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Bijušais vieglo "Volkswagen" automašīnu dīleris "Auto Īle un Herbst" pārsūdzējis Konkurences padomes (KP) lēmumu, ar kuru netika atzīti pārkāpumi "Volkswagen" importētāja Latvijā "Moller Baltic Import" darbībā, laužot līgumu ar "Auto Īle un Herbst", aģentūrai BNS sacīja "Auto Īle un Herbst" pārstāvja zvērinātu advokātu biroja "Sorainen" partneris Rūdolfs Eņģelis.Viņš informēja, ka pieteikums par KP lēmuma atcelšanu iesniegts Administratīvajā apgabaltiesā."Pieteikumā norādīts, ka KP secinājumi nav balstīti uz vispusīgi un objektīvi izvērtētiem faktiem un tiem trūkst juridiska pamatojuma. Konkurences padome ir veikusi vērtējumu par dīlera līguma uzteikuma atbilstību līguma noteikumiem, tomēr šis vērtējums nav pilnīgs, jo izmantoti vienpusēji "Moller Baltic Import" apsvērumi," teica Eņģelis.Viņš atzina, ka KP nav vērtējusi arī "Auto Īle un Herbst" norādītos faktus, kas liecina, ka "Moller Baltic Import" pretēji Eiropas Savienības konkurences tiesību prasībām ir ierobežojusi paralēlās tirdzniecības darījumus. "Šādus faktus nav iespējams pilnvērtīgi novērtēt bez lietas ierosināšanas, tāpēc jau aizdomas vien par šāda pārkāpuma esamību bija pietiekams pamats, lai KP ierosinātu lietu un sāktu padziļinātu izpēti," uzsvēra Eņģelis.""Auto Īle un Herbst" ir lūdzis Administratīvo apgabaltiesu atcelt KP lēmumu neierosināt lietu pret "Moller Baltic Import", uzlikt KP pienākumu lietu ierosināt, kā arī likt KP pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējuma noteikšanu," piebilda Eņģelis.Aģentūra BNS jau ziņoja, ka "Moller Baltic Import" februāra sākumā uzteica vieglo automašīnu dīlera līgumu "Auto Īle un Herbst". Savukārt "Auto Īle un Herbst" pārmeta "Moller Baltic Import" mēģinājumu nelikumīgi ieņemt monopolstāvokli Latvijas "Volkswagen" tirgū, tādēļ uzņēmums ar iesniegumiem vērsās Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, kā arī KP.KP maija beigās pieņēma lēmumu neierosināt pārkāpuma lietu pret "Moller Baltic Import", secinot, ka, laužot līgumu ar bijušo "Volkswagen" vieglo automašīnu dīleri "Auto Īle un Herbst", kompānija aizsargājusi "Volkswagen" automobiļu ražotāja Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētās tiesības liegt tirgot savus auto nepilnvarotiem tālākpārdevējiem.Uzņēmums "Auto Īle un Herbst" Komercreģistrā reģistrēts 1993.gada oktobrī, un tā vienīgais 
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īpašnieks ir Māris Īle. 2011.gadā "Auto Īle un Herbst" strādāja ar 22,715 miljonu latu apgrozījumu un 354,6 tūkstošu latu peļņu.Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. 
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