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Temats: Lūgumraksts Nr. 1003/2008, ko „IRON TENCO A.E.” vārdā iesniedza Grieķijas 
valstspiederīgais Theodoros Tenezos, par Grieķijas Konkurences komisiju un 
Grieķijas tērauda tirgu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, minētā tērauda pārstrādes uzņēmuma direktors, apgalvo, ka 
Grieķijas Konkurences komisija nav ņēmusi vērā pamatnostādnes, kas noteiktas Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 
82. pantā. Pamatojoties uz konkurences noteikumu decentralizētu piemērošanu un stingrāku
pārbaudi, saskaņā ar šo regulu Komisijas darba apjoms ir jāsamazina, konkurences noteikumu 
ieviešanā vairāk iesaistot valsts iestādes un tiesas un vienlaikus nodrošinot šo noteikumu 
vienotu piemērošanu. Šajā ziņā lūgumraksts konkrētāk attiecas uz Grieķijas dzelzs un tērauda 
ražojumu tirgu, kuru raksturo vienošanās par ekskluzīvo tirdzniecību un konkurences iespēju 
izslēgšana, turklāt viņš izklāsta sava uzņēmuma neveiksmīgo situāciju, jo tas ir cietis saistībā 
ar Konkurences komisijā iesniegtu sūdzību par monopola veidošanos attiecībā uz galveno 
izejmateriālu iepirkumiem tērauda ražošanai būvniecības jomā. Ņemot vērā, ka Grieķijas 
Konkurences komisija un tās priekšsēdētājs nav iejaukušies, lai nodrošinātu atbilstību šīs 
regulas pamatnostādnēm, lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt 
pasākumus, lai normalizētu Grieķijas dzelzs un tērauda ražojumu tirgu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Lūgumraksta iesniedzējs vērš Lūgumrakstu komitejas locekļu uzmanību uz to, kā Grieķijas 
Konkurences komisija („HCC”) rīkojās ar viņa sūdzību par iespējamu karteli Grieķijas 
tērauda tirgū („sūdzība”). Būtībā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka HCC nav pienācīgi
izskatījusi „IRON TENCO” iesniegto sūdzību un tādējādi nav nodrošinājusi ātras un/vai 
efektīvas turpmākās darbības saistībā ar šo sūdzību.

Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs pauž procesuālas un materiālas dabas bažas par lietas 
izskatīšanu, ko uzsāka, pamatojoties uz viņa sūdzību (īpaši attiecībā uz to pierādījumu 
izvērtēšanu, ko viņš procesa laikā iesniedza, un rīcību ar viņa lūgumu noteikt pagaidu 
pasākumus). Turklāt viņš apgalvo, ka Grieķijas konkurences iestāde ir disfunkcionāla un 
neaktīva. Lūgumraksta iesniedzējs kritizē arī HCC prioritāšu noteikšanu, jo tas nelabvēlīgi 
ietekmē viņa sūdzības izskatīšanu un izvērtēšanu. Ņemot vērā to, ka Grieķijas Konkurences 
komisija un tās priekšsēdētājs nav iejaukušies, lai nodrošinātu atbilstību Regulas 
pamatnostādnēm, lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt pasākumus, lai 
normalizētu Grieķijas tērauda un dzelzs ražojumu tirgu.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī to, ka Eiropas Komisija nav spējusi pārraudzīt Grieķijas 
konkurences iestādes darbību attiecībā uz minēto.

Iepriekšējie līdzīga rakstura lūgumraksti liecina, ka attiecībā uz sadarbību ar dalībvalstu
konkurences iestādēm Komisija uzskata par atbilstošu atsaukties uz šādiem pamatprincipiem.

Paralēlu kompetenču sistēma starp Komisiju un dalībvalstu konkurences iestādēm

Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā1, Eiropas Komisijai un dalībvalstu konkurences iestādēm ir 
paralēlas kompetences EK konkurences noteikumu piemērošanā. Komisija un dalībvalstu 
konkurences iestādes cieši sadarbojas Eiropas konkurences iestāžu tīkla ietvaros. Šīs 
sadarbības mērķis, inter alia, ir nodrošināt efektīvu darba dalījumu starp tīkla dalībniekiem, 
vienlaikus efektīvi un konsekventi piemērojot EK konkurences noteikumus. 

Tajā pašā laikā katram tīkla dalībniekam ir pilna rīcības brīvība, pieņemot lēmumu, vai lietu 
izskatīt vai neizskatīt. Iestāde, kas sākusi lietas izskatīšanu, parasti turpina to darīt līdz lietas 
pabeigšanai, ja vien sākumposmā lieta nav nodota citai iestādei. Katra dalībvalsts 
konkurences iestāde ir arī pilnībā atbildīga par pienācīga procesa nodrošināšanu lietās, ar 
kurām tā nodarbojas. Tāpēc visi iespējamie procesuālo tiesību pārkāpumi ir jāizskata saskaņā 
ar attiecīgo dalībvalsts procesuālo kārtību.

Jo īpaši, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 4. punktu, dalībvalstu konkurences 
iestādēm ir pienākums informēt Komisiju ne vēlāk kā 30 dienas pirms tāda lēmuma 
pieņemšanas, ar ko piemēro EK līguma 81. un 82. pantu un kas pieprasa pārkāpumu 
pārtraukšanu vai kas pieņem saistības, vai kas atceļ grupālā atbrīvojuma regulu. Šis noteikums 
dod Komisijai iespēju izskatīt paredzētos dalībvalstu konkurences iestāžu lēmumus, lai 

                                               
1 OV L 1, 4.1.2003., 1. – 25. lpp.
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veicinātu EK konkurences noteikumu saskaņotu piemērošanu.

Komisijai ir arī tiesības uzsākt lietas izskatīšanu, tādējādi atbrīvojot dalībvalstu konkurences 
iestādes no to kompetences (Regulas (EK) Nr. 1/2003 11. panta 6. punkts). Tomēr Regula 
neparedz šo pilnvaru izmantošanu pēc attiecīgās lietas puses lūguma. Tas patiešām radītu 
risku, ka varētu atkārtoties tās nepilnības un pārklāšanās, kas eksistēja, pirms sāka piemērot
Regulu (EK) Nr. 1/2003.

Visbeidzot, Regula (EK) Nr. 1/2003 neparedz Komisijai tiesības uzlikt par pienākumu 
dalībvalsts kompetentajai iestādei (tai skaitā HCC) izskatīt attiecīgo lietu vai pieņemt lēmumu 
šajā lietā. 

Prioritāšu noteikšana

Īstenojot EK līguma 81. un 82. pantu, Komisijai nav jāveic katras lietas izskatīšana vai, a 
fortiori, jāpieņem lēmums par 81. vai 82. panta pārkāpuma esamību vai neesamību, bet 
Komisija ir tiesīga tai iesniegtajām sūdzībām noteikt atšķirīgas prioritātes pakāpes. Šai sakarā 
Kopienas tiesas ir spriedušas, ka prioritāšu noteikšana tiesību aktu noteiktajās robežās ir 
raksturīga administratīvās darbības iezīme.1 Tāpēc Komisija savā Paziņojumā par sūdzībām2

inter alia ir sniegusi pamatnostādnes potenciālajiem sūdzību iesniedzējiem.

Eiropas konkurences iestāžu tīklā īstenošanas prioritāšu noteikšana ir katra tīkla dalībnieka 
ziņā.3 Tīklā īstenotās apspriedes var dot zināmas savstarpējas ierosmes šai sakarā, taču 
juridiska saskaņošana nepastāv. Tādējādi prioritāšu noteikšana tiesību aktu noteiktajās 
robežās ir katras kompetentās iestādes ziņā. Tāpēc Komisija nevar izteikt komentārus par
HCC prioritāšu noteikšanu.

Turklāt Komisijai ir zināms, ka HCC ir izskatījusi vairākas lietas, kas uzsāktas, pamatojoties 
uz sūdzībām. Tas attiecas arī uz „IRON TENCO” sūdzību (kas iesniegta HCC).

Sūdzība, ko „IRON TENCO” iesniedza HCC

HCC publiskotā informācija un/vai lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka šīs 
iestādes ģenerāldirektorāts (DG HCC) izskatīja sūdzību, ko „IRON TENCO” iesniedza, 
pamatojoties uz Grieķijas likuma Nr. 703/77 2. un 2.a punktu (par dominējošā stāvokļa un/vai 
ekonomiskās atkarības stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu). Pēc sūdzības izskatīšanas, DG
HCC sniedza ziņojumu HCC, kurā ierosināja sūdzību noraidīt.4 Ja Komisija ir sapratusi 
pareizi, HCC kopš tā laika ir bijušas vismaz trīs uzklausīšanas par šo lietu (apspriesta HCC
                                               
1 Pirmās instances tiesas 1992. gada 18. septembra spriedums lietā T-24/90 Automec 
Srl/Komisija, 77. lpp, Recueil II-2223. 
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 paziņojums par sadarbību Eiropas konkurences iestāžu tīklā; OV C 101, 
27.4.2004., 43. – 53. lpp., 5. punkts. 
4 Skatīt, piemēram, Grieķijas Konkurences komisijas 2008. gada 19. maija paziņojumu 
presei: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
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plenārsesijās).1

Komisija nevar komentēt HCC izskatāmās lietas pašreizējo stāvokli. Komisija nevar izteikt 
viedokli arī par apsūdzībām un/vai to pierādījumu kvalitāti, ko lūgumraksta iesniedzējs 
iesniedzis saistībā ar „IRON TENCO” vai citu Grieķijas tērauda un dzelzs ražojumu tirgus 
uzņēmumu darbību.

Izmantojot iespēju, kā vispārēju novērojumu Komisija norādīs, ka katra tīkla dalībnieka ziņā 
(šajā gadījumā HCC ziņā) ir lemt, kādi izskatīšanas pasākumi tiks izmantoti, lai veiktu 
konkrētas lietas izskatīšanu, ņemot vērā dažādus apsvērumus, tostarp attiecīgo lietas 
izskatīšanas instrumentu piemērotību un efektivitāti, pieejamo pierādījumu kvalitāti, jaunu 
pierādījumu iegūšanas iespējamību utt. Tas jo īpaši attiecas uz komplicētām karteļu 
apsūdzībām (tādām kā tās, ko „IRON TENCO” ir iesniedzis Grieķijas kompetentajai iestādei).
Jānorāda arī tas, ka karteļu lietās iepriekšēji paziņojumi un/vai publiski paziņojumi var 
negatīvi ietekmēt iestādes spēju izmantot visus tai pieejamos lietas izskatīšanas instrumentus.

Attiecībā uz jautājumu par HCC neizskatītajām lietām un/vai ieilgušo lietas izskatīšanu šajā 
gadījumā (lūgumraksta iesniedzēja izpratnē) Komisija vēlas uzsvērt, ka attiecībā uz 
konkurences jautājumiem bieži ir nepieciešama apjomīga un sarežģīta izskatīšana, lai varētu
pieņemt kompetentu lēmumu, kas atbilstu attiecīgajam pierādījumu apjomam un būtu 
pietiekams tiesās. Tas vienādi attiecas gan uz izskatīšanām, ko veic Komisija, gan tām, ko 
veic dalībvalstu kompetentās iestādes.

Citi lūgumrakstā izvirzītie jautājumi — HCC iesniegtais pieteikums par pagaidu pasākumu 
noteikšanu

Katra dalībvalsts konkurences iestāde ir pilnībā atbildīga arī par pienācīga procesa 
nodrošināšanu lietās, ar kurām tā nodarbojas. Tāpēc visi iespējamie procesuālo tiesību 
pārkāpumi ir jāizskata saskaņā ar attiecīgo dalībvalsts procesuālo kārtību. Šai sakarā, ja 
Komisija pareizi saprot, HCC ir iespēja lūgt pagaidu pasākumus noteiktos apstākļos, kas 
noteikti Grieķijas tiesību aktos. Tomēr Komisija nevar izteikt viedokli par lūgumraksta 
iesniedzēja pieteikumu par pagaidu pasākumu noteikšanu, kas iesniegts HCC saskaņā ar 
Grieķijā piemērojamiem tiesību aktiem.

Tomēr jānorāda, ka saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem uz Komisijas iespēju lūgt pagaidu 
pasākumus (pēc savas iniciatīvas) attiecas salīdzinoši stingri kritēriji. Parasti pagaidu 
pasākumus var paredzēt steidzamā gadījumā, ja pastāv risks, ka var rasties nopietns un 
nelabojams kaitējums konkurencei, un pamatojoties uz prima facie pārkāpuma konstatēšanu.
Ja Komisija saprot pareizi, Grieķijas likuma Nr. 703/77 9. panta 5. punkts nosaka, ka līdzīgi 
nosacījumi attiecas uz pagaidu pasākumiem, ko lūdz Grieķijas kompetentā iestāde.

Komisijai un dalībvalstu konkurences iestādēm ir paralēlas kompetences, piemērojot EK 
līguma 81. un 82. pantu un sadarbojoties Eiropas konkurences iestāžu tīklā. Grieķijas 
kompetentā iestāde pašlaik izskata sūdzību, ko iesniedza Grieķijas tērauda un dzelzs ražojumu 
tirgus dalībnieks „IRON TENCO”. Komisija nevar komentēt izskatāmās lietas pašreizējo 
                                               
1 Skatīt, piemēram, Grieķijas Konkurences komisijas sanāksmju/uzklausīšanu grafiku: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26



CM\777664LV.doc 5/5 PE423.691v01-00

                              Ārējais tulkojums LV

stāvokli, apsūdzības un/vai to pierādījumu kvalitāti, ko lūgumraksta iesniedzējs iesniedzis 
Grieķijas kompetentajai iestādei. Visi iespējamie procesuālo tiesību pārkāpumi ir jāizskata 
saskaņā ar attiecīgo dalībvalsts procesuālo kārtību.
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