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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0338/2012, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais 
Georgios Floras, par ES tiesību aktu konkurences jomā iespējamu 
neievērošanu no Grieķijas Konkurences komisijas puses

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē par veidu, kādā Grieķijas Konkurences komisija (EEA) un 
tās Konkurences ģenerāldirektorāts (GDA) izskata gadījumus attiecībā uz karteļiem. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Konkurences ģenerāldirektorāts (GDA) nelaipnas 
vēstules starp attiecīgajiem uzņēmumiem uzskata par pietiekamu pierādījumu tam, ka starp 
šiem uzņēmumiem pastāv konkurence un ka tie attiecīgi nevar veidot karteli. Uz šāda pamata 
Grieķijas Konkurences komisija (EEA) pārtrauc tiesvedību pret šiem uzņēmumiem, kas 
normālā gadījumā būtu jāapsūdz par nelegāla karteļa uzņēmuma vadīšanu. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka tāda pati bijusi situācija saistībā ar karteļa darbību Grieķijas ārvalstu 
grāmatu tirgū, kas skāra arī viņa grāmatnīcu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties minētajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto Grieķijas Konkurences komisija sīkāk neizpētīs 
iespējamā karteļa dalībnieku, ja tas spēs sniegt jaunus pierādījumus sarakstes veidā, kuri 
parāda, ka pastāv domstarpības ar citu(-iem) iespējamo(-ajiem) karteļa uzņēmumu(-iem).To 
apliecinot, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz lietu, kurā Grieķijas Konkurences komisija 
pieņēmusi lēmumu (skatīt turpmāk), un apgalvo, ka šis lēmums rada neveiksmīgu precedentu, 
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kā rezultātā iespējamie karteļa uzņēmumi izvairās no nopietnām apsūdzībām.

Komisija iepriekš ir atbildējusi uz tagad jau slēgto lūgumrakstu Nr. 130/2007, ko iesniedzis 
šis pats lūgumraksta iesniedzējs un kas arī attiecās uz Grieķijas Konkurences komisijas veikto 
izmeklēšanu svešvalodu mācību grāmatu vairumtirdzniecībā un izplatīšanā Grieķijā.

Pamatojot savu lūgumrakstu, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas tikai uz vienu gadījumu, kad 
viņš ir iesniedzis oficiālu sūdzību Grieķijas Konkurences komisijai. Būtu jāatzīmē, ka 
Grieķijas Konkurences komisija sastāv no divām atsevišķām struktūrvienībām: 
ģenerāldirektorāta, kas ir par izmeklēšanām atbildīgā struktūrvienība, un valdes, kas ir 
lēmumu pieņemšanas struktūrvienība. Pēc veiktās izmeklēšanas ģenerāldirektorāts izdod 
ziņojumu, kurā ietverti sākotnēji konstatējumi (līdzvērtīgu paziņojumam par iebildumiem 
Eiropas Komisijas tiesvedībā) un kas nav saistošs valdei. Pēc tam notiek mutiska uzklausīšana 
valdē, kura attiecīgi pieņem lēmumu.

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir svešvalodu mācību grāmatu mazumtirgotājs, savā 2003. gada 
sūdzībā ir minējis, ka svešvalodu mācību grāmatu vairumtirdzniecības uzņēmums Apollon 
S.A., iespējams, ir ļaunprātīgi izmantojis savu dominējošo stāvokli attiecīgajā tirgū, 
piemērojot negodīgus tirdzniecības nosacījumus pakārtotā tirgus konkurentiem.

Šī sūdzība bija pamats Grieķijas Konkurences komisijas ģenerāldirektorāta veiktajai 
izmeklēšanai, kas aptvēra arī citus attiecīgajā svešvalodu mācību grāmatu vairumtirdzniecības 
tirgū strādājošos uzņēmumus, tostarp Efstathiadis Group S.A., kuram šajā tirgū pieder otra 
lielākā tirgus daļa aiz Apollon S.A.

Grieķijas Konkurences komisijas ģenerāldirektorāta 2006. gada 27. jūlijā izdotajā ziņojumā 
Nr. 4776/2006 tika pausts viedoklis, ka, iespējams, Apollon S.A. un Efstathiadis group S.A. 
veic saskaņotas darbības, lai ierobežotu konkurenci attiecīgajā tirgū. Turklāt tika apsvērts, ka, 
lai gan nevienam no šiem uzņēmumiem atsevišķi nav dominējoša stāvokļa attiecīgajā tirgū, 
abiem kopā tiem ir dominējošs stāvoklis — ņemot vērā to lielo kopējo tirgus daļu (vidēji 
25 % Apollon S.A. un 19 % Efstathiadis group S.A.) un konkrētajos tirgos dominējošos 
konkurences nosacījumus — ko šie uzņēmumi, kā tika uzskatīts, ir ļaunprātīgi izmantojuši.

Pēc tam tika izdots jauns ziņojums (2008. gada 7. aprīļa ziņojums Nr. 2343/2008). Šajā 
ziņojumā tika pausts viedoklis, ka, ņemot vērā jauniegūtos pierādījumus (proti, Apollon S.A.
un Efstathiadis group S.A. saraksti attiecīgajā laikposmā, kā arī faktisko informāciju par to 
attiecīgajām tirgus daļām 2003.2006. gadā), kas ir pretrunā iepriekšējiem pierādījumiem un 
svarīgāki par tiem, faktiski vairs nevar atbalstīt domu par saskaņotām šo abu uzņēmumu 
darbībām vajadzīgā juridiskā standarta līmenī. Taču ģenerāldirektorāts joprojām palika pie 
savas nostājas, ka ir notikusi divu lielāko tirgus uzņēmumu kolektīvā dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīga izmantošana un ka to apliecina jauniegūtie pierādījumi.

Vēlāk Konkurences komisijas valde pieņēma lēmumu Nr. 452/V/2009, konstatējot, ka 
uzņēmumi Apollon S.A. un Efstathiadis group S.A. kolektīvi ir ļaunprātīgi izmantojuši savu 
dominējošo stāvokli attiecīgajā tirgū, kas ir pretrunā ES un valsts tiesību aktiem konkurences 
jomā, un piemēroja kopējo soda naudu EUR 4 880 921,52 apmērā.

Apollon S.A. un Efstathiadis group S.A. iesniedza apelācijas sūdzību par lēmumu 
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Nr. 452/V/2009, taču Atēnu Administratīvā apelācijas tiesa spriedumos Nr. 1473/2011 un 
2395/2011 noraidīja abas apelācijas sūdzības, tādējādi pilnībā apstiprinot Konkurences 
komisijas lēmumu. Lūgumraksta iesniedzējs neizmantoja savas tiesības iesniegt apelācijas 
sūdzību par lēmumu Nr. 452/V/2009.

Lūgumraksta iesniedzējs ir ierosinājis vairākas citas tiesvedības, kas saistītas ar Konkurences 
komisijas lēmumu šajā lietā.

i. Civilā tiesvedība

2008. gadā lūgumraksta iesniedzējs Atēnu pirmās instances Administratīvajā tiesā iesniedza 
prasību pret Konkurences komisiju par zaudējumu atlīdzināšanu, apgalvojot, ka viņš ir cietis 
finanšu un nemantiskus zaudējumus, ko izraisījusi kavēšanās Konkurences komisijas 
tiesvedībā (pieprasot aptuveni EUR 2 208 000), un ka Konkurences komisija savā galīgajā 
lēmumā per se neatbalstīja prasību, kuru viņš bija izvirzījis savā sūdzībā Konkurences 
komisijai (dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, ko īsteno tikai Apollon S.A.). Atēnu 
pirmās instances Administratīvā tiesa savā spriedumā (Nr. 19851/2010) noraidīja šo prasību. 
Pēc tam, 2010. gada augustā, lūgumraksta iesniedzējs ierosināja otru prasību pret 
Konkurences komisiju par zaudējumu atlīdzināšanu (pieprasot kompensāciju aptuveni 
EUR 1,6 miljonu apmērā) saistībā ar kavēšanos Konkurences komisijas tiesvedībā. Šī prasība
joprojām tiek izskatīta. Šajā pašā tiesvedībā lūgumraksta iesniedzējs ierosināja prasību par 
pagaidu pasākumiem pret Konkurences komisiju, pieprasot pagaidu kompensāciju 
EUR 300 000 apmērā, ko Atēnu pirmās instances Administratīvā tiesa ar spriedumu 
Nr. 5556/2010 noraidīja. Pēc tam viņš ierosināja otru prasību par pagaidu pasākumiem pret 
Konkurences komisiju, pieprasot pagaidu kompensāciju EUR 500 000 apmērā, ko Atēnu 
pirmās instances Administratīvā tiesa ar spriedumu Nr. 4838/2011 noraidīja.

ii. Krimināltiesvedība

Pirmās instances prokurors noraidīja (ar lēmumu Nr. 436/2011) lūgumraksta iesniedzēja 
2011. gada 5. aprīlī tiesā iesniegto sūdzību par Konkurences komisijas priekšsēdētāja un 
ģenerāldirektorāta lietā iesaistīto locekļu kriminālpārkāpumiem saistībā ar iepriekš minētās 
tiesvedības konkurences jomā veikšanu un jo īpaši iespējamajiem pārkāpumiem ar iepriekšēju 
nodomu, atsaucot apgalvojumu par saskaņotu darbību esību ģenerāldirektorāta atjauninātajā 
ziņojumā Nr. 2343/2008. Prokurors konstatēja, ka jauniegūto pierādījumu dēļ no jauna ir 
izvērtēta visa šīs lietas būtība un priekšnoteikumi saskaņotu darbību konstatēšanai vairs nav 
izpildīti. Tādējādi ģenerāldirektorāts rīkojās pilnīgi likumīgi, grozot savu iepriekšējo 
ziņojumu, kas vairs nebija saskaņā ar šīs lietas faktiem. Prokurors secināja, ka Konkurences 
komisijas locekļi nav izdarījuši nekādus pārkāpumus attiecībā uz kādu no tās lēmumā 
iesaistītajām pusēm.

Pēc tam lūgumraksta iesniedzējs iesniedza apelācijas sūdzību pret prokurora lēmumu, ko 
apelāciju prokurors noraidīja (lēmums Nr. 603/2011).

Bez tam lūgumraksta iesniedzējs iesniedza prasību par neslavas celšanu pret tiem 
Konkurences komisijas locekļiem, kuri liecināja krimināltiesvedības laikā; arī šī prasība 
pirmajā instancē tika noraidīta (apelācijas sūdzība joprojām tiek izskatīta).



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

LV

Lūgumraksta iesniedzējs šajā lietā guva ievērojamus panākumus, ņemot vērā, ka viņa 
sūdzības rezultātā tika konstatēts, ka abi lielākie tirgus dalībnieki ir kolektīvi ļaunprātīgi 
izmantojuši savu stāvokli tirgū un tiem piemērota soda nauda EUR 4 880 921,52 apmērā. 
Patiesi, Konkurences komisija, veicot izmeklēšanu, gāja tālāk nekā viņš savā sūdzībā, 
apsūdzot tikai lielāko tirgus dalībnieku ļaunprātīgā sava dominējošā stāvokļa izmantošanā, un 
ietvēra izmeklēšanā arī pārbaudi attiecībā uz saskaņotām darbībām starp Apollon S.A. un 
Efstathiadis group S.A.

Attiecībā uz viedokli, ka starp Apollon S.A. un Efstathiadis group S.A. pastāv saskaņotas 
darbības, kas bija iekļauts sākotnējā ziņojumā Nr. 4776/2006 (paplašinot lūgumraksta
iesniedzēja izteiktos apgalvojumus), bet izlaists nākamajā ziņojumā Nr. 2343/2008, visas 
kompetentās iestādes ir atbildīgas par savā rīcībā esošo pierādījumu izvērtēšanu, lai veiktu 
konkrētu izmeklēšanu. Konkurences lietās parasti jāveic plaša un sarežģīta analīze, lai 
pieņemtu uz informāciju pamatotu lēmumu, kas atbilst vajadzīgajam pierādījumu apjomam un 
varētu tikt iesniegts tiesā. Ja konkurences iestāde secina, ka nav pietiekamu standartam 
atbilstošu pierādījumu, ir pamatoti un pareizi beigt izmeklēšanu. Komisija mudina dalībvalstu 
konkurences iestādes noteikt savas prioritātes tā, lai savus ierobežotos resursus koncentrētu uz 
visnopietnākajiem konkurences tiesību aktu pārkāpumiem un agrīnā stadijā pārtrauktu 
izmeklēšanu lietās, kurās šķiet, ka pārkāpumu konstatēt nevar. Tas, ka Likumā Nr. 3959/2011 
par brīvās konkurences aizsardzību Grieķijas Konkurences komisijai ir piešķirtas tiesības 
noteikt savas prioritātes, ir atzinīgi vērtējama tendence.

Visbeidzot, pienācīgu procesu attiecībā uz Grieķijas Konkurences komisijas lēmumiem 
nodrošina tās tiesiskās iespējas, kas paredzētas valsts tiesību aktos. Šīs iespējas plaši ir 
izmantojuši uzņēmumi, kam piespriesta soda nauda par to rīcību, kas vērsta pret konkurenci, 
kā arī lūgumraksta iesniedzējs, kurš ir veicis un joprojām veic daudzas juridiskas darbības.

Šo informāciju būtu lietderīgi nosūtīt lūgumraksta iesniedzējam, taču ir jāpatur prātā, ka, 
ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nav tiesīga iejaukties šajā konkrētajā lietā.


