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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0103/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Georgios 
Dritsas, par Grieķijas Konkurences komisiju un Grieķijas kafijas tirgu un 
Komisijas neiejaukšanos virknē šaubīgu jautājumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Grieķijas Konkurences komisija nav ņēmusi vērā 
Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 pamatnostādnes par Līguma 81. un 82. pantā noteikto 
konkurences noteikumu īstenošanu. Saskaņā ar šo regulu konkurences noteikumu 
piemērošanas decentralizēta sistēma un stingrāka sekojoša pārraudzība jāizmanto kā pamats 
Komisijas darba slodzes samazināšanai, vairāk iesaistot valstu iestādes un tiesas konkurences 
noteikumu ieviešanā un vienlaikus nodrošinot šo noteikumu vienotu piemērošanu. Šajā sakarā 
lūgumraksta iesniedzējs konkrētāk atsaucas uz Grieķijas kafijas tirgu, kuru raksturo nolīgumi 
par ekskluzīvo tirdzniecību un konkurences izslēgšanu. Viņš sūdzas arī par to, ka Komisija 
nav iejaukusies virknē šaubīgu jautājumu attiecībā uz karteļu veidošanu piena ražošanas 
nozarē un Mevgal korupcijas lietu, kurā bija iejaukts Komisijas darbinieks, kas strādāja 
Konkurences komisijā sava neapmaksātā atvaļinājuma laikā. Ņemot vērā šo neiejaukšanos un 
to, ka Grieķijas Konkurences komisija neievēro regulas pamatnostādnes, lūgumraksta 
iesniedzējs pieprasa, lai Eiropas Parlaments veic pasākumus, kas normalizētu Grieķijas kafijas 
tirgu un viestu skaidrību par Konkurences komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 27. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Pamatinformācija
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Lūgumraksta iesniedzējs vērš Lūgumrakstu komitejas locekļu uzmanību uz to, kā Grieķijas 
Konkurences iestāde risina viņa sūdzību par iespējami nelikumīgu praksi, ko Grieķijas kafijas 
tirgū īstenojis uzņēmums „Nestlé”. Būtībā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētā 
institūcija nav nodrošinājusi ātru un/vai efektīvu sūdzības papildu pārbaudi.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz Grieķijas Konkurences iestādes ģenerāldirektora un 
arī Komisijas ierēdņa, kurš bija devies neapmaksātā atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, 
aizturēšanu un pret viņu izvirzītajām kriminālapsūdzībām 2006. gadā. Būtībā lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka minētais bijušais ģenerāldirektors ir bijis tādas sistēmas upuris, kas 
izstrādāta nolūkā iedragāt efektīvo Grieķijas Konkurences iestādes iecietības programmas 
darbību un tās izpildes darbību kopumā. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēju tas negatīvi 
ietekmēja arī iepriekš dokumentā minētās sūdzības pārbaudi.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Komisija šajā ziņā nav pārraudzījusi un 
iejaukusies Grieķijas Konkurences iestādes darbībā.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Komisijas un valstu konkurences institūciju sadarbība

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1/2003 par EK līguma 81. un 82. pantā noteikto konkurences 
noteikumu īstenošanu1 Eiropas Komisijai un valstu konkurences iestādēm ir paralēla 
kompetence piemērot EK konkurences noteikumus. Komisija un valstu konkurences iestādes 
cieši sadarbojas Eiropas Konkurences iestāžu tīklā. Sadarbības tīkla mērķis inter alia ir 
nodrošināt efektīvu darba sadali starp locekļiem, vienlaikus efektīvi un konsekventi 
piemērojot EK konkurences noteikumus.

Jo īpaši valstu konkurences iestāžu pienākums ir ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš 
informēt Komisiju par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko piemēro EK līguma 81. un 82. pantā 
noteiktos konkurences noteikumus un ar ko pieprasa izbeigt pārkāpumu, uzņemoties saistības 
vai atsaucot kategoriju atbrīvojumu noteikumu priekšrocības. Šis noteikums ļauj Komisijai 
izvērtēt valstu konkurences institūciju iecerētos lēmumus, lai veicinātu saskaņotu EK 
konkurences noteikumu piemērošanu.

Komisija patur arī tiesības uzsākt lietas izskatīšanas, kā rezultātā valstu konkurences 
institūcijas tiek atbrīvotas no to kompetences (Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punkts). 
Tomēr Regula neparedz, ka šīs tiesības īsteno pēc kādas lietā iesaistītās puses lūguma. 
Patiešām, tas radītu atkārtotas neefektivitātes un pārklāšanās risku, kāds pastāvēja arī pirms 
tika uzsākta Regulas (EK) Nr. 1/2003 piemērošana. 

Visbeidzot, Regula (EK) Nr. 1/2003 neparedz Komisijai pilnvaras uzlikt valsts konkurences 
iestādei par pienākumu izmeklēt kādu konkrētu lietu vai pieņemt tajā lēmumu. 

Prioritāšu noteikšana

                                               
1 OV L 1, 04.1.2003., 1.–25. lpp. 
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Attiecībā uz EK līguma 81. un 82. panta izpildi, ko veic Komisija, tās pienākums nav 
izmeklēt katru lietu vai a fortiori pieņemt lēmumu par 81. vai 82. panta pārkāpuma esamību 
vai neesamību, bet Komisija ir tiesīga piešķirt tai iesniegtajām sūdzībām dažādas pakāpes 
prioritātes. Šajā sakarā Kopienas tiesas ir atzinušas, ka prioritāšu noteikšana atbilstoši tiesību 
aktiem ir raksturīga administratīvo darbību iezīme.1 Starp citu, Komisija potenciālajiem 
sūdzību iesniedzējiem ir publicējusi norādes savā paziņojumā par sūdzībām.2

Eiropas Konkurences tīklā par izpildes prioritāšu noteikšanu atbild katrs tīkla loceklis.3 Kaut 
arī šai ziņā apspriedes tīklā var gūt zināmu savstarpēju iedvesmu, nekāda likumīga 
saskaņošana netiek īstenota. Tādējādi, katra konkurences iestāde ir atbildīga par prioritāšu 
noteikšanu atbilstoši tiesību aktiem.

Attiecībā uz izziņošanas sistēmu Grieķijā ir pareizi, ka, atceļot iepriekšējo izziņošanas 
sistēmu, Regula (EK) Nr. 1/2003 nolūkā piemērot EK līguma 81. panta 3. punktu inter alia
paredz to, ka Komisija spēj labāk pievērsties nopietnākiem pārkāpumiem. Pēc Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 stāšanās spēkā daudzas dalībvalstis atcēla savas izziņošanas sistēmas valsts tiesību 
aktu piemērošanai konkurences jomā. Šobrīd šāda situācija nav Grieķijā, kā arī dažās citās 
dalībvalstīs.4

Grieķijas Konkurences iestādē iesniegtā uzņēmuma „Nestlé” lieta 

Saskaņā ar informāciju, ko publiskojusi Grieķijas Konkurences iestāde, šās iestādes 
ģenerāldirektors (DG HCC) uzsāka izmeklēšanu Grieķijas kafijas tirgū sakarā ar iespējumu 
Grieķijas likuma Nr. 703/77 1. un 2. panta pārkāpumu un EK līguma 81. un 82. panta 
pārkāpumu. Pēc izmeklēšanas DG HCC Grieķijas Konkurences komisijā (HCC) iesniedza 
ziņojumu, kurā tiek apgalvots, ka uzņēmums „Nestlé” ir ļaunprātīgi izmantojis tā dominējošo 
pozīciju Grieķijas šķīstošās kafijas tirgū.5 Atbilstoši Komisijas izpratnei 2008. gada 22. maijā 
HCC uzsāka lietas izskatīšanu.6 Komisija nav tiesīga komentēt HCC iesniegto lietu. Komisija 
nav tiesīga arī sniegt komentārus par datiem, kas attiecas uz lūgumraksta iesniedzēja 
apgalvojumiem saistībā ar uzņēmuma „Nestlé” praksi un/vai citu uzņēmumu praksi Grieķijas 
kafijas tirgū. Izmantojot iespēju, kā vispārēju novērojumu Komisija izmantos iespēju uzsvērt, 
ka bieži vien konkurences lietās ir nepieciešama plaša un sarežģīta izmeklēšana, lai pieņemtu 
apzinātu lēmumu, kas atbilst vajadzīgajam pierādījumu apjomam un varētu tikt iesniegts tiesā. 
Tas attiecas gan uz Komisijas veiktajām pārbaudēm, gan arī uz valstu konkurences iestāžu 
veiktajām pārbaudēm.

                                               
1 Pirmās instances tiesas 1992. gada 18. septembra spriedums lietā T-24/90 Automec Srl/Komisija, Recueil II-
2223, 77. lpp. 
2 Komisijas paziņojums par Komisijas rīcību sūdzību izskatīšanā saskaņā ar EK līguma 81. un 82. pantu; OV C 
101, 27.4.2004., 65.–77. lpp.; Ziņojums par konkurences politiku (2005) — 25. lpp. 
3 Komisijas ziņojums par cooperation within the Network of Competition Authorities
OV C 101, 27.4.2004., 43.–53. lpp., 5. punkts. 
4 Ziņojums par konkurences politiku (2005) pieejams interneta vietnē: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/en.pdf, 70. lpp. 
5 Sk., piemēram, paziņojumu presei, ko 2008. gada 17. martā publicējusi Grieķijas Konkurences komisija: 
http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
6 Sk., piemēram, Grieķijas Konkurences komisijas sanāksmju/uzklausīšanu grafiku: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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Citi lūgumrakstā minētie jautājumi 

Attiecībā uz atsauci par iespējamu noilguma termiņu saistībā ar agrākiem iespējamiem 
pārkāpumiem šķiet lietderīgi precizēt, ka Regulas (EK) Nr. 1/2003 25. un 26. pantu piemēro 
Komisijas veiktajām pārbaudēm un tie attiecas uz sankciju piemērošanu vai izpildi. Valstu 
konkurences iestādes noteikumus par noilguma termiņu piemēro atbilstoši valstu tiesību 
aktiem.

Ciktāl tas attiecas uz Komisijas iecietības programmu1 un izlīgumu procedūras kārtību2, 
Komisija atzīmē, ka tās iecietības programma ir efektīvi darbojusies daudzus gadus.3

Saistībā ar kriminālapsūdzību, kas pret bijušo Grieķijas Konkurences institūcijas 
ģenerāldirektoru tika izvirzīta 2006. gadā, Komisija ir sniegusi savus paskaidrojumus, atbildot 
uz vairākiem rakstiski iesniegtiem jautājumiem. Atsauce, piemēram, uz E-4125/06, E-
4640/06, E-5085/06, E-4158/06, E-4203/06, E-5521/06.

Secinājumi

Komisijai un valstu konkurences iestādēm ir paralēlas kompetences piemērot EK līguma 
81. un 82. pantu un sadarboties Eiropas konkurences iestāžu tīklā. Pašlaik Grieķijas 
konkurences iestāde izskata lietu, kurā teikts, ka uzņēmums „Nestlé” iespējams ir ļaunprātīgi 
izmantojis savu dominējošo pozīciju Grieķijas šķīstošās kafijas tirgū. Komisija nav tiesīga 
izteikt komentārus par lietu, kas iesniegta Grieķijas konkurences iestādē.”

                                               
1 Komisijas paziņojums par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos, OV C 
298, 8.12.2006., 17.–22. lpp. 
2 Komisijas (EK) 2008. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 622/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 773/2004 
attiecībā uz izlīguma procedūras kārtību karteļu lietās, OV L 171, 1.7.2008., 3.–5. lpp.; Komisijas paziņojums 
par izlīguma procedūras kārtību karteļu lietās, lai pieņemtu lēmumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1/2003 7. un 23. pantu, OV C 167, 2.7.2008., 1.–6. lpp. 
3 Sk., piemēram, Ziņojumu par konkurences politiku (2005), pieejams interneta vietnē: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/, 5., 13., 63.–65. lpp.
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