
pienākuma ikreiz, kad tai iesniedz sūdzību, ierosināt attiecīgu procedūru1. Minētā 
judikatūra nosaka, ka Komisija var tai iesniegtajām lietām likumīgā kārtā noteikt 
dažādas prioritātes pakāpes2 un ka, lai noteiktu šo prioritātes pakāpi, tā var likumīgi 
atsaukties uz Kopienas mēroga nozīmi3. Lai noteiktu, vai konkrētai lietai ir Kopienas 
mēroga nozīme, Komisijai jāņem vērā attiecīgās lietas apstākļi un jo īpaši iespējamā 
pārkāpuma svarīgums attiecībā uz kopējā tirgus darbību, iespēja konstatēt pārkāpumu 
un nepieciešamo izmeklēšanas pasākumu apjoms4.

7. GATIA 2006. gada 21. decembrī iesniedza Komisijai oficiālu sūdzību par dažu 
Grieķijas automašīnu importētāju tirdzniecības praksi. 

Būtībā GATIA atkal lūdza, lai Komisija piespiež Grieķijas konkurences iestādi uzsākt 
noteiktu procedūru attiecībā uz minēto praksi vai arī – alternatīvi – lai Komisija pati 
veic pasākumus, kas nepieciešami, lai konstatētu Kopienas konkurences noteikumu 
pārkāpumu.

Komisijas dienesti 2007. gada janvārī lūdza, lai GATIA pārstāvji precizē sūdzības 
saturu un argumentus, ar ko varētu pamatot attiecīgo sūdzību. GATIA šajā sakarībā 
neko nedarīja.

8. Komisijas dienesti 2007. gada 8. martā sazinājās ar Grieķijas konkurences iestādi un 
aicināja to apsvērt iespēju pašai izskatīt minēto sūdzību saskaņā ar Komisijas 
paziņojumu par sadarbību konkurences iestāžu tīklā5. Grieķijas konkurences iestāde 
tiešām šķiet ļoti piemērota struktūra GATIA sūdzības izskatīšanai. Apstrīdētajiem 
vienošanās gadījumiem var būt būtiskas sekas ― reālas vai paredzamas – tikai 
Grieķijas teritorijā, tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis pierādījumus, ka 
līdzīgas vienošanās varētu pastāvēt citu dalībvalstu tirgos. Turklāt Grieķijas iestāde 
spētu savākt nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā gadījumā varētu efektīvi likt 
pilnībā izbeigt iespējamo pārkāpumu6.

                                               
1 1992. gada spriedums lietā TPI Automec Srl/Komisija, T-24/90, Recueil,  II-2223. lpp., 74. un 76. punkts.

2 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 77. punkts.

3 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 85. punkts.

4 Iepriekš minētais spriedums lietā Automec, 86. punkts.

5 OV C 101, 27.4.2004., 43. lpp.

6 Sk. iepriekš minētā paziņojuma 8. un 9. punktu.
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9. Grieķijas konkurences iestāde 2007. gada 10. maijā nosūtīja GATIA vēstuli, kurā tā 
sniedza sākotnēju izvērtējumu par lietas apstākļiem pēc būtības, vienlaikus prasot, lai 
minētā asociācija iesniedz citus pierādījumus, kas varētu palīdzēt izvērtēt sūdzības 
pamatotību. Jāuzsver, ka visus jautājumus, ko GATIA savā 2006. gada sūdzībā 
izvirzīja Eiropas Komisijai, Grieķijas konkurences iestāde bija izskatījusi savā iepriekš 
minētajā vēstulē. Minētā iestāde izskatīja saderību gan ar Kopienas tiesību aktiem, gan 
valsts konkurences tiesību aktiem šādiem aspektiem, ko paredz automašīnu 
izplatīšanas līgumi, kurus Grieķijā slēdz starp importētājiem/vairumtirgotājiem, no 
vienas puses, un koncesionāriem, no otras puses: a) koncesionāra pienākumam 
nodrošināt importētājam tirdzniecības dokumentu un citu ar pircējiem saistītu datu 
pieejamību; b) koncesionāra pienākumam izpildīt importētāja noteiktos pārdošanas 
mērķus; c) tam, ka koncesionāram nav iespējas pārbaudīt, vai kritēriji uzņemšanai 
automašīnu selektīvās izplatīšanas tīklā ir objektīvi; d) tam, ka nav noteikumu, kas 
noteiktu termiņus, kuros importētājam ir pienākums automašīnas piegādāt 
mazumtirgotājam; e) tam, ka nav noteikumu, kas definētu „kompensācijas”, kuras 
importētājam būtu jāmaksā tad, ja tas nepilda savas līgumsaistības; f) tam, ka nav 
noteikumu, kas noteiktu kārtību, kura jāievēro, vēršoties šķīrējtiesā, lai atrisinātu pušu 
strīdus par līgumu noteikumu ievērošanu; g) automašīnu mazumtirgotāja pienākumam 
vērsties pie vairumtirgotāja izraudzītiem uzņēmumiem attiecībā uz pakalpojumiem, 
kas saistīti ar automašīnu pārdošanu; h) koncesionāra pienākumam īstenot tādu 
tirdzniecības praksi, kas ir saistīta ar fiskālo priekšrocību zaudēšanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, jānorāda, ka Grieķijas konkurences iestāde pašlaik 
aktīvi izskata pierādījumus, ko GATIA minēja sūdzībā, kuru Komisija attiecīgajai 
iestādei nosūtīja šī gada 8. martā. 

10. Runājot par Grieķijas konkurences iestādes iespējamo bezdarbību attiecībā uz 
Grieķijas automašīnu nozari kopumā, ir jāuzsver, ka Komisija kopš 2005. gada ir 
vairākkārt sazinājusies ar minēto iestādi un ka Komisija ir noskaidrojusi, ka šī iestāde 
ir uzsākusi vairākas izmeklēšanas saistībā ar vairākām lietām, kas attiecas uz Kopienas 
konkurences noteikumu piemērošanu Grieķijas automašīnu izplatīšanas nozarē. 
Konkrētāk, Grieķijas konkurences iestāde ir pieņēmusi: 

- 2006. gada martā – aizlieguma lēmumu saskaņā ar EK līguma 81. pantu pret 
uzņēmumu MAVA, kas ir Renault markas automašīnu ekskluzīvais izplatītājs Grieķijā, 
pamatojoties uz to, ka MAVA ir tieši vai netieši noteicis Renault markas automašīnu 
tālākpārdošanas cenas;

- 2007. gada aprīlī – projektu iebildumu paziņojumam attiecībā uz Hyundai 
izmantotas tālākpārdošanas cenu sistēmas izveidi saistībā ar šīs markas automašīnu 
remonta un apkopes pakalpojumiem.

III. KOMISIJAS KOMENTĀRI PAR LŪGUMRAKSTU

11. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbildē uz jautājumiem, ko GATIA izvirzījusi savā 
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2006. gada 8. jūnija vēstulē Eiropas Parlamentam, Komisija var apstiprināt šādus 
apsvērumus:

12. Jautājumā, kas izvirzīts minētās vēstules rindkopas ar nosaukumu „Eiropas 
Komisijai” A punktā, GATIA prasa, lai Eiropas Komisija norāda iemeslu, kura dēļ tā 
nav saskaņā ar Līguma 226. pantu izdarījusi spiedienu uz Grieķiju, kuras iestādes vēl 
joprojām nav konstatējušas konkurences noteikumu pārkāpumu automašīnu 
izplatīšanas nozarē, lai gan tās jau kopš 2003. gada bija informētas pat attiecīgajiem 
faktiem. Šajā sakarībā Komisija norāda, ka šajā gadījumā nevar atsaukties uz Eiropas 
Kopienas dibināšanas līguma 226. pantu, jo tas attiecas uz situācijām, kurās 
dalībvalsts nav izpildījusi kādu no pienākumiem, ko tai uzliek Līgums. Tomēr šajā 
konkrētajā lietā lūgumraksta iesniedzējs nav iesniedzis nekādus pierādījumus, kas 
ļautu konstatēt, ka Grieķijas konkurences iestāde būtu sistemātiski rīkojusies tādā 
veidā, kas varētu negatīvi ietekmēt Kopienas konkurences tiesību īstenošanu, un ka 
šādas rīcības dēļ būtu iestājusies Grieķijas valsts atbildība. 

Komisija vēlas arī atgādināt, ka ar iepriekš minēto Regulu Nr. 1/2003 tika izveidota 
paralēlas kompetences sistēma Kopienas konkurences noteikumu īstenošanai1. Šīs 
sistēmas mērķis ir izveidot efektīvu darba dalīšanu starp iestādēm, kas veido „Eiropas 
konkurences tīklu”, proti, starp Eiropas Komisiju un valstu konkurences iestādēm2. 
Šajā kontekstā katram Eiropas konkurences tīkla loceklim „saglabājas pilnīga rīcības 
brīvība attiecībā uz lēmumu par izmeklēšanas veikšanu vai neveikšanu konkrētā 
lietā”3. No tā izriet, ka Komisijai nav juridisku līdzekļu, kas tai ļautu vērsties pret kādu 
valsts konkurences iestādi, lai to piespiestu veikt izmeklēšanu konkrētā lietā.

Jebkurā gadījumā jāsecina, ka šajā gadījumā attiecīgā valsts konkurences iestāde ir 
reāli veikusi izmeklēšanas pasākumus konkrētajā lietā un ka kopumā tā ir veikusi 
pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu konkurences noteikumu ievērošanu 
automašīnu izplatīšanas nozarē. Tāpēc jāsecina, ka lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvojums par Grieķijas konkurences iestādes iespējamu bezdarbību nav pamatots.

13. Jautājumā, kas izvirzīts minētās vēstules rindkopas ar nosaukumu „Eiropas 
Komisijai” B punktā, GATIA prasa, lai Eiropas Komisija norāda iemeslu, kura dēļ tā 
nav nolēmusi anulēt vienošanās, kas noslēgtas Grieķijas automašīnu nozarē un kas ir 
pretrunā Līguma 81. un 82. pantam un Regulai (EK) Nr. 1400/2002. Šajā sakarībā 
Komisija atgādina, ka tā 2007. gada martā nosūtīja Grieķijas konkurences iestādei 
sūdzību, ko GATIA bija tai iesniegusi 2006. gada decembrī (sk. 8. punktu), un ka 
Grieķijas konkurences iestāde 2007. gada maijā attiecīgajā lietā veica izmeklēšanas 
pasākumus (sk. 9. punktu). Ņemot vērā informāciju, ko Grieķijas konkurences iestāde 
sniegusi attiecībā uz šīs lietas izmeklēšanu, Komisija pašlaik izskata jautājumu par to, 
kādi pasākumi jāveic pēc sūdzības, ko GATIA tai iesniedza 2006. gada decembrī.

                                               
1  Sk. minētās regulas 11. līdz 13. un 16. punktu.

2  Iepriekš minētā Komisijas paziņojuma 1. līdz 4. punkts, 7. zemsvītras piezīme.

3  Iepriekš minētā Komisijas paziņojuma 5. punkts, 7. zemsvītras piezīme.
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IV. SECINĀJUMS

14. Kā jau norādīts 8. punktā, Komisija saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 12. pantu 
Grieķijas konkurences iestādei nosūtīja informāciju, kas iekļauta GATIA sūdzībā, un, 
tā kā minētā iestāde ir ļoti piemērota minētās sūdzības izskatīšanai, Komisija aicināja 
to informēt, vai tā paredz šo lietu izskatīt pēc būtības.

15. Pašlaik Grieķijas konkurences iestāde aktīvi izskata GATIA sūdzību, ko tai 
nosūtīja Komisija (sk. 9. punktu).

16. Turklāt attiecībā uz Grieķijas automašīnu izplatīšanas nozari kopumā Komisija 
vēlas uzsvērt, ka pēc regulāras saziņas starp tās dienestiem un Grieķijas konkurences 
iestādes dienestiem minētā iestāde, pamatojoties uz Kopienas konkurences 
noteikumiem, ir veikusi reālus pasākumus attiecībā uz iespējamu pret konkurenci 
vērstu rīcību Grieķijas automašīnu nozarē. Saistībā ar minētajiem pasākumiem līdz 
šim ir pieņemts viens aizlieguma lēmums un viens priekšlikums lēmumam par 
pārkāpuma konstatēšanu attiecīgajā nozarē.

17. Noslēgumā jānorāda, ka šeit izklāstīto iemeslu dēļ Komisija uzskata, ka lūgumus, 
ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedza, attiecīgi, 2006. gada 8. jūnijā un 2007. gada 
20. februārī, nevar pieņemt. 
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