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Tema: Peticija Nr. 0338/2012 dėl Graikijos konkurencijos komisijos tariamai 
nevykdomų ES konkurencijos teisės aktų, kurią pateikė Graikijos pilietis 
Georgios Floras

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie tai, kaip Graikijos konkurencijos komisija (EEA) ir šios 
komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas (GDA) nagrinėja kartelinių susitarimų 
atvejus. Peticijos pateikėjas teigia, kad Konkurencijos generalinis direktoratas (GDA) 
nedraugiškus laiškus, kuriuos viena kitai rašo atitinkamos įmonės, priima kaip pakankamą 
įrodymą, kad šios įmonės ginčijasi, todėl negali sudaryti kartelinio susitarimo. Šiuo pagrindu 
Graikijos konkurencijos komisija (EEA) nutraukia procedūrą dėl šių įmonių, kurios paprastai 
turėtų būti kaltinamos neteisėto kartelinio susitarimo vykdymu. Peticijos pateikėjas nurodo, 
kad taip buvo nagrinėjant bylą dėl kartelinio susitarimo Graikijos knygų užsienio kalba 
rinkoje, taip pat susijusią su jo knygynu. Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad Europos 
Parlamentas imtųsi veiksmų nagrinėjant aptariamą bylą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Peticijos pateikėjo teigimu, Graikijos konkurencijos institucija toliau nebetirs tariamo 
kartelinio susitarimo dalyvio, jeigu ji, remdamasi susirašinėjimu, galės pateikti naujų 
įrodymų, atskleidžiančių nesutarimą su kitu (-ais) tariamo kartelinio susitarimo dalyviu (-iais). 
Siekdamas tai pagrįsti, peticijos pateikėjas nurodo bylą, kurią išsprendė Graikijos 
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konkurencijos institucija (žr. toliau), ir teigia, kad šiuo sprendimu sukuriamas netinkamas 
precedentas, kuriuo remiantis tariamų kartelinių susitarimų dalyviai gali išsisukti padarę 
sunkią nusikalstamą veiką.

Komisija anksčiau pateikė atsakymą į dabar jau baigtą nagrinėti peticiją Nr. 130/2007, kurią 
pateikė tas pats peticijos pateikėjas ir kuri taip pat buvo susijusi su Graikijos konkurencijos 
institucijos atliekamu užsienio kalbų mokymo knygų didmeninės prekybos ir platinimo 
Graikijoje tyrimu.

Norėdamas pagrįsti savo peticiją, peticijos pateikėjas nurodo tik vieną bylą, kurioje jis 
Graikijos konkurencijos institucijai pateikė oficialų skundą. Reikėtų pažymėti, kad Graikijos 
konkurencijos instituciją sudaro dvi atskiros įstaigos: Generalinis direktoratas – už tyrimų 
vykdymo klausimus atsakinga įstaiga, ir valdyba – sprendimus priimanti įstaiga. Atlikęs 
tyrimus Generalinis direktoratas parengia ataskaitą, kurioje pateikiamos pirminės išvados 
(atitinka prieštaravimo pareiškimą Europos Komisijai vykdant procedūras) ir kuri nėra 
privaloma valdybai. Vėliau valdyboje vyksta žodinis bylos nagrinėjimas, per kurį priimamas 
sprendimas.

Peticijos pateikėjas, kuris yra užsienio kalbų mokymo knygų prekybos mažmenininkas, savo 
2003 m. pateiktame skunde tvirtino, kad užsienio kalbų mokymo knygų prekybos 
didmenininkas „Apollon S. A.“ piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi susijusioje 
rinkoje, nes mažmeninėje rinkoje savo konkurentams nustatė nesąžiningas prekybos sąlygas.

Gavęs šį skundą Graikijos konkurencijos institucijos Generalinis direktoratas atliko tyrimą, 
kurio taikymo sritis buvo išplėsta – tiriamos buvo ir kitos susijusioje užsienio kalbų mokymo 
knygų didmeninės prekybos rinkoje dalyvaujančios įmonės, įskaitant „Efstathiadis Group 
S. A.“, kuri po „Apollon S. A.“ šioje rinkoje užima didžiausią rinkos dalį.

Graikijos konkurencijos institucijos Generalinio direktorato 2006 m. liepos 27 d. pateiktoje 
ataskaitoje Nr. 4776/2006 teigiama, kad „ Apollon S. A.“ ir „Efstathiadis group S. A.“ imasi 
suderintų veiksmų, siekdamos susijusioje rinkoje riboti konkurenciją. Be to, buvo laikomasi 
nuomonės, kad nors nė viena iš šių dviejų įmonių susijusioje rinkoje atskirai neužima 
dominuojančios padėties, jos bendrai užima dominuojančią padėtį – atsižvelgiant į didelę 
bendrą jų rinkos dalį („Apollon S. A“ vidutiniškai užima 25 proc., o „Efstathiadis Group 
S. A.“ – 19 proc.) ir esamas konkurencijos sąlygas konkrečiose rinkose – kuria, kaip buvo 
manoma, jos piktnaudžiavo.

Vėliau parengta nauja ataskaita (2008 m. balandžio 7 d. ataskaita Nr. 2343/2008). Šioje 
ataskaitoje teigiama, kad, atsižvelgiant į naujus įrodymus (konkrečiai „Apollon S. A.“ ir 
„Efstathiadis group S. A.“ atitinkamo laikotarpio susirašinėjimą bei faktinę informaciją apie 
atitinkamas šių įmonių rinkos dalis 2003–2006 m., kurie prieštaravo ankstesniems įrodymams 
ir buvo už juos svarbesni), abiejų įmonių suderintų veiksmų nebegalima faktiškai teisiškai 
pagrįsti. Tačiau Generalinis direktoratas ir toliau laikėsi nuomonės, kad abi didžiausios 
įmonės piktnaudžiavo bendra dominuojančia padėtimi rinkoje ir kad tai buvo ir toliau 
pagrindžiama naujais įrodymais.

Vėliau Konkurencijos institucijos valdyba priėmė sprendimą Nr. 452/V/2009 konstatuodama, 
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kad „Apollon S. A.“ ir „Efstathiadis group S. A.“ bendrai piktnaudžiavo savo dominuojančia 
padėtimi susijusioje rinkoje, o tai prieštarauja ES ir nacionalinės konkurencijos teisės aktams, 
ir iš viso skyrė 4 880 921,52 EUR baudą.

„Apollon S. A“ ir „Efstathiadis group S. A.“ pateikė apeliacinius skundus dėl sprendimo 
Nr. 452/V/2009, tačiau Atėnų administracinis apeliacinis teismas abu skundus atmetė 
sprendimuose Nr. 1473/2011 ir 2395/2011 taip patvirtindamas visą Konkurencijos institucijos 
sprendimą. Peticijos pateikėjas nepasinaudojo savo teise apskųsti sprendimą Nr. 452/V/2009.

Peticijos pateikėjas pradėjo keletą kitų teismo procesų, susijusių su Konkurencijos institucijos 
sprendimu šioje byloje.

i. Civilinis procesas

2008 m. Atėnų pirmosios instancijos administraciniame teisme peticijos pateikėjas 
Konkurencijos institucijai pateikė ieškinį dėl žalos atlyginimo tvirtindamas, kad jis nuolat 
patyrė turtinės ir neturtinės žalos dėl to, kad Konkurencijos institucijoje buvo vilkinamas 
procesas (jis prašo maždaug 2 2008 000 EUR) ir dėl to, kad Konkurencijos institucija savo 
galutiniame sprendime per se nepalaikė jo Konkurencijos institucijai skirtame skunde pateikto 
tvirtinimo („Apollon S. A.“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi). Atėnų pirmosios 
instancijos administracinis teismas šį ieškinį atmetė savo sprendime (Nr. 19851/2010). Po to 
2010 m. rugpjūčio mėn. peticijos pateikėjas dėl proceso vilkinimo Konkurencijos institucijoje 
šiai institucijai pateikė antrą ieškinį dėl žalos atlyginimo (prašydamas maždaug 1,6 mln. EUR 
kompensacijos). Sprendimas dėl šio ieškinio vis dar nepriimtas. Vykstant tam pačiam 
procesui peticijos pateikėjas pateikė prašymą Konkurencijos institucijai taikyti laikinąsias 
priemones prašydamas jam laikinai priteisti 300 000 EUR. Atėnų pirmosios instancijos 
administracinis teismas šį prašymą atmetė sprendimu Nr. 5556/2010. Tada peticijos pateikėjas 
pateikė antrą ieškinį dėl laikinųjų priemonių taikymo Konkurencijos institucijai prašydamas 
jam laikinai priteisti 500 000 EUR. Atėnų pirmosios instancijos administracinis teismas šį 
ieškinį atmetė sprendimu Nr. 4838/2011.

ii. Baudžiamasis procesas

Baudžiamąjį persekiojimą vykdantis pirmosios instancijos teismo advokatas atmetė 
(sprendimu Nr. 436/2011) peticijos pateikėjo 2011 m. balandžio 5 d. prieš Konkurencijos 
institucijos pirmininką ir Generalinio direktorato baudžiamųjų nusižengimų bylų nagrinėjimo 
grupės narius teismui pateiktą skundą dėl pirmiau nurodytos konkurencijos bylos nagrinėjimo 
ir visų pirma tariamo tyčinio nusižengimo, susijusio su tuo, kad Generalinio direktorato 
atnaujintoje ataskaitoje Nr. 2343/2008 buvo atsiimtas tvirtinimas, jog vykdomi suderinti 
veiksmai. Baudžiamąjį persekiojimą vykdantis advokatas nustatė, kad pateikus naujus 
įrodymus visa byla buvo įvertinta iš naujo ir nebebuvo tenkinamos suderintiems veiksmams 
nustatyti būtinos sąlygos. Taigi Generalinis direktoratas galėjo visiškai teisėtai iš dalies 
pakeisti savo buvusią ataskaitą, kuri nebeatitiko bylos faktų. Prokuroras nusprendė, kad 
Konkurencijos institucijos nariai nenusižengė nė vienos iš pastarojo sprendimo dalių požiūriu.

Vėliau peticijos pateikėjas pateikė apeliacinį skundą dėl baudžiamąjį persekiojimą vykdančio 
advokato sprendimo. Skundus nagrinėjantis baudžiamąjį persekiojimą vykdantis advokatas šį 
skundą atmetė (sprendimu Nr. 603/2011).



PE502.168v01-00 4/4 CM\922996LT.doc

LT

Be to, peticijos pateikėjas pateikė ieškinį dėl šmeižto per baudžiamąjį procesą parodymus 
davusiems Konkurencijos institucijos nariams. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinį taip pat 
atmetė (sprendimas dėl apeliacinio skundo dar nepriimtas).

Apskritai ši byla buvo sėkmingai išnagrinėta peticijos pateikėjo atžvilgiu, atsižvelgiant į tai, 
kad jam pateikus skundą buvo nustatyta, jog du didžiausi rinkos dalyviai bendrai 
piktnaudžiavo rinkos padėtimi, ir buvo nubausti iš viso 4 880 921,52 EUR bauda. Iš tiesų 
Konkurencijos institucija atliko platesnį tyrimą, nei buvo prašoma peticijos pateikėjo skunde, 
kuriame tik didžiausias rinkos dalyvis buvo kaltinamas dėl piktnaudžiavimo savo 
dominuojančia padėtimi, ir išnagrinėjo suderintus „Apollon S. A.“ ir „Efstathiadis group 
S. A.“ veiksmus.

Kalbant apie teiginį, kad „Apollon S. A.“ ir „Efstathiadis group S. A.“ vykdo suderintus 
veiksmus, kuris buvo pateiktas pirminėje ataskaitoje Nr. 4776/2006 (išplečiant peticijos 
pateikėjo pateiktus tvirtinimus) ir atsiimtas tolesnėje ataskaitoje Nr. 2343/2008, visoms 
kompetentingoms institucijoms priskiriama atsakomybė įvertinti turimus įrodymus, kuriais 
remiantis siekiama pradėti konkretų tyrimą. Paprastai konkurencijos byloms reikia išsamaus ir 
sudėtingo tyrimo, siekiant priimti informacija pagrįstą sprendimą, kuris atitiktų būtinus 
įrodymų pateikimo reikalavimus pažeidimui nustatyti ir dėl kurio būtų galima kreiptis į 
teismą. Jeigu konkurencijos institucija nusprendžia, kad įrodymų nepakanka siekiant 
patenkinti įrodymų pateikimo reikalavimus, priimtina ir tinkama, kad tyrimas būtų baigtas. 
Komisija ragina nacionalines konkurencijos institucijas nustatyti savo prioritetus, kad savo 
negausius išteklius jos galėtų sutelkti rimčiausiems konkurencijos teisės aktų pažeidimams ir 
ankstyvaisiais etapais baigti nagrinėti bylas, kuriose pažeidimo greičiausiai negalima 
nustatyti. Sveikintina tai, kad Graikijos konkurencijos institucijai buvo suteikta teisė savo 
prioritetus nustatyti pagal įstatymą Nr. 3959/2011 dėl laisvos konkurencijos apsaugos.

Galiausiai tinkamas procesas, susijęs su Graikijos Konkurencijos institucijos sprendimais, 
užtikrinamas suteikiant galimybių pagal nacionalinę teisę kreiptis į teismą. Šiomis 
galimybėmis išsamiai pasinaudojo dėl savo antikonkurencinių veiksmų piniginėmis baudomis 
nubaustos įmonės, ir peticijos pateikėjas, kuris ėmėsi ir toliau imasi daugybės teisinių 
veiksmų.

Šią informaciją būtų naudinga perduoti peticijos pateikėjui, tačiau turint omenyje tai, kad 
šiomis aplinkybėmis Komisija negali imtis veiksmų nagrinėjant šią konkrečią bylą.“


