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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0130/2007, ko grāmatnīcas „Floras Kosmos”  vārdā iesniedza 
Grieķijas valstspiederīgais Georgios Floras, par par Grieķijas Konkurences 
komiteju un Grieķijas ārzemju grāmatu tirgu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Grieķijas Konkurences komiteja nav ņēmusi vērā 
Padomes Regulu Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 
81. un 82. pantā. Šī regula paredz samazināt Komisijas darba slodzi, decentralizējot 
konkurences noteikumu piemērošanu un veicot daudz stingrākas secīgas pārbaudes, daudz 
vairāk iesaistot konkurences noteikumu ieviešanā valsts iestādes un tiesas, tajā pašā laikā 
nodrošinot šo noteikumu vienādu piemērošanu. Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs īpaši 
piemin Grieķijas ārzemju grāmatu tirgu, kam raksturīgi ekskluzīvi tirdzniecības līgumi un 
konkurences izslēgšana. Tā kā Grieķijas Konkurences komiteja nav iejaukusies, lai tiktu 
ievērotas regulas pamatnostādnes, lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka Grieķijas ārzemju grāmatu tirgū tiktu ievēroti vajadzīgie 
standarti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

I. Faktu apkopojums

„Lūgumraksta iesniedzējs vērš Lūgumrakstu komitejas locekļu uzmanību uz pārbaudi, ko 
Grieķijas Konkurences komiteja ir veikusi attiecībā uz ārzemju grāmatu vairumtirdzniecību 
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un izplatīšanu Grieķijā. Lūgumraksta iesniedzējs pauž nopietnas procesuālas un pamatotas 
bažas par šo pārbaudi, kas tika uzsākta, pamatojoties uz viņa sūdzību. Turklāt viņš apgalvo, 
ka dažas Grieķijas Konkurences komitejas izstrādnes ir izraisījušas šīs iestādes disfunkciju un 
bezdarbību, kas varētu vājināt kopējā tirgus sasniegumus Grieķijas un Eiropas pilsoņiem. 

Lūgumraksta iesniedzējs aicina komiteju dot viņam iespēju pašam sniegt sīku skaidrojumu 
kādā no turpmākajām sanāksmēm.

II. Komisijas komentāri par lūgumraksta iesniedzēja argumentiem

1) Grieķijas Konkurences komitejas uzsāktā pārbaude par ārzemju grāmatu 
vairumtirdzniecību un izplatīšanu Grieķijā

Pamatojoties uz grāmatnīcas „Floras Kosmos Ltd.” 2003. gada martā iesniegto sūdzību, 
Grieķijas Konkurences komiteja uzsāka pārbaudi Grieķijas ārzemju grāmatu 
vairumtirdzniecības un izplatīšanas tirgū, lai konstatētu Grieķijas konkurences noteikumu un 
Līguma 81. un 82. panta iespējamos pārkāpumus. Saskaņā ar valsts tiesvedību, kas uzsākta 
pret Grieķijas Konkurences komitejas bijušo ģenerāldirektoru 2006. gada septembrī, valsts 
iestādes nolēma vēlreiz pārbaudīt veicamo pārbaužu, tostarp minētās pārbaudes, rezultātus. 
2007. gada maijā šajā lietā notika noklausīšanās, kurā puses bija uzaicinātas izklāstīt savus 
argumentus.

2) Paralēlu kompetenču sistēma starp Komisiju un dalībvalstu konkurences iestādēm

Saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā1, Eiropas Komisijai un dalībvalstu konkurences iestādēm ir 
paralēlas kompetences un tās piemēro EK konkurences noteikumus, cieši sadarbojoties 
Eiropas konkurences iestāžu tīkla ietvaros. Šī tīkla mērķis, cita starpā, ir nodrošināt efektīvu 
darba dalījumu starp tā locekļiem, vienlaikus efektīvi un konsekventi piemērojot EK 
konkurences noteikumus2. 
Tajā pašā laikā katram tīkla dalībniekam ir pilna rīcības brīvība pieņemt lēmumu - izmeklēt 
lietu vai ne. Iestāde, kas uzsākusi lietas izmeklēšanu, to turpinās parastā kārtībā līdz 
procedūras pabeigšanai, ja vien sākumposmā lieta nav nodota citas iestādes rīcībā. Katra 
dalībvalsts konkurences iestāde ir arī pilnībā atbildīga par pienācīgu procesa nodrošināšanu 
lietās, ar kurām tā nodarbojas. Tāpēc katrs iespējamais procesuālais pārkāpums jāizskata 
saskaņā ar atbilstīgo dalībvalsts procesuālo kārtību. 

Tā kā Komisija ir pilnvarota uzsākt tiesvedību, atbrīvojot dalībvalstu konkurences iestādes no 
to kompetences (Regulas Nr. 1/2003 11. panta 6. punkts), Regula neparedz šo pilnvaru 
izmantošanu pēc puses lūguma attiecīgajā lietā. Tas patiešām radītu risku, ka varētu 
atkārtoties tās nepilnības un dublēšanās, kas pastāvēja iepriekšējā reģistrācijas sistēmā, ko 
atcēla ar Regulu Nr. 1/2003.
                                               
1 Komisijas Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, 

kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, Oficiālais Vēstnesis L 1, 04.01.2003, no 1. līdz 25. lpp

2 Skat. Komisijas paziņojumu par sadarbību starp kompetentām iestādēm, Oficiālais Vēstnesis C 101, 
27.04.2004, no 45. līdz 53. lpp
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3) Komisijas saziņa ar lūgumraksta iesniedzēju

Komisijas dienesti ir sazinājušies ar lūgumraksta iesniedzēju šajā lietā, un šā gada aprīlī  
notika tikšanās ar viņu. Komisija ņēma vērā iesniegtos materiālus un lūgumraksta iesniedzēja 
paustās bažas un 2007. gada 28. jūnijā nosūtīja viņam vēstuli. 

Tajā pašā laikā Komisijas dienesti informēja Grieķijas Konkurences komiteju par saziņu ar 
lūgumraksta iesniedzēju un viņa paustajām bažām.

IV. Secinājumi

Līdz ar Padomes Regulas Nr. 1/2003 stāšanos spēkā 2004. gada 1. maijā Eiropas Komisijai un 
dalībvalstu konkurences iestādēm ir paralēlas kompetences, un tās piemēro EK konkurences 
noteikumus, cieši sadarbojoties. Katra dalībvalsts konkurences iestāde ir pilnībā atbildīga par 
pienācīgu procesa nodrošināšanu lietās, ar kurām tā nodarbojas. Regula Nr. 1/2003 neparedz, 
ka Komisijas pilnvaru uzsākt tiesvedību saskaņā ar 11. panta 6. punktu var izmantot pēc puses 
lūguma attiecīgajā lietā. 

Komisijas dienesti ir attiecīgi informējuši lūgumraksta iesniedzēju un vienlaikus arī Grieķijas 
Konkurences komiteju par viņa iesniegtajiem materiāliem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī

„Pēc iepriekšējās atbildes un diskusijām Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komitejā 
2008. gada janvārī Komisija izskatīja lūgumraksta iesniedzēja papildu iesniegto materiālu, 
kurā viņš atkārtoti izsaka bažas par Grieķijas Konkurences komitejas personālu, ar ko viņš 
saista ar lēnu viņa sūdzības izskatīšanu par Grieķijas svešvalodu mācību grāmatu tirgu.

Komisija papildmateriālā neatrada jaunus faktus un tāpēc var atsaukties tikai uz sākotnējo 
atbildi, kuru tā sniedza Lūgumrakstu komitejai 2007. gada septembrī. Šajā atbildē darba 
dalīšana starp Eiropas Komisiju un dalībvalstu konkurences iestādēm, piemērojot EK līguma 
81. un 82. pantu, tika pienācīgi izskaidrota. 

Patlaban Grieķijas Konkurences komiteja turpina tiesvedību šajā lietā. Lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesaistīts šajā tiesvedībā saskaņā ar Grieķijas procedūras noteikumiem, kuri ir 
jāpiemēro. Komisija nav tiesīga sniegt informāciju par pašreizējām dalībvalsts konkurences 
iestāžu izmeklēšanām.”
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