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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0096/2008, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stavros 
Sarris, par Grieķijas Konkurences komiteju un Grieķijas tirgu Fiat
automobiļiem un to rezerves daļām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Grieķijas Konkurences komisija neņem vērā 
pamatnostādnes Padomes Regulā Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā. Saskaņā ar šo regulu Komisijas darba slodze ir jāsamazina 
ar konkurences noteikumu decentralizētu piemērošanu un pastiprinātām turpmākām 
pārbaudēm, vairāk iesaistot konkurences noteikumu ieviešanā valsts iestādes un tiesas, 
vienlaikus nodrošinot šo noteikumu vienveidīgu piemērošanu. Lūgumraksta iesniedzējs šajā 
saistībā īpaši atsaucas uz Fiat zīmola automobiļu un to rezerves daļu Grieķijas tirgu, ko 
raksturo nolīgumi par ekskluzīvu mārketingu un konkurences izslēgšanu. Ņemot vērā 
iejaukšanās trūkumu un atbilstības trūkumu Regulas pamatnostādnēm no Grieķijas 
Konkurences iestādes puses, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu Grieķijas tirgus Fiat zīmola automobiļiem un to rezerves daļām 
normalizāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Lūgumraksta iesniedzējam pieder uzņēmums, kurš ir bijušais Fiat grupas automobiļu un to 
rezerves daļu izplatītājs Atikas reģionā Grieķijā. Viņš izplatīja Fiat grupas produktus no 
1989. gada līdz 1998. gadam, kad viņu uzņēmums Fiat Auto Hellas (turpmāk tekstā — „Fiat 
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Hellas”) izslēdza no tīkla, kura ietvaros ir atļauts izplatīt attiecīgos produktus.

Lūgumraksts ir iesniegts arī par kāda cita uzņēmuma īpašnieku, kurš arī ir bijušais Fiat grupas 
automobiļu un to rezerves daļu izplatītājs.

Fiat Hellas ir uzņēmums, kuru pilnībā kontrolē Fiat SpA, kas Grieķijā importē un izplata Fiat
grupas automobiļus un to rezerves daļas. Fiat Hellas ieviesa selektīvu izplatīšanas sistēmu 
Fiat grupas automobiļu izplatīšanai, uzturēšanai un remontam Grieķijā.

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir iesniedzis:

– 1997. gada 8. augustā — sūdzību Grieķijas Konkurences komitejai (turpmāk 
tekstā — „Grieķijas varas iestāde”) par Fiat Hellas, uzsverot Kopienas konkurences 
tiesību pārkāpumus, īpaši attiecībā uz EK līguma 81. un 82. pantu, kā arī Regulu 
(EK) Nr. 1475/1995;

– 1997. gada 25. augustā — prasību Grieķijas varas iestādei veikt pagaidu pasākumus 
attiecībā uz Fiat Hellas šajā pašā lietā.

Sūdzība pret Fiat Hellas ir saistīta ar faktu, ka tas 1997. gadā ir iecēlis papildu oficiālo 
izplatītāju Atikas reģionā, un ar faktu, ka tas noteica pārdošanas cenas tā izplatītājiem.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par veidu, kādā Grieķijas varas iestāde izskatīja sūdzību pret 
Fiat Hellas, kā arī iepriekš minētās iestādes pasivitāti vairākās nozarēs, tostarp mehānisko 
automobiļu izplatīšanas un labošanas nozarē. Viņš vēlas zināt, vai Eiropas institūcijas ir 
informētas par viņa sniegtajiem faktiem un vai Komisija veiks pasākumus, lai izbeigtu šo 
situāciju.

Pamatojoties uz informāciju, kas ir Komisijas rīcībā, Grieķijas varas iestāde patlaban izskata 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzību. Šai saistībā 2007. gada novembrī Grieķijas varas iestāde 
apspriedās ar Komisiju saskaņā ar Regulu Nr. 1/2003 par lēmuma projektu par Fiat Hellas. 
2007. gada decembrī Komisija deva savu atzinumu Grieķijas varas iestādei.

Grieķijas varas iestāde vēl joprojām nav pieņēmusi lēmumu šajā lietā. Šobrīd notiek pušu 
uzklausīšana.

2008. gada 26. janvārī lūgumraksta iesniedzēja advokāts nosūtīja vēstuli Komisijai, lai to 
informētu, ka viņš Grieķijas varas iestādei ir iesniedzis sūdzību par Fiat Hellas par Eiropas 
konkurences tiesību pārkāpumu. Šajā vēstulē advokāts lūdza, lai Komisija „mūsu lietām velta 
uzmanību un piešķir prioritāti .., kas nepieciešama pārkāpuma nopietnības dēļ, par kuru ir 
sūdzība”.

Komisija 2008. gada 28. februāra vēstulē sniedza lūgumraksta iesniedzējam šādu paziņojumu:
„Saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas 
noteikti Līguma 81. un 82. pantā, Eiropas Komisijai un attiecīgajām dalībvalstu konkurences 
iestādēm ir paralēlas pilnvaras un tās EK konkurences noteikumus piemēro, cieši 
sadarbojoties un saskaņā ar Eiropas konkurences iestāžu tīkla noteikumiem. Tīkla mērķis 
inter alia ir nodrošināt efektīvu darba dalīšanu starp tā locekļiem, piemērojot EK konkurences 
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noteikumus iedarbīgā un konsekventā veidā. Tajā pašā laikā katrs tīkla dalībnieks saglabā 
pilnu rīcības brīvību, lemjot par lietas izmeklēšanu vai neizmeklēšanu. Iestāde, kura ir sākusi 
lietu, parasti turpina to izskatīt līdz tās pabeigšanai, ja vien lieta netiek piešķirta citai iestādei 
agrīnā posmā. Katra dalībvalsts konkurences iestāde arī ir pilnībā atbildīga par nepieciešamā 
procesa nodrošināšanu lietās, kuras tā izskata. Lai gan Komisija patur tiesības uzsākt lietu, 
atbrīvojot dalībvalstu konkurences iestādes no to kompetences (Regulas Nr. 1/2003 11. panta 
6. punkts), Regula neparedz, ka šīs tiesības varētu izmantot pēc kādas lietas puses 
pieprasījuma. Tas patiešām radītu risku, ka varētu atkārtoties tās nepilnības un dublēšanās, kas 
pastāvēja iepriekšējā reģistrācijas sistēmā, kuru atcēla ar Regulu Nr. 1/2003.”

Šī vēstule lūgumraksta iesniedzējam darīja zināmu, ka Komisija informēs Grieķijas varas 
iestādi par viņa iesniegto prasību Komisijai un viņu aicināja „turpināt izskatīt šo lietu ar GKK 
(Grieķijas varas iestāde) un iesniegt jebkuru informāciju vai pamatojumu, kuru jūs uzskatāt 
par svarīgu un adekvātu šīs lietas ietvaros”.

2008. gada 12. martā lūgumraksta iesniedzēja advokāts nosūtīja Komisijai vēstuli, pieprasot 
„detalizētu un intensīvu Eiropas Komisijas pārskatu par veidu, kā Grieķijas Konkurences 
komiteja (GKK) kārto lietu no objektivitātes un pareizības viedokļa attiecībā uz Eiropas 
konkurences noteikumu piemērošanu”, tomēr viņš Komisijai nepieprasīja veikt īpašus 
pasākumus.

Ar 2008. gada 24. aprīļa vēstuli Komisija apstiprināja to, ko jau bija norādījusi savā 
2008. gada 28. februāra vēstulē. Šajā vēstulē arī tika atzīmēts, ka „Jūs Atēnu pirmās instances 
administratīvajā tiesā uzsākāt tiesas prāvu pret GKK, apgalvojot, ka GKK nav rīkojusies 
noteiktajā termiņā. Tiesa ir pilnīgi kompetenta novērtēt, vai GKK savā rīcībā ir ievērojusi 
piemērojamos tiesību aktus, tai skaitā, vai tā ir respektējusi visas procesuālās darbības saskaņā 
ar dalībvalsts un Kopienas tiesību aktiem”.

Vēstules beigās lūgumraksta iesniedzēja advokāts tika informēts, ka „Komisijas dienesti ņem 
vērā jūsu 2008. gada 12. marta vēstulē sniegto informāciju .., ko [tie] uzskata .. par datiem par 
tirgus stāvokli”.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, jādomā, ka kopš 2008. gada aprīļa lūgumraksta iesniedzējs ir 
pilnībā informēts par Komisijas nostāju saistībā ar to, kā Grieķijas varas iestāde izskata viņa 
sūdzību par Fiat Hellas.

Laika posmā no lūgumraksta iesniegšanas līdz šim brīdim Komisija nav saņēmusi 
informāciju, kas varētu tai likt mainīt lūgumraksta iesniedzējam izklāstīto nostāju.

Komisija apstiprina, ka Regula Nr. 1/2003 izveidoja paralēlu kompetenču sistēmu Kopienas 
konkurences noteikumu īstenošanai. Šīs sistēmas mērķis ir efektīva darba dalīšana starp 
iestādēm, veidojot „Eiropas Konkurences iestāžu tīklu”, respektīvi, Eiropas Komisijas un 
dalībvalstu konkurences iestādēm. Šajā saistībā katrs Eiropas konkurences iestāžu tīkla 
dalībnieks saglabā brīvību, lemjot par lietas izmeklēšanu vai neizmeklēšanu.

No tā izriet, ka Komisijai nav juridisku līdzekļu, kas tai ļautu rīkoties pret dalībvalsts 
konkurences iestādi, lai tai par pienākumu uzliktu izmeklēt konkrēto lietu, kāda sākotnēji bija 
lūgumraksta iesniedzēja sūdzība par Fiat Hellas.
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Turklāt Komisija uzsver, ka šajā konkrētajā lietā dalībvalsts konkurences iestāde, šķiet, 
patiešām ir sākusi sākotnējos izmeklēšanas pasākumus Fiat Hellas lietā. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzēja izteikums par iespējamo Grieķijas varas iestādes pasivitāti sūdzības par Fiat 
Hellas izskatīšanā šķiet nepamatots.

Komisija arī apstiprina to, ko tā ir norādījusi savā 2008. gada 17. aprīļa vēstulē lūgumraksta 
iesniedzējam, respektīvi, ka tā uzskata, ka Atēnu pirmās instances tiesa ir pilnīgi kompetenta 
novērtēt, vai Grieķijas varas iestāde ir rīkojusies termiņā, kas ir noteikts piemērojamos tiesību 
aktos.

Attiecībā uz iespējamo Grieķijas varas iestādes rīcības trūkumu Grieķijas autotransporta 
nozarē ir arī jāuzsver, ka Komisija ar to vairākas reizes ir sazinājusies, kā rezultātā ir 
noskaidrojies, ka iestāde ir uzsākusi izmeklēšanu vairākās lietās saistībā ar Kopienas 
konkurences noteikumu piemērošanu mehānisko automobiļu nozarē.

Noslēgumā, ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus, Komisija uzskata, ka tai nav jāveic 
pasākumi attiecībā uz Grieķijas varas iestādi saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem 
jautājumiem.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Jaunajos iesniegtajos pierādījumos lūgumraksta iesniedzēji liek uzsvaru nevis uz savu 
sākotnējo sūdzību par Grieķijas konkurences iestādes (Grieķijas Konkurences komiteja) 
darbību, bet gan uz Grieķijas tiesu sistēmas darbību saistībā ar apelācijas procesu pret 
Grieķijas Konkurences komitejas pieņemtajiem lēmumiem. 

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka Grieķijas divlīmeņu apelācijas sistēma, ko izmanto, lai 
pārsūdzētu Grieķijas Konkurences komitejas lēmumus, un pagaidu pasākumi, kurus var atļaut, 
līdz katrā apelācijas procesā tiek pieņemt lēmums, kavē taisnīgu lēmumu pieņemšanu. Īpaši 
tiek uzsvērts, ka, tā kā pagaidu pasākumi aptur ne tikai sankciju piemērošanu, bet arī Grieķijas 
Konkurences komitejas lēmumu pieņemšanas procesu kopumā, tie faktiski nodrošina iespēju 
atbildētājiem vēl vairākus gadus pārkāpt noteikumus. Lūgumraksta iesniedzēji arī apgalvo, ka 
Administratīvā apelācijas tiesa, kas lemj par pagaidu pasākumu piemērošanu pirmajā 
instancē, nevar pieņemt šādus lēmumus, jo tā nespecializējas konkurences tiesību aktos, 
neiedziļinās lietas būtībā un atšķirībā no Grieķijas Konkurences komitejas velta lietas 
izskatīšanai ierobežotu laiku, proti, pāris stundas, salīdzinājumā ar mēnešiem ilgo darbu, ko 
veic Grieķijas Konkurences komiteja.

Attiecībā uz Grieķijas Konkurences komitejas darbību Komisija atsaucas uz sava iepriekšējā 
paziņojuma Lūgumrakstu komitejai secinājumiem un komisāres Nellie Kroes 2009. gada 
vēstuli, kas attiecās uz lūgumrakstiem.

Komisija vēlas uzsvērt, ka tiesas pieejamība un it īpaši tiesības uz efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem ir cilvēka pamattiesības. Šīs tiesības jānodrošina dalībvalstīm saskaņā 
ar Eiropas Savienības efektivitātes un lietderības tiesību principiem. Pārsūdzības tiesības 
attiecībā uz konkurences iestāžu lēmumiem, kā arī attiecībā uz Eiropas Komisijas lēmumiem 
par konkurences noteikumu piemērošanu ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un 
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lielākajā daļā šo sistēmu apelācijas sūdzības patiešām izskata divos līmeņos. Prasību piemērot 
pagaidu pasākumus Eiropas Savienības dalībvalstīs parasti iesniedz tiesās, kuras 
nespecializējas konkurences tiesībās, un, ņemot vērā to, ka parasti pagaidu pasākumus ļauj 
izmantot tikai ārkārtas gadījumos un tiesas veic lietu prima facie novērtējumu, šādas lietas 
lielākoties izskata salīdzinoši ātri.

Grieķija pēdējos gados aktīvi strādājusi, lai nodrošinātu konkurences noteikumu piemērošanas 
sistēmas efektivitāti. 2009. gadā tika pieņemts Likums Nr. 3784/20091, ar ko būtiski grozīja 
Grieķijas konkurences likumu (Likums Nr. 703/77 par monopolu un oligopolu kontroli un 
brīvas konkurences aizsardzību). Galvenais šā likuma uzdevums bija nodrošināt atbalstu 
lēmumu pieņemšanas procesā, proti, uz pilnu slodzi nodarbinot neatkarīgus Grieķijas 
Konkurences komitejas locekļus, lai veicinātu stingru lēmumu pieņemšanu. Sagaidāms, ka 
tuvākajā laikā Grieķijas parlamentam izskatīšanai tiks iesniegts jauns likums, ar ko Grieķijas 
konkurences noteikumu piemērošanas sistēmā tiks ieviestas vēl citas izmaiņas.

                                               
1 Publicēts oficiālā vēstneša 2009. gada 7. augusta numurā.


