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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0549/2010, внесена от Ričardas Pūkas, с литовско гражданство, 
от името на литовския AUDI-Club, относно високите цени на 
автомобилното гориво в Литва, дължащи се на господстващо пазарно 
положение и високи акцизи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията обяснява, че потребителите на автомобилно гориво са в 
неблагоприятно положение поради високите цени в Литва. Основният производител и 
търговец на едро е „Orlen Lietuva”. Според вносителя на петицията цените са 
допълнително неблагоприятно засегнати от изискванията за съхраняване на резервите 
от гориво и строгия контрол на качеството. Накрая той споменава отражението на 
високите акцизи върху цените на горивото.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Вносителят повдига няколко въпроса относно конкурентната ситуация на пазара на 
горива на едно и дребно в Литва. Той счита, че са налице неоснователни задължителни 
изисквания за наличностите от гориво на склад, както и твърде строги изисквания за 
качеството и вноса. Вносителят счита това за проблем, тъй като търговците на гориво 
на дребно срещат трудности при вноса на гориво. Той допълва, че потребителите 
плащат повече в сравнение с тези в други държави-членки, не на последно място 
поради завишените акцизи за гориво.



PE454.617 2/3 CM\851841BG.doc

BG

Вносителят също така твърди, че предприятието „Orlen Lietuva” има господстващо 
положение в производството и на пазара на едро в Литва и се ползва от благоприятни 
пазарни условия, създадени от държавата. Вносителят призовава Европейския 
парламент да разследва поведението на предприятието с господстващо положение.   

По правило Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията отговаря за спазването 
на правилата на европейското конкурентно право, както антитръстови [по-специално 
членове 101, 102 и 106 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)], 
така и в областта на контрола на сливанията [Регламент 139/2004] или държавните 
помощи [членове 107 и 108 от ДФЕС]. Съгласно член 106 от ДФЕС, в случаите на 
публични предприятия и предприятия, на които държавите-членки са предоставили 
специални или изключителни права, държавите-членки нямат право да приемат, нито 
да запазят съществуването на какъвто и да е акт, който противоречи на разпоредбите в 
областта на правото на конкуренцията. Съгласно член 102 от ДФЕС забранена като 
несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече 
предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в 
съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между 
държавите-членки. 
Въпреки че Комисията споделя принципната загриженост на вносителя относно 
концентрираните енергийни пазари в Европа, предоставената от вносителя информация 
не позволява на Комисията да стигне до никакво окончателно заключение относно 
наличието на нарушение на правото в областта на конкуренцията на този етап. Следва 
да се отбележи, че вносителят изразява оплакване предимно от мерки на литовската 
държава. Вносителят обаче прави само общи забележки и не предоставя никаква 
фактическа информация, която би позволила на Комисията да направи заключение, че 
критикуваните мерки (например изисквания за съхраняване и качество или равнища на 
облагане) може да представляват нарушение на конкурентното право съгласно член 106 
от ДФЕС или съгласно член 102 от ДФЕС. 
В този контекст може да се отбележи, че националните органи по конкуренция и 
съдилищата също имат правомощия да прилагат разпоредбите на ДФЕС в областта на 
конкуренцията и че Литовският съвет по конкуренция понастоящем извършва 
разследване за това, дали „Orlen Lietuva” е злоупотребила с господстващото си 
положение, с оглед на член 9 от Закона за конкуренцията на Литва и член 102 от ДФЕС 
(предишен член 82 от Договора за ЕС). Към настоящия момент процедурата е в ход. 
Накрая би следвало да се подчертае, че Комисията остава загрижена по отношение на 
евентуалните проблеми на европейския енергиен пазар, свързани с конкуренцията, и не 
би се поколебала да предприеме действия сама или съвместно с подходящите 
национални органи, ако получи достатъчно информация за нарушения на правилата на 
ЕС в областта на конкуренцията от страна на участниците на пазара в петролния 
сектор. В този контекст е уместно да се отбележи, че неотдавна Комисията прие редица 
важни решения по отношение на злоупотребата с господстващо положение от 
енергийни предприятия1. Що се отнася до тарифите на акцизите по отношение на 
енергийните продукти, законодателството на ЕС, по-специално Директива 2003/96/ЕО, 
определя само минимални ставки, а не налага горна граница. Следователно в известна 

                                               
1 Тези решения са достъпни на следния уеб адрес на Комисията:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index.html
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степен държавите-членки могат сами да определят равнищата на данъчно облагане в 
съответствие с техния избор на политика.  

Заключения
Вносителят не предоставя достатъчно подробна информация, за да се направи 
заключение относно евентуалното нарушение на правилата в областта на 
конкурентното право. Въз основа на информацията, с която Комисията разполага до 
момента, Комисията не може да направи извод дали гореспоменатото предприятие е 
нарушило правото в областта на конкуренцията. 

Въпреки че Комисията не е задължена да започне производство, тя си запазва правото 
да разглежда всеки конкретен случай като въпрос от интерес за Общността. Вносителят 
се приканва да представи допълнителна информация, ако желае допълнително да 
подкрепи твърденията с доказателства.


