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 III DAĻA– KONKURENCES NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA DALĪBVALSTĪS 
 
Šī nodaļa ir kopsavilkums par dalībvalstu konkurences iestāžu ieguldījumu. Plašāka 
informācija par šo iestāžu pasākumiem atrodama valstu ziņojumos, ko lielākā daļa no tām ir 
sagatavojušas.  

I – EK konkurences noteikumu piemērošana dalībvalstīs  
1. Pasākumi dalībvalstīs  

1.1.  Izmaiņas valstu tiesību aktos, kas attiecas uzkonkurenci 

Beļģija 
Karaļa dekrēts, ar ko tika grozīts Ekonomiskās konkurences aizsardzības likums, kas 
saskaņots 1999. gada 1. jūlijā (Moniteur belge, 2004. gada 3. maijs  36537. lpp.), tika 
pieņemts 2004. gada 25. aprīlī . Dekrēta mērķis ir grozīt likuma noteikumus saskaņā ar 
Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu 
īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā1. Ar iepriekš minēto Karaļa dekrētu tika 
veikta virkne juridisku grozījumu valstu noteikumos2. Karaļa dekrēts stājās spēkā 2004. 
gada 1. maijā vienlaicīgi ar Regulu 1/2003. 
 
Korekciju kopsavilkums, ar ko 2004. gada 25. aprīļa Karaļa dekrēts grozīja 1999. gada 
1. jūlijā apstiprināto Likumu par ekonomiskās konkurences aizsardzību  
Pirms grozījumiem šī likuma 50. pantā bija paredzēts, ka tikai Konkurences dienests varēja 
nodot dokumentus un informāciju Eiropas Komisijai un citām valsts konkurences iestādēm. 
 
Lai atbilstu Regulas 11. pantā (sadarbība starp Komisiju un dalībvalstu konkurences 
iestādēm) un 12. pantā (informācijas apmaiņa, ieskaitot konfidenciālas informācijas apmaiņu) 
noteiktajām prasībām, ar Karaļa dekrētu šīs tiesības piešķir inspektoru grupai un Konkurences 
padomei. 
 
Līdzīgi, 18.a pantā sākotnēji bija teikts: “Konkurences padomes locekļi ir pakļauti dienesta 
noslēpumam un viņi nevienai personai vai iestādei nedrīkst izpaust konfidenciālo informāciju, 
kas iegūta, pildot dienesta pienākumus, izņemot gadījumus, kad sniedzamas liecības tiesai”. 
Šis noteikums bija pretrunā ar Regulas 1/2003 11. pantu, kas Konkurences padomei kā 
konkurences iestādei tās kompetences robežās uzliek par pienākumu sniegt konfidenciālu 
informāciju Eiropas Komisijai. Likuma 18.a pantu atceļ arī regulas 12. pants, kas konkurences 
iestādēm ļauj savstarpēji apmainīties ar konfidenciālu informāciju. 
 
Likuma 31. pantā, pirms tajos grozījumus izdarīja ar 2004. gada 25. aprīļa Karaļa dekrētu, 
bija paredzēts, ka Konkurences padome varēja konstatēt, ka nav notikuši pārkāpumi 
konkurences ierobežojumu veidā. Eiropas Komisijai vienīgajai ir tiesības izdarīt šādu 
secinājumu Eiropas konkurences tiesību ietvaros. Līdz ar to šo noteikumu vajadzēja grozīt tā, 
lai ierobežotu tā piemērošanas apjomu valsts konkurences tiesību aktos. Šīs regulas 5. panta 
                                                 
1  Tālāk tekstā “Regula 1/2003”. 
2  Likuma (20.7.1987) 1. pants, ar ko īsteno saskaņā ar Eiropas Ekonomikas Kopienas līguma 87. pantu 
pieņemtās regulas un direktīvas (Moniteur belge, 24.9.1987) nosaka, ka “ar karaļa dekrētu, ko apstiprinājusi 
Ministru padome, karalis pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu saistības, kas izriet no regulām un 
direktīvām, kas pieņemtas saskaņā ar EK Līguma 87. pantu (tagad 83. pants)… Šādi pasākumi var ietvert 
pastāvošo noteikumu grozīšanu vai atcelšanu parlamenta tiesību aktos”. 
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pēdējā daļā ir noteikts: “Ja, pamatojoties uz konkurences iestāžu rīcībā esošo informāciju, 
netiek izpildīti aizlieguma nosacījumi, tās līdzīgi var lemt, ka rīcībai no to puses nav 
pamata.”. Līdz ar to bija nepieciešams grozīt 31. pantu, lai Eiropas konkurences tiesību aktu 
ietvaros Konkurences padome varētu konstatēt to, ka no viņas puses rīcībai nav pamata.  
 
Visbeidzot, šī likuma 23. pantā bija paredzēts, ka telpas drīkst aizzīmogot ne ilgāk kā uz 48 
stundām. Šis noteikums neatbilst šīs regulas 20. pantā noteiktajām Komisijas pilnvarām, kurā 
paredzēts, ka telpas drīkst aizzīmogot visā izmeklēšanas laikā, šis noteikums neatbilst 
Komisijas pilnvarām. 
 
Ar 2004. gada 25. aprīļa Karaļa dekrētu ir noteikts arī to, ka: “Regulas Nr. 1/2003 par to 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, 35. panta 
(Dalībvalstu konkurences iestāžu nozīmēšana) piemērošanas nolūkā ar “konkurences iestādi” 
jāsaprot Konkurences padome, inspektoru grupa un Konkurences dienests, katrs no kuriem 
darbojas atbilstoši savām pilnvarām, kā tas paredzēts šajā likumā.”. 
 
Iecietības programmas un pamatnostādņu par sodiem ieviešana, ko piemēro, ja tiek pārkāpts 
par 1999. gada 1. jūlijā apstiprinātais Likums par ekonomiskās konkurences aizsardzību 
Moniteur belge 2004. gada 30. aprīlī publicēja Konkurences padomes un inspektoru grupas 
apvienoto paziņojumu par imunitāti pret sodiem un sodu apjoma samazināšanu lietās, kas 
saistītas ar karteļiem. 
 
Ar šo paziņojumu uzņēmumiem, kas vēlas izbeigt savu dalību nelikumīgā darījumā un aktīvi 
sadarboties tā pārtraukšanā, ar dažiem nosacījumiem ir atļauts saņemt imunitāti pret sodiem 
vai sodu samazināšanu.  
 
Lai saņemtu tiesības uz imunitāti pret sodiem, uzņēmumam: 
(1) jābūt pirmajam, kas iesniedz tādus pierādījumus, uz kuru pamata Konkurences padome 
var konstatēt EK Līguma 81. panta un/vai Likuma par ekonomiskās konkurences aizsardzību 
2. panta pārkāpumu, kas skar Beļģijas teritoriju, 
(2) visa procesa laikā nepārtraukti un efektīvi pilnībā jāsadarbojas ar Beļģijas konkurences 
iestādēm un jāsniedz tām pierādījumi, kas nonāk tā rīcībā vai ir tam pieejami saistībā ar 
iespējamo pārkāpumu. Precizējot, – tam jāpaliek to rīcībā, lai ātri atbildētu uz jebkuru 
pieprasījumu, kas varētu veicināt attiecīgo faktu noskaidrošanu, 
(3) jāizbeidz sava dalība iespējamajā nelikumīgajā darījumā ne vēlāk kā līdz tam laikam, kad 
tas Konkurences padomei iesniedz iesniegumu par imunitāti pret sodiem. 
(4) Uzņēmums nedrīkst būt veicis soļus, kas citiem uzņēmumiem liek piedalīties pārkāpumā. 
 
Turklāt iesnieguma iesniegšanas laikā Beļģijas konkurences iestādēs nedrīkst būt pietiekošas 
informācijas un pierādījumu, lai saistībā ar nelikumīgo karteli konstatētu EK Līguma 81. 
panta un/vai šī likuma 2. panta pārkāpumu. Jāatbilst visiem šiem pieciem nosacījumiem. 
 
Lai saņemtu tiesības uz soda samazināšanu, uzņēmumam: 
1) jāsniedz pierādījumi par iespējamo pārkāpumu, kam ir būtiska pievienotā vērtība, ņemot 
vērā Beļģijas konkurences iestāžu rīcībā jau esošo informāciju, 
2) jāizbeidz sava dalība iespējamā nelikumīgajā darījumā ne vēlāk kā līdz tam laikam, kad tas 
Konkurences padomei iesniedz iesniegumu par soda samazināšanu, 
3) visa procesa laikā nepārtraukti un efektīvi pilnībā jāsadarbojas ar Beļģijas konkurences 
iestādēm un jāsniedz tām pierādījumi, kas nonāk tā rīcībā vai ir tam pieejami saistībā ar 
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iespējamo pārkāpumu. Precizējot, – tam jābūt to rīcībā, lai ātri atbildētu uz jebkuru 
pieprasījumu, kas varētu veicināt attiecīgo faktu noskaidrošanu. 
Jāatbilst visiem šiem nosacījumiem. 
 
Pirmais uzņēmums, kas atbilst šiem trim nosacījumiem, saņems soda samazinājumu par 30% 
līdz 50%. Otrais uzņēmums, kas atbilst šiem nosacījumiem, saņems soda samazinājumu par 
20% līdz 30%. Pēc tam uzņēmumi, kas atbilst šiem nosacījumiem, saņems soda 
samazinājumu par 5% līdz 20%. 
 
Turklāt, lai būtu tiesīgs saņemt imunitāti pret sodiem un sodu samazinājumu, uzņēmums, kas 
ir ziņojis par karteli, kurā ir bijis iesaistīts un par kura pastāvēšanu ir sniedzis pierādījumus, 
nedrīkst apstrīdēt iesniegumā norādītos faktus. 
 
Konkurences padome arī izstrādāja pamatnostādnes par sodiem, ko var piemērot par 1999. 
gada 1. jūlijā apstiprinātā Likuma par ekonomiskās konkurences aizsardzību pārkāpumu. 
Pamatnostādnes tika publicētas Moniteur belge 2004. gada 30. aprīlī. 
 

Čehijas Republika 
Valsts konkurences noteikumi Čehijas Republikā ir noteikti ar Likumu Nr. 143/2001 Coll. par 
konkurences aizsardzību. 2004. gadā šis likums tika grozīts ar Likumu Nr. 340/2004 Coll., 
kura mērķis, jo īpaši, bija nodrošināt modernizēto EK konkurences noteikumu principu 
īstenošanu pēc 2004. gada 1. maija un Čehijas Republikas Konkurences aizsardzības birojam 
(turpmāk tekstā “Birojs”) ļaut iesaistīties EK konkurences noteikumu decentralizētā ieviešanā 
Eiropas Konkurences tīkla ietvaros. Bez tam grozījumu mērķis bija arī nostiprinātu Čehijas 
konkurences noteikumu atbilstību pašreizējiem EK konkurences noteikumiem un reaģēt uz 
izmaiņām Kopienas tiesību aktos, kas veiktas kopš 2001. gada konkurences likuma stāšanās 
spēkā. Tālāk sniegts plašāks jauno noteikumu apraksts, kurus 2004. gadā ieviesa Čehijas 
konkurences tiesību aktos.  
 
Birojs 2004. gadā izstrādāja arī vēl vienu grozījumu projektu Likumam par konkurences 
aizsardzību, ko valdība apstiprināja 2005. gada janvārī. Šī grozījumu projekta mērķis bija 
turpināt nodrošināt Čehijas konkurences noteikumu konverģenci Kopienas tiesību aktiem, jo 
īpaši, saistībā ar Padomes Regulas Nr. 139/2004 par uzņēmumu koncentrāciju pieņemšanu. 
Tas izvirza arī priekšlikumu Kopienas grupālos atbrīvojumus nepastarpināti ietvert Čehijas 
konkurences noteikumos tā, lai Čehijas Republikā tos piemērotu arī līgumiem, kas neietekmē 
tirdzniecību, bet ir aizliegti saskaņā ar valsts konkurences noteikumiem. Grozījumu projektu 
Likumam par konkurences aizsardzību apspriedīs Čehijas Republikas Parlamentā 2005. gada 
laikā.  
 
Likums Nr. 484/2004 Coll., ko pieņēma, pamatojoties uz Čehijas Republikas Parlamenta 
Deputātu palātas locekļa iniciatīvu, grozīja Likumu par konkurences aizsardzību attiecībā uz 
tā piemērošanu lauksaimniecības produktu ražošanai un tirdzniecībai. Ar otro grozījumu 
projektu Likumā par konkurences aizsardzību, ko Birojs izstrādāja 2004. gadā, atceļ šos 
noteikumus, jo tos nepiemēroja to juridiskās un faktiskās spēkā neesības dēļ. 
 
Jauno noteikumu kopsavilkums 
Grozījumi Likumā par konkurences aizsardzību ar likumu Nr. 340/2004 Coll., ko sagatavoja 
Birojs, stājās spēkā 2004. gada 2. jūnijā un ietver šādas izmaiņas Čehijas konkurences 
noteikumos: 
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• Birojam ir tiesības piemērot EK Līguma 81. un 82. pantu saskaņā ar Padomes Regulu 

1/2003 un procesuālajiem noteikumiem šādiem procesiem līdz nodrošinātajām Birojam 
pilnvarām.  

• Efektīvu Biroja sadarbību ar Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu konkurences iestādēm 
Eiropas konkurences tīkla ietvaros nodrošina, ietverot Biroja palīdzību Eiropas Komisijai, 
tai veicot izmeklēšanu Čehijas Republikas teritorijā. 

• Ir pieņemti noteikumi par tiesas atļaujas saņemšanu izmeklēšanas veikšanai arī tādās 
telpās, kas nav uzņēmējdarbības telpas. 

• Iepriekšējā ziņošanas sistēma par līgumiem, kas traucē konkurencei, ir aizstāta ar tieši 
piemērojamiem noteikumiem saistībā ar līgumu aizlieguma atbrīvojumiem. Tāpat kā EK 
tiesību aktos, uzņēmumiem vairs nav jālūdz Biroju pieņemt lēmumu par atbrīvojumu 
administratīvā procesa ietvaros, bet, ja līgums atbilst Likumam par konkurences 
aizsardzību, tie automātiski saņem atbrīvojumu. Likumā noteiktie kritēriji ir identiski 
tiem, ko piemēro Eiropas Komisija. 

• Maksimālās tirgus daļas tā sauktajos de minimis līgumos ir palielinātas līdz 10% līmenim 
horizontālo līgumu gadījumos un 15% vertikālo līgumu gadījumos (sākotnējie sliekšņi 
bija attiecīgi 5% un 10%). 

• Ir atcelta tā sauktā noformēšanas procedūra saistībā ar līgumiem un dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu. 

• Jauns juridisks dokuments saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1/2003 ir ieviests lēmumu 
veidā, kas procesa dalībnieku piedāvātās saistības dara saistošas. Šāds saistību lēmums 
ļauj pārtraukt procesu un noņemt bažas par konkurenci bez nepieciešamības pieņemt 
lēmumu par aizliegta līguma esību vai dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. 
Tomēr šādu iespēju nepiemēro, ja aizliegtais līgums jau darbojas un tā rezultātā ir noticis 
vai varētu notikt būtisks konkurences pārkāpums. 

• Dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, liedzot pieeju tā sauktajām būtiskajām 
ēkām, noteikšana ir precizēta un tagad ietver ne tikai tos gadījumus, kur pārraides tīkli un 
infrastruktūras ir pašu īpašumā, bet arī tos, kur tos kontrolē citādi - ar dominējošā 
uzņēmuma palīdzību. 

• Paziņošanas par uzņēmumu apvienošanos sliekšņi ir mainīti tā, ka ir pastiprināta vietējās 
koncentrēšanās saikne, kas ir pakļauta ziņošanai Čehijas Republikas teritorijā. 

• Uzņēmumu apvienošanās gadījumos ir ieviesti kompensēšanas pasākumu piedāvāšanas 
termiņi, kā arī galīgo termiņu pagarinājums lēmumu pieņemšanai tādos uzņēmumu 
apvienošanās gadījumos, kur ir piedāvāti kompensēšanas pasākumi. 

 

Dānija 
Dānijas Parlaments 2004. gada 17. decembrī pieņēma Dānijas Konkurences likuma 
grozījumu. Grozījums, kas stājās spēkā 2005. gada 1. februārī, paredzēts diviem mērķiem. Tas 
pieskaņo Dānijas konkurences noteikumus Regulai 1/2003, bet neatkarīgo apvienošanās 
kontroles testu pieskaņo Regulai 139/2004. Turklāt grozījums uzlabo Dānijas Konkurences 
padomes iespējas efektīvi piemērot šī likuma noteikumus. 
 
Jauno noteikumu kopsavilkums 
Lēmumu publicēšana 
Grozījums paredz tādu lēmumu publicēšanu, ar kuriem ir uzlikts sods vai par tiem ir 
vienošanās sakarā ar Konkurences likuma pārkāpumiem. 
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Saistības 
Konkurences padomei ir pilnvaras pieņemt saistības no uzņēmumiem, lai atceltu padomes 
bažas saistībā ar pretkonkurences līgumiem vai ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, 
t.i., šī likuma 6. daļas 1. punktu vai 11. daļas 1. punktu vai EK Līguma 81. vai 82. pantu. 
padome šī saistības var noteikt uzņēmumiem par obligātām. Ja saistības ir obligātas, padome 
var izdot pavēles, lai nodrošinātu to izpildi. 
 
Citi jautājumi 
Ir atcelts pienākums ziņot padomei par pretkonkurences līgumiem. Kopš šī brīža uzņēmumu 
ziņā ir novērtēt savu līgumu likumību. Aizvien vēl ir iespējams ziņot padomei par līgumiem, 
lai saņemtu individuālu atbrīvojumu, bet padome var atturēties no šādu paziņojumu 
izskatīšanas, ja tā uzskata, ka līgumam var būt jūtama ietekme uz tirdzniecību starp 
dalībvalstīm.  
 
Padomei ir dota iespēja izskatīt lietas un izdot lēmumu angļu valodā, ja puses to pieprasa.  
 
Padomei ir pilnvaras prasīt dominējošajam uzņēmumam iesniegt tā vispārīgos tirdzniecības 
noteikumus konkurences iestādē, ja virkne nosacījumu ir izpildīti. Konkurentam ir jāiesniedz 
pamatota sūdzība, attiecīgajā tirgū ir jābūt īpašiem nosacījumiem un sakarā ar īpašajiem 
nosacījumiem konkurences iestādei jābūt nepieciešamībai iegūt plašākas zināšanas par to, kā 
uzņēmums nosaka cenas, atlaides utt. 
 
„Nopietnie šķēršļi efektīvas konkurences pārbaudei” ir iestrādāti apvienošanās kontroles 
noteikumos, lai šo likumu pieskaņotu jaunai EK regulai. Līdz ar to apvienošanos var aizliegt 
pat tādā gadījumā, ja tā neviedo vai nenostiprina dominējošo stāvokli. 
 
Locekļu skaits Konkurences apelācijas tiesā ir palielināts no trijiem uz pieciem. 
 

Vācija 
Federālā valdība 2004. gada 26. maijā nolēma grozīt likumu, kas aizliedz konkurences 
ierobežojumus (GWB). Grozījuma mērķis ir pieskaņot Vācijas tiesību aktus Eiropas Kopienu 
Tiesību aktiem un, jo īpaši, Regulai 1/2003. Valdības likumprojekts tika izskatīts trešajā un 
pēdējā lasījumā Bundestāgā 2005. gada 1. martā. Tā pieņemšana ir paredzēta 2005. gada vidū. 
Pieņemšana Augšpalātā (Bundesrat) ir atlikta. 
 
Arī saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem ir paredzēts pašreizējo paziņošanas un apstiprināšanas 
sistēmu par pretkonkurences līgumiem ar juridisko izņēmumu sistēmu. Lai izveidotu 
vispārīgu konkurences noteikumu konsekvenci, arī tie horizontālie un vertikālie līgumi, kuri 
neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, ir ietverti jaunajos noteikumos. Saskaņošana ietvers 
noteikumu par to, ka noziedzīgas rīcības karteļiem maksimālais soda līmenis var būt līdz 10% 
no attiecīgā kompānijas apgrozījuma. Tikai dažos izņēmuma gadījumos īpašie noteikumi 
Vācijas konkurences tiesību aktos paliks neskarti. Attiecībā uz ļaunprātīgās izmantošanas 
vienpusējas pretkonkurences uzvedības veidā kontroli daži pārbaudīti Vācijas tiesību aktu 
noteikumi, kuriem nav atbilstošu EK 82. pantā, tiek saglabāti. Turklāt, vadoties pēc Eiropas 
Kopienu Tiesību aktu modeļa, Federālais karteļu lietu birojs un reģionālās karteļu lietu 
iestādes saņems vairāk pilnvaru. Civillikumā paredzētās sankcijas par pretkorupcijas likuma 
pārkāpumiem tiks pilnveidotas saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas ”Drosmes” spriedumu 
(”Courage” judgement). Vispārīgais jautājums par "sprieduma par aizstāvību" akceptu ir 
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atstāts izlemšanai tiesnešu kompetencē. Tomēr ir precizēts tas, ka, ja tiek pieņemta aizstāvība, 
pierādījumu pienākums ir pilnīgi atbildētāja (t.i., karteļa dalībnieka) ziņā. 
 
Uzņēmumu apvienošanās jomā ir paredzētas izmaiņas pagaidu kompensācijas pasākumu 
galvenajās prasībās trešo personu sūdzību gadījumos pret atļauto uzņēmumu apvienošanos. 
Turklāt būs paredzēti augstāki sliekšņi laikrakstu izdevniecību apvienošanās gadījumos, kā 
arī, ņemot vērā dažus nosacījumus, plašāks apjoms sadarbībai un kopuzņēmumiem starp tiem. 
 

Igaunija 
Konkurences likuma grozījumos, kas stājās spēkā 2004. gada 1. augustā, lielākoties uzmanība 
ir pievērsta Regulas 1/2003 īstenošanai un procedūras noteikumu pilnveidošanai. 
 
Igaunijas Konkurences padome atbild par EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu un, ja 
nepieciešams, sniedz palīdzību Komisijai saskaņā ar Regulu 1/2003. Tallinas Administratīvā 
tiesa ir kompetentā iestāde, ar kuras atļauju Komisija veic Regulas 1/2003 20. un 21. pantā 
noteiktās pārbaudes. Igaunijas Konkurences padome tika izvirzīta kā atbildīgā iestāde saskaņā 
ar Regulas 1/2003 35. pantu. Attiecībā uz tiesu ekspertiem (amicus curiae) procesa laikā 
saskaņā ar 81. un 82. pantu tiesas var lūgt Igaunijas Konkurences padomei tās atzinumu. 
 
Attiecībā uz procedūras noteikumiem iesaistīšanās darbībās, kas izraisa dominējošā stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu vai saistību neievērošanu attiecībā uz koncentrācijām, tiek 
pārbaudīta likumpārkāpuma procedūru. Ja sods par likumpārkāpumu ir bijis uzlikts 
pārkāpējam par tādu pašu darbību iepriekš, šāds „atkārtots pārkāpums” tiek nodots 
kriminālizmeklēšanai. Konkurences noteikumu pārkāpumus, kas saistīti ar pretkonkurences 
līgumiem, lēmumiem vai praksi, turpina izmeklēt kā noziegumus saskaņā ar Sodu kodeksu un 
Kriminālkodeksu. Soda apjoms par likumpārkāpumiem, kas saistīti ar konkurenci, ir 
palielināts līdz EEK 500 000. 
 
Lai noteiktu imunitāti, grozījumi tika veikti arī Kriminālkodeksā. Tagad Valsts prokuratūra 
var pārtraukt kriminālprocesu attiecībā uz aizdomās turamo vai apsūdzēto personu ar viņa vai 
viņas piekrišanu, ja aizdomās turamā apsūdzētā persona ir būtiski atvieglojusi faktu 
noskaidrošanu saistībā ar kriminālapsūdzības pierādījumu subjektu, kas ir svarīgi no 
sabiedrības interešu viedokļa procesā, un ja bez palīdzības kriminālapsūdzības noteikšana un 
pierādījumu iegūšana nebūtu iespējama vai būtu ļoti sarežģīta. 

 

Grieķija 
Gada laikā nekādu izmaiņu tiesību aktos nebija. Grieķijas konkurences iestāde nosūtīja 
ieteikumus atbildīgajai ministrijai, Attīstības ministrijai, lai grozītu Likumu Nr. 703/77 ar 
mērķi ņemt vērā Regulas 1/2003 stāšanos spēkā. Iestādes ieteikumi galvenokārt attiecas uz 
pieņemšanas procedūrām saskaņā ar Regulu 1/2003. Pašlaik izstrādātajā likumprojektā ir 
noteikumi, kas paredz konkurences iestādes nostiprināšanu. Tā ir bijusi apspriežu tēma ar 
sociālajiem partneriem un par to ir ziņots Eiropas Komisijai. Likumprojektu iesniedza 
Grieķijas Parlamentā 2005. gada maijā. 

Spānija 
Galvenie likumdošanas pasākumi konkurences politikas jomā 2004. gadā ir: 
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2004. gada 10. decembra Karaļa dekrēts 2295/2004 par Kopienas konkurences noteikumu 
piemērošanu Spānijā tika publicēts valdības biļetenā 2004. gada 23. decembrī. Ar šo likumu 
pielāgo iepriekšējo 1998. gada 27. februāra Karaļa dekrētu 295/1998 par šo jautājumu, kas 
tagad ir atcelts, jaunajiem Kopienas konkurences tiesību aktu ietvariem, kas noteikti ar 
Regulu 1/2003 un Regulu 139/2004. 
 
Konkurences likuma 16/1989 ietvaros šis jaunais Karaļa dekrēts valsts konkurences iestādēm 
dod pilnvaras un uzliek saistības, kas izriet no Kopienas tiesību aktiem, ietverot uzdevumu 
sadarboties ar Komisiju, valsts tiesām un citu dalībvalstu konkurences iestādēm. Tajā 
noteiktas arī amatpersonu vai aģentu pilnvaras, kas atbild par pārbaudēm Spānijā, noteikta 
sistēma, ko piemēro noslēpuma pienākumu un konfidenciālajai informācijai attiecībā uz 
pasākumiem, kas izriet no Karaļa dekrēta, paredzēta sadarbība ar tiesām un procedūras 
noteikumi, saskaņā ar kuriem valsts iestādes piemēro Kopienas noteikumus. Karaļa dekrēta 
likumprojektus tika iesniegts sabiedriskās uzklausīšanas procedūrai Konkurences dienesta 
tīmekļa vietnē. 

 
Baltā Grāmata par Spānijas konkurences sistēmas reformu tika izstrādāta 2004. gadā un 2005. 
gada 20. janvārī to oficiāli iesniedza premjerministra otrais vietnieks un ekonomikas un 
finanšu ministrs. Šis ir apspriešanas dokuments, kas paredzēts, lai sāktu tiesību aktu un 
institucionālā konkurences ietvara pārskatīšanu Spānijā, lai nodrošinātu to, ka tiek izveidoti 
vislabākie dokumenti un struktūra, lai aizsargātu efektīvu konkurenci tirgos ar mērķi panākt 
sociālo labklājību un efektīvu resursu sadali. Baltā Grāmata izvirza dažādus reformu 
pasākumu priekšlikumus, kas skar Spānijas Konkurences iestādes institucionālo ietvaru. Ar 
šiem pasākumiem paredz lielāku iestādes neatkarību, spriedumu pārskatīšanas procedūras 
paātrinājumu, saskaņošanu ar nozares regulatoriem un, cik iespējams, tiešu valsts 
konkurences noteikumu piemērošanu tiesās. Pēc sabiedriskās apspriešanas sāksies darbs pie 
jaunā konkurences likuma izstrādāšanas, kas noteiks nepieciešamās tiesību aktu izmaiņas 
Spānijas reglamentējošajā un tiesu sistēmā. 
 

Francija 
Lielais pagājušajā gadā sāktais darbs pie tiesību aktu modernizācijas ir rezultējies divos 
lēmumos, ko valdība pieņēma 2004. gada sākumā un beigās, saistībā ar Parlamenta 
pieņemtajiem tiesību aktiem. Pēc dažu Komerckodeksa IV grāmatas noteikumu grozījumiem 
tagad šie lēmumi ir jauns, izšķirošs posms augošajā harmonizācijas procesā, kas sākās 1992. 
gadā, un dod iespēju Francijas konkurences iestādēm tieši veikt to procedūras, piemērojot 81. 
un 82. pantu. Kopš Regulas (EK) 1/2003 stāšanās spēkā šī iespēja ir kļuvusi par saistībām un 
valsts procedūras ir pielāgotas, lai pilnīgi ļautu piemērot Kopienas noteikumus. 
 
Ar pirmo grozījumu, ko noteica ar 2004. gada 25. marta lēmumu 204-274 par tiesību aktu 
vienkāršošanu (publicēts Journal Officiel de la République Française 27. martā), ieviesa 
paātrinātu procedūru Konkurences Padomē saistībā ar lietām zem noteikta sliekšņa. Šie 
noteikumi ir līdzīgi tiem, kas izvirzīti Komisijas paziņojumā par mazākas nozīmes līgumiem. 
 
Otrais grozījums, kas stājās spēkā ar 2004. gada 4. novembra lēmumu 2004-1173 (publicēts 
OV 2004. gada 5. novembrī) deva iespēju pieskaņot visus attiecīgos Komerckodeksa 
noteikumus Kopienas pret trestiem vērsto noteikumu reformai. Francijas tiesību akti saistībā 
ar tirgus monopolizāciju, kas jau bija ļoti līdzīgi tieši piemērojamai izņēmumu sistēmai, ko 
ieviesa ar Regulu 1/2003, bija pārskatīti agrāk 2001. gadā, kad tika ņemtas vērā paredzamās 
Kopienas līmeņa izmaiņas un veikti vairāki tādi nozīmīgi jauninājumi, kā iecietības sistēmas 



 

 9

izveidošana, kas līdzīga Komisijas izmantotajai, vai pielīdzināšanās maksimālajiem sodiem 
par tirgus monopolizāciju saskaņā ar Kopienas normām. Līdz ar to ir pabeigta procedūras 
noteikumu atbilstība Kopienas noteikumiem. Bez tam šajā lēmumā ietvertas jaunas valsts 
iestādēm piešķirtās pilnvaras, lai nodrošinātu dokumentu konsekvenci un likumu noteiktību 
attiecībā uz to īstenošanu. 2005. gada sākumā to papildinās noteikumi, kas precizēs 
procedūras noteikumus, jo īpaši, attiecībā uz spriedumu nodošanu, kas pieņemti saskaņā ar 
81. un 82. pantu. 
 
De minimis noteikums 
Šis noteikums ir izteikts Komerckodeksa jaunā pantā (L. 464-6-1. pants). De minimis slieksnis 
tieši pamatojas uz pašreizējo Kopienas sistēmu. Tādēļ process tiek automātiski atcelts 
horizontālo ierobežojumu gadījumā starp uzņēmumiem, kam ir mazāk nekā 10% tirgus un 
vertikālajiem ierobežojumiem starp uzņēmumiem, kam ir mazāk nekā 15% augšupejošo vai 
lejupejošo tirgu. Lēmums atcelt lietu pamatojas uz vērā ņemamas ietekmes neesamību, tādēļ 
tas ir jāpierāda un to var anulēt vai pārskatīt griežoties Parīzes Apelācijas Tiesā. Lēmums par 
noraidījumu jāpamato uz faktu pārbaudi un ir jābūt konkrētam lietas atcelšanas pamatam. 
Noteikums dod iespēju vienkāršot daudzu „mazo” lietu pārbaudi un palīdzēs samazināt lietu 
uzkrāšanos Konkurences Padomē. 
 
Reforma, kas pieskaņo Komerckodeksu Regulai 1/2003 
Lēmums, ko pieņēma saskaņā ar 2004. gada 18. marta grozījumu likumu, papildina 
Konkurences padome lēmumu pieņemšanas pilnvaras, kas tai ļauj pieņemt pasākumus no 
uzņēmumiem un noteikt soda maksājumus. Tas precizē starptautiskās sadarbības procedūru 
starp konkurences iestādēm un uzlabo uzņēmējdarbības noslēpuma aizsardzību. Tas pieskaņo 
ierobežojošos noteikumus un Kopienas līmenī nosaka procedūru, kādā tiesas var apspriesties 
ar Konkurences padomi, tiesām dod iespēju specializēties konkurences jautājumos. 
Visbeidzot tas nosaka izmeklētāju iejaukšanās procedūru, ietverot jaunās, ar Regulu Nr. 
1/2003 piešķirtās izmeklēšanas pilnvaras. 
 
Pārbaudes 
Attiecībā uz izmeklēšanas pilnvarām 2004. gada 4. novembra lēmums groza tiesību aktus 
divējādi. Pirmkārt, ekonomikas ministrs var pilnvarot amatpersonas no citas Savienības 
iestādes, lūdzot palīdzību saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 22. panta 1. punktu pavadīt franču 
izmeklētājus, ja viņas var palīdzēt virzīt izmeklēšanu. Otrkārt, pārbaudes procedūras 
noteikumi, kas ietver gan Francijas iestāžu pasūtītas operācijas, gan asistēšanu Komisijas 
pārbaudēs iebildumu gadījumos, tika pieņemti, ņemot vērā jaunos noteikumus attiecībā uz 
asistēšanas pienākumu. Ir trīs grozījumi. Pirmais paredz pagaidu aizzīmogošanu, lai 
pārbaudes laikā novērstu pierādījumu pazušanu. Otrais nosaka to, ka policijas amatpersona, 
kas asistē operācijās, var aktīvi palīdzēt to vadīšanā. Pēdējais Komisijas amatpersonām 
nodrošina iespēju skatīt valsts izmeklētāju izņemtos dokumentus. 
 
Tiesu eksperti (Amicus Curiae) 
Attiecībā uz sadarbību ar tiesām regulas noteikumu tieša piemērošana tiesu ekspertu (amicus 
curiae) procedūrai nozīmē to, ka pašreizējos Francijas tiesību aktus nav nepieciešams būtiski 
grozīt. Tomēr jaunais dokuments papildina pastāvošos Komerckodeksa noteikumus par tiesu 
apspriedēm ar Konkurences padomi, lai ņemtu vērā gadījumus, kuros paralēli piemēro valsts 
un Kopienas noteikumus. Neraugoties uz regulas 15. pantā paredzēto procedūru, tagad tiesām 
ir tiesības lūgt padomes atzinumu ne tikai piemērojot valsts konkurences noteikumus, bet arī 
tajos gadījumos, kad procedūra ir ierosināta saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu.  
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Informācijas apmaiņa  
Attiecībā uz informācijas apmaiņu Komerckodeksā jau bija paredzēta iespēja nodot 
informāciju no Konkurences padomes citām konkurences iestādēm, bet nebija precizētas 
jebkādas saistības attiecībā uz Komisiju. Lēmums šai ziņā to papildina. Tajā skaidri nodalīta 
apmaiņa, kas paredzēta Regulas 1/2003 darbības jomā, no citiem sadarbības noteikumiem, jo 
īpaši, ar trešo valstu iestādēm, kur varētu būt savstarpīguma nosacījums, kas nav Eiropas tīkla 
gadījumā.  
 
Piekļuve lietām 
Attiecībā uz noteikumiem saistībā ar piekļuvi lietām 4. novembra lēmums harmonizē 
Francijas uzņēmumu noslēpuma aizsardzības sistēmu ar Kopienas noteikumiem, ņemot vērā 
otras puses uzklausīšanas (audi alteram partem) procedūru. Komerckodeksā, kas saskaņā ar 
tiesas procedūras kārtību pret visām procesā iesaistītajām pusēm attiecās vienādi, tagad ir 
paredzēta iespēja diferencēt sūdzības iesniedzējus un apsūdzētos uzņēmumus: pēdējiem 
nodrošinātas plašas garantijas saistībā ar aizstāvības tiesībām, tajā pašā laikā, lai izvairītos no 
informācijas par tirgu izpaušanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, sūdzību iesniedzējiem var 
būt liegta uzņēmuma noslēpumus saturoša informācija. 
 
Konkurences iestāžu nozīmēšana 
Reforma nosaka arī noteikumus, kas kompetentajām iestādēm ļauj piemērot Kopienas 
konkurences noteikumus Regulas 1/2003 35. panta nolūkā. Lai gan regula valsts konkurences 
iestādēm un tās amatpersonām tieši piešķir pilnvaras, kas raksturīgas Kopienai, jo īpaši, 
attiecībā uz izmeklēšanu, tā atstāj dalībvalstu ziņā to iestāžu un amatpersonu iecelšanu, kuras 
tās vēlas pilnvarot. Francijā vispārēja atbildība par 81. un 82. panta piemērošanu ar 
Komerckodeksu ir piešķirta Konkurences padomei, ekonomikas ministram un viņa 
pilnvarotajām amatpersonām (Konkurences ģenerāldirektorāts, Patērētāju lietu un krāpšanas 
kontroles birojs, DGCCRF). Līdz ar to turpmāk iecelšana ar tiesību aktu palīdzību nebija 
vajadzīga. Tomēr iepriekšējie noteikumi attiecās tikai uz tām pilnvarām, kas piešķirtas ar 
Komerckodeksa IV grāmatu. Tie ir papildināti, atsaucoties uz Regulu Nr. 1/2003, lai 
izveidotu precīzu likumīgo pamatu Kopienas noteikumos paredzēto jauno pilnvaru paralēlai 
piemērošanai. 
 
Sankcijas 
Komerckodeksa pārskatīšana papildina Konkurences padomes lēmumu un sankciju 
pieņemšanas pilnvaras, piešķirot tai divas jaunas pilnvaras, kā paredzēts Regulā 1/2003. 
Tagad padome var akceptēt uzņēmumu pasākumus un uzlikt soda naudu par to nepildīšanu.  
Tā var arī uzlikt soda naudas maksājumus tādā pašā apmērā, kā noteikts regulā. Tomēr šo 
pilnvaru uzlikt soda naudas maksājumus var izmantot, tikai lai piespiestu uzņēmumam izbeigt 
pārkāpumu vai izpildīt rīkojumu. Tā kā Komerckodeksā jau ir ietverti noteikumi par 
kriminālatbildību, ko piemēro, ja tiek traucēts izmeklēšanai, Komisijas pilnvaru pārveidošana, 
lai liktu uzņēmumiem iziet pārbaudi, nebija nepieciešama.  
 
Citi jautājumi 
Ir grozīti dažādi citi procedūras noteikumi, lai pilnīgi nodrošinātu atbilsmi Regulai 1/2003. 
Līdz ar to reforma harmonizē valsts un Kopienas noteikumus par pārkāpumu perioda termiņu, 
lai dotu iespēju pilnā apjomā piemērot sadarbības mehānismus starp Komisiju un 
Konkurences padomi. Laika perioda ierobežojums par Kopienas un valsts konkurences 
noteikumu pārkāpumiem ir palielināts no trim uz pieciem gadiem un pamats valsts noteiktā 
laika perioda atlikšanai ietver izmeklēšanu no Komisijas vai kompetento valsts iestāžu puses 
tajā pašā gadījumā. Ar šādu harmonizāciju tiek noņemti visi šķēršļi vēlamajai lietu nodošanai 
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starp Konkurences padomi un Komisiju, ja piemēro noteikumus par procesa atlikšanu vai 
izbeigšanu, kā paredzēts regulā. Šī paša iemesla dēļ Konkurences padomes pilnvara atcelt vai 
izbeigt procesu ir palielināta iekšzemes noteikumos , lai ņemtu vērā lietas, ko paralēli izskata 
cita valsts iestāde vai ko ierosinājusi Komisija.  
 
Beidzot saskaņā ar reformu iespēja nodot lietu izskatīšanu par valsts konkurences noteikumu 
piemērošanu noteiktām specializētām tiesām, kuras jau pastāv, ir saskaņota ar 81. un 82. 
pantu. Šis noteikums par specializētu jurisdikciju nav tieši saistīts ar stingru Francijas tiesību 
aktu atbilsmes pielāgošanu, bet atspoguļo atbilstības un konverģences principus, kas noteikti 
Regulas 1/2003 3. pantā. Tā īstenošanas noteikumi tiks ietverti Valsts padomes dekrētā, ko 
paredzēts pieņemt 2005. gadā. 
  

Īrija 
Valsts tiesību akti, kas attiecas uz konkurenci, nav būtiski grozīti. Tomēr, lai īstenotu Regulas 
1/2003 noteikumus, tika pieņemta Regula 2004 (Deleģētās likumdošanas akts (S.I.) 195 
(2004)), turpmāk tekstā “Deleģētās likumdošanas akts”. 

 
Deleģētās likumdošanas akts – nozīmētās konkurences iestādes 
Regulas 5. panta nolūkā ar Deleģētās likumdošanas aktu nozīmē visas tiesas izņemot Īpašo 
Krimināltiesu; ieceļ Konkurences iestādi Regulas IV, V, VII, VIII un IX nodaļā norādīto 
funkciju izpildei un ieceļ Konkurences iestādi, DPP un tiesas vai tiesu kancelejas Regulas 11. 
panta 1. punktā, 11. panta 5. punktā, 27. panta 2. punktā un 28. panta 2. punktā norādīto 
funkciju izpildei. 

 
Deleģētās likumdošanas aktā turpināts konkurences noteikumu īstenošanas status quo, kas 
bija noteicošais pirms regulas stāšanās spēkā:  
• konkurences iestāde atbild par konkurences lietu izmeklēšanu, 
• konkurences iestāde var uzsākt civilprocesu un/ konkurences iestāde un/vai DPP var 

ierosināt krimināllietas saistībā ar konkurenci un  
• tikai tiesas var pieņemt lēmumu par to, vai ir noticis valsts likumu un/vai EK Līguma 

pārkāpums. 
 

Itālija 
2004. gadā nekādas tiesību aktu izmaiņas Itālijas konkurences noteikumos nav notikušas. 
 

Kipra 
Konkurences aizsardzības komisija (tālāk tekstā: «C.P.C») ir neatkarīga administratīva 
iestāde, kas izveidota 1990. gadā ieviešot Likumu par konkurences aizsardzību 207/89 (tālāk 
tekstā: «Likums») un kopš tā laika tā ir izmeklēšanas un lēmumu pieņemšanas iestāde, kas 
atbild par konkurences aizsardzību. Bez tam līdz ar Likuma par uzņēmumu koncentrācijas 
kontroli 22(I)/99 stāšanos spēkā C.P.C ir pilnvarota izmeklēt uzņēmumu koncentrāciju un 
lemt par koncentrāciju apstiprināšanu, noraidīšanu vai pieņemšanu, ievērojot nosacījumus. 
 
Ņemot vērā Regulu 1/2003, 2004. gadā valsts tiesību aktos tika veikta juridiskā reforma, lai 
pielāgotos Regulas noteikumiem, un līdz ar to C.P.C. tika iecelta par konkurences iestādi, kas 
atbild par EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu tā, lai regulas noteikumi tiktu efektīvi 
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īstenoti. Jaunajā tiesību aktā bija noteikumi, kas papildina C.P.C pašreizējās pilnvaras, 
piemēram, paplašinātās pilnvaras veikt izmeklēšanu saimnieciskās darbības telpās un ārpus 
tām. 
 
Grozījumu galvenā īpatnība ir valsts ziņošanas sistēmas atcelšana kompānijām, lai iegūtu 
negatīvu izziņu vai individuālu atbrīvojumu un tādēļ līgumi, kas atbilst pašreizējā Likuma 
207/89 5. panta 1. punkta (81. panta 3. punkta ekvivalents) nosacījumiem ir likumīgā spēkā 
un izpildāmi bez iejaukšanās ar administratīvu lēmumu. Arī Karteļu imunitātes un sodu 
mazināšanas programma, kas stājās spēkā 2003. gada 1. februārī un nosaka iecietības politikas 
pamatu tādās situācijās, kur uzņēmums, kas veido daļu no nelegāla karteļa, saskaņā ar Likuma 
207/89 4. daļu var iegūt imunitāti vai sodu samazinājumu, līdz ar jaunajiem noteikumiem kļūs 
par valsts tiesību daļu.  
 
Bez tam, ņemot vērā Regulas 1/2003 15. pantu, Augstākā tiesa izdos Pavēli par procedūru, lai 
pielāgotu 15. panta 3. punkta noteikumus, saskaņā ar kuriem C.P.C. var iesniegt rakstiskus vai 
mutiskus novērojumus valsts tiesām par jautājumiem saistībā ar EK Līguma 81. un 82. panta 
piemērošanu.  
 

Latvija 
Lai nodrošinātu ES konkurences noteikumu decentralizētu piemērošanu un asistēšanu Eiropas 
Komisijas un citu dalībvalstu konkurences iestādēm, veicot izmeklēšanu saskaņā ar EK 
Līguma 81. un 82. pantu, 2004. gadā Konkurences likumā tika veikti šādi būtiski grozījumi: 
 

- Latvijas Republikas Konkurences padomei ir piešķirtas pilnvaras piemērot ES 
konkurences noteikumus; 

- Latvijas Republikas Konkurences padomei ir piešķirtas izmeklēšanas tiesības; 
- Tiesisko normu pieņemšana, lai tās piemērotu ES konkurences noteikumu pārkāpumu 

izmeklēšanā, pārbaudē un sankcijās; 
- Pieņemti pagaidu pasākumi, ko var piemērot, ja ir pierādījumi, kas liecina par 

iespējamu ES konkurences noteikumu pārkāpumu, un šāda pārkāpuma nepārtraukšana 
varētu izraisīt attiecīgus un neatgriezeniskus zaudējumus konkurencei; 

- Pieņemta atbalsta procedūra, ko nodrošinās Latvijas Republikas Konkurences padome 
Eiropas Komisijas vai citu ES dalībvalstu kompetento iestāžu veiktajos izmeklēšanas 
pasākumos; 

- Precizēta ziņošanas/pārbaudes procedūra par tirgus dalībnieku apvienošanos; 
 
Likums „Grozījumi Konkurences likumā” tika pieņemts Saeimā (Parlamentā) 2004. gada 22. 
aprīlī un stājās spēkā no 2004. gada 1. maija. 2004. gadā tika pieņemti vairāki Ministru 
kabineta noteikumi, kas atbalsta Konkurences padomes efektīvu darbību.  
 
Iecietības Programma 
2004. gadā tika pieņemti Kabineta noteikumi Nr. 862 “Kārtība, kādā nosakāms naudas sods 
par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā minētajiem pārkāpumiem” (t.i. 
par aizliegtu vienošanos starp tirgus dalībniekiem un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas aizliegumu). Šie noteikumi paredz arī “iecietības programmu”, t.i., atbrīvojumu 
no naudas sodiem vai naudas sodu samazinājumu horizontālā karteļa līguma dalībniekam 
atkarībā no dažādiem tā sadarbības līmeņiem ar Konkurences padomi.  

 



 

 13

100% atbrīvojums no naudas soda pienākas tādam tirgus dalībniekam, kurš pirmais sniedz 
liecību Konkurences padomei, ja šis tirgus dalībnieks nav bijis šī specifiskā aizliegtā līguma 
iniciators vai viņam nav bijusi izšķirošā loma šajā aizliegtajā pasākumā un viņš nav piespiedis 
citus tirgus dalībniekus piedalīties šajā pasākumā. Naudas sodus var samazināt par 49%, ja 
pārkāpuma iniciators, kam ir vadošā loma aizliegtajās darbībās, sniedz pārliecinošu 
pārkāpuma pierādījumu.  
 
Apskates 
Viens no būtiskākajiem grozījumiem likumā „Grozījumi Konkurences likumā” ir 
Konkurences padomes Biroja izmeklēšanas tiesību paplašināšana. Papildus pašreizējām 
izmeklēšanas tiesībām Birojam ir piešķirtas jaunas tiesības uz tiesas lēmuma pamata un 
policijas klātbūtnē bez iepriekšēja brīdinājuma ieiet telpās, transportlīdzekļos, dzīvokļos, 
nedzīvojamās telpās, būvēs un citos nekustamos īpašumos, kas pieder tirgus dalībniekiem, to 
darbiniekiem vai citām personām, atvērt tās, kā arī tajos esošās glabātavas, lai veiktu tajās 
esošo, kā arī tirgus dalībniekiem un viņu darbiniekiem piederošo preču un dokumentu apskati. 
 
Amicus Curiae 
Tiesai, kas saņēmusi pretenziju un ierosinājusi lietu par ES konkurences noteikumu iespējamo 
pārkāpumu ir pienākums nosūtīt pretenzijas kopiju Latvijas Konkurences padomei un pēc tam 
nosūtīt sprieduma dublikātu vai kopiju Eiropas Komisijas Konkurences padomei. Šīs saistības 
ir ietvertas konkurences noteikumos, lai veicinātu Konkurences padomes “amicus curia” un 
Eiropas Komisijai atvieglotu ES konkurences noteikumu īstenošanu dalībvalstīs.  
 
Piekļuve lietai 
Uzņēmumiem, kas tiek turēti aizdomās par konkurences pārkāpumu, ir atļauta piekļuve lietai 
pēc paziņojuma saņemšanas no Latvijas Republikas Konkurences padomes par to, ka 
izmeklēšanā iegūtā informācija ir pietiekama, lai Latvijas Republikas Konkurences padome 
pieņemtu lēmumu. Ja pierādījums satur komercnoslēpumus, tad tas nav pieejams citām 
personām. 
 
Ieceltās Konkurences iestādes 
Latvijas Republikas Konkurences padome ir iecelta par konkurences iestādi, kas piemēro EK 
Līguma 81. un 82. pantu. 
 
Sankcijas 
Konkurences likums dod iespēju samazināt naudas sodus vai atbrīvot no naudas sodiem 
pilnībā dažu EK Līguma 81. panta pārkāpumu gadījumos, ja uzņēmums sadarbojas ar 
Konkurences padomi.  
 

Lietuva 
Sakarā ar Lietuvas pievienošanos Eiropas Savienībai un ES konkurences noteikumu 
modernizāciju, jo īpaši, Regulu 1/2003 un 139/2004 pieņemšanu, bija nepieciešams veikt 
attiecīgus grozījumus Lietuvas konkurences noteikumos. Lai pēc Lietuvas pievienošanās 
atvieglotu ES konkurences noteikumu īstenošanu, bija nepieciešams izveidot attiecīgos 
priekšnoteikumus, galvenokārt grozot 1999. gada Konkurences likumu un Civilprocesa 
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kodeksu. Šajā nolūkā 2004. gada 15. aprīlī parlaments izdeva likumu par grozījumiem 
Konkurences likumā3, kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā. 
 
Grozījumu Konkurences likumā, kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā, galvenais mērķis bija 
pielīdzināt Lietuvas tiesību aktus ES tiesību aktu kopumam acquis. Šis mērķis ir precizēts 
Konkurences likuma 1. panta 3. punktā, kas nosaka to, ka ar šo likumu cenšas harmonizēt 
Lietuvas un Eiropas Savienības konkurences attiecības regulējošos tiesību aktus. Minēto 1. 
pantu papildināja ar 4. punktu, atsaucoties uz pielikumu, kurā ietverta Regula 1/2003, kuru 
īsteno ar Konkurences likumu. 
 
Turklāt Konkurences likumu papildināja ar jaunu VII nodaļu „Eiropas Savienības 
konkurences noteikumu piemērošana”, kuras 47. panta 1. pants paredz, ka „Konkurences 
padome ir iestāde, kas pilnvarota piemērot ES konkurences noteikumus, kuru īstenošanu 
saskaņā ar ES konkurences noteikumiem uztic valsts konkurences iestādei”. Šis noteikums 
paplašina Konkurences padomes kompetenci, nodrošinot vienlaicīgu EK Līguma 81. un 82. 
panta un Konkurences likuma piemērošanu. 

 
Ierobežotie līgumi (81. pants) 
Ir atcelta iepriekšējās paziņošanas un individuālā atbrīvojuma sistēma attiecībā uz līgumiem 
starp uzņēmumiem. Līgumi, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem, un grupālā atbrīvojuma 
nosacījumi stājas spēkā no to noslēgšanas dienas (ab initio) bez jebkādas iepriekšējas 
saskaņošanas ar Konkurences padomi. Strīda gadījumā saistībā ar līguma atbilstību spēkā 
esošajiem noteikumiem un grupālā atbrīvojuma nosacījumiem atbilstības pierādījuma 
pienākums gulstas uz to līgumslēdzēju pusi, kas bauda atbrīvojumu. Līdz ar to, ja 
Konkurences padome mēģina pierādīt, ka līgums veido pārkāpumu, līgumslēdzējai pusei būs 
jāpierāda tā likumīgums. Tādējādi no likuma tika izņemta iespēja uzņēmumiem griezties 
Konkurences padomē attiecībā uz individuālā atbrīvojuma saņemšanu, kā arī pienākums 
iesniegt informāciju par līgumu, kas noslēgts uz nosacījumiem, kas kvalificējas grupālajam 
atbrīvojumam. 
 
Uzņēmumu apvienošanās kontrole 
Vairāki jauni noteikumi ir ieviesti uzņēmumu apvienošanās nodaļā. Pirmkārt, ir liberalizēts 
paziņojuma iesniegšanas termiņš. Ir atcelta prasība uzņēmumiem, kas piedalās uzņēmumu 
apvienošanā, 7 dienu laikā pēc pirmā pasākuma saistībā ar apvienošanos iesniegt paziņojumu, 
kā arī prasība apturēt apvienošanos pēc pirmā pasākuma veikšanas, līdz Konkurences padome 
pieņem lēmumu atļaut turpmāko attiecīgās apvienošanās gaitu. Saskaņā ar pašreizējo likumu 
un pirms apvienošanās īstenošanas uzņēmumiem, kas piedalās uzņēmumu apvienošanā, ir 
tiesības noteikt, kad tie iesniedz paziņojumu Konkurences padomei. Līdz ar to ir atceltas 
sankcijas par savlaicīgu neziņošanu par apvienošanos.  
 
Bez tam ir liberalizēts četru mēnešu termiņš, kurā Konkurences padomei atļauts pieņemt 
galīgo lēmumu, t.i., pēc personas, kas paziņo par apvienošanos, pamatota lūguma, to var 
pagarināt par vēl vienu mēnesi. Tas var būt īpaši svarīgi dažos sarežģītākos gadījumos, kur 
Konkurences padome paredz atļaut uzņēmumu apvienošanos atkarībā no dažiem apstākļiem 
un saistībām.  
 

                                                 
3  2004. gada 15. aprīļa Likums Nr. IX-2126 par grozījumiem Lietuvas Republikas Konkurences likumā, 
atceļot Likumu par uzņēmumu valsts atbalsta uzraudzību un pieņemot grozījumus Lietuvas Republikas 
Civilprocesa kodeksa 1. pantā. 
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Otrkārt, likums paredz, ka attiecīgajiem uzņēmumiem ir jāmaksā valsts noteiktā nodeva par 
paziņojuma par uzņēmumu apvienošanos iesniegšanu un izskatīšanu. 
 
Treškārt, uzņēmumu apvienošanās novērtēšanas nolūkā dominējošā stāvokļa pārbaude ir 
papildināta ar būtiska šķēršļa konkurencei kritēriju. Lai noteiktu to, ka apvienošanās nav 
pieļaujama, ir pietiekami, ja ir izpildīts viens no kritērijiem – dominējošā stāvokļa izveidošana 
vai nostiprināšana. 
 
Ceturtkārt, likums Konkurences padomei piešķir papildus tiesības noteikt uzņēmumam 
saistības iesniegt paziņojumu tādā gadījumā, ja pastāv draudi, ka uzņēmumu apvienošana 
izveidos vai nostiprinās dominējošo stāvokli vai nopietni kavēs konkurenci, lai gan likumā 
noteiktie apgrozījuma sliekšņi nebūtu pārsniegti. Šī jaunā kārtība ir ieviesta, ņemot vērā 
pagātnes pieredzi, kas liecināja par to, ka dažos tirgos (īpaši pakalpojumu tirgū) apvienošanos 
varēja veikt, neziņojot par to Konkurences padomei, jo nebija sasniegts minimālais 
apgrozījuma slieksnis, lai gan izveidojās vai tika nostiprināts dominējošais stāvoklis. Tomēr 
šo jauno kārtību piemēros tikai tad, ja būs pagājuši 12 mēneši no uzņēmumu apvienošanās 
īstenošanas.  
 
Sankcijas 
Sankciju sistēma ir pārveidota saskaņā ar Eiropas Komisijas sankciju piemērošanas 
principiem. Konkurences padomes piemērotie naudas sodi uzņēmumiem par aizliegtiem 
līgumiem, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, nozīmīgas koncentrācijas īstenošanu 
bez Konkurences padomes atļaujas, koncentrācijas turpināšanu tās pārtraukuma periodā, 
Konkurences padomes noteikto koncentrēšanās nosacījumu vai obligāto saistību pārkāpumu ir 
palielināti līdz 10 procentiem no bruto gada ienākuma iepriekšējā darbības gadā. Saskaņā ar 
Konkurences likuma jauno noteikumu ar 2004. gada 6. decembra valdības lēmumu Nr. 1591 
apstiprināja kārtību, kādā nosaka naudas soda apjomu.  
 
Izmeklēšanas procedūra 
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, ko ieviesa Konkurences likumā, Konkurences padomes 
pienākums ir pabeigt iesniegumu izmeklēšanu saistībā ar ierobežojošo praksi nevis 14 dienu 
laikā, kā tas bija agrāk, bet 30 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, kā arī pieņemt 
lēmumu sākt vai nesākt izmeklēšanu. Izmeklēšanas pabeigšanas termiņš ir pagarināts līdz 5 
mēnešiem, paredzot iespēju katru reizi termiņu pagarināt par vēl 3 mēnešiem. Tāpat 
pierādījumu trūkuma dēļ, kas apstiprinātu aizdomas par likuma pārkāpumu, Ir paredzēta 
iespēja nesākt izmeklēšanu. 
 
Otrs nozīmīgs grozījums ir saistīts ar iespēju pārtraukt izmeklēšanu. Saskaņā ar jaunajiem 
noteikumiem Konkurences likumā, izmeklēšanu var pārtraukt ne tikai tādā gadījumā, ja nav 
konstatēts likuma pārkāpums, bet arī tad, ja darbības nav izraisījušas būtiskus zaudējumus ar 
likumu aizsargātajām interesēm un aizdomās par likumpārkāpumu turētais uzņēmums 
labprātīgi pārtrauc darbības un Konkurences padomei iesniedz rakstisku apņemšanos neveikt 
šādas darbības. Gadījumā, ja šī apņemšanās netiek izpildīta, par katru nepārtrauktu pārkāpuma 
dienu var uzlikt naudas sodu 5 procentu apmērā no vidējā bruto dienas apgrozījuma 
iepriekšējā darbības gadā.  
 
Ņemot vērā Regulu 1/2003, ir ieviests jauns noteikums par piespiedu līdzekļu izmantošanu. 
Šis noteikums paredz to, ka piespiedu līdzekļus Eiropas Komisijas vadīto pārbaužu laikā 
izmanto ar iepriekšēju Viļņas Reģionālās administratīvās tiesas atļauju.  
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Tā kā ar Regulu 1/2003 tiesības un pienākums tieši piemērot EK Līguma 81. un 82. pantu ir 
piešķirts arī valstu tiesām, Konkurences likums precizē arī tiesas procesa īpatnības 
konkurences lietās. Šai nolūkā Civilprocesa likums ir papildināts ar noteikumu par to, ka 
konkurences lietas izskata saskaņā ar kodeksa noteikumiem, izņemot ar Konkurences likumu 
noteiktos izņēmumus. Saņemot pretenziju saistībā ar EK Līguma 81. un 82. panta 
piemērošanu, tiesa ziņo Eiropas Komisijai un Konkurences padomei. Pēc savas iniciatīvas 
Eiropas Komisija un Konkurences padome var iesniegt komentārus attiecībā uz EK Līguma 
81. un 82. panta piemērošanu, sniegt paskaidrojumus, pierādījumus un piedalīties pārbaudēs, 
kā arī iesniegt pieprasījumus un iesniegumus.  
 
Konkurences likuma jaunais 50. pants nosaka to, ka uzņēmumiem, kuru likumīgās intereses ir 
pārkāptas ar darbībām, kas ir pretrunā EK Līguma 81. un 82. pantam, vai citu ierobežojošu 
praksi, ir tiesības iesniegt pretenziju Viļņas Reģionālajā tiesā par nelikumīgo darbību 
pārtraukšanu un atlīdzību par radītajiem zaudējumiem. Līdz ar to Viņas Reģionālajai tiesai ir 
ekskluzīvas pilnvaras izmeklēt lietas par zaudējumu atlīdzību, kas radušies iepriekš minētās 
ierobežojošās prakses dēļ. 
 

Luksemburga 
Ar 2004. gada 17. maija aktu par konkurenci Luksemburga ir grozījusi savus tiesību aktus 
divos galvenajos aspektos: 

• ar šo aktu Luksemburgas tiesību aktos tika noteikts nelikumīgu līgumu un dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums identiski EK Līguma 81. un 82. panta 
noteikumiem (un atsauces uz šādas prakses ietekmi uz tirdzniecību Kopienas 
iekšienē),  

• ar šo aktu Luksemburgas institucionālās struktūras tiek pielāgotas tam, lai ņemtu vērā 
Regulas 1/2003 prasības, izveidojot neatkarīgu konkurences iestādi neatkarīgas 
administratīvas iestādes veidā – Konkurences padomi. Konkurences padomes 
uzdevums ir uzraudzīt gan valsts, gan Kopienas konkurences noteikumu piemērošanu, 
lemjot par šo noteikumu pārkāpumu esamību un pārkāpējiem uzliekot saistības šo 
pārkāpumu izbeigšanai un naudas sodus.  

 
Konkurences padomei asistē Konkurences inspekcija, kas nav tieši atkarīga no Konkurences 
padomes, bet ir atbildīgā ministra par ekonomikas lietu portfeli pakļautībā (pašlaik 
ekonomikas lietu un ārējās tirdzniecības ministrs), kas veic izpēti un izmeklēšanu lietās, kas 
pakļautas gan Luksemburgas, gan Kopienas likumam.  
 
Šo divu iestāžu pilnvaras un procedūras galvenokārt pamatojas uz Regulu 1/2003: 

• Konkurences inspekcijai ir plašas pilnvaras veikt izpēti: informācijas pieprasīšana, 
paziņojumu pieņemšana, uzņēmējdarbības telpu un jebkuru citu telpu apskate un 
pārmeklēšana un dokumentu izņemšana (atkarībā no tiesas pilnvaras pārmeklēšanas un 
dokumentu izņemšanas gadījumos), ekspertu iecelšana,  

• Konkurences padomes priekšsēdētājs var uzdot veikt pagaidu pasākumus,  
• Var uzlikt dažādas sankcijas: jebkurus piespiedu līdzekļus pret iespējamu pārkāpumu 

un kas nepieciešami efektīvai pārkāpuma izbeigšanai, naudas sodus, periodiskus soda 
naudas maksājumus, 

• Konkurences padome var piemērot audzējošo programmu, 
• Konkurences padome uzņēmumu piedāvātos pasākumus var noteikt par saistošiem, 
• Komercnoslēpumu un konfidenciālas informācijas saglabāšanas nodrošināšana: par to 

Konkurences padomes priekšsēdētājam var iesniegt lūgumu, 
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• Konkurences padomes un Konkurences inspekcijas locekļiem un Konkurences 
inspekcijas ieceltajiem ekspertiem ir saistošs profesionālais noslēpums, 

• Tiek garantētas pušu aizstāvības tiesības: Konkurences inspekcijas iebildumu 
paziņojums, piekļuve lietai, uzklausīšana Konkurences padomē pirms lēmuma 
pieņemšanas, jebkuru lēmumu pārsūdzēšana administratīvajā tiesā, 

• Konkurences padomei un Konkurences inspekcijai ir jāsadarbojas ar Eiropas Komisiju 
un dalībvalstu konkurences iestādēm, lai apmainītos ar informāciju vai dokumentiem, 

• Konkurences padome un Konkurences inspekcija palīdz Eiropas Komisijai, lai 
piemērotu Regulu 1/2003 par konkurences noteikumu īstenošanu un Regulu 139/2004 
par koncentrāciju kontroli, 

• Konkurences inspekcija sadarbojas ar valstu tiesām. 
 
Abu konkurences iestāžu izveidošanu pabeidza tikai 2004. gada oktobrī, ieceļot to locekļus.  
 

Ungārija 
2003. gada decembrī Ungārijas Konkurences iestādes priekšsēdētājs (Gazdasági 
Versenyhivatal – GVH) un GVH Konkurences padomes priekšsēdētājs izdeva divus 
paziņojumus, kas stājās spēkā 2004. gada 1. janvārī. Šie divi paziņojumi ir: 
 
Paziņojums 2/2003 par naudas sodu noteikšanas metodi pret trestiem vērstajās lietās  
Šajā paziņojumā ir noteikta publiska un pārskatāma GVH naudas sodu aprēķināšanas metode. 
Šī metode vairākos aspektos atšķiras no EK „Pamatnostādnē par naudas sodu noteikšanas 
metodi” aprakstītās. Pretēji EK pamatnostādnei nav iepriekš noteiktu naudas sodu apjomu 
noteiktiem pārkāpumu līmeņiem vai veidiem, bet šī metode pamatojas uz divu pakāpju 
procesu. Pirmajā pakāpē tiek noteikti punkti par zināma veida pārkāpumu, pēc kuriem tiek 
noteikta naudas soda pamatsumma. Tādi faktori kā pārkāpuma smagums (tostarp drauds 
konkurencei un pārkāpuma ietekme uz tirgu), attiecības pret pārkāpumu (t.i., aktīvas vai 
pasīvas), nemainīgums utt. tiek vērtēti pēc 100 punktu skalas. Otrajā aprēķinu pakāpē tiek 
apsvērti tādi koriģējošie koeficienti kā pārkāpuma ilgums un atkārtošanās. Ja ir iespējams 
noteikt pārkāpuma rezultātā gūto labumu, tad tā summu trīskāršo un turpmāk tā ir aprēķina 
bāze. Šī aprēķina rezultāts nedrīkst pārsniegt likumīgi atļauto 10% līmeni no uzņēmuma neto 
apgrozījuma iepriekšējā darbības gadā un naudas sodu var mīkstināt, ja lieta atbilst 
saudzējošai pieejai. 

 
Paziņojums 3/2003 par saudzējošās politikas piemērošanu 
GVH ir izstrādājusi saudzējošo režīmu, kas pilnīgi atbilst EK saudzējošajai programmai. 
Būtiskākās Ungārijas saudzējošās programmas iezīmes atbilst EK paziņojumā aprakstītajām. 
 
Divi Ungārijas grupālā atbrīvojuma noteikumi tika atjaunoti, pamatojoties uz tiesību aktu 
tuvināšanas saistībām, kas ietverti Eiropas Līgumā kopš EK BER, kas veidoja pamatu 
sākotnējam Ungārijas BER, kas arī iepriekš bija mainīti. Šie divi noteikumi ir: 
− Valdības noteikumi 18/2004. (II. 13.) Korm. par atbrīvojumu no konkurences 

ierobežojuma aizlieguma dažām apdrošināšanas līgumu grupām, 
− Valdības noteikumi 19/2004. (II. 13.) Korm. par atbrīvojumu no konkurences 

ierobežojuma aizlieguma dažām vertikālo līgumu kategorijām autotransportlīdzekļu 
nozarē. 

 
Divi jaunie Ungārijas BER pamatā kopē attiecīgos EK noteikumus. 
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Līdz ar Ungārijas pievienošanos ES, 2002. gada X akts “par Asociācijas padomes Lēmuma 
Nr. 1/2002 pasludināšanu, kas aizstāj Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 2/96 par 
konkurences noteikumu īstenošanu, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Līguma 62. panta 3. 
punktu, ar ko izveido asociāciju starp Ungārijas Republiku, no vienas puses, un Eiropas 
Kopienu un dalībvalstīm, no otras puses,” zaudē savu nozīmi, līdz ar to no 2004. gada 1. 
maija tas ir atcelts. 
 
2003. gada Akts XXXI, kas groza Ungārijas Konkurences aktu, sakarā ar pievienošanos ES 
stājās spēkā 2004. gada 1. maijā. Šī akta noteikumi pievērš uzmanību tikai to noteikumi 
ieviešanai, kas ir būtiski Ungārijas konkurences iestādei valsts tiesām, kas piemēro Kopienas 
tiesību aktus, lai veiksmīgi risinātu uzdevumus, kas izriet no Kopienas noteikumiem. 
 

Malta 
Saskaņā ar Maltas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā, Konkurences aktā tika 
veikti vairāki grozījumi (Maltas tiesību akti, 379. nodaļa). Grozījumi galvenokārt pilnvaro 
Godīgas konkurences biroju veikt izmeklēšanu aizdomās par EK Līguma 81. un 82. panta 
pārkāpumiem, un ļauj Godīgas tirdzniecības komisijai piemērot EK Konkurences noteikumus 
kopā ar nacionālo konkurences likumu, attiecībā uz konkurenci ierobežojošu darbību, kas 
ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm. 2004. gadā izdotais III akts, kas stājās spēkā 2004. 
gada 1. maijā, noteica Konkurences akta pakļautību Regulai 1/2003. Galvenie grozījumi ir 
šādi. 
 
Interpretācija 
Konkurences akta 2. pants nosaka dažu akta ietvaros izmantoto atslēgvārdu un izteicienu 
interpretāciju. Dažas no definīcijām tika grozītas, lai atspoguļotu decentralizēto izmeklēšanu 
un EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu, ko attiecīgi veic Godīgas konkurences birojs un 
Godīgas tirdzniecības komisija. Dažas no vissvarīgākajām izmaiņām ir minētas zemāk, kur 
mainītā teksta daļa ir pasvītrota un izcelta slīprakstā: 
 
• „atbilstošs tirgus” nozīmē vai nu Maltas robežās, vai jebkāda noteikta Maltas apgabala vai 

apvidus robežās, vai ārpus Maltas robežām esošu attiecīgā izstrādājuma noieta tirgu, 
 
• „ierobežojoša darbība” nozīmē vienošanos uzņēmumu starpā, kādas uzņēmumu 

apvienības pieņemtu lēmumu vai saskaņotu darbību, kas ir aizliegta ar šā Akta 5. pantu 
vai EK Līguma 81. pantu, kā arī vienam vai vairākiem uzņēmumiem ļaunprātīgi 
izmantojot savu dominējošo stāvokli, kas ir aizliegts saskaņā ar šā Akta 9. pantu vai EK 
Līguma 82. pantu; 

 
Bez tam Akta 2. pants ir papildināts ar šādām jaunām definīcijām: „EK Dibināšanas līgums”, 
„Eiropas Komisija”, „dalībvalstis” un „Nacionālā konkurences iestāde”. 
 
Materiālo noteikumu grozījumi (5. un 9. pants) 
Akta 5. pantā, kura 1) punkts aizliedz 

“jebkādas vienošanās starp uzņēmumiem, jebkādus uzņēmumu apvienību 
lēmumus un jebkāda veida saskaņotu darbību starp uzņēmumiem, kuru mērķis 
vai rezultāts ir konkurences aizkavēšana, ierobežošana vai izkropļošana Maltas 
teritorijā vai jebkurā Maltas teritorijas daļā ...”, 
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tagad ir ietverti divi jauni punkti - 5) un 6), ar kuriem ievieš Regulas 1/2003 3. pantu. To 
teksts ir šāds: 

“5) EK Līguma  81. pants ir piemērojams arī gadījumiem, kuros jebkādas 
vienošanās starp uzņēmumiem, jebkādi uzņēmumu apvienību lēmumi vai 
saskaņota darbība var ievērojami ietekmēt tirdzniecību starp Maltu un katru 
dalībvalsti atsevišķi vai vairākām dalībvalstīm kopā. 
 
6) 1. 2. un 3. punkta piemērošanas lokā nav paredzēta tādu līgumu, uzņēmumu 
apvienību lēmumu vai saskaņotas darbības iekļaušana, kas var ietekmēt 
tirdzniecību starp dalībvalstīm, bet neierobežo konkurenci EK Dibināšanas 
līguma 81. panta 1. punkta izpratnē, vai atbilst EK Dibināšanas līguma 81. 
panta 3. punkta nosacījumiem, vai ir ietverti EK Līguma  81. panta 3. punkta 
piemērošanas Regulā.” 

 
9. pants, kas iepriekš tikai aizliedza dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Maltas 
teritorijā vai jebkurā Maltas teritorijas daļā, tagad ietver arī jaunu 5. punktu, kas nosaka, ka: 

“EK Līguma  82. pants ir piemērojams arī gadījumiem, kuros jebkāda 
uzņēmuma ļaunprātīga rīcība var ietekmēt tirdzniecību starp Maltu un katru 
dalībvalsti atsevišķi vai vairākām kopā” 
 

Procesuālo noteikumu grozījumi 
Ir dzēsts 7. (kas paredzēja atsevišķus atbrīvojumus) un 10. (kas paredzēja aizliegumus) pants; 
uzņēmumiem tagad ir attiecīgi jāveic pašnovērtēšanas procedūra, lai noteiktu, vai tie atbilst 5. 
panta 3. punkta atbrīvojumu piešķiršanas nosacījumiem. 

 
Uz uzņēmumu vai uzņēmumu apvienību, kas pretendē uz 5. panta 3. punktā noteiktā labuma 
guvēja statusu, gulstas pierādījumu nasta par to, ka tas atbilst šā panta nosacījumiem (5. panta 
4. punkts). 
 
Izmeklēšanas pilnvaru paplašināšana (12. pants) 
12. panta 1. punkta grozījumi ir paplašinājuši Godīgas konkurences biroja direktora pilnvaras 
uzsākt izmeklēšanu. Līdz ar to izmeklēšanas veic: 

 pēc paša iniciatīvas vai 
 pēc atbildīgā Tirdzniecības ministra lūguma, vai 
 pēc prasītāja atbilstošas apsūdzības celšanas rakstveidā par akta noteikumu 

pārkāpumiem, vai 
 jebkura dalībvalsts vai Eiropas Komisija, pēc nozīmētas valsts konkurences iestādes 

lūguma. 
 

12. panta A daļas 1. punktā ir izklāstītas direktora pilnvaras, noslēdzot izmeklēšanu izsniegt 
pamatotu lēmumu, ar kuru tiek noteikts spriedums par 5. un/vai 9. panta pārkāpumiem 
(gadījumos, kuros tie attiecas uz vietējo scenāriju). Tomēr 5. panta 1. punkta un/vai 9. panta 1. 
punkta nopietnu pārkāpumu gadījumā, 12. panta A daļas 2. punkts nosaka direktora 
pienākumu iesniegt ziņojumu Godīgas tirdzniecības komisijai par saviem atklājumiem. 12. 
panta A daļas 3. punkts ir pievienots 2004. gada III aktam ar mērķi paplašināt šo direktora 
saistības attiecībā uz apsūdzībām par 81. un/vai 82. panta pārkāpumiem. Līdz ar to jebkurā 
gadījumā, Godīgas tirdzniecības komisijai ir jānosaka, vai pārkāpums ir ticis izdarīts. 
 
33. panta 2. punkts, kas paredz atbildīga Tirdzniecības ministra pilnvaras izstrādāt noteikumus 
attiecībā uz dažiem Konkurences akta jautājumiem, arī ir ticis grozīts, lai paredzētu pilnvaras 
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izstrādāt noteikumus, ar kuriem tiek nodrošināta Regulas 1/2003 piemērošana. Šādi noteikumi, 
jo īpaši, var paredzēt: 

i) Godīgas konkurences biroja pilnvaras veikt kopīgu izmeklēšanu, sadarboties un 
veikt informācijas apmaiņu ar citam Nacionālajām konkurences iestādēm,  
ii) procedūru sadarbībai starp Godīgas tirdzniecības komisiju, Eiropas Komisiju, 
nacionālajām tiesu iestādēm un konkurences iestādēm, 
iii) pilnvaras atcelt vai samazināt piemērojamās soda naudas apmēru karteļu lietu 
izmeklēšanā. 

 
Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pārkāpumu gadījumos 
13. pants tika pilnībā aizstāts ar 2004. gada III aktu, lai nodrošinātu Godīgas konkurences 
biroja direktora pilnvaras pēc paša ieskatiem izsniegt lēmumus par prettiesiskas rīcības 
izbeigšanu un lēmumus par atbilstību, izsniedzot lēmumu, kas paredz spriedumu par 
Konkurences akta 5. panta 1. punkta un/vai 9. panta 1. punkta pārkāpumiem. Akta 5. panta 1. 
punkta un 9. panta 1. punkta nopietnu pārkāpumu gadījumā, kā arī EK Līguma  81. un 82. 
panta pārkāpumu gadījumā vienīgi Godīgas tirdzniecības komisijai ir pilnvaras izsniegt 
lēmumu par prettiesiskas rīcības izbeigšanu un/vai lēmumu par atbilstību. 

• Lēmumu par prettiesiskas darbības izbeigšanu definē kā lēmumu nekavējoties izbeigt 
līdzdalību šāda veida vienošanās, lēmumos, darbībā vai uzvedībā; 

• Lēmums par atbilstību nosaka uzvedības vai strukturālos tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus (proporcionāli izdarītajam pārkāpumam), kas ir vērsti pret attiecīgo 
uzņēmumu vai uzņēmumiem nolūkā nekavējoties un rezultatīvi izbeigt pārkāpumus. 

- Strukturālie tiesiskās aizsardzības līdzekļi var tikt noteikti tikai tad, ja nepastāv 
līdzvērtīgi rezultatīvu uzvedības tiesiskās aizsardzības līdzekļu vai ja jebkādi 
līdzvērtīgi rezultatīvi uzvedības tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecīgajam 
uzņēmuma būtu daudz apgrūtinošāki nekā strukturālie tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi. 

 
Grozījumi, kas atspoguļo EK Līguma  81. panta „Tiešo ietekmi” 
Pirms 2004. gada III akta pieņemšanas, iepriekšējais Konkurences akta 16. panta 1. punkts 
paredzēja, ka ja Godīgas tirdzniecības komisija bija paziņojusi, ka ar kādu vienošanos, 
lēmumu vai darbību tika pārkāpti 5. panta noteikumi, ikviena persona, kura pēc tam, kad šāds 
lēmums tika publicēts, veica kādu darbību saskaņā ar šādu vienošanos, lēmumu vai darbību, ir 
vainojama šā panta pārkāpumā. Jaunais 16. panta 1. punkts pants tagad paredz, ka: 
 

„Ikviena persona, kas ar savu darbību pārkāpj šā Akta 5. un/vai 9. pantu, kā arī 
EK Dibināšanas līguma 81. un/vai 82. pantu, ir vainojama šā akta noteikumu 
pārkāpumā.” 
 

Līdz ar to soda sankcijas (skat. zemāk) tagad var tikt noteiktas par pārkāpumiem, kas ir 
izdarīti pat pirms tika pieņemts attiecīgais Godīgas konkurences biroja vai Godīgas 
tirdzniecības komisijas attiecīgais lēmums, kas paredz spriedumu par pārkāpumu, un 
neskatoties uz to, ka pārkāpuma izdarīšana jau var būt izbeigta šā lēmuma rezultātā. 
 
Informācijas apmaiņa 
33. panta 2. punkts, kas paredz atbildīgā Tirdzniecības ministra pilnvaras izstrādāt noteikumus 
attiecībā uz dažiem Konkurences akta jautājumiem, tika grozīts, lai, cita starpā, nodrošinātu 
„Godīgas konkurences biroja pilnvaras veikt kopīgu izmeklēšanu, sadarboties un veikt 
informācijas apmaiņu ar citām Nacionālajām konkurences iestādēm”, kā arī „procedūru 
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sadarbībai starp Godīgas tirdzniecības komisiju, Eiropas Komisiju, nacionālajām tiesu 
iestādēm un konkurences iestādēm”. 

 
Sankcijas 
Konkurences akts paredz soda naudas sankcijas par noteikumu pārkāpumiem kopš tā stāšanās 
spēkā 1995. gadā. Šādas soda naudas ir nebūtiskas pēc rakstura un Akta 5. un/vai 9. panta 
pārkāpumu gadījumos veido soda naudu no 1 līdz 10% apmērā no tā uzņēmuma apgrozījuma, 
kurš ir atbildīgs par pārkāpuma izdarīšanu, ar noteikumu, ka šādas soda naudas apmērs nebūs 
mazāks par 3 000 Maltas lirām. 
 
Procesuālie noteikumi, kas attiecas uz Godīgas tirdzniecības komisiju 
Konkurences akta grafiks, kurā ir noteikti daži procesuālie noteikumi, kas attiecas uz Godīgas 
tirdzniecības komisiju, arī tika grozīts ar 2004. gada III aktu, atspoguļojot Maltas iestāšanos 
ES. 
 
Grafika 8. punkta c) apakšpunkta noteikums attiecas uz Eiropas Komisijas iespējām, kas visos 
gadījumos ir saistītas ar EK Līguma 81. un/vai 82. pantu piemērošanu, panākt vienošanos ar 
Godīgas tirdzniecības komisiju par strīda izšķiršanas veidu jebkurā jautājumā, kā arī iesniegt 
jebkādus dokumentus vai citus pierādījumus, kas var būt nozīmīgi šajā lietā. Bez tam, 13. 
noteikuma redakcija ir tikusi grozīta, lai noskaidrotu, ka akta interpretācijā Godīgas 
tirdzniecības komisijai ir jādod iespēja griezties pēc palīdzības par Pirmās instances tiesas un 
Eiropas Kopienas Tiesas nolēmumiem, kā arī par būtiskiem Eiropas Komisijas lēmumiem un 
paziņojumiem, ieskaitot ar konkurenci saistītu skaidrojošu informāciju un sekundāros tiesību 
aktus. 
 

Nīderlande 
Eiropas Kopienas konkurences noteikumu piemērošana (Konkurences akta 10. nodaļas 88. 
sadaļa) 
Nīderlandē par konkurences iestādes pārstāvi ir iecelts ģenerāldirektors, kā norādīts Regulā 
1/2003, kurš pilda arī pilnvarotās iestādes funkcijas, kā noteikts Regulā 139/2004, un, kuram 
saskaņā ar noteikumiem, kas izriet no EK Līguma 83. panta, jāpilda esošās pilnvaras piemērot 
EK Līguma  81. pantu un EK Līguma 82. pantu, kā arī saskaņā ar EK Līguma 84. pantu, 
jānosaka pieļaujamā konkurentu vienošanās pakāpe un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošana kopējā tirgū. 

 
Sankcijas / Maksimālā naudas soda palielināšana pusei, kura pārkāpj saistības sadarboties 
(Konkurences akta 69. pants) 
Ģenerāldirektors drīkst noteikt pusei, kura darbojas pretrunā ar Vispārīgo administratīvo 
tiesību akta 5:20(1. sadaļu, attiecībā uz amatpersonām, kā norādīts 50.1. sadaļā, 52.1. sadaļā 
vai 89.g1. sadaļā, naudas soda apmēru, kas nepārsniedz EUR 450 000, vai, ja tas ir saistīts ar 
uzņēmumiem vai uzņēmumu apvienībām un ja šī summa ir lielāka, naudas sodu, kas 
nepārsniedz 1% no uzņēmuma apgrozījuma, vai, attiecīgi, no tā uzņēmuma kopējā 
apgrozījuma, kas ietver uzņēmumu apvienību, iepriekšējā finanšu gadā pirms lēmuma 
pieņemšanas. 

 
Citi jautājumi 
Paziņojumu sistēmas atcelšana par vienošanās gadījumiem (Konkurences akta 17. pants) un 
tiesisko izņēmumu sistēmas ieviešana (Konkurences akta 6. panta 3. punkts). 
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Austrija 
2004. gadā tika sastādīts likuma projekts ar mērķi ieviest grozījumus Konkurences aktā un 
pieņemt jaunu Karteļu aktu; izvērtēšanas procedūras uzsākšana (publiskā konsultācija) tika 
plānota 2005. gada ziemā. 
 
Pēc pēdējās reformas, kurai pamatā bija institucionāls raksturs, materiālais Austrijas 
konkurences tiesības pašreiz ir ciešāk jāsaskaņo ar Kopienas tiesībām. Tiesisko izņēmumu 
sistēmas ieviešana un noteikumi, kas ir izstrādāti stingri balstoties uz EK Līguma 81. un 82. 
pantu ir reformas uzmanības centrā; īpaši ar likumu nosakot iespēju piešķirt juridisku galvenā 
liecinieka statusu, būtu vēl vairāk jāuzlabo tiesību aktu ieviešanas efektivitāte.  
 

Polija 
Polijā konkurences noteikumu ievērošana ir paredzēta ar 2000. gada 15. decembra 
konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības aktu („konkurences un patērētāju aizsardzības 
akts”) Konkurences un patērētāju aizsardzības akta 5. pants4 paredz konkurenci ierobežojošu 
vienošanās aizliegumu, turpretī 8. pants aizliedz ļaunprātīgu dominējoša stāvokļa izmantošanu 
tirgū. 
 
5. pantā ietvertais aizliegums nav piemērojams, ja vienojošos pušu kopējā tirgus daļa 
nepārsniedz 5% horizontāla un 10% vertikāla tipa vienošanās darījumos gadījumā, ja 
pārkāpums neietver fiksētu cenu noteikšanu, ražošanas kontroli vai ierobežošanu, tirgus sadali 
vai fiksētu valsts iepirkuma procedūras piedāvājumu nosacījumus. 
 
Ministru padome var izsniegt grupālā atbrīvojuma noteikumus, pamatojoties uz 7. pantu. 
Pašlaik spēkā ir 5 šādi noteikumu veidi. Polijā nekad nav bijusi spēkā paziņojumu sistēma par 
atsevišķiem atbrīvojumiem. 
 
Saskaņā ar Polijas konkurences tiesību aktiem pretmonopola iestādes tiesības ir uzticētas 
OCCP („Office for Competition and Consumer Protection” – „Konkurences un patērētāju 
tiesību aizsardzības birojs”) prezidentam. Skaidrojošie un pretmonopolu procesus drīkst 
uzsākt Biroja prezidents pamatojoties uz sūdzību vai ex officio. OCCP prezidentam ir arī 
tiesības izsniegt rīkojumus par pārbaudes veikšanu. 
 
Polijas konkurences iestādes izmeklēšanas pilnvaras 
Biroja prezidents drīkst pieprasīt uzņēmumiem vai to asociācijām nodrošināt visu tam 
nepieciešamo informāciju. Pilnvarots OCCP darbinieks vai Tirdzniecības pārbaude 
(„inspektors”) drīkst: 
• iekļūt telpās, ēkās, kabinetos vai citos objektos un transporta līdzekļos, kas pieder 

kontrolējamajam uzņēmējam un pieprasīt sniegt dokumentus, kas ir saistīti ar pārbaudes 
subjektu, kā arī izdarīt piezīmes; 

• pieprasīt kontrolējamo uzņēmēju sniegt mutiskus paskaidrojumus, kas ir būtiski attiecībā 
pret pārbaudes subjektu; 

• pārmeklēt telpas saskaņā ar konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības tiesas izdotu 
orderi, kas ir izsniegts pēc Biroja prezidenta pieprasījuma. Pārmeklēšanu drīkst veikt 
inspektors vai policija (pēc Biroja prezidenta rīkojuma); 

• izņemt dokumentus, kas var kalpot kā pierādījums lietā. 
                                                 
4  Ja nav norādīts citādi, visi panti, kas tiek citēti attiecībā uz Poliju, ir attiecīgā konkurences un patērētāju 
tiesību aizsardzības akta panti. 
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Biroja prezidents drīkst arī izsaukt un noklausīties lieciniekus, un noturēt tiesas sēdes, uz 
kurām tam ir pilnvaras izsaukt puses un lieciniekus, kā arī lūgt eksperta viedokli. 
 
Ja izmeklēšanas gaitā uzņēmuma sniegtā informācija ir nepatiesa, maldinoša vai ja 
izmeklēšanas gaitā uzņēmums atsakās iesniegt iestādes pieprasīto informāciju, vai atsakās 
sadarboties ar iestāžu pārbaudes laikā, Biroja prezidents drīkst noteikt attiecīgajam 
uzņēmumam naudas sodu apmērā līdz EUR 50 000 000. 
 
Biroja prezidenta izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju drīkst izmantot tikai citos 
konkurences iestādes ierosinātos tiesas procesos vai kriminālprāvās. 
 
Ja pretmonopola izmeklēšanā apstiprinās pret konkurenci vērstas darbības esamība, OCCP 
prezidents pieņem lēmumu, kas aizliedz attiecīgo vienošanos vai darbību un nosaka sankcijas 
uzņēmējiem, kas ir līdzdalīgi pārkāpumā (var tikt noteikts naudas sods apmērā līdz 10% no 
iepriekšējā gada apgrozījuma). Polijas konkurences tiesību akti nosaka, ka prezidenta 
izsniegtos pretmonopolu lēmumus drīkst pārsūdzēt Konkurences un patērētāju tiesību 
aizsardzības tiesā. 
 
2000. gada aktā paredzētie uzņēmumu apvienošanās kontroles noteikumi ir ļoti cieši saskaņoti 
ar EK Apvienošanās regulu. Gadījumos, kuros uzņēmumu apvienošanā līdzdarbojošos pušu 
apgrozījums pārsniedz EUR 50 000 000, tiem ir pienākums par to ziņot pirms apvienošana ir 
notikusi (12. pants). 13. pants sniedz uzskaitījumu atbrīvojuma gadījumiem no pienākuma 
paziņot par apvienošanu. Polijas noteikumos par koncentrēšanās kontroli ir piemērojama 
kontrole par būtiska efektīvas konkurences šķēršļa radīšanu. Bez tam, Polijas konkurences 
tiesību akti nodrošina pamatu OCCP prezidenta izsniegtam nosacītam akceptam, ja rodas tāda 
nepieciešamība. 
 
Īss galveno notikumu apraksts tiesību aktu attīstības jomā 
2004. gada 1. maijā stājās spēkā akts, ar kuru tika grozīts konkurences un patērētāju tiesību 
aizsardzības akts. Augstāk minēto grozījumu mērķis bija harmonizēt Polijas konkurences 
politikas noteikumus ar ES noteikumiem, jo īpaši, ar nesen pieņemto Regulu 1/2003 un 
Regulu 139/2004. Ar attiecīgajiem grozījumiem tika noteikts, ka Konkurences un patērētāju 
tiesību aizsardzības biroja prezidents tiek nozīmēts pārstāvēt konkurences iestāžu EK Līguma 
81. un 82. panta piemērošanai. Polijas tiesu sistēmā tika ieviesti jauni ES tiesiskajā sistēmā 
eksistējoši pasākumi tādi kā pagaidu pasākumi, saistības, iecietības programma. 
 
Lai panāktu pilnīgu Polijas konkurences noteikumu saskaņu ar Regulu 1/2003, tika 
modernizēti procesuālie noteikumi, kas attiecas uz sūdzību noraidīšanu, tiesu darbības 
apturēšanu un tiesu darbības izbeigšanu. Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības aktā 
tika iekļauti jauni noteikumi par informācijas apmaiņu, pārbaudi un kratīšanu. 
 
Dominances kontrole tika aizstāta ar kontroli par būtiska efektīvas konkurences šķēršļa 
radīšanu – saskaņā ar 17. pantu Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības biroja 
prezidents apstiprina koncentrēšanos, ja tās rezultātā netiek ierobežota konkurence tirgū, jo 
īpaši, radot vai nostiprinot dominējošu stāvokli tirgū. Pēc ES un OECD (Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizācija) iestāžu ieteikumiem un komentāriem, 13. panta 2. 
punkts tika izņemts no Polijas konkurences tiesību aktiem. Tas noteica, ka uzņēmumam nav 
pienākums paziņot par apvienošanas gadījumu, ja pušu kopīgā tirgus daļa nepārsniedza 20%. 
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Vēl viens noteikums, kas tika izņemts no akta, bija 94. panta 4. punkts, kas nozīmē, ka 2004. 
gada maijā Polijas tiesību akti neparedzēja iespēju ex post paziņot par apvienošanas gadījumu. 
 
Attiecībā uz tiesu prāvām konkurences lietās: 
• stājoties spēkā civillietu kodeksa grozījumiem 2004. gada 18. augustā, tika ieviesta 

papildu instance konkurences lietu izskatīšanai – Konkurences un patērētāju tiesību 
aizsardzības tiesas lēmumus tagad drīkst pārsūdzēt Apelāciju tiesā (iepriekš puses tikai 
drīkstēja nodot kasācijas sūdzību Augtākajai tiesai par Konkurences un patērētāju tiesību 
aizsardzības tiesas lēmumiem), 

• pēc civillietu kodeksa grozījumiem, kas tiek piemēroti kopš 2004. gada 1. maija, Polijas 
tiesu sistēmā konkurences lietās ir paredzēta amicus curiae procedūra. 

 
Nozīmētās konkurences iestādes 
Kopš 2004. gada 1. maija Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības biroja prezidentam 
ir uzticētas tiesības īstenot EK Līguma 81. un 82. pantu. Polijas konkurences tiesību aktu 24. 
panta 1. punkta a) apakšpunkts sniedz pamatu šādai nozīmēšanai. 
 
Iecietības programma 
Polijas konkurences akta grozījumos (103. panta a) un b) punkts) tika iekļauti jauni noteikumi 
par iecietīgu izturēšanos pret uzņēmumu, kurš ir pretimnākošs informācijas sniegšanā par 
karteļu darbību. Uzņēmumam, kas ir karteļa līdzdalībnieks un ir pirmais, kas iesniedz 
konkurences iestādei pietiekamu informāciju karteļa lietas ierosināšanai vai pierādījumus, kas 
ļauj pieņemt lēmumu par karteļa pastāvēšanu, var tikt piešķirta pilna imunitāte pret naudas 
sodu noteikšanu – ar noteikumu, ka tas atbilst dažiem nosacījumiem (sadarbība izmeklēšanas 
laikā, nekavējoša līdzdalības izbeigšana karteļa darbībā, pretendents nedrīkst būt karteļa 
iniciators vai uzsācējs, pretendenta iesniegtā informācija vai pierādījumi vēl nav iestādes 
rīcībā). Polijas iecietības programmas ietvaros ir iespējama naudas soda samazināšana tiem 
karteļa līdzdalības uzņēmumiem, kuri sniedz OCCP prezidentam pierādījumus par karteļa 
esamību, bet kuri neatbilst visiem pilnas imunitātes iegūšanai nepieciešamajiem 
nosacījumiem. Noteikumi par lietām, kurās ir iesniegumi par iecietības izrādīšanu, ir sniegti 
Ministru padomes 2004. gada 18. maija Regulā, kas stājās spēkā 2004. gada 22. jūnijā. 
 
Pārbaudes 
Saskaņā ar Regulas 1/2003 22. pantu Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības biroja 
prezidents drīkst pilnvarot valsts konkurences iestādes darbinieka līdzdalību pārbaudes 
veikšanā. 
 
Ar Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības akta 61. panta a) punktu 2004. gada 1. 
maijā tika noteikts, ka Polijas konkurences iestāde, pamatojoties uz Regulu 1/2003 vai Regulu 
139/2004, drīkst, neuzsākot atsevišķu izmeklēšanu, veikt pārbaudi, ieskaitot kratīšanu, ja 
uzņēmums pretojas Komisijas vai nacionālās konkurences iestādes veiktai pārbaudei. Tā 
drīkst arī veikt pārbaudi, neierosinot atsevišķu lietu, kad tiek piemērots Regulas 1/2003 22. 
pants vai Regulas 139/2004 12. pants. 
 
No jauna pieņemtais konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības akta 58.panta 1. punkta a) 
apakšpunkts nosaka, ka steidzamos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par nopietna 
pārkāpuma rašanos, tiesas orderis pārbaudes veikšanai var tikt izsniegts pirms Polijas 
konkurences iestāde lietu formāli ierosina. 
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Iemesls noteikumu pieņemšanai par pārbaudes un kratīšanas veikšanu atkārtoti bija sniegt 
Polijas konkurences iestādei efektīvākus līdzekļus faktu meklēšanas procesā – tieši tādēļ tika 
paplašināts to dokumentu un ar uzņēmējdarbību nesaistīto telpu katalogs, kas ir kratīšanas 
objekti. 
 
Amicus curiae 
Polijas konkurences tiesību aktu 2004. gada grozījumi ieviesa amicus curiae procedūru 
Polijas tiesu sistēmā. Civillietu kodeksa 479. panta 6. punkta a) apakšpunkts ļauj 
kompetentām konkurences iestādēm iesniegt rakstiskus vai mutiskus novērojumus par 
jautājumiem, kas ir saistīti ar EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanu. 
 
Informācijas apmaiņa 
Lai harmonizētu Polijas tiesību aktus ar Regulā 1/2003 iekļautajiem noteikumiem par 
informācijas apmaiņu, tika grozīts 65. pants, papildinot ar 3. punktu, saskaņā ar kuru tiesu 
prāvās tiek atļauts izmantot (pamatojoties uz Regulu 1/2003) Konkurences un patērētāju 
tiesību aizsardzības biroja prezidenta iegūto informāciju. Pamatojoties uz Regulas 1/2003 12. 
pantu OCCP saņemto informāciju drīkst prāvās izmantot tikai saistībā ar apstākļiem, kādos tā 
tika nosūtīta, ieskaitot saistības nenoteikt sankcijas. 
 
Piekļuve lietas materiāliem 
Kopš 2004. gada maija piekļuves tiesību ierobežojumi lietas materiāliem var tikt attaisnota; ne 
tikai tādēļ, ka pastāv komercnoslēpumu vai citu tiesiski aizsargāto noslēpumu atklāšanas 
risks, bet arī tādēļ, ka ir nepieciešams aizsargāt sabiedrības intereses, kas izriet no 
konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības akta grozījumu 62. panta. Šis ierobežojums var 
tikt piemērots ikvienam un ne tikai lietā iesaistītajām pusēm. 
 
Jauni procesuālie noteikumi 
Izmeklēšana konkurences lietā ir jāizbeidz 5 mēnešu laikā no tās uzsākšanas datuma (iepriekš 
tie bija 4 mēneši). Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības biroja prezidents izbeidz 
tiesvedību vai noraida sūdzību, ja ar attiecīgo lietu nodarbojas Eiropas Komisija. Ja citas 
dalībvalsts konkurences iestāde nodarbojas ar attiecīgo lietu, Biroja prezidents drīkst pārtraukt 
vai apturēt tiesvedību, vai noraidīt sūdzību. 
 
Sankcijas 
Noteikums, kas paredzēja, ka uzņēmumiem, kuri pārkāpj konkurences noteikumus Polijā, 
noteiktais naudas sods nedrīkst pārsniegt EUR 5 000 000, ir izņemts ar augstāk minētajiem 
grozījumiem. 2004. gada 1. maijā sankcijas par substantīvo konkurences noteikumu 
pārkāpumiem tika aprēķināts ņemot vērā tikai uzņēmuma iepriekšējā darbības gada 
apgrozījumu (naudas sods nedrīkst pārsniegt 10% no apgrozījuma). Tas nozīmē, ka 
uzņēmējam noteiktais naudas sods nedrīkst būt lielāks kā iepriekšējā Polijas konkurences 
tiesību aktu versijā noteiktie griesti EUR 5 000 000. 
 

Portugāle 
Tiesību aktu attīstības jomā 2004. gadā nekādi notikumi/izmaiņas Portugāles konkurences 
noteikumos netika ieviesti. 
 

Slovēnija 
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Jaunajai EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanas sistēmai Eiropas Savienībā bija 
nepieciešama zināma adaptācija nacionālajā līmenī Slovēnijā, kas galvenokārt attiecās uz 
procesuāliem jautājumiem. 2004. gadā bija nepieciešami grozījumi PRCA5 saistībā ar Regulu 
1/2003. Vienošanās paziņojumu sistēma tika atcelta un tika ieviesta tiesisko izņēmumu 
sistēma. Saskaņā ar nesenajiem grozījumiem, Konkurences aizsardzības birojs tika nozīmēts 
kā kompetentā iestāde EK Līguma 81. un 82. panta piemērošanai. Bez tam, tika ieviesti daži 
jauni lēmumu veidi, ieskaitot apņemšanās lēmumus.  

 

Slovākija 
Slovākijas Republikas Pretmonopola birojs sagatavoja Akta Nr. 136/2001 grozījumus Coll. 
par Konkurences aizsardzību – Akts Nr. 204/2004, kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā, 
ieviešot šādas izmaiņas: 
 
Iecietības programma 
Akta grozījumi paplašināja iecietības programmas izmantošanas iespējas, divos savstarpēji 
neatkarīgos Akta noteikumos izšķirot starp divām dažādām situācijām – nenosakot naudas 
sodu un nosakot par 50% pazeminātu naudas soda apmēru. Tika noteikti nosacījumi attiecīga 
noteikuma īstenošanai. Lai piemērotu naudas soda apmēra samazināšanu par 50%, kas ir 
noteikts horizontālas vienošanās līdzdalības uzņēmumam, ierobežojot konkurenci, ir tikai 
nepieciešami divi nosacījumi: 

a) uzņēmums pēc paša iniciatīvas nodrošina nozīmīgus pierādījumus, kas apvienojot ar 
Biroja rīcībā jau esošo informāciju un dokumentiem sniedz Birojam iespēju pierādīt 
aizlieguma pārkāpumu saskaņā ar 4. pantu vai ar īpašiem tiesību aktiem; 
b) uzņēmums pārtrauc konkurenci ierobežojošas vienošanās līdzdalību vēlākais brīdī, kad 
tas sniedz pierādījumus saskaņā ar (a). 
 

Birojs paredz, ka izmaiņas vienkāršos praktisko iecietības programmas īstenošanu  
 
Pārbaudes 
Pamatojoties uz Regulu 1/2003, grozījumi ieviesa iespēju veikt pārbaudi privātās 
uzņēmumiem piederošās telpās; gan Birojam, gan Komisijai, pamatojoties uz tiesas akceptu. 
Birojam ir jaunas tiesības iesniegt tiesā projektu pārbaudes veikšanas akcepta izsniegšanai. 
Veicot pārbaudi, Biroja darbinieku tiesības tiek paplašinātas: 

a) apzīmogojot informāciju vai dokumentus, vai zināmā laika periodā aizzīmogojot ēkas 
un telpas, kurās tiek veikta pārbaude, un apmērā, kādā tas ir nepieciešams Birojam 
izmeklēšanas veikšanai; 
b) izsniegt promnešanai informāciju un dokumentus laika periodā, kas nepieciešams, lai 
nokopētu vai iegūtu piekļuvi informācijai – ja Birojs nespēj, galvenokārt tehnisku iemeslu 
dēļ iegūt piekļuvi informācijai vai nokopēt dokumentus pārbaudes veikšanas laikā. 
Birojam tas ir protokola veidā jāreģistrē. 

 
Pēc neveiksmīga iekļūšanas pieprasījuma Biroja darbiniekiem ir tiesības iekļūt visās ēkās, 
telpās un transporta līdzekļos, pielietojot spēku. Pārbaudes laikā Biroja darbiniekiem ir 
tiesības pēc neveiksmīga informācijas un dokumentu pieprasīšanas mēģinājuma, pārmeklēt 
ēkas, telpas vai transporta līdzekļus, un, pielietojot spēku, piekļūt informācijai un 
dokumentiem, salaužot pretestību vai pārvarot radītos šķēršļus. Birojs ir tiesīgs pieaicināt citas 
personas, lai nodrošinātu šķēršļu pārvarēšanu. Birojam tas ir protokola veidā jāreģistrē. 

                                                 
5  Konkurences ierobežojumu novēršanas akts (RS Oficiālais Vēstnesis, Nr. 56/1999 un 37/2004). 
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Amicus curiae 
Arī Civiltiesas noteikumi tika grozīti ar Aktu Nr. 204/2004, saskaņā ar ko Komisija un Birojs 
drīkst iesniegt rakstiskus paziņojumus par tiesiskiem faktiem, kas ir tieši saistīti ar tās 
tiesvedības priekšmetu, kurā tiesa paredz īstenot speciālos noteikumus. Tiesa drīkst ņemt vērā 
Komisijas vai Biroja prasību par mutiska paziņojuma sniegšanu. 
 
Attiecīgā paziņojuma sagatavošanas nolūkā tiesai ir pienākums ļaut Komisijai un Birojam 
iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to izrakstus un kopijas. Pamatojoties uz Komisijas 
un Biroja prasību, tiesai ir arī pienākums izgatavot jebkādu ar tiesvedības priekšmetu saistītu 
dokumentu kopijas, kas ir nepieciešamas attiecīgā paziņojuma sagatavošanai. 
 
Informācijas apmaiņa 
Tā kā pienākums informēt Komisiju vai Eiropas Kopienu Tiesu tiešā veidā izriet no 
Dibināšanas līguma un Regulas 1/2003, netika iekļauti nekādi ar informācijas apmaiņu saistīti 
noteikumi. 
 
Nozīmētās konkurences iestādes 
Konkurences aizsardzības akta grozījumi ieviesa vairākas nozīmīgas izmaiņas šajā jomā. 
 
Akta 22. panta 1. punkta b) apakšpunkts nodrošina Birojam vispārējas tiesības pieņemt 
lēmumu, ka uzņēmuma uzvedība vai darbība tiek aizliegta saskaņā ar Konkurences 
aizsardzības aktu (nacionālie tiesību akti) vai saskaņā ar speciāliem tiesību aktiem (EK 
Līguma 81. un 82. pants); tas lemj par pienākuma noteikšanu atturēties no šādas uzvedības un 
ar tiesiskās aizsardzības līdzekļiem izlabot attiecīgo situāciju. Tas nozīmē, ka Birojs ir tiesīgs 
veikt tiesvedību Eiropas Konkurences tiesību aktu pārkāpumu gadījumā. 
 
Tanī pat laikā Akta grozījumos tika noteikts, ka gan Konkurences aizsardzības akta 
procesuālie noteikumi, gan noteikumi, kas ļauj noteikt naudas sodus (Akta 22. un 40. pants), 
ir piemērojami arī attiecībā uz Biroja procedūru, ar kuru Birojs saskaņā ar speciālajiem tiesību 
aktiem (Regula 1/2003) izvērtē uzņēmumu darbību un rīcību. 
 
Sankcijas 
Minētais grozījums ieviesa vairākas nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz naudas sodu un to 
apmēra noteikšanu. Galvenokārt, ievērojami tika paplašinātas iespējas sankcionēt uzņēmumu 
par Biroja lēmuma nepildīšanu. Birojs drīkst noteikt naudas sodu uzņēmumam, kas neizpilda 
kādu nosacījumu, uzņēmumam, kas pārkāpj ar Biroja lēmumu noteiktos pienākumus vai 
saistības, uzņēmumam, kas nepilda Biroja lēmumu, vai uzņēmumam, kas pārkāpj aizliegumu 
izmantot no koncentrēšanās izrietošas tiesības un pienākumus, ja Birojs nav piešķīris 
atbrīvojumu, līdz pat 10% apmērā no uzņēmuma apgrozījuma. 
 
Jauna iezīme ir arī iespēja noteikt naudas sodu valsts pārvaldes iestādēm, kuras izpildot valsts 
pārvaldes funkcijas, vietējām pašpārvaldes iestādēm pašpārvaldes funkciju un tām deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju izpildes laikā, un speciālās iestādes tām deleģēto valsts pārvaldes 
funkciju izpildes laikā, sniedz acīmredzamu atbalstu nodrošinot priekšrocības dažiem 
uzņēmumiem vai kā citādi ierobežo konkurenci, līdz pat SKK 2 000 000 (apmēram EUR 
50 000) apmērā. Pirms grozījumu izdarīšanas bija iespējams iestāžu tikai brīdināt vai prasīt 
izlabot situāciju, izmantojot tiesiskās aizsardzības līdzekļus, un informēt augstāk stāvošu 
iestāžu. 
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Birojs drīkst arī noteikt naudas sodu līdz SKK 5 000 000 (apmēram EUR 125 000) 
uzņēmumam vai juridiskai vienībai, kas nepilda pienākumu norādītajā laika periodā Birojam 
iesniegt prasītos dokumentus vai informāciju, vai iesniegt nepatiesus vai nepabeigtus 
dokumentus vai informāciju, vai neļauj tam veikt pārbaudi vai iekļūt tam piederošajās ar 
uzņēmējdarbību saistītajās un nesaistītajās telpās. Izmaiņas iecietības programmā var arī skatīt 
starp sankciju noteikšanas politikas izmaiņām. 

Citi jautājumi 
Saskaņā ar Regulu 1/2003 Birojs drīkst izbeigt tiesvedību dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas vai konkurenci ierobežojošas vienošanās lietā ar lēmumu, kas nosaka 
uzņēmumam prasību izpildīt uzņēmuma Birojam iesniegto apņemšanos iespējamo 
konkurences ierobežojumu samazināšanas nolūkā. Birojs šādu lēmumu drīkst izsniegt uz 
noteiktu laika periodu.  

Birojs arī drīkst mainīt vai reversēt šādu lēmumu pēc paša iniciatīvas, ja:  
a) apstākļi, kas bija izšķiroši lēmuma izsniegšanai, ir ievērojami mainījušies pēc lēmuma 
izsniegšanas; 
b) uzņēmums neizpilda ar Biroja lēmumu neteikto apņemšanos; vai 
c) uzņēmuma sniegtā informācija, kas bija izšķiroša izsniedzot lēmumu, bija nepilnīga vai 
nepatiesa. 

Somija 
Valdības likumprojekts, ar kuru groza Somijas Konkurences ierobežošanas aktu 
(Konkurences akts), 2004. gada 19. februārī tika nodots izskatīšanai parlamentā. Grozītais 
Konkurences akts stājās spēkā no 2004. gada 1. maija. Konkurences akta izmaiņas lielā mērā 
izriet no EK konkurences noteikumu ieviešanas sistēmas. Saskaņošana galvenokārt ietekmē to 
konkurences ierobežojumu izvērtēšanu, kas ir saistīti ar sagādes un piegādes līgumiem. 
Saskaņošana paredz arī Somijas konkurences tiesību aktu aizlieguma principa piemērošanas 
apjoma paplašināšanu.  
 
Konkurences aktā tagad ir ietverti noteikumi, kas attiecas uz EK Līguma 81. un 82. pantu. 
Līdzīgi kā EK Līguma 81(1. pantā, jaunais 4. pants aizliedz uz vienošanos balstītus 
konkurences ierobežojumus. Līdzīgi kā EK Līguma 82. pantā, 6. pants aizliedz dominējoša 
stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. 4. pants attiecas gan uz horizontālu vienošanos starp 
konkurentiem, gan vertikālu vienošanos, kas ir saistīta ar sagādes un izplatīšanas līgumiem. 
Bez tam, 4. pants aizvieto iepriekšējo pantu pa tālākpārdošanas cenu uzturēšanas aizliegšanu 
(„retail price maintenance” – „RPM”) un 9. pantu, kas iepriekš tika piemērots sagādes un 
izplatīšanas līgumu gadījumos. Neskatoties uz RPM aizliegumu, konkurences ierobežošana 
attiecībā uz sagādes un izplatīšanas līgumiem tika atļauta, ja tai nebija kaitnieciskas ietekmes 
uz konkurenci. Tagad uz visiem konkurences ierobežojumiem, kas ir saistīti ar izplatīšanas 
kanāliem, attiecas 4. panta aizlieguma princips, bet Konkurences akta 5. pants ietver tiesisko 
izņēmumu atbilstoši EK Līguma 81(3) pantam. Reformas ietvaros nacionālie atbrīvojumi un 
aizliegumu sistēma tika atcelta un tika ieviestas izmaiņas tiesību aktos ietvertā atbrīvojumu 
noteikuma piemērošanai tiešā veidā. Kopš Konkurences akts tiek piemērots saskaņoti ar ES 
konkurences noteikumiem, Komisijas de minimis paziņojums, kā arī Komisijas grupālā 
atbrīvojuma noteikumi un ar to saistītie paziņojumi tiek vērtēti kā interpretācijai paredzēti 
norādījumi. 
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Reformas kontekstā, tika pārskatīti arī noteikumi par pārkāpumu naudas sodiem un tika 
ieviesta sistēma neaplikšanai ar naudas sodiem karteļu lietās. Pirmajam uzņēmumam, kas 
atklāj karteļa esamību, saskaņā ar 9. pantu tiek piešķirta imunitāte no jebkādiem naudas 
sodiem, ja šis uzņēmums: 1. Somijas Konkurences iestādei („Finnish Competition Authority” 
– „FCA” piegādā informāciju par konkurences ierobežojumiem, kas dod tai iespēju iejaukties 
šādā ierobežošanā, 2. piegādā attiecīgo informāciju pirms FCA to nav ieguvis no kāda cita, 3) 
piegādā FCA visu informāciju un dokumentus, kādi ir tā rīcībā, 4) sadarbojas ar FCA visā 
konkurences ierobežošanas gadījuma izmeklēšanas laikā un 5. ir izbeidzis vai izbeidz savu 
līdzdalību konkurences ierobežošanā uzreiz pēc informācijas iesniegšanas. Ja šie nosacījumi 
tiek izpildīti, FCA neierosina Tirgus tiesai noteikt konkurences pārkāpumu naudas sodu 
attiecīgajam uzņēmumam. Pirmais karteļa dalībnieks saņem imunitāti no naudas soda 
noteikšanas. Tikai vienam karteļa dalībniekam var tikt piešķirta imunitāte. Pārējiem karteļa 
dalībniekiem noteikto naudas sodu apmērs arī var tikt samazināts saskaņā ar 8. pantu, ja tie 
sniedz FCA ievērojamu atbalstu karteļa lietas izmeklēšanā. Saskaņā ar 8. pantu, naudas soda 
apmēra samazināšana vai neaplikšanas ar naudas sodu ir iespējama attiecībā uz visiem 
konkurences ierobežošanas veidiem. Maksimālais soda naudas apmērs nedrīkst pārsniegt 10 
procentus no attiecīgā uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības iepriekšējā gada kopējā 
apgrozījuma. 
 
Nozīmētās nacionālās konkurences iestādes ir FCA un Tirgus tiesa. Konkurences iestāžu 
pilnvaras reformas gaitā tika pārskatītas. Lēmumu par aizliegtas darbības pārtraukšanu tagad 
pieņems FCA un nevis Tirgus tiesa. FCA lēmumi ir apelācijas kārtībā pārsūdzami Tirgus 
tiesā, un tiesa ir kompetenta noteikt naudas sodu par konkurences noteikumu pārkāpumiem. 
Tirgus tiesas lēmumus drīkst pārsūdzēt Augstākajā administratīvajā tiesā. Komisijas lēmumu 
akceptu, ar kuriem tiek uzdots veikt ar uzņēmējdarbību nesaistītu telpu pārbaudi, drīkst 
piešķirt Tirgus tiesa. FCA pieder nepieciešamās pilnvaras nodrošināt atbalstu Komisijai. 
 

Zviedrija 
Zviedrijas tiesību aktu pielāgošana Regulai 1/2003 tika veikta 2004. gada 1. jūlijā. Galvenās 
izmaiņas Zviedrijas Konkurences aktā, kas ir saistītas ar Regulu 1/2003, ir uzskaitītas zemāk. 
 
Lai izpildītu pienākumu informēt tiesas, ir pieņemta Regula, kurā ir noteikts: „Ja vispārējā 
tiesa vai Tirgus tiesa pieņem lēmumu vai sniedz galīgo spriedumu par EK Līguma 81. vai 82. 
panta piemērošanu, lēmuma vai sprieduma kopija tanī pašā dienā ir jānosūta Konkurences 
iestādei.” 
 
Zviedrijas Konkurences aktā arī tika izdarītas izmaiņas, lai pielāgotu nacionālo noteikumu 
piemērošanu jaunajai EK piemērošanas sistēmai. Uzņēmumi vairs nevar saņemt aizliegumu 
vai atbrīvojumu no Zviedrijas Konkurences iestādes attiecībā uz starp tām noslēgtu 
vienošanos un darbību. Iespēja saņemt atsevišķus atbrīvojumus no Konkurences iestādes ir 
aizvietota ar uzņēmumu savstarpējas pret konkurenci vērstas sadarbības aizlieguma „tiesisku 
izņēmumu”, ar noteikumu, ka tas atbilst attiecīgajiem nosacījumiem. Aizliegums, kas saskaņā 
ar nacionālajiem tiesību aktiem ticis piešķirts līdz 2004. gada 1. jūlijam, joprojām ir 
piemērojams. Lēmums par atbrīvojumu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, ko ir 
izsniegusi Konkurences iestāde līdz 2004. gada 1. jūlijam, tiek piemērots līdz lēmumā 
noteiktajam datumam. Nacionālo grupālo izņēmumu sistēma tiks saglabāta līdz turpmākam 
paziņojumam. 
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Konkurences iestādes 
Valdība nosaka, kuras tiesas un citas iestādes ir konkurences iestādes saskaņā ar Regulu 
1/2003, ja tas nav noteikts šajā aktā (Konkurences akta 5. pants). 
 
Pienākums nodrošināt informāciju un izmeklēšanu saskaņā ar Konkurences akta 45(1. pantu 
Zviedrijas Konkurences akta 45(1. pantā noteiktās saistības ir paplašinātas piemērojot tās arī 
situācijām, kurās Zviedrijas Konkurences iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienībā pēc citas 
dalībvalsts konkurences iestādes lūguma (Konkurences akta 45(2. pants). 
 
Iesniegums par pārbaudes veikšanu 
Pēc Zviedrijas Konkurences iestādes iesnieguma, Stokholmas Pilsētas tiesa var izlemt, ka 
iestāde drīkst veikt pārbaudi uzņēmuma telpās, lai noteiktu, vai ir pārkāpti kādi no 6. vai 19. 
pantā, vai EK Līguma 81. vai 82. pantā ietvertajiem aizliegumiem (Konkurences akta 47(1. 
pants). Pirmais punkts attiecas arī uz iesniegumu, ko Zviedrijas Konkurences iestāde izstrādā 
pēc citas dalībvalsts lūguma Eiropas Savienībā (Konkurences akta 47(2. pants). 
 
Iepriekšēja atļaujas piešķiršana 
Jautājumus par iepriekšēju atļaujas saņemšanu saskaņā ar Regulas 1/2003 21(3) pantu izskata 
Stokholmas Pilsētas tiesa pēc Zviedrijas Konkurences iestādes pieprasījuma (Konkurences 
akta 53. pants). 
 
Regulas 1/2003 15. panta piemērošana 
Eiropas Komisijas vai Zviedrijas Konkurences iestādes iesniegtos novērojumus, piemērojot 
Regulas 1/2003 15. pantu, tiesa var ņemt vērā bez attiecīgās puses lūguma. Pusēm ir jāsniedz 
iespēja par tiem iesniegt komentārus (Konkurences akta 70. pants). 

 

Apvienotā Karaliste 
Konkurences aktā 2004. gadā 1998. gada tika ieviestas svarīgas izmaiņas, lai sniegtu Godīgas 
tirdzniecības birojam („Office for Fair Trading” – „OFT”) un citām Apvienotās Karalistes 
valsts konkurences iestādes 6 (turpmāk tekstā termins „OFT” tiek izmantots iekļaujot visas 
Apvienotās Karalistes valsts konkurences iestādes saistībā ar attiecīgajām to pārstāvētajām 
nozarēm) nepieciešamās pilnvaras, lai efektīvi darbotos postmodernizācijas laikmetā, kā arī, 
lai pienācīgi saskaņotu iekšzemes konkurences tiesību aktus ar postmodernizācijas ES režīmu.  
 
Šīs izmaiņas ietver 1998. gada Konkurences akta paziņošanas noteikumu atcelšanu, kuri 
spēkā esot, ļāva uzņēmumiem iesniegt pieteikumus lēmumu saņemšanai par to, vai I nodaļas 
aizliegums (izstrādāts balstoties uz 81. pantu) vai II nodaļas aizliegums (izstrādāts balstoties 
uz 82. pantu) ir ticis pārkāpts. 
 
1998. gada Konkurences akta daļas, kas ir saistītas ar OFT izmeklēšanas pilnvarām tika 
grozītas, lai dotu iespēju šīs pilnvaras izmantot izmeklēšanā saskaņā ar 81. pantu/82. pantu. 
1998. gada Konkurences akts ir papildināts ar jauniem noteikumiem, kas sniedz iespēju OFT 
iesniegt pieteikumu ordera izsniegšanai Eiropas Komisijas vārdā veikt izmeklēšanu saskaņā ar 
21(3) pantu, kā arī ļaut OFT veikt izmeklēšanu Eiropas Komisijas vārdā pēc 22(2. panta vai 
veikt izmeklēšanu citu valsts konkurences iestāžu vārdā saskaņā ar 22(1. pantu. Apvienotās 
Karalistes valsts konkurences iestādes var arī noteikt virzienus un finanšu sodus par 81. un 82. 
                                                 
6  T.i., Komunikāciju birojam, Gāzes un elektrības tirgus valdei, Ziemeļīrijas Enerģētikas sektora regulatoram, Ūdens apgādes pakalpojumu ģenerāldirektoram, 

Dzelzceļa regulatora birojam un Civilās aviācijas valdei. Visiem šie regulatoriem ir pilnvaras, kopā ar OFT, piemērot 1998. gada Konkurences aktu un 81. un 82. pantu 

attiecīgajās to regulētajās nozarēs. 
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panta pārkāpumiem. Lēmumi par 81. panta vai 82. panta pārkāpumiem var tikt pārsūdzēti 
Konkurences apelācijas tribunālā, papildu lēmumiem par I nodaļas vai II nodaļas 
pārkāpumiem. 
 
Grozīts tika arī 1998. gada Konkurences akts, lai ļautu OFT veikt saistošu apņemšanos gan I 
nodaļas/II nodaļas, gan 81. panta/82. panta lietās.  
 
Korekcijas ir veiktas arī attiecībā uz maksimālo naudas soda apmēru, ko drīkst noteikt par I 
nodaļas/II nodaļas aizliegumu vai 81. panta/82. panta pārkāpumiem. Iepriekš maksimālais 
naudas soda apmērs, ko drīkstēja noteikt bija 10% no uzņēmuma apgrozījuma AK ne vairāk 
kā pēdējos trīs darbības gadus pirms pārkāpuma (atkarībā no pārkāpuma izdarīšanas ilguma). 
Maksimālais naudas soda apmērs, kādu tagad var noteikt ir 10% no visā pasaulē gūtā 
apgrozījuma darbības gadā pirms lēmuma par 81. panta/82. panta vai I nodaļas/II nodaļas 
pārkāpumu izdarīšanu.  
 
Apvienotās Karaliste iecietības programma ir paplašināta, lai dotu iespēju OFT attiecīgos 
gadījumos izrādīt iecietību attiecībā uz lietām, kas tiek izskatītas saskaņā ar 81. pantu vai I 
nodaļu. 
 
OFT 2004. gada decembrī publicēja arī 12 vadlīnijas un 2 vadošus likuma skaidrojumu 
dokumentus par to, ko, starp citu, OFT paredz ar I nodaļas un II nodaļas aizliegumiem, un, kā 
AK postmodernizācijas laikmetā darbojas 81. pants un 82. pants.  
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1.2.  Valsts konkurences iestāžu veiktā EK Konkurences noteikumu ieviešana 

Šajā sadaļā aprakstītie lēmumi ir pieņemti 2004. gadā un ir nacionālo konkurences iestāžu 
ieteikti, piemērojot EK LĪGUMA 81. un 82. pantu. 2004. gadā Eiropas Komisija tika 
informēta par 33 saskaņā ar Regulas 1/2003 11(4) pantu paredzamu lēmumu pieņemšanu. Ne 
visi no tiem 2004. gadā sasniedza pieņemta lēmuma statusu un tādējādi par tiem turpmāk 
sniegtajā tekstā netiek ziņots.  

Dānija 
Dānijas Konkurences padome 2004. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu par apsūdzību pret 
„Post Danmark A/S” par ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu bezadresāta sūtījumu 
un vietējo iknedēļas izdevumu izplatīšanas tirgū. Konkurences padome nolēma, ka „Post 
Danmark” ir pārkāpis EK 82. pantu un Dānijas Konkurences akta 11. panta 1. sadaļu 
pielietojot diskriminējošas cenas. 
 
Dānijas Konkurences padome 2004. gada 29. septembrī pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru 
Padome nosprieda, ka „Post Danmark A/S” neveica ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa 
izmantošanu pielietojot iepriekš noteiktas cenas bezadresāta sūtījumu un vietējo iknedēļas 
izdevumu izplatīšanas tirgū. 
 

Vācija 
Ziņojuma periodā Federālais karteļu birojs EK konkurences noteikumus piemēroja šādās 
lietās: 
 
(1) Mazu un vidēju saliekamu betona izstrādājumu ražotāji paziņoja par karteļa izveidošanu 

Vācijas ziemeļrietumu daļā. Izskatot vienošanos, Federālais karteļu birojs nonāca pie 
slēdziena, ka karteļa darbības rezultāti bija paši par sevi jūtami arī kaimiņos Nīderlandē un 
ka līguma noteikumos bija iekļauti nelikumīgi ierobežojumi, kas nav paredzēti EK 
Līguma 81(3) pantā. Tādējādi, kartelis, par kuru tika paziņots, tika aizliegts. Tika iesniegta 
lēmuma apelācijas prasība.  

(2) Pēc paziņojuma par racionalizācijas karteļa darbības termiņa pagarināšanu, kuram 
atbrīvojums tika piešķirts līdz 2005. gada septembrim, Federālais karteļu birojs informēja 
kartelī iesaistītos betona bruģakmens ražotājus par savām bažām par līgumā noteiktās 
cenas un kvotu atbilstību EK Līguma 81. panta noteikumiem. Paziņojums tika attiecīgi 
anulēts.  

(3) „Henkel KgaA” un „US Lord Coroporation” priekšlikums izveidot kopuzņēmumu ar 
ieguldījumu attiecību 50:50 saistvielu un pārklājumu jomā tika atcelts pēc tam, kad tika 
izklāstītas Federālā karteļu biroja bažas par konkurences ierobežošanu. Priekšlikums būtu 
jāaizliedz pamatojoties uz GWB (Vācijas Konkurences ierobežošanas akta) 1. pantu un 
EK Līguma 81. pantu. 

(4) Federālais karteļu birojs izskatīja „Acrylwanne e.V.” - no sanitāra akrila izstrādājumu 
elementiem ražotu plātņu un akrila vannu kvalitātes nodrošināšanas iestādes, darba 
kvalitātes un kontroles noteikumus, starp citu, par to atbilstību EK Līguma 81. pantam. 
Iebildumi tika celti pret noteikumu, saskaņā ar kuru tikai lietā akrila ražotāji drīkstēja kļūt 
par kvalitātes nodrošināšanas iestādes biedriem. Tā kā attiecīgā kvalitātes marķējuma 
trūkuma dēļ ievērojama ietekme uz plastmasas vannu noieta tirgu netika novērota, 
noslēgumā aizliegums turpmākai kvalitātes noteikumu piemērošanai netika noteikts.  
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(5) Lietā par paziņojumu attiecībā uz POZ metodes (norēķini tirdzniecības vietā bez 
maksājuma garantijas) izmantošanas pārtraukšanu (bezskaidras naudas norēķinu metode 
tirdzniecības terminālos ar „EC kartes” palīdzību) 2005. gada 1. jūlijā Federālais karteļu 
birojs izmantoja savu ietekmi, lai nodrošinātu termiņa pagarināšanu līdz 2006. gada 31. 
decembrim. Paziņojums tika, starp citu, izskatīts saistībā ar EK Līguma 81. pantu. 

(6) Federālais karteļu birojs izbeidza tiesvedību pret solārija iekārtu mārketinga uzņēmumu 
par EK Līguma 81. panta pārkāpumiem. Nelikumīgie nosacījumi līgumos starp 
mārketinga uzņēmumu un tā piegādātājiem tika grozīti.  

(7) Vienošanās par sadarbību mājsaimniecības izstrādājumu iepirkumu jomā, kas tika 
detalizēti pārbaudīta saistībā ar atbrīvojumu no apvienošanās kontroles veikšanas saskaņā 
ar EK Līguma 81. pantu, pēc Federālā karteļu biroja uzskatiem bija atbilstoša EK Līguma 
81(3) panta nosacījumiem.  

(8) Federālais karteļu birojs pārbaudīja sadarbības vienošanos, kas tika noslēgta starp 
autobusu transporta uzņēmumiem nolūkā izpildīt atbildīgo iestāžu norādījumus likuma 
„Par pasažieru transportu” izpratnē un atsaukties uzaicinājumam dalībai konkursā 
pašvaldības pasažieru transporta nodrošināšanas jomā, ar mērķi novērtēt tā atbilstību EK 
Līguma 81. panta noteikumiem. Pēc Federālā karteļu biroja uzskatiem EK Līguma 81(3) 
panta nosacījumi tika izpildīti.  

(9) Sadarbības izveide piena produktu un citu pārtikas produktu vairumtirdzniecības piegādes 
mārketinga jomā, mājsaimniecības produktu tirgū, no apvienošanās kontroles viedokļa 
tika atļauta. Sadarbības aspektu pārbaude parādīja, ka pēc Federālā karteļu biroja 
uzskatiem, sadarbība atbilst EK Līguma 81(3) panta nosacījumiem. 

(10) Racionalizācijas karteļa, ko izveidoja apvienība „Fleurop”, darbība tika pārbaudīta 
attiecībā uz tā atbilstību Eiropas Kopienu Tiesību aktiem (EK Līguma 81. pants). Kamēr 
„Fleurop AG” darbība atbilst iekšzemes konkurences tiesību aktu atbrīvojuma 
nosacījumiem, Federālais karteļu birojs turpina pieņemt, ka tā darbība neprasa iejaukšanos 
saskaņā ar Eiropas konkurences tiesību aktiem.  

(11) Atbildot uz vairāku konkurējošu pasta pakalpojumu sniedzēju sūdzībām, Federālais 
karteļu birojs ierosināja lietu pret „Deutsche Post AG” par ļaunprātīgu darbību saskaņā ar 
GBW 20. pantu un EK Līguma 82. pantu, pamatojoties uz aizdomām par negodīgu šķēršļu 
noteikšanu un objektīvi nepamatotu nevienlīdzīgu izturēšanos saistībā ar daļējas piekļuves 
nodrošināšanu pasta pakalpojumiem saskaņā ar likuma „Par pastu” 28. pantu. Augstāk 
minētā lietu pret „Deutsche Post AG” Federālais karteļu birojs ierosināja saskaņā ar EK 
Līguma 82. pantu, pamatojoties uz pēdējā atteikumu piešķirt daļēju piekļuvi to vēstuļu 
pārsūtīšanas tīklam, kuru svars ir mazāks par tam piešķirtajā ekskluzīvajā licencē noteikto. 
Darba dalīšanas kārtības dēļ valsts konkurences iestāžu vidū Eiropas Komisija šajā lietā 
nerīkojās saskaņā ar savām pilnvarām. 

(12) Atbildot uz sūdzībām no vairākiem laikrakstu izdevējiem, Federālais karteļu birojs 
uzsāka sākotnējo izmeklēšanu „Deutshce Post AG” veiktajā pašu izstrādājuma „Einkauf 
Aktuell” cenu noteikšanā. Izmeklēšana tika slēgta pēc tam, kad noskaidrojās, ka pēc EK 
Līguma 82. panta noteikumiem nebija pietiekama pamata aizdomām par ļaunprātīgu 
rīcību iepriekš noteiktu cenu stratēģijas formā.  

(13) Pēc finansiāla investora veiktās uzņēmuma „Duales System Deutschland AG” 
pārņemšanas, tika izkliedēta iepriekšējā DSD kartelim līdzīgā struktūra. Visi liela mēroga 
mazumtirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi tika izslēgti no akcionāru vidus. Akcionāru 
attiecība starp mazumtirdzniecības un rūpniecības akcionāriem tika samazināta līdz mazāk 
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kā 5%. Šīs reorganizācijas rezultātā tiesvedība pret DSD varēja tikt izbeigta. Šī gadījuma 
pārbaude inter alia tika veikta saistībā ar EK Līguma 81. pantu. 

(14) Tiesvedībā pēc EK Līguma 81. panta par nepārstrādājamā dzērienu iepakojuma 
atjaunošanas sistēmas izveidi visas valsts mērogā, par kuru ir paredzēts obligātais 
depozīts, un par vienreizējā iepakojuma depozīta maksājumiem, Federālais karteļu birojs 
pēc konkurences tiesību aktiem pret iesaistītajām pusēm „Lekkerland-Tobaccoland GmbH 
& Co. KG”, „Spar Handels-AG” un „VfW AG” iebildumus necēla. 

(15) Kopuzņēmuma izveidei viesnīcu telpu īrei saistībā ar 2006. gada pasaules futbola 
čempionātu tika piešķirts atbrīvojums apvienošanās kontroles procedūras ietvaros. Lai gan 
apvienošana paredzēja konkurences ierobežošanu EK Līguma 81(1. panta izpratnē, 
Federālais karteļu birojs uzskatīja, ka nav pamata vērsties pret kopuzņēmumu, jo, pēc tā 
uzskatiem, tika izpildīti EK 81(3) panta nosacījumi.  

(16) Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas lēmumu grupas, ko veido slimo kases, kurās tiek 
noteiktas fiksētas minimālās summas, kuru apmērā tās uzņemas segt medicīnas izmaksas, 
nav uzskatāmas par uzņēmumiem EK Līguma 81. panta izpratnē. Pamatojoties uz šo 
lēmumu, tika izbeigti vairāku tiesvedību procesi attiecībā uz „fiksētās summas” 
noteikumu. 

 

Spānija 
Konkurences tribunāla spriedumi - 
Lietas, kas tika izskatītas līdz 2004. gada 1. maijam 
ASTEL/TELEFÓNICA lieta: Konkurences dienests Nr. 2340/01, Konkurences tribunāls Nr. 
557/03  
2001. gada 29. novembrī, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) iesniedza sūdzību Konkurences dienestā pret 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) par ierobežojošu darbību, kas ir aizliegta 
ar Konkurences akta 6. pantu un EK Līguma 82. pantu. Prasītājs iesniedza apsūdzību par 
ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, ko veidoja diskriminējoša izturēšanās attiecībā 
uz prasībām iepriekš noslēgtu vienošanās gadījumos, uzņēmumam TELEFÓNICA sniegt 
zināmus pakalpojumus pamatojoties uz nosacījumu, ka abonentiem nav iepriekš noslēgtu 
vienošanos ar tā konkurentiem, un komercdarbības veikšana klientu atgūšanai, kas radīja 
klientos apjukumu.  
 
Pēc sūdzības izmeklēšanas, 2003. gada 17. februārī, Konkurences dienests nosūtīja ziņojumu 
Konkurences tribunālam ar ieteikumu, kurā bija spriedums par pārkāpumu un naudas soda 
noteikšanu.  
 
Konkurences tribunāls 2004. gada 1. aprīlī nosūtīja Lēmumu 557/03 ar spriedumu par to, ka 
TELEFÓNICA ir pārkāpis Konkurences akta 6. pantu un EK Līguma 82. pantu veicot 
ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, dažus pakalpojumus sniedzot tikai ar 
nosacījumu, ka abonentiem nav iepriekš noslēgtu vienošanos ar tā konkurentiem, kā arī veicot 
pretlikumīgas reklāmas kampaņas attiecībā pret konkurentiem un apmulsinātajiem klientiem. 
Tribunāls noteica TELEFÓNICA samaksāt naudas sodu € 57 miljonu apmērā un izbeigt šādu 
darbību.  
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Lietas, kas tika izskatītas pēc 2004. gada 1. maija 
ASEMPRE/CORREOS lieta: Konkurences dienests Nr. 2353/02, Konkurences tribunāls Nr. 
568/03  
2002. gada 21. janvārī, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) iesniedza sūdzību Konkurences 
dienestā pret SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS (CORREOS) par 
Konkurences akta 6. panta un EK 82. panta pārkāpumiem. Prasītājs sūdzējās par to, ka 
CORREOS paraksta līgumus ar lieliem klientiem par kopīgu pasta pakalpojumu sniegšanu, 
kas tiek nodrošināti konkurējot ar citiem operatoriem, un, kuru sniegšana ir ar likumu 
rezervēta CORREOS, un piemēro iepriekš noteiktu cenu politiku ar šķērssubsīdiju 
starpniecību. 
 
Konkurences dienests komentārus par iepriekšējas cenu noteikšanas darījumu apsūdzību 
sniedza citā lietā (Konkurences dienests Nr. 2353/02., un 2003. gada 10. septembrī tas 
nosūtīja Konkurences tribunālam ziņojumu, kurā tika ieteikts spriedums par pārkāpumu un 
naudas soda noteikšana CORREOS par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, 
parakstot ekskluzīvus līgumus un līgumus par kopīgu rezervēto un nerezervēto pasta 
pakalpojumu sniegšanu, un piemērojot dažādus nosacījumus vienādiem pakalpojumiem. 
 
Konkurences tribunāls 2004. gada 15. septembrī nosūtīja Lēmumu 608/04 ar spriedumu par 
to, ka CORREOS ir pārkāpis Konkurences akta 6. pantu un EK Līguma 82. pantu, veicot 
ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu regulētā pasta pakalpojumu tirgū, parakstot 
ekskluzīvus līgumus ar lielām atlaidēm par kopīgu pasta pakalpojumu, kas ir ar likumu 
rezervētas CORREOS, un citu neregulētu pakalpojumu sniegšanu. Tribunāls noteica 
CORREOS samaksāt naudas sodu 15 miljonu euro apmērā un apturēt šādu darbību. 
 
SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A. lieta: Konkurences dienests Nr. 2023/99, 
Konkurences tribunāls Nr. 611/04.  
Šī lieta tika ierosināta sūdzības rezultātā, ko 1999. gadā Konkurences dienestā iesniedza 
SPAIN PHARMA pret LABORATORIOS ALTER (ALTER) un GLAXO WELLCOME 
(GLAXO), kā rezultāta radās divas lietas. Šī ir saistīta ar ALTER un GLAXO atteikumu līdz 
1998. gada aprīlim piegādāt dažus farmaceitiskos izstrādājumus.  
 
Konkurences dienests 2004. gada 16. martā nolēma slēgt lietu pamatojoties uz pierādījumu 
trūkumu par ļaunprātīgu dominējoša stāvokļa izmantošanu, kas ir definēta Konkurences akta 
6. pantā un EK Līguma 82. pantā. 2004. gada 2. aprīlī, SPAIN PHARMA Konkurences 
tribunālam iesniedza apelācijas sūdzību pret šo lēmumu, kas 2004. gada 13. oktobrī to 
noraidīja ar Lēmumu R 611/2004, jo tas piekrita Konkurences dienesta slēdzienam par 
izstrādājumu tirgus definīciju un kolektīva vai individuāla dominējošā stāvokļa trūkumu un 
uzskatīja, ka atteikums piegādāt izstrādājumus bija attaisnots, jo SPAIN PHARMA piegādes 
pieprasījums palielinājās par 400% attiecībā pret iepriekšējo periodu. 
 
EDICIONES MUSICALES lieta: Konkurences dienests Nr. 2420/03, Konkurences tribunāls 
Nr. 609/04.  
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES MUSICALES BMG ARIOLA S.A., 
SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. EN C., EMI MUSIC PUBLISHING 
SPAIN S.A. un PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. 2002. gada 25. oktobrī Konkurences dienestā 
iesniedza sūdzību pret SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) par 
ļaunprātīgu dominējoša stāvokļa izmantošanu un negodīgu konkurenci autortiesību 
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uzraudzību veicot pretrunā ar Konkurences akta 6 un 7 pantu un EK Līguma 82. pantu. 2003. 
gada 26. jūnijā sūdzības iesniedzēji paplašināja sūdzību, iekļaujot SGAE AGM lēmumu. 
 
Pēc faktu izmeklēšanas, 2004. gada 19. februārī Konkurences dienests nolēma lietu slēgt, 
pamatojoties uz to, ka apsūdzībā par pārkāpumiem bija nepietiekami pierādījumi un, ka 
daudzas no darbībām, pret kurām tika celtas apsūdzības, galvenokārt bija privāta rakstura. 
 
Prasītāji Konkurences dienesta lēmumu pārsūdzēja Konkurences tribunālam, kurš, 2004. gada 
16. decembrī pieņemtajā lēmumā R 609/04 to aizstāvēja, pamatojoties uz to, ka Konkurences 
dienesta veiktā izmeklēšana neparādīja ļaunprātīgu dominējoša stāvokļa izmantošanu. 
Tribunāls arī uzskatīja, ka darbības, pret kurām tika celtas apsūdzības, bija lielā mērā 
civilstrīdi, kas izrietēja no SGAE partneru savstarpējām attiecībām, kuru vidū bija pieci 
sūdzību iesniegušie uzņēmumi. 
 
Lieta UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2. and MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL and AMENA: Konkurences dienests Nr. 2421/02, 2435/02 un 
2436/02, Konkurences tribunāls Nr. 571/03, 572/03 un 573/03. 
UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2. un MCI WORLDCOM SPAIN S.A. (WORLDCOM), 
divi fiksētā tālruņa sakaru operatori, 2002. gada 31. oktobrī  Konkurences dienestā iesniedza 
divas sūdzības pret mobilā tālruņa operatoriem TELEFÓNICA MOVILES DE ESPAÑA, 
AIRTEL MOVIL un AMENA par ļaunprātīgu dominējoša stāvokļa izmantošanu tālruņa 
izsaukumu tirgū tiem piederošajos mobilajos tīklos. Darbības, pret kurām tika celtas 
apsūdzības, bija diskriminācija vairumtirdzniecības cenu ziņā par zvanu veikšanu pašu tīklā 
un cenu starpība starp vairumtirdzniecības cenu par zvanu, kas tika piedāvāta konkurentiem, 
un mazumtirdzniecības cenu par fiksēta tālruņa zvana pakalpojumu uz mobilo tālruni, ko 
mobilā tālruņa operatori piedāvā uzņēmumiem. 
 
Konkurences dienests izmeklēja materiālus trīs lietās (viena katram mobilā tālruņa 
operatoram) un nosūtīja savu ziņojumu par tiem Konkurences tribunālam, rekomendējot 
spriedumu par pārkāpumu un naudas soda noteikšanu, pamatojoties uz to, ka apsūdzība 
pārkāpumos ietvēra ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, kas ir aizliegta ar 
Konkurences akta 6. pantu un EK Līguma 82. pantu. 
 
Tomēr lēmumos 571/03 un 572/03, kas tika izdoti 2004. gada 22. decembrī, un 573/03, kas 
tika izdots 2004. gada 20. decembrī, Konkurences tribunāls neatklāja pietiekamus 
pierādījumus par apsūdzībā ietvertajiem pārkāpumiem.  
 

Francija 
2004. gada 8. jūlija Lēmums Nr. 04-D-32 
„More Group France” iesniedza pieteikumu Konkurences padomē ar sūdzību par to, ka pēc 
tam, kad 1997. gada jūlijā „More” tika piešķirts Rennas pašvaldības līgums par reklāmas 
finansēta ielas aprīkojuma piegādes veikšanu, kas iepriekš piederēja „JC Decaux”, „Decaux 
Group” ļaunprātīgi izmantoja savu dominējošo stāvokli, neļaujot veikt tikko iegūtā līguma 
izmantošanu komerciālām vajadzībām. 1998. gadā "Decaux Group” piederēja gandrīz 80% 
liela reklāmas finansētā pašvaldību ielas aprīkojuma tirgus daļa. Bez tam, padome uzskatīja, 
ka „Decaux Group” pieder dominējošs stāvoklis šajā tirgū. Tā arī nosprieda, ka „Decaux 
Group” ļaunprātīgi izmantoja dominējošo stāvokli un pārkāpa EK 82. pantu un Tirdzniecības 
kodeksa pantu L 420-2 ar šādu uzvedību: 
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- nekorekta termiņu apstrīdēšana beidzoties par reklāmas finansētā ielu aprīkojuma 
apkalpošanu noslēgtajam līgumam ar Rennas pašvaldību; 

- draudi par tūlītēju pilsētas autobusu pieturu nojumes konstrukciju nojaukšanu ziemas vidū 
nolūkā panākt pašu cita veida aprīkojuma nojaukšanas atcelšanu; 

- atteikšanās sadarboties ar jauno līgumslēdzēju, lai uzlabotu autobusu nojumes 
konstrukciju nomaiņas koordināciju; 

- aprīkojuma saglabāšana atrašanās vietā un komerciāla ekspluatācija pēc līguma beigām; 
- brīva reklāmas laukuma piedāvāšana lielākajiem reklāmdevējiem publicitātes kampaņu 

rīkošanai Rennā, neļaujot „More Group France” veikt ielu aprīkojuma reklāmas laukumu 
mārketingu; 

- diskriminējošu tarifu pieņemšana vienīgi attiecībā uz Rennas pašvaldību, lai atturētu 
reklāmdevējus sadarboties ar tā konkurentu „More Group France”. 

Padome uzskatīja, ka šāda uzvedība veicināja Decaux Group kvazimonopola stāvokļa 
saglabāšanu nacionālajā reklāmas finansēta ielas aprīkojuma tirgū un noteica tam soda naudu 
EUR 700 000 apmērā. 
 
2004. gada 14. oktobra Lēmums Nr. 04-D-48 
Pēc Tenor, telekomunikāciju operatorus pārstāvošas asociācijas, pieteikuma iesniegšanas, 
Konkurences padome noteica naudas sodu „France Télécom” un „SFR” attiecīgi € 18 miljonu 
un 2 miljonu euro apmērā. Padome uzskatīja, ka šie operatori, kas ir vertikālā veidā integrēti 
fiksēto un mobilo sakaru tirgos, savā tarifu noteikšanas darbībā piemēroja „šķēru cenu” 
politiku, piespiežot vidējos uzņēmumus un lielākos klientus pārdot piedāvājumus „no fiksētā 
uz mobilo” par cenām, kas ir nesavienojamas ar attiecīgajā tālruņa sakaru sektorā dominējošo 
maksu par izsaukumiem (attiecīgie uzņēmumi bija „FTM”, kas pārtapa par „Orange”, un 
„SFR”). Šie piedāvājumi, tādējādi, bija par tarifiem, kuros netika ietvertas mainīgās attiecīgo 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Bez tam, šāda veida darbība tika piemērota laika posmā no 
1999. gada aprīļa līdz 2001. gada beigām, kad alternatīvi risinājumi, tādi kā starptautisko 
zvanu novirzīšanas un mobilās stacijas pakalpojumi nebija, vai vēl nebija lielā mērā pieejami. 
Tas nozīmēja, ka jaunienācēji fiksētā tālruņa pakalpojumu tirgū nespēja uzņēmumiem 
piedāvāt konkurētspējīgas cenas par fiksētā tālruņa pakalpojumiem ar „Itinéris” vai „SFR” 
tālruņu aparātiem vai ar tiešo „FTM” vai „SFR” tīkla starpsavienojumu, neradot zaudējumus. 
Tā kā „Bouygues Télécom” nepiederēja dominējošs stāvoklis izsaukumu novirzīšanas tirgū no 
fiksētiem uz mobiliem tālruņiem, tad aizliegums uz šo uzņēmumu netika attiecināts. Šis 
Conseil de la concurrence lēmums tika pārskatīts un reformēts ar Parīzes Apelācijas tiesas 
spriedumu 2005. gada 12. aprīlī. Prasītājs, apvienība „ETNA” (ex „Tenor”) ir iesniegusi 
apelācijas sūdzību pret šo Apelācijas tiesas spriedumu Francijas Augstākajā tiesā („Cour de 
cassation”). 
 
2004. gada 28. oktobra Lēmums Nr. 04-D-49 
Mākslīgās apsēklošanas centri ieviesa praksi, ar kuru lopu audzētājiem tika liegta iespēja brīvi 
izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kurš nodrošinātu sēklas ievadīšanu liellopu mākslīgajā 
apaugļošanā. Šāda veida darbība tika praktizēta ar nolūku, cita starpā, liegt klientiem iespēju 
izvēlēties veterināru šī pakalpojuma sniegšanai, kuru tad, savukārt, sniegtu attiecīgā klientu 
apkalpošanas reģiona centra norīkots speciālists. Katrs no iesaistītajiem centriem, kuram 
piederēja dominējošs stāvoklis savā ģeogrāfiskajā apgabalā, tika iesaistīts vienā vai vairākās 
šādās darbībās: 
- atteikums bez pietiekama iemesla piešķirt sertificētus veterinārus, ļaujot tiem sniegt 

mākslīgās apaugļošanas pakalpojumus; 
- šī sertifikāta izsniegšanas atkarības panākšana no konkurenci ierobežojošu saistību, tādu 

kā klientu apstiprināšanas nosacījumi, nodrošināšanas; 
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- ierobežojumu noteikšana attiecībā uz terapeitiskās apsēklošanas pakalpojumiem, ko 
sniedz veterināri; 

- ekskluzivitātes nosacījuma ieviešana attiecībā uz sēklu piegādi; 
- tādu likmju noteikšana, kurās netiek ietverta starpība starp sēklas cenu un maksu par 

sniegto pakalpojumu; 
- Nacionālās lopkopības un mākslīgās apsēklošanas kooperatīvu savienības (UNCEIA) 

virzītās vienošanās izmantošana, kas iesaka tās biedriem noslēgt vienošanās, kurās ir 
ietverti konkurenci ierobežojoši nosacījumi, jo īpaši, tādi, kuru nolūks ir ierobežot 
veterināru klientu skaitu. 

Nacionālā privātprakses veterināru asociācija (SNVEL) iesniedza Padomē pieteikumu. 
Padome noteica centriem un UNCEIA naudas sodu apmērā no EUR 300 līdz EUR 71 200 par 
Tirdzniecības kodeksa panta L. 420-1 un EK Līguma 82. panta pārkāpumiem, kā arī uzdeva 
tiem izbeigt šādu uzvedību un lēmumu publicēt lauksaimniecības pārskatā. 
 
2004. gada 30. novembra Lēmums Nr. 04-D-65 
Konkurences padome 2001. gada 10. aprīlī sniedzot savu viedokli par Ekonomikas lietu 
ministra iesniegumu, norādīja „Groupe La Poste”, ka dažas no tā noslēgtajos tirdzniecības 
līgumos lielākajiem klientiem piešķirtajām atlaidēm ierobežo konkurenci. 2002. gada 1. jūlijā 
padome, uzskatot, ka „La Poste” neņēma vērā visus tās izsniegtos ieteikumus, sāka līgumu 
izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas. Tā rezultātā tika pieņemts Lēmums Nr. 04-D-65, kurā 
padome nosprieda, ka, lai arī „La Poste” kopš 2002. gada 1. janvāra bija mainījis dažus no 
saviem tirdzniecības līgumiem, saistītās atlaides un lojalitātes atlaides arī turpmāk tika 
piešķirtas līdz 2003. gada 1. janvārim pasta pasūtījumu tirdzniecības jomā, kas veido ļoti 
būtisku tā saimnieciskās darbības daļu. Saskaņā ar spriedumu konsekvenci, padome uztvēra 
šo darbību kā ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu. Taču, tā kā „La Poste” vēlējās 
iesaistīties „apelācijas darījumā”, tas izvēlējās neaizstāvēt savu nostāju un uzņēmās konkrētas 
saistības turpmāk atturēties no visa veida uzvedības, kas ierobežo konkurenci. Apsverot šīs 
saistības, padome nolēma samazināt noteikto naudas sodu par 90%. 
 
2004. gada 24. decembra Lēmums Nr. 04-D-74 
 Šī lieta ietvēra pieteikumu, kas Konkurences padomē tika iesniegts par darbību, kas tika 
konstatēta laika periodā starp 1993. un 1996. gadu prāmja satiksmes līniju tirgū starp Franciju 
un Džersiju un Gērnsiju. Darbības ietekmēja tirdzniecību starp dalībvalstīm ar to, ka 
transporta jomā uz Kanāla salām tika iesaistīti klienti no Eiropas, un galvenie konkurenti bija 
Francijas uzņēmums un Apvienotās Karalistes uzņēmums.  
Padome apsvēra, ka uzņēmumi „Emearude Lines” un „Condor Ferries” bija iesaistīti 
saskaņotā darbībā, kuras mērķis bija aizkavēt cenu noteikšanu ar paša tirgus spēkiem. Cenas 
galvenokārt tika vērstas uz jaunienācēju izstumšanu no attiecīgā tirgus. 
Neskatoties uz to, padome nenoteica naudas sodu, jo, no vienas puses, „Emeraude Lines” ir 
kolektīvas tiesvedības subjekts un rada tikai neliela apjoma apgrozījumu Francijā, un, no otras 
puses, „Condor Ferries” nerada nekādu apgrozījumu Francijā. Kad attiecīgie fakti tika atklāti, 
naudas sods nevarēja tikt noteikts saskaņā ar Francijas tiesību aktiem pamatojoties tikai uz 
nacionālo apgrozījumu: tikai pēc 2001. gada varēja tikt ņemts vērā visā pasaulē sasniegtais 
apgrozījums. 
 
2004. gada 24. februāra Lēmums Nr. 04-D-05 
„Phoenix Pharma”, kas ir farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības izplatītājs, 
iesniedza pieteikumu Konkurences padomē pamatojoties uz un cenšoties panākt pagaidu 
atvieglojumu attiecībā uz kvotu iegādi, ko nosaka galvenās farmaceitiskās laboratorijas 
Francijas tirgū.  
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Attiecībā uz ierobežojošas darbības esamību, padome lūdza Pirmās instances tiesu pieņemt 
spriedumu Bayer/Adalat lietā un nosprieda, ka nav pierādījumu vēlmju sakritībai attiecībā uz 
vienošanos starp attiecīgajām laboratorijām, vai arī starp šīm laboratorijām un vienu vai 
vairākiem vairumtirgotājiem. Tā arī norādīja, ka katrai no laboratorijām bija savas intereses, 
neatkarīgi no citu laboratoriju veiktajiem pasākumiem, vienpusēji piemērot pasākumus, kuru 
nolūks ir to atļaut, no vienas puses, lai izpildītu savas saistības, kas ir sniegtas valsts iestādēm 
sasniegt medicīnisko izstrādājumu patēriņu, un, no otras puses, izvairīties no trūkumiem, kas 
rodas liela mēroga medicīnisko izstrādājumu eksporta veikšanā. 
Tā kā tas ietver ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, padome uzskata, ka šajā 
izmeklēšanas posmā tā nedrīkst izslēgt, ka laboratoriju kvotu sistēmas darbība ierobežo 
konkurenci medicīnisko izstrādājumu vairumtirdzniecības piegādes tirgū, jo īpaši, radot 
barjeru iekļūšanai šajā tirgū. Padome, tādējādi, nosprieda, ka „Phoenix Pharma” lieta ir 
pieļaujama. Tomēr, tā kā pagaidu atbrīvojuma piešķiršanas nosacījumi netika izpildīti, šajā 
brīdī tā noraidīja „Phoenix Pharma” iesniegumu. 
 
2004. gada 21. decembra Lēmums Nr. 04-D-73 
„Grolier Interactive Europe/Online Groupe” („Club Internet”) iesniedza pieteikumu 
Konkurences padomē par „France Télécom” un tā meitas uzņēmumu ļaunprātīgu dominējošā 
stāvokļa izmantošanu interneta piekļuves nodrošināšanā. Tas apsūdzēja „France Télécom” par 
to, ka tas veica sava meitas uzņēmuma „Wanadoo Interactive” šķērssubsidēšanu uz 
konkurentu rēķina, nomelnojot partnerus un izmantojot tā rīcībā esošos datus savā fiksēta 
tālruņa sakaru nodrošinātāja kapacitātē, lai nodrošinātu atbalstu „Wanadoo” iesniegtajiem 
konkursu pieteikumiem. 
Ar Lēmumu Nr. 04-D-73 padome nosprieda par labu „France Télécom” un noraidīja sūdzību 
pret tā praktizēto darbību interneta piekļuves nodrošināšanā. Padome neatbalstīja sūdzību par 
to, ka ir tikusi praktizēta šķērssubsidēšana, jo nebija pierādījumu tam, ka starpība starp 
„Wanadoo” maksāto komisiju un faktiskajām „France Télécom” izmaksām tiktu segta no to 
līdzekļu pārpalikuma, kas ir ieņēmumi no tam piederošā virtuālā monopola vietējā 
abonentlīnijā un nevis no līdzekļiem, kurus operators ir vēsturiski uzkrājis citos 
konkurētspējīgas darbības veidos. Līdzīgā veidā, padome neatbalstīja sūdzību par iepriekšēju 
cenu noteikšanu vai pastāvīgu kaitējumu tirgum, un noraidīja citas sūdzības procesuālu 
iemeslu dēļ. 
 
2004. gada 22. decembra Lēmums Nr. 04-D-76 
„Digitechnic” iesniedza pieteikumu Padomē par „Microsoft”, ar sūdzību par to, ka 
„Microsoft” savā darbībā noraidīja programmatūras paketes „Pack Office Pro” licenzēšanu 
(laika posmā starp 1995. un 1996. gadu), un par no tā izrietošu diskriminējošas cenu politikas 
ievērošanu (laika posmā no 1996. gada jūnija līdz 1998. gada maijam). Padome ar Lēmumu 
Nr. 04-D-76 sūdzību noraidīja, jo pieteicējs nebija noteicis, ka „Microsoft” laika posmā no 
1995. gada līdz 1998. gadam praktizēja darbību, kas ierobežoja „Pack Office Pro” pārdošanas 
apjoma ierobežošanu, kā mērķis vai rezultāts bija konkurences ierobežošana datoru 
tirdzniecības tirgū. 
 

Īrija 
Konkurences iestāde 2004. gadā uzsāka tiesvedību lietā par 81. un 82. panta pārkāpumiem: 
Konkurences iestāde pret John O’Regan un Ors [2003., Nr.8608P]. Šajā gadījumā tika 
pārkāpts gan EK Līguma 81., gan 82. pants, gan to ekvivalenti valsts likumdošanā – 2002. 
gada Konkurences likuma 4. un 5. pants.  
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Lietā Konkurences iestāde pret John O’Regan un Ors (“ILCU”) Konkurences iestāde 
apgalvoja, ka ILCU ir savtīgi izmantojusi savu dominējošo pozīciju un ietaupījumu 
aizsardzības shēmai nav ļāvusi piekļūt kredītapvienībām, kuras nav tās biedri. Tika apgalvots, 
ka atteikums bija saistīts ar ILCU dominējošo pozīciju un tā bija vienīgais ietaupījumu 
aizsardzības shēmas piedāvātājs. Bez tam Konkurences iestāde apgalvoja, ka ILCU darbības 
rezultātā noslēgts pret konkurenci vērsts līgums.  
 
Sākumā Konkurences iestāde centās vest sarunas ar ILCU, lai to un atsevišķos atbildētājus 
atturētu no jebkādas shēmas ieviešanas vai izveides, kura atbilstu ILCU pieņemtajiem 
noteikumiem un/vai lēmumiem, un būtu to objekts, un saskaņā ar ko, atdaloties no kredītu 
savienības, tiktu zaudēta pieeja kompensācijas izmaksām no ietaupījumu aizsardzības shēmas. 
Ņemot vērā to, ka ILCU atzinums pēc būtības bija tāds pats, pagaidu pasākumi tomēr netika 
pieprasīti.  
 
Tiesa konstatēja, ka ILCU pārkāpusi 2002. gada Konkurences likuma 4. pantu (pret 
konkurenci vērsts līgums) un 5. pantu (dominējošā stāvokļa savtīga izmantošana), un ka šādas 
ILCU darbības nozīmē EK Līguma 81., gan 82. panta pārkāpumu, jo darbības, par kurām 
saņemtas sūdzības, varēja ietekmēt iekšzemes tirgu. ILCU darbības neatbilda 81. panta 3. 
punkta prasībām un objektīvi tās nevarēja attaisnot saskaņā ar EK Līguma 82. pantu.  
 
Ar savu lēmumu Tiesa noteica, ka atbildētājiem ir jānodrošina valstī strādājošām un apvienībā 
neietilpstošām kredītu apvienībām iespēja piedalīties ietaupījumu aizsardzības shēmā uz 
tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem kā biedriem. Augstās tiesas lēmumu ILCU 
pašlaik ir apstrīdējusi Augstākajā tiesā. 
 

Nīderlande 
Ziemeļjūras garneles 

Ar lēmumu tiek pabeigts administratīvais apelācijas process, kurā Nīderlandes Konkurences 
iestādei (“NMa”), balstoties uz neatkarīgo ekspertu viedokli, vajadzēja pārskatīt savu 2003. 
gada 14. janvāra lēmumu. Ar jauno lēmumu tik un tā četrām Nīderlandes ražotāju 
organizācijām, trijām Vācijas ražotāju organizāciju asociācijām, vienai Dānijas ražotāju 
organizācijai un trim vairumtirdzniecības kompānijām zivsaimniecības nozarē tiek uzliktas 
soda naudas, jo tās pārkāpušas Nīderlandes Konkurences likuma 6. pantu un EK Līguma 81. 
pantu. Viss puses saistīja līgumi, kas noslēgti pēc tā sauktajām „Trīspusējām konsultācijām 
par lomu ierobežojumiem un minimālajām Ziemeļjūras garneļu (crangon crangon) cenām”, 
kas notika laikā no 1998. līdz 2000. gadam. Tikai Nīderlandes ražotāju organizācijas un 
uzņēmumi bija iesaistīti arī 1999. gada rudenī notikušajā boikota akcijā, kuras mērķis bija 
novērst to, ka Ziemeļjūras garneles Nīderlandes zivju tirgus izsolēs pirktu jaunas tirdzniecības 
organizācijas. Aprēķinot soda naudas apmēru, ņemta vērā tikai šo darbību ietekme uz 
Nīderlandes tirgu, tās summa ir EUR 6 176 000 (ievērojams samazinājums, ja salīdzina ar 
2003. gadā pieņemto lēmumu). 2003. gada lēmums tika noraidīts attiecībā uz pieciem maziem 
tirdzniecības uzņēmumiem – pārbaudot pierādījumus par viņu īpašo lomu NMA tika 
konstatēts, ka nepiedalījās pārkāpumā tādā veidā, lai EK Līguma 81. panta izpratnē tiktu 
noslēgta vienošanās par saskaņotu darbību.  
 
Nīderlandes daudznacionālo kompāniju un Nīderlandes, Vācijas un Dānijas ražotāju 
organizāciju iesaistīšanās trīspusējās konsultācijās (ietverot gan lielu Ziemeļjūras garneļu 
pieprasījuma un piegādes daļu) un skaidri saskatāmais līguma nolūks (lomu kvotas un cenu 
fiksēšana) pilnīgi noteikti ietekmē tirdzniecību. Kas attiecas uz otro pārkāpumu, tikai 
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Nīderlandes puses bija iesaistītas boikotā un šīs akcijas aprobežojās ar pirkumiem Nīderlandes 
izsolēs. Tomēr uzņēmumi, kuri bija boikota akciju mērķis, eksportēja Nīderlandes 
zvejniecības produktus uz citām dalībvalstīm. Tā rezultātā no garneļu pirkšanas Nīderlandes 
tirgū varēja aizbaidīt ārzemju tirdzniecības uzņēmumus. Ar 2003. gada 14. janvāra lēmumu 
sodītas tika tikai tās puses, kuras bija iesaistījušās Nīderlandes Konkurences likuma 
pārkāpumos. Ņemot vērā Regulu 1/2003, tagad administratīvā kārtā pārsūdzētajā lietā 
pieņemtais lēmums nosaka, ka ietekme bijusi starpvalstiska un tādējādi pārkāpts arī EK 
Līguma 81. pants, bet soda nauda netiek palielināta (jo neatkarīgie Nīderlandes un Eiropas 
konkurences likumi pārklājas).  
 
Pušu iebildumi, kas balstījās uz EK Kopējo zvejniecības politiku, tika noraidīti. Tika 
konstatēts, ka trīspusējās konsultācijās panāktie pasākumi tirgū neatbilst EK Līguma 33. panta 
mērķiem. Tos neattaisno kopējā tirgus organizācija un neatbalsta Regulas 1767/2004 26. 
noteikums (ar ko tiek grozīta Regula 2318/2001) par starptautisku ražotāju organizāciju 
asociāciju (organizēšanu), kas stājās spēkā 2004. gada 21. oktobrī, tāpēc tas vērtējumu mainīt 
nevar. 
 
Mobilie operatori  
Pašreiz administratīvā kārtā pārsūdzēts NMa ģenerāldirektora 2002. gada 30. decembrī 
pieņemtais lēmums par soda naudas piespriešanu pieciem Nīderlandes mobilo telefonu 
tīkliem („KPN Mobile”, „Vodafone Libertel”, „Orange” (agrāk „Dutchtone”), „Telfort” (agrāk 
O2) un „T-Mobile” (agrāk „Ben”)), jo tika pārkāpts Konkurences likuma 6. pants (EK Līguma 
81. panta ekvivalents). Pārkāpums sastāv no saskaņotas darbības un/vai vienošanās operatoru 
starpā par standarta savienojuma maksas (bonusu) izmaiņām/pazemināšanu, ko viņi maksā 
dīleriem par mobilo telefonu sakaru priekšapmaksas un abonentu līgumu slēgšanu. 
Pamatojoties uz dokumentiem un mobilo sakaru operatoru komercdirektoru apgalvojumiem 
tika secināts, ka šāda vienošanās un/vai saskaņota darbība panākta sanāksmē, kura notika 
2001. gada vasarā. Operatoriem bija nolūks ietekmēt vienam otra darbību un/vai atklājās viņu 
nolūks ietekmēt dīleriem paredzēto maksu par savienojumiem un maksu par savienojumu 
ilgumu, (ievērojami) pazeminot cenas. Bez tam, tika secināts, ka viņi kopēju darbību un/vai 
vienošanos ieviesuši dzīvē, dīleriem apmēram vienā un tajā pašā laikā un apmērā pazeminot 
maksu par standarta savienojumiem. Tas tika uzskatīts par ļoti nopietnu pārkāpumu un naudas 
sods tika uzlikts no EUR 6 000 000 līdz EUR 31 300 000 apmērā. 
 
Visi pieci operatori šo lēmumu pārsūdzēja. Pēc neatkarīgās padomnieku komitejas ieteikumi 
saņemšanas ģenerāldirektors apstiprināja Konkurences likuma 6. panta (materiālu) 
pārkāpumu, izņemot to, ka tagad tā tika kvalificēta (tikai) kā saskaņota darbība. Bez tam, tā kā 
ar 2004. gada 1. maiju stājās spēkā Regula 1/2003, 2002. gada 30. decembra lēmumā 
aprakstītā piecu operatoru darbība kvalificējama arī kā EK Līguma 81. panta pārkāpums. 
Saskaņā ar EK Līguma 81. pantu veiktais vērtējums ir ekvivalents Konkurences akta 6. panta 
pārkāpumam, izņemot to, ka atšķiras jēdziens par ietekmi uz tirdzniecību dalībvalstu starpā. 
Ņemot vērā pēdējo apsvērumu, tika secināts, ka attiecīgās darbības varēja jūtami ietekmēt 
starptautisko tirdzniecību, jo tās netieši ietekmē mobilo telefonu sakaru abonentu pārdošanu 
(priekšapmaksas un pēcapmaksas), tātad, mobilo telefonu sakarus (gan valstī, gan 
starptautiskos), kā arī investīcijas un dīleru lēmumus (ieskaitot dīlerus, kam galvenie biroji 
atrodas ārpus Nīderlandes).  
 
Soda nauda tomēr tika (ievērojami) samazināta no EUR 4 492 000 uz EUR 14 828 000, jo 
nelegālajās darbībās iesaistītais apgrozījums (pēc kura tika aprēķināta soda naudas summa) 
pirmā lēmuma pieņemšanas reizē bija aprēķināts neprecīzi. Paralēlā EK Līguma 81. panta un 
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Konkurences likuma 6. panta piemērošana nenozīmē, ka būtu jāpalielina soda nauda, šajā 
gadījumā tiek uzskatīts, ka pietiek ar sodu par abiem pārkāpumiem. Neatkarīgie Nīderlandes 
un Eiropas likumi pārklājas un ietekme uz tirdzniecību soda naudas palielināšanu pati par sevi 
neattaisno. Bez tam, pārkāpumu rezultātā ietekmēts tikai Nīderlandes tirgus un attiecīgais 
apgrozījums tiek realizēts Nīderlandē.  
 
Darbinieku pieņemšana uz laiku un līgumdarbi  
NMa EUR 10 000 apmērā uzlika sodu apvienībai „Stichting Financiële Toetsing” (SFT) par 
EK Līguma 81. panta pārkāpumu un par tā ekvivalenta – Nīderlandes Konkurences likuma 6. 
panta – pārkāpumiem, kas izdarīti laikā no 1998. gada oktobrim līdz 2001. gada septembrim. 
SFT ir apvienība, kurā var reģistrēties īslaicīgās nodarbinātības aģentūras, ja tās atbilst 
zināmiem finansiāliem kritērijiem. Reģistrēšanās mērķis ir īslaicīgās nodarbinātības aģentūru 
klientiem nodrošināt, zināmā mērā pat „garantēt”, ka reģistrētās aģentūras darbojas godīgi jeb 
bona fide. 
 
Īslaicīgās nodarbinātības aģentūrās regulāri nav visu klientiem vajadzīgo darbinieku. Šī 
iemesla dēļ, lai apmierinātu savus klientus, tās izmanto citu aģentūru darbiniekus. Saskaņā ar 
SFT noteikumiem, reģistrētās aģentūras (reģistrēti ir apmēram 67% no Nīderlandes 
aģentūrām) neļauj izmantot to aģentūru personālu (tātad, nodrošināt tā pieejamību klientiem), 
kuras nav reģistrētas. Reģistrēties neļauj aģentūrām, kurām nav nodaļas Nīderlandē. Bez tam, 
saskaņā ar SFT noteikumiem, reģistrētajām aģentūrām tika aizliegts izmantot darbiniekus (un, 
tātad, piedāvāt šos darbiniekus saviem klientiem) no aģentūrām, kuras reģistrētas reģistrā, kas 
sniedza līdzīgas garantijas, ja šīm aģentūrām nebija nodaļas Nīderlandē. Tā trūka pieejas SFT 
sistēmai un, tajā pašā laikā, SFT neizmantoja garantijas, kuras piedāvāja citas sistēmas. Tā 
rezultātā aģentūras, kurām nebija nodaļu Nīderlandē, nevarēja izmantot SFT sistēmā 
reģistrētos darbiniekus, ārvalstu aģentūrām tas nozīmēja traucēkļus, vietējām, Nīderlandē 
strādājošām – priekšrocības. 
 

Zviedrija 
ADSL 
Konkurences iestāde 2004. gada decembrī Stokholmas Pilsētas tiesā iesniedza prasības 
pieteikumu pret valsts telefona sakaru tīklu operatoru. Pēc Konkurences iestādes domām 
uzņēmums bija savtīgi izmantojis savu dominējošo pozīciju un Zviedrijas tirgū ierobežojis 
asimetrisko ciparu abonentu līniju pakalpojumu ieviešanu. Uzņēmumam pieder fiksētais, 
sabiedriskais telefonu sakaru tīkls, kurš aptver visas valsts mājsaimniecības. Tas savu 
telekomunikāciju pakalpojumu pārdošanai izmanto savu tīklu, bet ļauj tam piekļūt arī citiem 
operatoriem un to klientiem.  
 
Tā kā vairāki telesakaru operatori sūdzējās, Konkurences iestāde izmeklēja stāvokli tirgū un 
konstatēja, ka uzņēmuma konkurentiem nācās iekļauties zināmās robežās. Tas nozīmē, ka 
rezerve (starpība starp mazumtirdzniecības cenu un vairumtirdzniecības cenu) nav 
pietiekama, un ka vairumtirdzniecības cena neļāva segt uzņēmuma izdevumus par 
mazumtirdzniecību.  
 
Pēc Konkurences iestādes uzskata uzņēmums ļaunprātīgos nolūkos izmantojis savu 
dominējošo stāvokli vairumtirdzniecības tirgū un centies nostiprināt savu pozīciju lejupejošajā 
tirgū. Konkurences iestāde konstatēja, ka uzņēmums savu dominējošo stāvokli izmantojis 
laikā no 2000. gada aprīļa līdz 2003. gada janvārim ieskaitot. Iestāde Tiesai lūdza uzlikt sodu 
144 SEK apmērā.  
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Pakalpojumi automašīnām ārkārtas situācijā  
Konkurences iestāde 2004. gada oktobrī Stokholmas Pilsētas tiesā iesniedza prasības 
pieteikumu pret mātes uzņēmumu (bezpeļņas apvienību) un tai pilnībā piederošo meitas 
uzņēmumu, kuri automašīnām sniedza pakalpojumus ārkārtas situācijās. Bezpeļņas apvienības 
biedri ir uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus ārkārtas situācijās nonākušām automašīnām, 
bet asociācija pati šos pakalpojumus nesniedz. Bezpeļņas apvienības biedri, iestājoties 
apvienībā, apņemas parakstīt sadarbības līgumu ar tai pilnībā piederošo meitas uzņēmumu. 
Sūdzības iesniegšanas pamatojums bija tāds, ka mātes uzņēmums un tai pilnībā piederošais 
meitas uzņēmums 2000. gada novembrī lēmumā par firmu uzņemšanu tajā ar nolūku vai 
nevērības pēc ir pārkāpuši Zviedrijas Konkurences likuma 6. panta un EK Līguma 81. panta 
1. punkta nosacījumus, jo notikusi vienošanās par cenām vai ieteicamajām automašīnām 
ārkārtas situācijās sniegto pakalpojumu cenām laikā no 2001. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 
31. janvārim.  
 
Uzņēmumi, kas nodarbojas ar šādu pakalpojumu sniegšanu automašīnām un kuras ir 
bezpeļņas asociācijas biedri, uzskatāmi par konkurentiem, jo tie aktīvi darbojas vienā 
uzņēmējdarbības jomā un līmenī. Bezpeļņas asociācijas un tai pilnībā piederošais meitas 
uzņēmums no konkurences likuma viedokļa tika uzskatīti par ekonomiski integrētu vienību. 
Konkurences iestāde tiesai lūdza uzlikt naudas sodu viena miljona Zviedrijas kronu apmērā, 
jo to ar tai pilnībā piederošo meitas uzņēmumu saistīja neatļauta sadarbība cenu noteikšanā.  
 
Bitumens I 
2004. gada decembrī Zviedrijas Konkurences iestāde Stokholmas Pilsētas tiesā iesniedza 
prasības pieteikumu pret divām naftas kompānijām, kuras neatļauti sadarbojās bitumena 
(asfalta saistvielas) tirgū. Sadarbība starp uzņēmumiem sākās 1999. gadā, kad viens no 
uzņēmumiem centās iekļūt Zviedrijas tirgū, kurā lielā mērā dominēja otrs uzņēmums. 
Ienākošajam uzņēmuma nebija vajadzības sacensties par cenām un citiem faktoriem, jo tas ar 
otru uzņēmumu noslēdza līgumu. Saskaņā ar šo līgumu, uzņēmums otram, tirgū ienākošajam 
uzņēmumam garantēja zināmu pārdošanas apjomu un klientu daļu. Tādā veidā tirgū izdevās 
izvairīties no cenu konkurences un abi uzņēmumi varēja tās saglabāt iepriekšējā līmenī.  
 
Ja neskaita nelikumīgā karteļa izveidošanu, vienu no naftas uzņēmumiem Konkurences 
iestāde apsūdzēja arī par sava dominējošā tirgus stāvokļa izmantošanu, jo tika izmantoti 
biznesa nosacījumi, kuri diskriminē citus uzņēmumus un tādējādi ierobežo iekļūšanu tirgū. 
Konkurences iestāde tiesai lūdza uzlikt naudas sodu 394 miljonu SEK apmērā. No šīs summas 
vienam uzņēmumam vajadzētu maksāt 205 miljonus SEK, otram – 189 miljonus SEK.  
 
Bitumens II 
Zviedrijas Konkurences iestāde 2004. gada oktobrī ar savu lēmumu atzina pušu darbības 
gadījumā, kad pārkāpums bija saistīts ar starp šīm pusēm 1997. gadā noslēgtā īres līgumā 
paredzētu nosacījumu par lielāko bitumena glabātavu Zviedrijā. Šo glabātavu, kas atrodas 
Zviedrijas pilsētā, līdz 1997. gadam izmantoja vairākas naftas kompānijas. Kamēr pušu starpā 
bija noslēgts īres līgums, citas naftas kompānijas izrādīja interesi par platības īrēšanu 
attiecīgās bitumena glabātavas teritorijā.  
 
Minētā nosacījuma rezultātā glabātava, no kuras tika pārdots lielākais bitumena apjoms 
Zviedrijā, ievērojamu laiku nebija pieejama esošajiem un potenciālajiem konkurentiem. Šis 
nosacījums, tātad, kavēja potenciālos tirgus jaunpienācējus, kā arī, iespējams, neļāva tirgū 
izplesties arī esošajiem konkurentiem. Šāda līguma pastāvēšana līdz ar to tika atzīta par EK 
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Līguma 81. un 82. panta pārkāpumu. Pārkāpuma ietekme bija jūtama visos attiecīgajos tirgos, 
galvenokārt tā atspoguļojās pusēm piederošajās tirgus daļās.  
 
Zviedrijas Konkurences iestāde konstatēja, ka konkurences trūkums ierobežo bitumena 
tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo bitumens ir piemērots tirdzniecībai starp tām, preces 
apgrozījums ir ievērojams, pusēm pieder ievērojamas tirgus daļas un līguma dēļ tiek 
ierobežota piekļuve Zviedrijā lielākajai bitumena glabātuvei. Pateicoties tam, ka glabātava ir 
ļoti nozīmīga, tās savtīgas izmantošanas rezultātā, skatoties pēc EK Līguma 82. panta 
nosacījumiem, tika ietekmēta ievērojama kopējā tirgus daļa. Tātad, Zviedrijas Konkurences 
iestāde konstatēja, ka uz lietu attiecas EK LĪGUMA 81. un 82. pants.  
 
Pēc tam, kad tika saņemti iebildumi, puses minēto nosacījumu no līguma izņēma un aizvietoja 
to ar jaunu. Iestāde Zviedrijas Konkurences likuma 23. panta a) punktā paredzētajā kārtībā 
atzina pušu darbības. 
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2. EK konkurences noteikumu piemērošana valstu tiesās  

Čehijas Republikas, Igaunijas, Grieķijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, 
Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Slovākijas un 
Somijas Konkurences iestādes par lēmumiem, kuros attiecīgo valstu tiesas izmantojušas EK 
Konkurences likumus, nav ziņojušas. Ziņojumus par šāda veida lēmumiem iesniegušas šādas 
dalībvalstis:  

Beļģija 
1. Briseles Apelācijas tiesas 2004. gada 28. septembra lēmums (Lodiso v SPRLU 

Monde) 
Saskaņā ar 1999. gada 1. jūlijā apstiprinātā Ekonomiskās konkurences aizsardzības likuma 
42. a pantu, kurā paredzēts, ka strīdus izskatīšanas kārtība atkarīga no konkurējošo darbību 
likumības, tiesa, kurai lieta tika iesniegta izskatīšanai, atturējās no lēmuma pieņemšanas un 
nodeva to tālāk izskatīšanai Briseles Apelācijas tiesā. 
 
Savā 2004. gada 28. septembra spriedumā Briseles Apelācijas tiesa nolēma atsaukties uz 
iepriekšējo, Tournai (Hainauta) Pirmās instances tiesas izdoto spriedumu. 
 
Pirmās instances tiesas jautājums bija šāds: “Vai Beļģijas Arhitektu biedrības „Ētikas 
standarts Nr.2” un, konkrēti, tā 4. pants ir pretrunā ar Amsterdamas līguma 81. un 82. pantu 
(iepriekš Romas līguma 85. un 86. pants) un 1999. gada 1. jūlija likumu „Par ekonomiskās 
konkurences aizsardzību”, un, tātad, vai tas jāuzskata kā automātiski zaudējis spēku?” 
 
Šāds jautājums radās diskusijās starp arhitektu un uzņēmumi „SPRLU Monde” („Monde”) par 
arhitekta honorāru. Arhitektu biedrības padome bija noteikusi minimālā arhitektu honorāra 
skalu. Šī skala pazīstama kā „Ētikas standarts Nr.2”. Līgums par arhitekta darbu saturēja 
vairākus nosacījumus, kuri atsaucās uz „Ētikas standartu Nr.2”. „Monde” uzskatīja, ka „Ētikas 
standarts Nr.2” un, attiecīgi, līgums ar arhitektu, uzskatāms par juridisko spēku zaudējušu un 
spēkā neesošu. 
 
Komisija 2004. gada 24. jūnija lēmumā konstatēja, ka “laikā no 1967. gada 12. jūlija līdz 
2003. gada 21. novembrim Beļģijas Arhitektu biedrība pārkāpa Līguma 81. panta 1. punkta 
nosacījumus, jo ar 1967. gada 12. jūlija lēmumu, kas mainīts vai papildināts 1978. un 2002. 
gadā, noteica minimālās maksas skalu, kas pazīstama kā „Ētikas standarts Nr.2”. Arhitektu 
biedrībai uzlikts naudas sods EUR 100 000 apmērā.  
 
Tā rezultātā, ņemot vērā šo lēmumu un atbildot uz pirmās instances tiesā uzdoto jautājumu, 
Apelācijas tiesa uzskatīja (trūkstot apelācijas sūdzībai pret Komisijas lēmumu), ka „Ētikas 
standarts Nr.2”, ņemot vērā EK Līguma 81. panta nosacījumus, uzskatāms par spēku 
zaudējušu. 
 

2. N.V. MSA v Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: īslaicīgu pasākumu 
pieprasījums 

Saskaņā ar likuma „Par ekonomiskās konkurences aizsardzību” (LEKA)7 35. panta 1. punkta 
1. apakšpunkta nosacījumiem, lai Priekšsēdētājs drīkstētu ieviest īslaicīgus pasākumus pret 
konkurenci ierobežojošu darbību, jābūt izpildītiem šādām prasībām: 

                                                 
7 LEKA: Likums par ekonomiskās konkurences aizsardzību, saskaņots 1.7.1999. 
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• radusies sūdzība, tāpēc izmeklējama ierobežojoša, pret konkurenci vērsta darbība. 
Jāpastāv arī tiešai un tūlītējai sūdzību iesniegušās puses interesei,  

• acīm redzami pastāv nelikumīga, konkurenci ierobežojoša prakse, šajā gadījumā 
līgums, kas novērš konkurenci un ir pretrunā ar LEKA 2. pantu, 

• radusies nepieciešamība nekavējoties novērst situāciju, kura var novest pie nopietna, 
nenovēršama un nelabojama kaitējuma uzņēmumam, kura intereses ietekmē šī prakse 
vai kaitējuma vispārējām ekonomiskajām interesēm. 

 
N.V. MSA ir uzņēmums, kurš darbojas reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā, ieskaitot 
gadatirgu organizēšanu. Divreiz gadā tas organizē “Starptautisko mākslas un antīko 
priekšmetu gadatirgu”, vienu augustā Knokē, otru – Brigē, oktobra beigās un novembra 
sākumā. Karaliskā Flāmu antīko priekšmetu izplatītāju ģilde ir tirgotāju asociācija, kura 
Knokē un Ģentē organizē antīko priekšmetu tirgus. Kad ģilde izlēma Knokē antīko 
priekšmetu tirgus vairāk nerīkot, tā saviem biedriem aizliedza piedalīties jebkādos Knokes vai 
Briges gadatirgos, kurus neorganizē pati ģilde. MSA Konkurences padomē sūdzību iesniedza 
1998. gada 24. jūnijā un Priekšsēdētājam lūdza ieviest īslaicīgus pasākumus.  
 
2002. gada 27. maija lēmumā Nr. 2002-V/M-38 Konkurences padomes priekšsēdētājs nosaka, 
ka ieviešami N.V. MSA / Flāmu antīko priekšmetu izplatītāju ģildes pieprasītie īslaicīgie 
pasākumi. 
Konkurences padomes priekšsēdētājam tika lūgts kā īslaicīgu pasākumu Ģildei pavēlēt 
aizkavēt tā lēmuma un, attiecīgi, Ģildes biedriem paredzētā aizlieguma stāšanos spēkā. 
Konkurences padomes priekšsēdētājs uzskatīja, ka N.V. MSA iesniegtā sūdzība bija pietiekami 
detalizēta un apraksta attiecīgo, pret konkurenci vērsto praksi pietiekami skaidri un, pretstatā 
Konkurences dienesta viedoklim, 2002. gada 27. maija lēmumā paziņoja, ka pagaidu 
pasākumi ir pieļaujami. Pirms pasludināt spriedumu par pasākumu pamatotību, lieta tika 
nodota atpakaļ Konkurences Dienestam tālākai izmeklēšanai. Ar to tika dots rīkojums iesniegt 
papildus izmeklēšanas ziņojumu par īslaicīgo pasākumu izmantošanu un, konkrētāk, sīkāk 
vajadzēja izmeklēt divus apstākļus: 
- vai pastāv pietiekami pierādījumi par LEKA likuma pārkāpumu, 
- vai pastāv situācija, kura var novest pie nopietna, nenovēršama un nelabojama 
kaitējuma uzņēmumam, kura intereses ietekmē šī prakse vai kaitējuma vispārējām 
ekonomiskajām interesēm, ko būtu nepieciešams nekavējoties novērst. 
 
2002. gada 24. decembra Konkurences padomes priekšsēdētāja lēmums Nr.2002-V/M-95 par 
N.V. MSA / Flāmu antīko priekšmetu izplatītāju ģildes pieprasīto īslaicīgo pasākumu ieviešanu 
Priekšsēdētājs, 2002. gada 24. decembrī, ciktāl tas attiecas pietiekamu pierādījumu esamību 
par LEKA likuma pārkāpumu, nolēma, ka Ģilde ir uzņēmumu asociācija un ka tās lēmumi 
jāuzskata par tādiem, kuru pieņēmusi uzņēmumu asociācija LEKA 2. panta 1. punkta 
izpratnē. Attiecīgie lēmumi uzskatāmi par tādiem, kuri vērsti pret konkurenci, jo biedriem tika 
aizliegts piedalīties N.V. MSA organizētajos gadatirgos. Attiecībā uz otro apstākli 
Priekšsēdētājs secināja, ka kaitējums ir nopietns, nenovēršams un nelabojams, pastāv skaidra 
saistība starp sūdzību izraisījušo darbību, situācija atbilda arī kritērijam par pasākumu 
neatliekamību. Konkurences padomes priekšsēdētājs attiecīgi paziņoja par īslaicīgo pasākumu 
ieviešanas nepieciešamību un ar savu lēmumu Flāmu antīko priekšmetu izplatītāju ģildei 
pavēlēja atcelt savu lēmumu. Bez tam, Ģildei tika pavēlēts šo Konkurences padomes lēmumu 
ierakstītā vēstulē darīt zināmu visiem tās biedriem, kā arī operatīvo lēmuma daļu ievietot 
Ģildes tīmekļa vietnē. 
 
2004. gada 29. septembra Briseles Apelācijas tiesas lēmums 
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Ģilde pārsūdzēja 2002. gada 27. maijā un 2002. gada 24. decembrī pieņemtos Konkurences 
padomes priekšsēdētāja lēmumus par LEKA 35. pantā paredzēto īslaicīgo pasākumu 
ieviešanu. Tā kā abi lēmumi tika citēti iesniegumā par īslaicīgajiem pasākumiem, Tiesa 
spriedumu pasludināja vienpersoniski. 

Tika atzīts, ka 2002. gada 27. maija lēmums par LEKA 35. pantā paredzēto īslaicīgo 
pasākumu ieviešanu apelācijas tiesā izskatīšanai nav pieņemams, jo Ģilde pieņemtā 
pārsūdzēšana nevarēja pierādīt, ka citām iesaistītajām pusēm ir darīts zināms par pārsūdzību.  

Tika atzīts, ka 2002. gada 24. decembra lēmums par LEKA 35. pantā paredzēto 
īslaicīgo pasākumu ieviešanu Apelācijas tiesā ir izskatāms.  

Briseles Apelācijas tiesai ir pilnas tiesības dot spriedumu pārsūdzētajās lietās, ja tās 
izskatījusi Konkurences padome vai tās priekšsēdētājs, tomēr tas ne vienmēr nenozīmē, ka 
lieta no Konkurences padomes vai tās priekšsēdētāja kompetences tiktu izņemta.  
 Ģilde savā apelācijas sūdzībā apgalvoja, ka apstrīdētais aizliegums tās 1999. gada 7. 
decembrī notikušajā ģenerālajā asamblejā bija no dienaskārtības izņemts, bet skaidrs lēmums 
par šādu lēmumu asamblejas protokolā nav atrodams.  

Tiesa secināja, ka Priekšsēdētājam bija taisnība par to, ka aizliegums nozīmēja 
pārkāpumu, ja ņem vērā LEKA 2. panta nosacījumus par karteļu aizliegumu. Tiesa tomēr 
atzīmēja, ka, tā kā izdots strīdīgs lēmums, vērība jāpievērš Regulas 1/2003 3. panta 2. punkta 
pirmajam teikumam:  
 “Valsts konkurences likuma izmantošana nedrīkst novest pie uzņēmumu asociāciju 
līgumu vai lēmumu aizliegšanas vai attiecīgās prakses aizliegšanas, ja tas var ietekmēt 
tirdzniecību starp dalībvalstīm, bet neierobežo konkurenci Līguma 81. panta 1. punkta 
izpratnē, vai atbilst Līguma 81. panta 3. punkta nosacījumiem, vai minēti Regulā par Līguma 
81. panta 3. punkta izmantošanu".  

Citiem vārdiem, Apelācijas tiesa uzskatīja, ka, pamatojoties uz Beļģijas valsts likumu, 
nevar Eiropas likumos atļautu organizāciju asociācijām aizliegt pieņemt lēmumus. Ja 
apstrīdētais Ģildes lēmums nenozīmē EK Līguma 81. pantā paredzēto karteļu aizliegumu, 
LEKA 2. panta nosacījumi netiek pārkāpti un, pēc Tiesas domām, šis lēmums nav 
aizliedzams, tātad, nav pamata pieprasītajiem pasākumiem.  

Tiesa pārbaudīja, vai uz apstrīdēto lēmumu attiecas EK Līguma 81./ panta nosacījumi, 
un nolēma, ka nevar pieņemt, ka apstrīdētā aizlieguma ietekme uz konkurenci Kopienas 
ietvaros būtu jūtama. Tiesa uzskatīja, ka apstrīdētais aizliegums nav uzņēmumu asociācijas 
izdots aizliegums, kāds būtu aizliegts saskaņā ar 81. panta 1. punktu.  

Tā kā saskaņā ar valsts konkurences likumu ieviests aizliegums nevar novest pie kā 
tāda, kas būtu pretrunā ar EK Līguma 81. pantu, Tiesa sprieda, ka apstrīdētais priekšsēdētāja 
lēmums nevar palikt spēkā.  

Apelācijas tiesa 2002. gada 27. maijā Konkurences padomes priekšsēdētāja pieņemto 
lēmumu atzina par nepamatotu. Apelācijas tiesa 2002. gada 24. decembrī Konkurences 
padomes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu atzina par likumīgu un labi pamatotu. 
 
3. 2004. gada 29. septembra Briseles Apelācijas tiesas lēmums (Gema Plastics v V.Z.W. 
Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor Normalisatie, 
N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, N.V. Pipelife Belgium and N.V. 
Wavin Belgium). 

 
Briseles Apelācijas tiesa 2004. gada 29. septembra lēmumā nolēma, ka ieviešami Gema 
Plastics Beļģijas Konkurences iestādei ieteiktie īslaicīgie pasākumi.  

 
Lūguma pamatā bija vēršanās pret jauno Beļģijas ”Benor izmantošanas noteikumi (TR 
1401)”, kuros noteikts minimālais dziļums, kādā jānovieto kanalizācijas nogulsnēs ietilpstošie 
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PVC komponenti, lai tos varētu apzīmēt ar zīmi Benor. Šajā Beļģijas standartā paredzētais 
dziļums ir lielāks kā Eiropas standartā (EN 1401-1 un NBN EN 1401-1) noteiktais. Pēc Gema 
Plastics domām, Beļģijas standarta ieviešana bija paredzēta, lai Beļģijas tirgū novērstu 
konkurenci un izspiestu to komponentu ražotājus vai piegādātājus, kuri nav jāievieto tādā 
dziļumā, un līdz ar to tiek pārkāpts Beļģijas federālā Uzņēmējdarbības konkurences 
aizsardzības likuma 2. panta 1. punkts un EK Līguma 81. panta 1. punkts. Beļģijas 
Konkurences iestādes prezidents spriedumā paredzēja, ka īslaicīgie pasākumi nav ieviešami, 
jo pieteikuma iesniedzējs neatbilda priekšnoteikumiem, t.i., būtu vajadzīgs, lai Beļģijas 
federālā Uzņēmējdarbības konkurences aizsardzības likuma 35. panta izpratnē ietekmētu 
nekavējoties un patiesi. Apelācijas tiesa tomēr nosprieda, ka Konkurences iestādes Prezidents 
pielietojis pārāk ierobežojošu definīciju un ka Gema tomēr tika nekavējoties un patiesi 
ietekmēta. Tomēr šajā lietā nepastāv nepieciešamie priekšnoteikumi, ka lietā jābūt iesaistītam 
tūlītējam un nelabojumam kaitējumam, kura novēršanai nekavējoties nepieciešams rīkoties. 
Ar to Apelācijas tiesa nolēma, ka īslaicīgo pasākumu ieviešanas lieta ir izskatāma, bet 
nepamatota.  

 
4. 2004. gada 23. decembra Monsas Komerctiesas spriedums lietā S.P.R.L. Lust Automobiles 
v DaimlerChrysler A.G. Stuttgart and S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 

S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), neatkarīgs Mercedes automobiļu izplatītājs 
iesniedza sūdzību pret Štutgartē strādājošo DaimlerChrysler A.G. (DCAG) un S.A. 
DaimlerChrysler Beļģijā un Luksemburgā (DCBL) par to, ka pārkāpti Kopienas konkurences 
likumi. 
 
Lust DCBL un DCAG apsūdzēja šādu ierobežojumu radīšanā: 
 
1) paralēlais imports, īpaši, lai Lust traucētu saņemt piegādes no Mercedes izplatītājiem 
ārvalstīs, 
 
2) pārdošana, izmantojot tirdzniecības starpnieku, īpaši izdarot spiedienu uz Mercedes 
izplatītāju Šarleruā Car & Truck Charleroi, lai atceltu pasūtījumus, kuros Lust darbojās tikai 
kā starpnieks starp šo uzņēmumu un gala pircēju. 
 
Attiecībā uz paralēlā importa ierobežošanu, lai gan pārdošana no oficiālā izplatītāja 
neoficiālajam izplatīšanas līgumos starp DCAG meitas uzņēmumiem šajā valstī un 
izplatītājiem un aģentiem dažādās Eiropas Savienības valstīs bija aizliegta, Monsas 
Komerctiesa konstatēja, ka šāda veida nosacījumu pieļauj trīs ES regulas par motorizēto 
transportlīdzekļu izplatīšanu (Regulas 123/85, 3. panta 10. punkts; Regulas 1475/95, 3. panta 
10. punkts un Regulas 1400/2002 4. panta 1. punkta (b) apakšpunkta (iii) daļa), tātad, 
nosacījums atbilda Kopienas likumiem. 
 
Ciktāl lieta attiecas uz tirdzniecību, izmantojot oficiālo starpnieku, Tiesa DaimlerChrysler 
Belgium Luxembourg lūdza iesniegt pašlaik ar Beļģijā Mercedes tīklā strādājošajiem 
izplatītājiem noslēgto līgumu kopijas ar visiem attiecīgajiem dokumentiem vai 
apstiprinājumiem, kas norādītu uz to spēkā stāšanās datumu un faktiem, ka izplatītājiem tie 
šajā brīdī ir saistoši, kā arī pavēlēja uzklausīt lieciniekus, lai noskaidrotu, vai: 
 
"S.A. Car & Truck Charleroi ir atcēlis 2000. gada 29. maijā izdotos rīkojumus Nr.1168 un 
Nr.1169 ar norādījumiem DaimlerChrysler Belgium Luxembourg un/vai DaimlerChrysler 
A.G. Stuttgart vai to izdotus apkārtrakstus, vai rakstiskas instrukcijas". 
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Dānija 
Dānijas Konkurences apelācijas tribunāls 2004. gada 18. augustā pieņēma lēmumu, saskaņā ar 
ko tika apstiprināta Dānijas Konkurences padomes 2003. gada 24. septembra sprieduma 
atcelšana lietā par Dānijas Grāmatu asociāciju. Dānijas Konkurences padomes atceltajā 
spriedumā bija secināts, ka Dānijas Grāmatu asociācija pārkāpa EK Līguma 81. panta 
nosacījumus, jo Dānijas grāmatu izdošanas nozarē vadīja tāda līguma parakstīšanu, ar kuru 
citu valstu grāmattirgotāji tika kavēti Dānijas patērētājiem pārdot dāņu grāmatas, ja šīs valsts 
teritorijā netiek ievērotas fiksētās cenas.  
 
Dānijā un citās ES valstīs grāmatām ir fiksētas cenas (kas noteiktas līgumā vai ar likumu), 
kamēr citās valstīs cenas ir brīvas. Šāda situācija rada zināmas problēmas starpvalstu 
tirdzniecībā, ja vienā valstī grāmatām cenas ir fiksētas, bet otrā – brīvas.  
 
Dānijas Konkurences padome nolēma, ka, saskaņā ar ES likuma praksi, fiksētas cenas ES 
iekšējā grāmatu tirgū pieņemamas tikai tad, ja līgumslēdzēja puse, kura prasa fiksēto cenu 
ievērošanu, var pierādīt, ka tālāku atpakaļievešanu nosaka tikai fiksētās cenu sistēmas 
apiešana. Ar to Dānijas Konkurences padome secināja, ka fiksēto cenu noteikšana visām 
atpakaļ ievestajām precēm ir pretrunā ar EK Līguma 81. panta nosacījumiem.  
 
Apelācijas lietā Dānijas Konkurences apelācijas tribunāls savu spriedumu balstīja uz 
Komisijas 1998. gada 12. novembra vēstuli ES valstu Kultūras ministriem par Komisijas 
viedokli jautājumā par valstīs pastāvošo fiksēto grāmatu cenu sistēmu atbilstību EK Līguma 
81. pantam. Dānijas Konkurences apelācijas tribunāls nosprieda, ka, ņemot vērā šo vēstuli, 
Dānijas līgums par fiksētajām grāmatu cenām ievērojami neietekmē tirdzniecību starp 
dalībvalstīm un ka uz šo līgumu, tātad, neattiecas EK Līguma 81. panta nosacījumi. Ar to 
Dānijas Konkurences apelācijas tribunāls pieņēma lēmumu, ar kuru Dānijas Konkurences 
padomes lēmums tika atcelts. 
 

Vācija 
Berlīnes Reģionālā tiesa, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Pamatojoties uz pret konkurenci vērstu ilgtermiņa ekskluzivitāti nav anulējami apkalpes 
staciju izplatīšanas līgumi; kā uz aģentu līgumiem uz tiem neattiecas EK Līguma 81. pants; 
par vēlmi ieviest jebkādus konkurences ierobežojumus saskaņā ar Likuma pret konkurences 
ierobežošanu 18. pantu, vecā versija, tos neietver Likuma pret konkurences ierobežošanu 34. 
pants, vecā versija.  
(EK Līguma 81. pants; Civilkodeksa 134. un 138. pants) 
 
Maincas Reģionālā tiesa, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 
Tā kā cenu kartelim trūkst “mērķtiecības”, nav jāpieņem mēri kaitējuma kompensēšanai, kas 
radies tādēļ, ka nācies maksāt pārāk lielu cenu par vitamīniem. Kā to konstatējusi Komisija 
ziņojumā, kas ir saistošs kā Tiesai, tā pasūtītājam, apsūdzētā puse piedalījusies pasaules 
mēroga vitamīnu kartelī, bet jāievēro tas, ka uz prasītāju kā pircēju neattiecas Likuma pret 
konkurences ierobežošanu 1. un 33. pants un Civilkodeksa 823. panta 2. punkts, ja tos lasot 
ņem vērā EK Līguma 81. pantu.  
(EK Līguma 81. pants; Likums pret konkurences ierobežošanu, 1. un 33. pants; Civilkodeksa 
823. panta 2. punkts) 
 
Berlīnes Augstākā reģionālā tiesa, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
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Mobilo sakaru operatora dominējošā pozīcija tirgū, kas tiek izmantota, lai pārtrauktu fiksētā 
tīkla zvanus tās mobilo sakaru tīklā; nav konstatēta savtīga stāvokļa izmantošana, jo prasītājs 
nav ļāvis apsūdzētajam izmantot SIM kartes un veidot savienojumus ar mobilo telefonu 
sakaru tīklu, jo sūdzētājs SIM kartes izmanto komerciāliem zvanu virziena mainīšanai, zvanot 
no fiksētā tīkla (risks tīkla viengabalainībai). 
(Likums pret konkurences ierobežošanu, 19. un 20. pants, Likums par cīņu pret negodīgu 
konkurenci, EK Līguma 82. panta 1. punkta 2. apakšpunkta (b) un (c) paragrāfs un, Likums 
pret konkurences ierobežošanu, 1. pants) 
 
Maincas Reģionālā tiesa, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Tā kā cenu kartelim trūkst “mērķtiecības”, nav jāpieņem mēri kaitējuma kompensēšanai, kas 
radies, jo nācies maksāt pārāk lielu cenu par vitamīniem. Kā to konstatējusi Komisija 
ziņojumā, kas ir saistošs Tiesai, apsūdzētā puse piedalījusies pasaules mēroga vitamīnu 
kartelī, bet jāievēro tas, ka uz prasītāju kā pircēju neattiecas Likuma pret konkurences 
ierobežošanu 1. un 33. pants un Civilkodeksa 823. panta 2. punkts, ja tos lasot ņem vērā EK 
Līguma 81. pantu.  
(EK Līguma 82. pants; Likums pret konkurences ierobežošanu, 1. un 33. pants; Civilkodeksa 
823. panta 2. punkts) 
 
Berlīnes Augstākā reģionālā tiesa, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Nav piemērojami pasākumi pret mobilo sakaru operatoru, lai viņu piespiestu padarīt savu 
tīklu pieejamu citiem uzņēmumiem un tas nepārtrauktu zvanus no fiksētā tīkla pa GSM 
ievadu, tā kā šie uzņēmumi vēlas aktīvi strādāt nevis augšupejošā vai lejupejošā tirgū, bet 
pašā tirgū (Likums pret konkurences ierobežošanu, 19. panta 4. punkta 4. apakšpunkts). Arī 
atteikums piekļūt tīklam citādi nenozīmē diskrimināciju vai traucējumus, tāpēc ierobežojumi 
nav pamatoti.  
(Article 82 EC, Article 1 GWB) (Likums pret konkurences ierobežošanu, 19. panta 4. punkta 
4. apakšpunkts; Likums pret konkurences ierobežošanu, 19. panta 1. punkts un 4. punkta 1. 
apakšpunkts; Likums pret konkurences ierobežošanu, 20. pants; EK Līguma 82. pants, 
Likums par cīņu pret negodīgu konkurenci, 1. pants) 
 
Berlīnes Augstākā reģionālā tiesa, 22.01.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Konstatēts, ka apsūdzētā „Chrysler Automobile” oficiālā izplatītāja līgums, kas 2003. gada 31. 
decembrī noslēgts starp pusēm, atzīstams par spēkā neesošu, jo tajā nepareizi tiek izmantotas 
tiesības; nav tiesību turpināt „Chrysler” automobiļu un to rezerves daļu piegādes. Par 
pretsūdzības apelāciju: konstatēts, ka pārtraukšana 2002. gada 31. decembrī ir spēkā un ar to 
netiek pārkāpts ne diskriminācijas aizliegums, kas paredzēts likuma „Par Konkurences 
ierobežojumu aizliegumu” 20. panta 1. un 2. punktā (Likums pret konkurences ierobežošanu 
GWB), ne EK Līguma 81. panta 1. punkts (trūkst jūtamas ietekmes).  
(Likums pret konkurences ierobežošanu, 20. panta 1. punkts un 2. punkta otrais teikums; EK 
Līguma 81. panta 1., 2. un 3. punkts; Regulas (EK) Nr.1475/95 5. panta 2. punkta 2. 
apakšpunkts; Regulas (EK) Nr.1400/2002 10. pants; Civilkodeksa 242. pants un 315. panta 3. 
punkts, otrais teikums, otrais galvenais nosacījums; Likums par Vispārējiem tirdzniecības 
noteikumiem, 9. pants) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Atteikts lūgums pēc juridiskas palīdzības lietā par zaudējumiem un kompensāciju līmeņa 
noteikšanu pret konkurenci vērsta boikota dēļ un dēļ aizskaroši augstām pārdošanas cenām 
ķieģeļiem, pamatojoties uz Civilprocesuālā kodeksa 116. panta 1. punkta 2. apakšpunkta 
prasību neievērošanu. 
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(EK Līguma 81. un 82. pants; Civilkodeksa 823. panta 2. punkts un 249. pants; 
Civilprocesuālā kodeksa 116. panta 1. punkta 2. apakšpunkts) 
 
Karlsrūes Augstākā reģionālā tiesa, 28.01.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Deklarācijas iesniegums nav pieņemams, bez tam, kompensācija otrai pusei par vitamīnu 
tirgus karteļa darbību nav paredzama, jo nav radies kaitējums (salīdzinot hipotētisko 
ienākumu lielumu un patieso ienākumu apjomu, nesalīdzinot hipotētisko iepirkuma cenu un 
patieso iepirkuma cenu).  
(Likums pret konkurences ierobežošanu, 33. pants, EK Līguma 81. pants, Civilkodeksa 823. 
panta 2. punkts) 
 
Federālā Tiesa, 10.02.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Oficiāla maksājumu autorizācijas procedūra (par telekomunikāciju savienojumiem) neizslēdz 
faktisko iespēju firmai iesniegt tarifus, ar kuriem tā ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo 
stāvokli un šajā nolūkā panāk atļauju, jo dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošanas 
pārbaude pārbaudes procedūrā netiek iekļauta (obiter dictum). 
(EEK dibināšanas līguma 86. pants (EK Līguma 82. pants); Telekomunikāciju likuma 24., 
25., 35. un 39. pants) 
 
Minhenes Augstākā reģionālā tiesa, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Līgums starp sūdzības iesniedzēju un atbildētāju par preču izplatīšanu spēkā stājas 2003. gada 
30. septembrī, ņemot vērā to, ka ar 2003. gada 31. oktobri stājas spēkā jaunā Regula 
Nr.1400/2002 par Kopienas automobiļu izņēmumu no likumu bloka, kā rezultātā 
apsūdzētajam nepieciešams Vācijā un Eiropā pārveidot sava izplatīšanas tīkla struktūru 
(garantētas tiesības uz apelāciju).  
(Regula Nr.1400/2002 par Kopienas automobiļu izņēmums no likumu bloka; Civilkodeksa 
307. pants) 
 
Minhenes Augstākā reģionālā tiesa, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Līgums starp sūdzības iesniedzēju un atbildētāju par preču izplatīšanu spēkā stājas 2003. gada 
30. septembrī, ņemot vērā to, ka ar 2003. gada 31. oktobri stājas spēkā jaunā Regula 
Nr.1400/2002 par Kopienas automobiļu izņēmumu no likumu bloka, kā rezultātā 
apsūdzētajam nepieciešams Vācijā un Eiropā pārveidot sava izplatīšanas tīkla struktūru.  
(Regula Nr.1400/2002 par Kopienas automobiļu izņēmumu no likumu bloka)  
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Lieta par to, ka tiek atklāts, cik daudz, kāda veida, svara un satura sūtījumu 1997. gadā 
saņēmējiem Vācijā iesniegti vai iesniedzami Nīderlandes Pasta birojā; sevišķi, neizslēdzot no 
šīs darbības prasības iesniedzēja ļaunprātīgi izmantoto dominējošo stāvokli. 
(Vecā Universālā pasta konvencija, 25. panta 3. punkts, pirmais un otrais teikums; EK vecās 
versijas 86., 90. un 59. pants; Civilkodeksa 242. pants) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Mobilo sakaru operatora dominējošā pozīcija tirgū, kas tiek izmantota, lai pārtrauktu fiksētā 
tīkla zvanus tās mobilo sakaru tīklā; nav konstatēta savtīga stāvokļa izmantošana, jo prasītājs 
nav ļāvis apsūdzētajam izmantot SIM kartes un veidot savienojumus ar mobilo telefonu 
sakaru tīklu, jo sūdzētājs SIM kartes izmanto komerciāliem zvanu virziena mainīšanai, zvanot 
no fiksētā tīkla (risks tīkla viengabalainībai). 
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(Likums pret konkurences ierobežošanu, 19. un 20. pants, Likums par cīņu pret negodīgu 
konkurenci, EK Līguma 82. panta 1. punkta 2. apakšpunkta b) un c) paragrāfs un, Likums pret 
konkurences ierobežošanu, 1. pants) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Tehniskās apkopes staciju līguma neatzīšana par nenozīmīgu sakarā ar to, ka ilgtermiņa 
ekskluzivitātes pants tāpat kā EEK dibināšanas līguma 85. panta 1. punkts nav piemērojams 
tehniskās apkopes staciju līgumam kā aģentūras līgumam un prasītājs nav pierādījis būtisku 
ietekmi uz tirgus iedalījumu saskaņā ar kumulatīvā efekta teoriju; nav rakstveida pieprasījuma 
pārkāpuma, kas noteikts Likuma pret konkurences ierobežošanu, 34. pantā, vecajā versijā.  
(EK Līguma 85. pants, Likums par cīņu pret negodīgu konkurenci, 15. un 34. pants, vecā 
versija, Civilkodeksa125. un 138. pants) 
 
Federālā Tiesa, 30.03.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Ja jauna motorizētā autotransporta mazumtirgotājs, kurš nepieder pie selektīvas ražotāja 
izplatīšanas sistēmas, oficiālajiem ārzemju dīleriem atsakoties no jauno automašīnu piegādes 
sistēmā neietilpstošiem mazumtirgotājiem, nevar izpildīt savu klientu jauno automobiļu 
pasūtījumus, viņam, saskaņā ar Civilkodeksa 823. panta 2. punktu un balstoties uz EK 
Līguma 81. panta 1. punktu, ir tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju, ja būtiskajā 
momentā atbrīvojums no aizlieguma, kas attiecas uz oficiālajiem izplatītājiem, kas piegādā 
jaunus tranportlīdzekļus ārpus sistēmas esošiem mazumtirgotājiem, un aizliegums atbilst EK 
Līguma 81. panta 1. punktam, netika piemērots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1475/95 6. panta 
1. punktu.  
 
Vienpusēja „melnā darbība” no ražotāja puses un ilgstošs pieprasījums pēc cenu disciplīnas 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1475/95 6. panta 3. punktu rezultējas atbrīvojuma zaudējumā 
(tikai) uz to laika periodu, kurā nepieņemamā darbība varētu ietekmēt oficiālos izplatītājus, un 
tikai attiecībā uz tiem izplatīšanas līgumiem, kas attiecas uz teritoriju, kurā aizliegtā darbība 
izkropļo konkurenci. Tā saukto melno darbību no tā ārzemju oficiālajiem dīleriem saskaņā ar  
Regulas (EK) Nr. 1475/95 6. panta 1. punktu, no 6. līdz 12. punktam nevar automātiski 
attiecināt  uz ražotāju.  
(EK Līguma 81. pants; Regulas (EK) Nr. 1475/95 6. panta 1. punkts) 
 
Dortmudes Reģionālā tiesa, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Prasītāja zaudējumu piedziņas prasība par to, ka atbildētājam ir samaksātas pārāk augstas 
cenas par vitamīniem sakarā ar to, ka atbildētājs pieder vitamīnu kartelim.  
(EK Līguma 81. pants; Likums par cīņu pret negodīgu konkurenci, 1. un 33. pants, 
Civilkodeksa 823. panta 2. punkts) 
 
Ķīles Reģionālā tiesa, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Saskaņā ar konkurences likumu līguma panta stāšanās spēkā, kas aizliedz pārraides sistēmās 
izmantot SIM kartes, lai ievadītu datus savienojumos no vienas trešās puses citai trešajai 
pusei.  
(GWB 19. un 20. pants, EK 82. panta 1. panta un 2. panta b) un c) apakšpunkts, UWG 1. 
pants) 
 
Dortmunes Reģionālā Tiesa, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Pēc galvenās darbības nokārtošanas paliek jautājums par izmaksām: konkurences aizliegums 
starp partneriem, kas noteikts partnerības līgumā, no konkurences noteikumu viedokļa ir 
neapstrīdams divu gadu laika periodā pēc partnera aiziešanas.  



 

 53

(Article 1 of the Law prohibiting Unfair Competition (UWG), Article 1 GWB, Article 81 EC) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Tā kā spēkā esoša likuma izvēles dēļ – ASV Kanzasas pavalsts likums ir piemērojami visām 
prasītāja izvirzītajām prasībām, tiesvedība par pirmslīguma saistībām attiecībā uz franšīzes 
līgumu („Pizza Hut”) nav uzsākta; anulēšana saskaņā ar GWB 15. un 18. pantu, vecajā 
versijā, nav paredzēta. Kompensācija par FTC („Federal Trade Commission” – „Federālā 
tirdzniecības komisija”) Franšīzes noteikumu pārkāpumiem nav paredzēta.  
(Civilkodeksa ievada tiesību aktu 11., 27., 29., 31. un 34. pants; GWB 15., 18., 34. un 98. 
pants, vecā versija; EK 85. pants, vecā versija; Regulas 4087/88 3. pants) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 21.04.2004., U (Kart) 7/03, P-202/00 
Franšīzes līguma („Pizza Hut”) anulēšana par Vācijas vai Eiropas konkurences tiesību aktu 
pārkāpumiem nav paredzēta; tiesvedība nav uzsākta, jo izvēlētais likums ir spēkā un 
Anglijas/Velsas likums ir piemērojams visām izvirzītajām prasībām. 
(Civilkodeksa ievada tiesību aktu 11., 27., 29., 31. un 34. pants; GWB 15., 18., 34. un 98. 
pants, vecā versija; EK 85. pants, vecā versija; Regulas 4087/88 3. pants) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 21.04.2004., U (Kart) 14/03, P-149/03 
Franšīzes līguma derīgums („Pizza Hut”), jo ASV Kanzasas pavalsts likums ir piemērojams 
visām prasītāja izvirzītajām prasībām. Kompensācija par FTC Franšīzes noteikumu 
pārkāpumiem nav paredzēta. 
(Civilkodeksa ievada tiesību aktu 11., 27., 29., 31. un 34. pants; GWB 15., 18., 34. un 98. 
pants, vecā versija; EK Līguma 85. pants, vecā versija; Regulas 4087/88 3. pants)  
 
Minhenes Augstākā reģionālā tiesa, 22.04.2004., U (Kart) 1582/04, P-94/04 
Tiesvedība par dažu SIM karšu atbloķēšanu un atteikuma reversēšanu izveidot mobilā tālruņa 
sakaru savienojumus nav uzsākta, jo cedēto SIM karšu izmantošana GSM pārveidotājos ir ar 
līgumu aizliegta.  
(GWB 19., 20. un 33. pants, EK Līguma 82. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts, UWG 1. 
pants) 
 
Diseldorfas Reģionālā tiesa, 28.04.2004., 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Prasītāja lietas ierosināšana par tālruņa maksas maksājumu SIM karšu pieejamības iegūšanai 
un to mobilā tālruņa sakaru tīkla izmantošanu; prasītāja ārkārtējās mobilā tālruņa sakaru 
līgumu anulēšanas spēkā esamība, jo atbildētājs lieto SIM kartes, kas ir, pretēji vienošanās 
noteikumiem, pieslēgtas GSM vārtejai, lai nestu ārējos izsaukumus prasītāja mobilā tālruņa 
sakaru tīklā; attiecīgo līgumā paredzēto lietošanas ierobežojumu anulēšana nav paredzēta.  
(Līguma  19. un 20. pants, EK Līguma 82. panta 1. punkts un 2. punkta b) un c) apakšpunkts, 
UWG 1. pants) 
 
Ingolštates Reģionālā tiesa, 11.05.2004., 1HK O 1933/03, P-209/04 
Pilnvarotās pārstāvniecības līguma pārtraukšana pēc Regulas 1400/2002 pieņemšanas ir spēkā 
gadījumos, kuros ir paredzēts attiecīgais līguma nosacījums (šajā gadījumā: EK Līguma 81. 
panta 1. punkts, Regula 1400/2002. 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 23.04.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Aizliegums piedāvāt pārdošanai „Budweiser Budvar” alu neatkarīgi noteiktā teritorijā 
pieteicēja klientiem vai to reklamēt, pamatojoties vienīgi uz izplatīšanas tiesībām līdz laikam, 
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kad ir pieņemts galīgais lēmums par pušu starpā noslēgto līgumu par importu; nerada 
ievērojamu ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm.  
(UWG 1. un 3. pants, EK Līguma 81. panta 1. punkts) 
 
Federālā tiesa, 13.07.2004, KZR 10/03, P-66/00 
Par standarta nosacījumu spēkā esību motorizēto transporta līdzekļu pilnvarotās 
pārstāvniecības līgumā (multimarķējums, minimālais apgrozījums, garantijas, paziņojums par 
pārtraukšanu, līguma darbības izbeigšana).  
(Civilkodeksa 307. pants; EK Līguma 81. pants, Regula 1475/95, Regula 1400/2002)  
 
Štutgartes Augstākā reģionālā tiesa, 22.07.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Atbildētāja pienākums samaksāt kompensāciju par prasītājam radītajiem zaudējumiem, kas 
radušies atjaunota servisa līguma novēlotas noslēgšanas dēļ pēc izplatītāju sistēmas 
pieņemšanas, lai varētu tikt ņemta vērā jaunā Regula par Kopienas mehānisko 
transportlīdzekļu grupālajiem atbrīvojumiem; nevienlīdzīga izturēšanās pret prasītāju, 
salīdzinot ar citiem servisiem, ar kuriem līgumattiecības tika turpinātas.  
(GWB 33. pants un 20. panta 1. un 2. punkts; Regula (EK) Nr. 1475/95; EK Līguma 81. pants) 
 
Štutgartes Reģionālā tiesa, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Tiesvedība par zaudējumiem, kas radušies prasītāja ekskluzīvo izplatīšanas tiesību pārkāpumu 
dēļ, apstiprinot citu autorizēto izplatīšanas pārstāvi, jo pēc Regulas (EK) Nr. 1475/1995 
termiņa beigām, teritoriālās aizsardzības līgums vairs nav atbrīvots no aizlieguma, kas ir 
paredzēts EK Līguma 81. panta 1. punktā. Ekskluzivitātes nosacījuma spēkā neesamības 
jautājums stājoties spēkā jaunajai Regulai par Kopienas mehānisko transportlīdzekļu 
grupālajiem atbrīvojumiem.  
(EK Līguma 81. pants, Regula par Kopienas mehānisko transportlīdzekļu grupālajiem 
atbrīvojumiem 1400/2002, Regula par Kopienas mehānisko transportlīdzekļu grupālajiem 
atbrīvojumiem 1475/1995) 
 
Frankfurtes pie Mainas Reģionālā tiesa, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Prasītājs nav tiesīgs slēgt pakalpojumu līgumu ar atbildētāju, pat ja prasītājs atbilst izplatītāja 
atlases kritērijiem, jo atbildētājam bija atļauts pārtraukt līgumu vis-à-vis automobiļu 
tirdzniecību bez paziņojuma, un prasītāja tirdzniecības un servisa uzņēmējdarbības veidi no 
komerciālā viedokļa ir strādājošs uzņēmums.  
(Civilkodeksa 823. panta 2. punkts un 249. pants, EK Līguma 81. pants, Regula par Kopienas 
mehānisko transportlīdzekļu grupālajiem atbrīvojumiem 1400/2002, GWB 20. pants un 33. 
panta pirmā rinda) 
 
Minhenes I Reģionālā tiesa, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Atbildētājam nav saglabāšanas tiesību pret nelielu prasību par SIM karšu neaktivizēšanu.  
(GWB 19. un 20. pants; EK Līguma 82. pants; UWG 1. pants) 
 
Minhenes I Reģionālā tiesa, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Atbildētājam nav saglabāšanas tiesību pret nelielu prasību par SIM karšu neaktivizēšanu.  
(GWB 19. un 20. pants; EK Līguma 82. pants; UWG 1. pants) 
 
Potsdamas Reģionālā tiesa, 23.09.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Atbildētājam pretprasības lietā noteiktais pienākums veikt nolietoto riepu likvidēšanu ar 
prasītāja starpniecību pretprasībā apmērā, kas ir noteikts lēmuma operatīvajā daļā, kā arī veikt 
maksājumu un sniegt informāciju prasītājam pretprasībā apmērā, kas ir noteikts lēmuma 
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operatīvajā daļā; līgumā, uz kuru ir balstītas prasības, EK Līguma 81. panta 1. punkta 
pārkāpumi nav atrasti, jo nevienā no gadījumiem jebkādi konkurences ierobežojumi ir 
neievērojami.  
(EK Līguma 81. panta 1. un 2. punkts, Civilkodeksa 138. pants, Civilkodeksa 134. pants, 
nolasīts kopā ar Sodu kodeksa 266. pantu) 
 
Diseldorfas Augstākā reģionālā tiesa, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Prasītāja ierosinātā lieta, kuras mērķis ir panākt, lai atbildētājs no viņa iegādājas visu tam 
nepieciešamā alus daudzumu; prasība par informācijas atklāšanu attiecībā uz citur iegādāto 
alu; EK Līguma 81. pants alus piegādes līgumam nav piemērojams, jo tā konkurences 
ierobežošanas līmenis ir neievērojams. 
(EK Līguma 81. panta 1. punkts; Civilkodeksa 138. panta 1. punkts) 
 
Leipcigas Reģionālā tiesa, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Lēmums par izmaksām pēc vienošanās par norēķiniem: Prasītāja ierosinātā lieta par 
pārkāpumu izbeigšanu pret tā plašo atlases izplatītāju sistēmu, ko atbildētājs veica nelegāli 
iegādājoties jaunus automobiļus tālākpārdošanas nolūkos.  
(EK Līguma 81. pants; Regula 1400/2002; GWB 19. un 20. pants) 
 
Minhenes I Reģionālā tiesa, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Atbildētājam nav saglabāšanas tiesību pret nelielu prasību par SIM karšu neaktivizēšanu.  
(GWB 19. un 20. pants; EK Līguma 82. pants; UWG 3. pants; TKG 33. pants) 
 
Ķelnes Reģionālā tiesa, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Tiesvedība par atbildētāja veikto SIM karšu aktivizēšanu nav uzsākta; bloķēšana bija 
pieļaujama, jo prasītājs izmantojot SIM kartes, pārkāpa līguma noteikumus, pieslēdzoties 
GSM vārtejai, lai citi uzņēmumi varētu veikt tālruņa zvanus prasītāja mobilā tālruņa sakaru 
tīklā; lieta par SIM karšu izmantošanu komerciālos telekomunikāciju pakalpojumos nav 
ierosināta.  
(Civilkodeksa 19. un 20. pants; EK 82. pants; UWG 1. pants) 
 
Ķelnes Reģionālā tiesa, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Tiesvedība par atbildētāja veikto SIM karšu aktivizēšanu nav uzsākta; bloķēšana bija 
pieļaujama, jo prasītājs izmantojot SIM kartes, pārkāpa līguma noteikumus, pieslēdzoties 
GSM vārtejai, lai citi uzņēmumi varētu veikt tālruņa zvanus prasītāja mobilā tālruņa sakaru 
tīklā; lieta par SIM karšu izmantošanu komerciālos telekomunikāciju pakalpojumos, nav 
ierosināta.  
(Civilkodeksa 19. un 20. pants; EK Līguma 82. pants; UWG 1. pants) 
 

Spānija 
Visi strīda jautājumi tiesvedībā starp naftas uzņēmumiem un servisa stacijām bija līdzīgi, 
galvenā uzmanība tika vērsta galvenokārt uz piegādes līgumu iespējamo spēkā neesamību, 
kurus tiesas ir klasificējušas vai nu kā komisiju līgumus (īstie aģentu līgumi), vai kā 
tālākpārdošanas līgumi (neīstie aģentu līgumi), kas var būt atbilstoši 81. panta 1. punktam 
(vispārējais aizliegums), jo tie var būt atbilstoši atbrīvojuma saņemšanai no aizlieguma, kas ir 
noteikts atbrīvojumu Regulās Nr. 1984/1983, 1983. gada 22. jūnijs, un Nr. 2790/1999, 1999. 
gada 22. decembris, kas abas attiecas uz pašreizējā EK Līguma 81. panta 3. punkta 
piemērošanu dažām vertikālo līgumu un saskaņotās darbības kategorijām. 
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Četras no šīm lietām bija apelācijas sūdzības pret pirmās instances tiesu nolasītiem 
spriedumiem. „Automoción y Servicios La Safor, S.L.” lieta pret „Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A.” ir sūdzība Nr. 44, kas tika ierosināta pret Madrides Pirmās instances 
tiesu, kurā prasītājs paziņoja par savu nodomu iesniegt apelācijas prasību pret nolasīto 
spriedumu, kas bija tam nelabvēlīgs. 
 
Madrides Pirmās instances tiesas spriedums Nr. 44, kas tika nolasīts 2004 gada 10. jūnijā 
parastajā prāvā 965/2002 / „Automoción y Servicios La Safor S.L.” pret „Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A” 
„Automoción y Servicios La Safor S.L.” iesniedza prasību pret „Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A.”, kurā prasītājs lūdza sevi uzskatīt par tālākpārdevēju stingrā nozīmē. 
Tiesa lūgumu noraidīja, jo uzskatīja, ka līgums ir „komisijas līgums”, t.i., īstais aģenta līgums. 
 
Madrides Provinces Augstākās tiesas 18. nodaļas nolasītie spriedumi Nr. 358/2004, 2004 
gada 7. jūnijs / „Melón, S.A.” pret „Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A” un 
Nr. 423/2004, 2004 gada 23. jūnijs / „Melón, S.A.” un „Estación de Servicio Ahigal, S.L.” 
pret „Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A” apelācijas prasībās Nr. 220/2003 un 
486/2003.  
Apelācijas prasības bija daļa no parastajām prāvām 895/2001 un 556/2001, kuras prasītājs 
attiecīgi ierosināja Madrides Pirmās instances tiesās Nr. 8 un Nr. 15. Sākotnējos spriedumos 
„Melón, S.A.” sūdzība tika noraidīta, kurš iesniedza apelācijas sūdzību pret tiesas sprieduma 
saturu abos gadījumos. Augstākā tiesa noraidīja divas servisa staciju iesniegtas apelācijas 
sūdzības, jo uzskatīja, ka līgumi ir „komisijas līgumi”, t.i., īstie aģentu līgumi. Abos 
spriedumos „Melón. S.A.” tika uzdots samaksāt radītos zaudējumus. 
 
Madrides Provinces augstākās tiesas 18. nodaļas spriedums Nr. 94/2004, 2004 gada 2. jūnijs 
/ „Caminas S.A.” pret „Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.” 
Šo spriedumu nolasīja apelācijas prasībā Nr. 218/2003, ko iesniedza „Repsol” saistībā ar 
mazo prasību procedūru Nr. 53/2001, ko Madrides Pirmās instances tiesā Nr. 20 ierosināja 
"Caminas S.A." pret "Repsol". Sākotnējais 2002. gada 25. oktobra spriedums atbalstīja 
„Caminas, S.A.” iesniegto sūdzību, paziņojot attiecīgos līgumus par spēkā neesošiem likuma 
priekšā un uzdodot „Repsol” apmaksāt izdevumus. „Repsol” apelācijas sūdzība tika atbalstīta 
un līgumi tika uzskatīti par spēkā neesošiem, pamatojoties uz to, ka tie bija „komisijas 
līgumi”. 
 
Geronas Provinces augstākās tiesas 1. nodaļas spriedums Nr. 188/2004, 2004 gada 10. jūnijs 
/ „Clau, S.A.” pret „CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A.” 
Spriedums tika nolasīts apelācijas prasībā Nr. 48/2004, ko iesniedza abas puses saistībā ar 
procedūru Nr. 266/2002, ko "Clau, S.A." ierosināja Geronas Pirmās instances tiesā Nr. 1 pret  
„CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A.”. Sākotnējais spriedums par „CEPSA” tika pierādīts. 
Abi uzņēmumi iesniedza apelācijas prasību un „CEPSA” apelācijas prasība tika noraidīta pēc 
procedūras. „Clau, S.A.” iesniegtā apelācijas prasība tika apmierināta pamatojoties uz to, ka 
līgums bija „tālākpārdošanas līgums”. Tie ir neīstie aģentu līgumi, kuri šajā lietā nebija spēkā, 
jo uz tiem neattiecās 81. panta 1. punkta atbrīvojuma noteikumi. Trīs līgumi, kas bija noslēgti 
par servisa stacijas darbības uzsākšanu un „CEPSA” izstrādājumu pārdošanu ekskluzivitātes 
līguma ietvaros, tādējādi tika paziņoti par spēkā neesošiem, pamatojoties uz to, ka tie bija 
pretrunā ar likuma prasību vai aizliegumu un ka cena netika noteikta, kas nozīmē to, ka 
līgums neeksistēja. Tiesa uzdeva katrai no pusēm atlīdzināt otrai par sniegtajiem 
pakalpojumiem pēc abu starpā saskaņā ar Civilkodeksa 1303. pantu noslēgta līguma 
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noteikumiem pēc pilnas amortizācijas summas atskaitīšanas. Tiesa uzdeva apmaksāt 
atbildētājam radušās izmaksas. 
 
Augstākās tiesas (Civillietu daļa, 1. nodaļa) spriedums Nr. 1235/2004, 23. decembris, saistībā 
ar „L'Andana S.A.” un „Estación de Servicio L'Andana S.L.” ierosināto lietu pret „Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A." 
Ar šo spriedumu tiek izlemta apelācijas prasība, ko iesniedza „L'Andana S.A.” un „Estación 
de Servicio L'Andana S.L.” tiesu prāvas ietvaros, kuru šie uzņēmumi ierosināja pret „Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.”. 
 
Savā sākotnējā prasībā, kas tika iesniegta Valencijas Pirmās instances tiesā, prasītāji 
pieprasīja paziņot par spēkā neesošiem servisa staciju ekspluatācijas līgumus, šī 
uzņēmējdarbības veida iznomāšanu un ekskluzīvas piegādes tiesības 25 gadu periodā. 
 
Prasītāji uzskatīja, ka attiecībā uz EK Līguma 81. panta 1. punktu (bijušais 85. panta 1. 
punkts) ir ticis pārkāpts 1983. gada 22. jūnija Komisijas Regulas Nr. 1984/83 12. panta 1. 
punkta c) apakšpunkts, un, ka tādējādi ir piemērojams 81. panta 2. punktā paredzētais 
aizliegums. Tie arī apgalvoja, ka ir ticis pārkāpts Eiropas Kopienu Tiesas precedentu likums 
(Lieta C-234/89 Stergios Delimitis pret „Henninguer Bräu A.G.” par iepriekš minētās regulas 
interpretāciju). 
 
Prasītāji uzskatīja, ka saskaņā ar Regulu 84/1983, tāda veida vienošanās, uz kurām attiecas šī 
procedūra, pagaidām ir ierobežota uz laiku 10 gadu periodā. Augstākā tiesa noraidīja 
apelācijas sūdzību, pamatojoties uz to, ka pagaidu ierobežojumi, kas tika noteikti ar iepriekš 
minēto Regulas Nr. 1984/83 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav pārkāpti, jo šiem 
ierobežojumiem regulas 12. panta 2. punktā ir noteikts absolūts izņēmums. Uz tā paša pamata, 
tā neuzskatīja, ka minētais Kopienas precedentu likums būtu ticis pārkāpts. 
 

Francija 
Orleānas Apelācijas tiesas 2004. gada 15. jūlija spriedums „Toyota France” apelācijas lietā 
pret Orleānas Komerciālās tiesas prezidenta pagaidu rīkojumu, kas tika izsniegts 2004 gada 
5. martā, uzdeva tam saskaņā ar finansiālu sodu turpināt līgumattiecības ar „Automobile 
Diffusion 45”. 
Strīds bija saistīts ar atteikumu saskaņā ar jauno Regulu par mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem Nr. 1400/2002 atzīt par izplatītāju pilnvaroto pārstāvi, ar kuru noslēgtais 
līgums bija beidzies pēc tā pārtraukšanas saskaņā ar iepriekšējo Regulu Nr. 1475/95. Orleānas 
Apelācijas tiesa uzskatīja, pagaidu posmā, ka strīds bija nopietns, jo tas radīja pilnvarotā 
pārstāvja nespēju izpildīt kvalitatīvos atlases kritērijus. Pilnvarotā pārstāvja izslēgšana 
tādējādi bija nepareizs solis, jo viņa iesnieguma noraidīšana nebija pamatota ar objektīviem 
vai leģitīmiem kritērijiem. Tādējādi tā varēja radīt diskriminējošu lēmumu, kas ir pretstatā ar 
Regulas Nr. 1400/2002 uzdevumiem. Tādēļ tiesa apstiprināja pagaidu pasākumu uzdodot 
ražotājam turpināt piegādāt automobiļus izplatītājam līdz galīgā lēmuma pieņemšanai pēc 
būtības, kas ir jāpasludina 2005. gadā. 
 
2004. gada 21. septembra Parīzes Apelācijas tiesas lēmums apelācijas lietā, ko iesniedza 
„Syndicat des professionnels européens de l’automobile” („SPEA”) pret Konkurences 
padomes 2003. gada 23. decembra lēmumu neturpināt tiesvedību Nr. 03-D-67 („Peugeot”). 
Sods par padomes saistību pārkāpumu atbilstošā laika periodā pasludināt spriedumu nav 
anulēt prāvas, bet vērst par labu zaudējumus, kas, iespējams, izriet no šādas kavēšanās.  
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Sadalot sākotnējo pieteikumu padomei trīs atsevišķās lietās nav lēmums, par kuru var iesniegt 
apelācijas prasību saskaņā ar Tirdzniecības kodeksa L 464-2 un 464-8 pantu. Pamatojums 
šādai pieteikuma sadalījuma pārbaudei nav pieļaujams. Pēc audi alteram partem principa, 
ziņojuma sastādītājs drīkst tad, kad puses ir varējušas sniegt atbildi, mainīt savu lietas faktu 
vērtējumu padomes prāvās. 
 
Vienas no pusēm veiktā Komisijas iebildumu paziņojuma izstrādāšana ir paredzēta tādas 
informācijas sniegšanai tiesā, kas var saskaņā ar Regulas 1/2003 16. pantu ietekmēt uzsāktās 
prāvas. Tas var tikt veikts jebkurā laikā tiesas procesu ietvaros. Tādējādi tas neveido 
dokumentālus pierādījumus apelācijas prasības atbalstam. 
 
Ražotāja maksājumu veikšana par komerciāla rakstura atbalstu saviem pilnvarotajiem 
pārstāvjiem pati par sevi nav pretlikumīga, ja pret nosacījumiem, pēc kuriem tas tiek piešķirts, 
nevar tikt celti iebildumi, pamatojoties uz grupālajiem atbrīvojumu regulā ietvertu izņēmumu 
sarakstu (BER Nr. 1475/95 6. pants). Ne arī, ja tā nav nekādā veidā diskriminējoša, pret šādu 
darbību nedrīkst tikt celti iebildumi saskaņā ar noteikumiem, kas paredz grupālajiem 
atbrīvojumu regulas aizsardzības atcelšanu. Attiecīgajā gadījumā, darbības bija ne tikai 
atbilstošas 81. panta 3. punktam, bet tās arī stimulēja konkurenci, uzturēja izplatīšanas tīkla 
blīvumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī noveda pie ievērojamas izstrādājumu cenu 
pazemināšanās par labu gala lietotājiem. 
 
2004. gada 29. jūnija Parīzes Apelācijas tiesas lēmums apelācijas lietā, ko iesniedza 
„Syndicat des professionnels européens de l’automobile” („SPEA”) pret Konkurences 
padomes 2003. gada 23. decembra lēmumu neturpināt tiesvedību Nr. 03-D-66 („Renault”). 
Sods par padomes saistību pārkāpumu atbilstošā laika periodā pasludināt spriedumu nav 
anulēt prāvas, bet vērst par labu zaudējumus, kas, iespējams, izriet no šādas kavēšanās. 
 
Sadalot sākotnējo pieteikumu padomei trīs atsevišķās lietās nav lēmums, par kuru var iesniegt 
apelācijas prasību saskaņā ar Tirdzniecības kodeksa L 464-2 un 464-8 pantu. Pamatojums 
šādai pieteikuma sadalījuma pārbaudei nav pieļaujams. Pēc audi alteram partem principa, 
ziņojumu sastādījušais tiesnesis drīkst tad, kad puses ir varējušas sniegt atbildi, mainīt savu 
lietas faktu vērtējumu padomes prāvās. 
 
Ražotāja maksājumu veikšana par komerciāla rakstura atbalstu saviem pilnvarotajiem 
pārstāvjiem pati par sevi nav pretlikumīga, ja pret nosacījumiem, pēc kuriem tas tiek piešķirts, 
nevar tikt celti iebildumi, pamatojoties uz grupālajiem atbrīvojumu regulā ietvertu izņēmumu 
sarakstu (BER Nr. 1475/95 6. pants). Ne arī, ja tā nav nekādā veidā diskriminējoša, pret šādu 
darbību nedrīkst tikt celti iebildumi saskaņā ar noteikumiem, kas paredz grupālo atbrīvojumu 
regulas aizsardzības atcelšanu. Attiecīgajā gadījumā, darbības bija ne tikai atbilstošas 81. 
panta 3. punktam, bet tās arī stimulēja konkurenci, uzturēja izplatīšanas tīkla blīvumu un 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī noveda pie ievērojamas izstrādājumu cenu 
pazemināšanās par labu gala lietotājiem. Pret atlaidēm vērstu „Renault” plānu ieviešana 
neveido fiksēta minimālā cenu līmeņa noteikšanu – darbība, kas ir aizliegta ar BER Nr. 
1475/955 6. pantu, jo pierādījumi par saskaņotu domāšanu saimnieciskās darbības operatoru 
starpā, kas raksturo līguma noskaņu 81. panta izpratnē, netika atrasti. 
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Nīderlande8 
Nīderlandes Augstākā tiesa, 2004. gada 7. maijs, Nr. 37.375, X-5, apgāžot Hāgas Tiesas 
2001. gada 1. jūnija spriedumu (kasācijas) 
Roterdamas pilsētas 1990. gada noteikumi „Par ostu nodevām” [Verordening zeehavengeld 
1990] ir centrālais jautājums šinī lietā. Fiziskām personām un juridiskām personām, kuru kuģi 
izmanto ostu, ir jāmaksā ostu nodevas. Nodevas par naftas kuģu kravu izkraušanu, tomēr, ir 
trīs reizes augstākas nekā nodevas, kas ir noteiktas konteineru kuģiem (kuros tiek iekrautas un 
izkrautas kravas). „X-5” pieprasīja samaksāto ostas nodevu (starpības) summas atmaksāšanu, 
pamatojoties uz to, ka noteikumi nebija saistoši, jo bija pretrunā ar EK Līguma 82. pantu. 
 
Hāgas Tiesa nosprieda, ka 1. noteikumi neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, un, ka 2. 
noteikumi nebija pretrunā ar EK Līguma 82. pantu. „X-5” iesniedza apelācijas prasību pret šo 
lēmumu Augstākajā tiesā. 
  
Nīderlandes Augstākā tiesa apgāza Hāgas Tiesas spriedumu, jo tas nespēja nodrošināt 
attaisnojumu pamatojumam 1. un 2., un nosūtīja lietu Amsterdamas tiesai turpmākai 
izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Savā lēmumā Holandes Augstākās tiesas 
ģenerāladvokāts atsaucās uz 1997. gada 17. jūlija Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma 29. līdz 
45. apsvērumu (Lieta Nr. C-242/95 GT-Link, ECR 1997, I-04449 daļa). Balstoties uz šo 
pamatojumu, ģenerāladvokāts secināja, ka Tiesa savu spriedumu ir balstījusi uz kļūdainu 
juridisko viedokli. Tiesa acīmredzami uzskatīja, ka izšķiroša nozīme ir tam, ka „pašreizējai 
aplikšanai ar ostu nodevām ir nelabvēlīga ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm”. Tomēr, 
no sprieduma „GT-Link” lietā ir redzams, ka jautājums ir par to, vai lietā iesaistītā valsts 
uzņēmuma ļaunprātīga darbība (saskaņā ar apsūdzību) var ietekmēt tirdzniecību starp 
dalībvalstīm. Bez papildu pamatojuma nav skaidrs, kā fakti un apstākļi pamato secinājumu, ka 
ļaunprātīga rīcība nav notikusi EK Līguma 82. panta c) punkta aspektā. „Tikai tas apstāklis 
vien, ka dažāda veida kuģi dažādi izmanto ostu un gūst dažādu labumu no iekārtu 
nodrošināšanas, nenorādot nekādu šo atšķirību apmēru un šo atšķirību attiecību pret 
pašvaldības iekasēto nodevu maksas atšķirībām, nesniedz pamatu šādam spriedumam, jo 
īpaši, tādēļ, ka Tiesa skaidri nepieņēma lēmumu par to, vai naftas kuģi un konteineru kuģi 
šajā aspektā var tikt uzskatīti par vienādiem”. 
 
Arnhemas Apgabala tiesas prezidents, 2004. gada 19. maijs, 111855 / KG ZA 04-217, „Van 
der Sluijs Retail B.V.” pret „Autobedrijf X v.o.f. et al.” (sarunu prāva) 
X veic darbību uzpildes stacijā. 1998. gada 14. augustā X noslēdza ekskluzīvu iepirkumu 
līgumu ar TOTAL par degvielas iegādi astoņiem gadiem (turpmāk tekstā „iepirkuma līgums”). 
X 2003. gada 12. maijā pārtrauca iepirkumu līgumu ar ierakstītas vēstules palīdzību, saskaņā 
ar Eiropas noteikumiem. TOTAL tam nepiekrita un, saskaņā ar Pārdošanas un piegādes 
vispārīgajiem noteikumiem nosūtīja iepirkuma līgumu „Van Der Sluijs Groep”. X atteicās 
ļaut „Van Der Sluijs” veikt piegādi savai degvielas uzpildes stacijai.  
 
Arnhemas Apgabala tiesas prezidents pirmkārt ņēma vērā faktu, ka tas nevar gūt pilnu ieskatu 
par iepirkuma līguma ietekmi uz tirdzniecību starp dalībvalstīm. Tā rezultātā, iespēju, ka šāda 
ietekme pastāv, nevarēja izslēgt. Šī iemesla dēļ, iepirkumu līgums bija jāpārbauda, 
pamatojoties uz Eiropas konkurences likumu. Prezidents nosprieda, ka iepirkuma līgums 
nebija pakļauts Regulas 2790/1999 noteikumiem attiecībā uz vertikālo līgumu grupālajiem 
atbrīvojumiem. Lai gan „Van der Sluijs” piederošā tirgus daļa bija mazāka par 30%, 

                                                 
8  Pārskats neattiecas uz Roterdamas Tiesas vai Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas tribunāla (CBb) spriedumiem (administratīvo tiesību) prāvās par NMa 

Ģenerāldirektora pieņemtiem lēmumiem. Līdz 01.05.2004. Kopienas konkurences likums šajās prāvās netika piemērots autonomi. 
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iepirkuma līgums bija darbojies ilgāk nekā piecus gadus pat tad, ja piemērotu grupālo 
atbrīvojumu 12. panta 2. punktu. Attiecībā uz Kopienas De Minimis paziņojumu, prezidents 
nosprieda, ka „Van Der Sluijs” tirgus daļa bija apmēram 7% liela. Zemākā paziņojumā 
noteiktais slieksnis bija 5%. Bez tam, pamatojoties uz paziņojuma 9. pantu, Komisijas 
viedoklis bija, ka līgumi neierobežo konkurenci, ja iepriekšējos divos gados slieksnis netiek 
pārkāpts vairāk kā par 2%. Prezidenta uzskats tādējādi bija, ka apelācijas prasība saistībā ar 
paziņojumu a priori nebūs neveiksmīga. Savā provizoriskajā spriedumā prezidents noteica, ka 
iepirkuma līgums tādējādi nebija pretrunā ar Eiropas konkurences likumu. 
 
Neskatoties uz to, prezidents noteica, ka līgums nav spēkā, balstoties uz nacionālo 
konkurences likumu. Konkurences akta 7. sadaļa nosaka apgrozījuma sliekšņa līmeņus, kas ir 
piemērojami, nosakot, vai līgums rada vērā ņemamus konkurences ierobežojumus. „Van Der 
Sluijs” apgrozījums ievērojami pārsniedza Konkurences akta 7. sadaļā noteiktos sliekšņa 
līmeņus. Tā kā „Van der Sluijs” nebija iesniedzis atbrīvojuma pieprasījumu, tad saskaņā ar 
Konkurences akta 17. sadaļu (kas pārstāja būt spēkā pēc 2004 gada 1. maija), iepirkuma 
līgums tika uzskatīts par spēkā neesošu saskaņā ar Konkurences akta 6. sadaļu. 
 
Hāgas Tiesas prezidents, 2004. gada 27. maijs, KG/RK 2002-979 un 2002-1617, „Marketing 
Displays International Inc.”pret „VR Van Raalte Reclame B.V.” (sarunu prāva) 
Starp „Marketing Displays International” (turpmāk tekstā „MDI”) un „Van Raalte Reclame 
B.V.” (turpmāk tekstā „Van Raalte”) tika noslēgts ekskluzīvs licencēšanas līgums par 
maināmiem alumīnija reklāmas stendiem. MDI iesniedza rakstisku vēstuli Roterdamas Tiesā, 
lai tiktu īstenoti trīs Amerikas šķīrējtiesas lēmumi, balstoties uz Nīderlandes Civilprocesa 
kodeksa 1075. sadaļu, kas tika nolasīta saistībā ar Nīderlandes Civilprocesa kodeksa 985. - 
991. sadaļu, kā arī saskaņā ar Ņujorkas Līgumu. „Van Raalte” protestēja pret šo šķīrētiesas 
lēmumu īstenošanu, pamatojoties uz to, ka tie bija konfliktā ar sabiedrisko kārtību. Pēc „Van 
Raalte” uzskatiem, ekskluzīvais līgums, ar kuru lēmums bija saistīts, bija pretrunā ar EK 
Līguma 81. panta 1. punktu. Uz līgumu neattiecas ne 1. De Minimis paziņojums, ne 2. Regula 
240/96. 
 
„Van Raalte" iesniedza apelāciju saskaņā ar Regulas 240/96 3. panta 4. punktu un 6. pantu 
saistībā ar tehnoloģijas nodošanas grupālajiem atbrīvojumiem. Apelācija saskaņā ar 3. panta 
4. punktu nebija veiksmīga. Prezidents nosprieda, ka attiecīgā līguma nosacījuma mērķis 
nebija klientu sadale starp pusēm. Nosacījums drīzāk ir saistīts ar izplatītāju kvalitāti. Pēc tam 
prezidents noteica, ka grupālie atbrīvojumi uz līgumu nav attiecināmi 3. panta 6. punkta 
piemērojamības dēļ. Saistības atteikties no uzlabojumu tiesībām ir konkurences ierobežojums. 
 
Visbeidzot „Van Raalte” apstrīdēja to, ka līgumi bija tirgus sadales līgumi, kas nebija 
pamatoti balstoties uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Prezidenta viedoklis bija, ka MDI 
adekvāti neatspēkoja „Van Raalte” sūdzību un nosprieda, ka līgums bija pretrunā ar EK 
Līguma 81. panta 1. punktu. MDI pieprasītie pagaidu pasākumi tika noraidīti.  
 
Hārlemas Tiesas prezidents, 2004. gada 28. septembris, 103753/KG ZA 04-347, prasītājs pret 
„Daewoo Motor Benelux B.V.” (sarunu prāva) 
„Daewoo” izvēlējās kvalitatīvu, atlases izplatītāju sistēmu, kā noteikts Regulā 1400/2002. Šī 
sistēma sniedz „Daewoo” tiesības izvēlēties izplatītājus Nīderlandē saskaņā ar paša 
izveidotiem kritērijiem. Prasītāja uzskats bija, ka Regula arī liek „Daewoo” atzīt visas garāžas 
(remontdarbnīcas), kas atbilst „Daewoo” pilnvaroto remontdarbnīcu standartiem. 
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Sarunu prāvas centrālais jautājums bija par to, vai „Daewoo” bija pienākums slēgt atzītās 
remontdarbnīcas līgumu ar prasītāju. Fakts, ka „Daewoo” bija paziņojis, ka tā izplatīšanas 
līgums bija noslēgts saskaņā ar Regulu 1400/2002 un ka to darot tas bija izvēlējies veidot 
atlases izplatīšanu, netika apstrīdēts. Tomēr, „Daewoo” iebilda, ka tas nedeva pamatu 
pienākumam noslēgt pilnvarotās remontdarbnīcas līgumu, ja remontdarbnīca atbilst 
„Daewoo” standartiem. Saskaņā ar „Daewoo” izšķiršanās par līguma noslēgšanu vai 
nenoslēgšanu ir atkarīgs no nacionālo līgumu tiesību noteikumiem. Prezidents ņēma vērā 
faktu, ka Regula 1400/2002 nevar radīt ierobežojumus piegādātājiem attiecībā uz atzīto 
remontdarbnīcu skaitu, kas atbilst piegādātāja noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Tieši tāpat, 
Regula nevar noteikt, kur jābūt izvietotiem atzīto remontdarbnīcu uzņēmumiem. Prezidents 
arī ņēma vērā faktu, ka tiesa nevar piespiest piegādātāju noslēgt līgumu ar remontdarbnīcu, 
kas atbilst visiem piegādātāja pēcrealizācijas standartiem, pat ja piegādātājs ir izvēlējies 
atlases izplatītāju sistēmu, saskaņā ar Regulu 1400/2002 un neatbilst grupālā atbrīvojuma 
nosacījumiem pilnvaroto remontdarbnīcu ziņā. Prezidents lēma, ka šādas saistības noslēgt 
līgumu nevar tikt atvasinātas no prasītāja citētās Regulas 1400/2002 izvilkuma, ne arī no kāda 
cita Regulas noteikuma. Ja piegādātājs, kas ir izvēlējies atlases izplatītāju sistēmu atbilstoši 
Regulai 1400/2002, neievēro savas saistības, kas attiecībā uz tā remontdarbnīcu izvēli ir 
paredzētas grupālajos atbrīvojumos, vienīgais tā rezultāts ir, ka grupālais izņēmums vairs 
turpmāk nav piegādātājam piemērojams, ar visām no tā izrietošajām sekām. Saskaņā ar 
prezidenta uzskatiem, ja grupālais atbrīvojums vairs nav piemērojams, tas nenoved pie 
piegādātāja saistībām noslēgt līgumu ar remontdarbnīcu, kas atbilst visiem piegādātāja 
standartiem. 
 
Nīderlandes Augstākā tiesa, 2004. gada 3. decembris, C03/213HR, prasītājs pret 
„Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.”, kā „Coöperatie Bloemenveiling Holland 
B.A.” tiesību pārmantotājs (kasācija) 
„Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A.” („BVH”) veic ziedu izsolīšanu. Pirms izsolēm 
piedāvātie ziedi var tikt izsolīti, tie ir „jāapstrādā” (jāsagatavo izsolei). Kopš 1990. gada 
prasītājs bija noslēdzis līgumu ar BVH no Spānijas ievesto neļķu apstrādei vairāku izsoļu 
sezonu garumā. 1998. gadā prasītājs ievēroja, ka BVH bija uzdevis trešajām pusēm, kuru vidū 
nav prasītāja, veikt no Spānijas ievesto neļķu apstrādi, pārkāpjot līgumu. Prasītājs pieprasīja 
kompensāciju no BVH.  
 
Būtībā, strīds bija saistīts ar līguma interpretāciju. Prasītājs iebilda, ka tam bija ekskluzīvas 
tiesības veikt izsolē piedāvāto neļķu apstrādi. No otras puses, BVH uzskats bija, ka prasītājam 
nebija ekskluzīvu tiesību apstrādāt visas apstrādāšanai izsolē paredzētās neļķes. Hāgas Tiesa – 
pretēji Hāgas Apgabala tiesas spriedumam – principā piekrita prasītāja argumentiem. Hāgas 
Tiesa secināja, ka šāda līguma interpretācija būtu pretrunā ar Konkurences akta 6. sadaļu un 
EK Līguma 81. pantu, un, ka tas novestu pie (daļējas) anulēšanas. 
 
Nīderlandes Augstākā tiesa nosprieda, ka Hāgas Tiesai būtu bijis jānorāda, vai, pēc tās 
uzskatiem, līgums jau ierobežoja konkurenci ar tā objektu un ietekmi, un, kāpēc viens vai otrs 
bija noticis. Galu galā, secinājums par to, ka līgums ierobežoja konkurenci, varēja vienīgi tikt 
iegūts, pamatojoties uz plašu pierādījumu izmeklēšanu tirgus analīzes formā, kas kā redzams 
no strīdīgā lēmuma, nebija noticis. Hāgas Tiesa arī neveltīja uzmanību nelabvēlīgajai 
ietekmei, kas tika radīta uz tirdzniecību starp dalībvalstīm, ievērojamas ietekmes prasībai un 
iespējai, ka attiecīgais jautājums ir nieks, saskaņā ar Konkurences akta 7. sadaļu. Nīderlandes 
Augstākā tiesa apgāza Hāgas Tiesas spriedumu un nosūtīja lietu Amsterdamas Tiesai 
turpmākai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. 
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Hāgas Tiesa, 2004. gada 16. decembris, 03/1647, 04/87 un 04/1033, „Dekker Breeding B.V.” 
pret „Sunfield Holland B.V.” (Nr. 03/1647. un „Sunfield Holland B.V." pret „Dekker 
Breeding B.V.” (Nr. 04/87 un 04/1033.. (apelācijas prasība pret lēmumu sarunu prāvā) 
„Dekker” ir uzņēmums, kura darbība ir virzīta uz krizantēmu šķirņu kultivēšanu. „Sunfield” 
saimnieciskā darbība ir krizantēmu šķirņu pavairošana (aizmetņi) kultivēšanai audzētājiem. 
„Dekker” saistītais uzņēmums arī aktīvi darbojas krizantēmu šķirņu pavairošanas tirgū. 
„Sunfield” un „Van Zanten Cuttings B.V.” aktīvi darbojas krizantēmu šķirņu kultivēšanas 
tirgū. 
 
„Dekker” un „Sunfield” 1991. gadā noslēdza licenzēšanas līgumu, kurš paredz limitu gan 
„Sunfield” pārdošanas apjomiem, gan ražošanai. „Dekker” pārtrauca licenzēšanas līgumu 
2004 gada 1. janvārī. „Sunfield” iesniedza rakstisku vēstuli Hāgas Tiesas prezidējošajam 
tiesnesim, lai inter alia liktu „Dekker” atsaukt savu paziņojumu par līguma pārtraukšanu. 
„Dekker” turpmākā apelācija daļēji tika vērsta pret prezidējošā tiesneša spriedumu, ka 
„Dekker” veiktā līguma pārtraukšana ir ļaunprātīga savu tiesību izmantošana un ka „Dekker” 
tiek lūgts stingri ievērot ar „Sunfield” noslēgto licenzēšanas līgumu, bez ierobežojumiem 
attiecībā uz audzētāju identitāti un ražošanas materiāla apjomu, ko „Sunfield” drīkst piegādāt. 
 
Hāgas Tiesa pirmkārt atrisināja jautājumu par to, vai ierobežojumi attiecībā uz „Sunfield” 
pircēju identitāti un stādu materiālu daudzumu, ko „Sunfield” jāsaražo, kas ir ietverts 
licenzēšanas līgumā, ir juridiski spēkā esoši. Pēc Tiesas uzskatiem, saskaņā ar Regulu 
240/1996 (tehnoloģiju nodošana) piešķiramie grupālie atbrīvojumi nav attiecināmi uz 
licenzēšanas līgumu. Saskaņā ar 3. panta (preambula) 4. un 5. punktu, grupālie atbrīvojumi 
neattiecas uz pārdošanas un ražošanas apjomu ierobežojumiem, kas ir paredzēti attiecīgā 
līguma nosacījumā. Saskaņā ar Regulu 772/2004 (ar kuru aizvieto 2004. gada 1. maija Regulu 
240/1996) principā, licences īpašnieka noteikti ražošanas ierobežojumi nesavstarpējos 
līgumos nav aizliegti. Pēc Tiesas uzskatiem, pušu kopīgā tirgus daļa nepārsniedza Regulā 
772/2004 noteikto slieksni, tātad, uz ražošanas limitu attiecas atbrīvojums. 
 
Tiesa nosprieda, ka „Dekker” tiek attaisnots par licenzēšanas līguma pārtraukšanu no 2004 
gada 1. janvāra. No Tiesas veiktā vērtējuma izriet, ka „Dekker”, tā kā tam nebija individuālā 
atbrīvojuma, saskaņā ar EK Līguma 81. panta 1. punktu un Konkurences akta 6. panta 1. 
sadaļu, nebija tiesīgs ne noteikt ierobežojumus attiecībā uz „Sunfield” pircēju identitāti, ne arī, 
līdz 2004. gada 1. maijam, attiecībā uz saražojamo stādu materiālu daudzumu.. 
 

Zviedrija 
Zviedrijas Augstākā tiesa 2004. gada 23. decembra spriedumā Lietā Nr. T 2280-02 noraidīja 
prasītāja sūdzību par Eiropas Kopienu Tiesas pagaidu spriedumu un atbalstīja apelācijas tiesas 
spriedumu lēmuma daļā, kurā tika piešķirta apelācijas iespēja. Prasītājs inter alia apstrīdēja, 
ka nosacījums valsts mēroga standarta līgumā paredzēja aizliegtu pretkonkurences 
vienošanos, un, ka tas ir tādējādi jāatzīst par spēkā neesošu saskaņā ar 81. panta 2. punktu, kā 
arī saskaņā ar attiecīgo Zviedrijas Konkurences akta noteikumu. Augstākā Tiesa tomēr 
nosprieda, ka netika parādīts, ka tirdzniecību starp dalībvalstīm būtu tikusi ietekmēta un 
tādējādi šo darbību pārbaudīja tikai saskaņā ar nacionālajiem konkurences noteikumiem.  
 
Zviedrijas Augstākā tiesa 2004. gada 9. decembra lēmumā Lietā Nr. Ö 1891-03 noraidīja 
Zviedrijas Civilās aviācijas valdes sūdzību par tiesas kļūdu un rakstisku lūgumu jaunas tiesas 
sasaukšanai. Augstākā Tiesa arī izlēma lietā nepieprasīt pagaidu spriedumu no Eiropas 
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Kopienu Tiesas. Savā lēmumā Augstākā tiesa sniedza komentārus par EK Līguma 82. panta 
interpretāciju un piemērošanu. 
 

Apvienotā Karaliste 
„Days Medical Aids Ltd” pret 1. „Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd” 2. „Pihsiang 
Wu” sub nom „Donald PH Wu” 3. „Chiang Ching-Mung Wu” sub nom „Jenny Wu” 
(Langely J spriedums Augstākās tiesas „Chancery” nodaļā, 2004. gada  29. janvāris) 
Prasītājs ierosināja lietu par līguma laušanu. Saskaņā ar attiecīgo līgumu pirmais atbildētājs 
1996. gadā iecēla prasītāju pret atlīdzības samaksu 1 108 ASV dolāru apmērā kļūt par pirmā 
atbildētāja pārvietošanās skūteru ekskluzīvo izplatītāju Eiropā piecu gadu periodā. Ekskluzīvo 
līgumu varēja atjaunot uz turpmākajiem piecu gadu periodiem, cita starpā, atkarībā no 
prasītāja uzņēmuma maksājuma 100 000 ASV dolāru apmērā pirmajam atbildētājam. Prasītājs 
apgalvoja, ka pirmais atbildētājs pēc tam bija lauzis līguma ekskluzivitātes noteikumus, 
piegādājot skūterus uzņēmumam, kurā bija iesaistīts prasītāja bijušais direktors, kā arī, bez tam, 
apsūdzēja pirmo atbildētāju, ka tas ir pilnībā pārstājis prasītājam piegādāt pārvietošanās skūterus. 
Aizstāvoties, pirmais atbildētājs lūdza pasludināt līgumu par spēkā neesošu, pamatojoties uz 
to, ka ar to tika pārkāpts 81. panta 1. punkts, un tādēļ, ka tas radīja nepamatotus tirdzniecības 
ierobežojumus saskaņā ar Anglijas likumu. 
 
Tiesa nosprieda, ka līgumā nebija ne pret konkurenci vērsta objekta, ne ietekmes, un tādējādi 
ar to netika pārkāpts 81. panta 1. punkts. Tādēļ, to nevarēja pasludināt par spēkā neesošu 
saskaņā ar 81. panta 2. punktu. Tomēr, tiesa arī apsvēra, ka, ja ar līgumu būtu pārkāpts 81. 
panta 1. punkts, tam nebūtu piešķirts atbrīvojums saskaņā ar vertikālo līgumu grupālo 
atbrīvojumu regulu (Regula 2790/1999., jo līguma atjaunošanas noteikumi faktiski noteica, ka 
līguma ekskluzivitātes periods pārsniedz piecus gadus. Līdzīgā kārtā, ja ar līgumu tiktu 
pārkāpts 81. panta 1. punkts, tiesa nosprieda, ka līgums būtu atbildis 81. panta 3. punkta 
kritērijiem (lai gan, jebkurā gadījumā, lēmuma pieņemšanas brīdī, Regula 1/2003 vēl nebūtu 
spēkā un tiesa nevarētu nospriest, ka tiesvedībai nav pamata, balstoties uz faktu, ka līgumam 
ir piemērojams 81. panta 3. punkts).  
 
Tiesa uzskatīja, ka saskaņā ar Anglijas tiesu praksi, ekskluzivitātes noteikumu ilgums būtu 
nozīmējis to, ka tas ir nepamatots tirdzniecības ierobežojums. Tomēr, tiesa uzskatīja, ka tiesu 
prakses doktrīnas būtu jāpārtrauc piemērot, jo ar līgumu netika pārkāpts 81. panta 1. punkts. 
Tiesa nosprieda, ka izmantojot nacionālās tiesības, lai atzītu līguma noteikumu par spēkā 
neesošu līgumā, ar kuru netika pārkāpts 81. panta 1. punkts, būtu principu pārkāpums, kas ir 
noteikti tādās lietās kā „Bundeskartellamt” pret „Volkswagen” un „VAG Leasing” (Lieta C-
266/93.. Attiecīgi, prasītāja sūdzība par līguma laušanu bija veiksmīga un pamata prasības 
vērtības summa tika novērtēta 10,2 miljonu GBP apmērā. 
 
Bernards Krehans (Bernard Crehan) pret 1. „Inntrepreneur Pub Company” („CPC”) 2. 
„Brewman Pub Group”, (Apelācijas tiesa, 2004. gada 21. maija lēmums) 
B. Krehans iesniedza apelāciju pret pirmās instances tiesas lēmumu, ar kuru tika noraidīta 
viņa prasība par zaudējumiem pret pirmo atbildētāju, kas tika radīti EK Līguma 81. panta 1. 
punkta pārkāpumu rezultātā. B. Krehans bija iegādājies divu bāru nomas tiesības, kuru 
īpašnieki bija pirmie atbildētāji. Katra no šīm nomas tiesībām paredzēja pienākumu B. 
Krehanam iegādāties alu no „Courage”, vadošā AK alus ražotāja. Bāri izrādījās par nopietnus 
zaudējumus nesošiem uzņēmumiem un B. Krehans atteicās no savām nomas tiesībām. 
„Courage” uzsāka tiesvedību par parāda summu atgūšanu. B. Krehans iesniedza pretprasību 
par zaudējumiem, kā arī par šo zaudējumu atskaitīšanu no viņa parāda summas uzņēmumam 
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„Courage” un viņš pievienojās IPC kā atbildētāji prāvās. Viņš prasīja, lai bāru nomas tiesības, 
kurām viņš bija pakļauts, ieskaitot alus iegādes saistības, tiktu atzītas par 81. panta 1. punkta 
pārkāpumu, kā arī atzīt to, ka viņa uzņēmējdarbības neveiksme bija nespēja sacensties ar 
apkārtējiem bāriem, kuri, būdami bez šādām alus iegādes saistībām, varēja alu iepirkt ar 
atlaidēm un tādējādi to pārdot par zemākām cenām.  
 
Pirmajā instancē tika noteikts, ka ar nomas tiesībām un alus iegādes saistībām netiek pārkāpts 
81. panta 1. punkts, un, ka B. Krehans nedrīkst iesūdzēt, pamatojoties uz nacionālām 
tiesībām, kas liedz personas iesūdzēt saskaņā ar nelegāliem līgumiem, kuru puse tā ir.   
 
B. Krehans iesniedza apelācijas prasību Apelācijas tiesā, kas, savukārt, pamatojoties uz 234. 
pantu, nosūtīja lietu Eiropas Kopienu Tiesai. Eiropas Kopienu Tiesas sprieduma rezultātā B. 
Krehana apelācijas prasība Apelācijas tiesā tika atzīta par pamatotu un daži jautājumi tika 
nosūtīti atpakaļ izlemšanai pirmās instances prāvā. Atkārtotās tiesas prāvas sēdē pirmās 
instances tiesa nosprieda, ka ar nomas tiesību alus iegādes saistībām netiek pārkāpts 81. panta 
1. punkts, inter alia, pamatojoties uz to, ka tās neatbilda testa pirmajai daļai lietā „Delimitis” 
pret „Henninger Brau AG” (1991. ECR I-935. Tomēr, pirmās instances tiesa piekrita, ka B. 
Krehana neveiksmi izraisīja alus iegādes saistības, un, ka, būdams līguma puse, B. Krehans 
nenes nekādu atbildību par 81. panta 1. punkta pārkāpumiem.  
 
B. Krehans iesniedza apelācijas prasību pret šo lēmumu Apelācijas tiesā. Apelācijas tiesa 
reversēja pirmās instances tiesas spriedumu, nospriežot, ka abas „Delimitis” testa daļas bija 
atbilstošas attiecībā uz bāru nomu un attiecīgajām alus iegādes saistībām. Nonākot pie šī 
slēdziena, tiesa, jo īpaši, ņēma vērā Eiropas Komisijas lēmumus „Whitbread”, „Bass” un 
„Scottish & Newcastle” lietās. Piemēram, „Whitbread” lietā Eiropas Komisija bija 
nospriedusi, ka alus iegādes saistības, kas ir līdzīgas tām, kuras tika noteiktas B. Krehanam, 
atbilst „Delimitis” testa pirmajai daļai. Turklāt šajos lēmumos, Eiropas Komisija bija 
nospriedusi, ka tādu alus ražotāju noslēgtie bāru līgumi, kuriem pieder mazāka tirgus daļa 
nekā „Courage”, atbilda otrajai „Delimitis” testa daļai. Apelācijas tiesa tādējādi secināja, ka 
pirmās instances tiesas tiesnesim tas būtu bijis jānospriež pirmajam, un, tik tiešām, 
„Delimitis” testa otrā daļa bija atbilstoša. 
 
Apelācijas tiesa tādējādi piešķīra B. Krehanam pagaidu zaudējumus kopējā apmērā GBP 
131,336 plus procenti. 
 
„Unipart Group Ltd” pret 1. „O2 (UK) Ltd” (Iepriekš „BT Cellnet Ltd”) 2. „Call 
Connections Ltd” (Apelācijas tiesa, 2004. gada 30. jūlija lēmums) 
Šajā lietā Anglijas Apelācijas tiesa apsvēra apelāciju pret pirmās instances tiesas lēmumu, kas 
izsvītroja prasību par apsūdzību 81. panta 1. punkta pārkāpumos.  
 
Pirmās instances tiesa bija izsvītrojusi „Unipart” prasību ar apsūdzību 81. panta 1. punkta 
pārkāpumos, ko veica pirmais atbildētājs, kas tika apsūdzēts darbībā par cenu starpības 
iekļaušanu savos līgumos par raidīšanas laika vairumpiegādi neatkarīgiem mobilā tālruņa 
sakaru sniedzējiem. „Unipart” pēc savas iniciatīvas bija sūdzējies, ka no neatkarīgajiem 
pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā „Unipart”, prasītā maksa bija tik augsta par šādiem 
pakalpojumiem, ka tie tika nostādīti nelabvēlīgā stāvoklī, salīdzinot ar tiem pakalpojumu 
sniedzējiem, kuru īpašnieki bija atbildētāji vai kurus kontrolēja atbildētāji, jo īpaši, tādēļ, ka 
saskaņā ar apsūdzību, pēdējie veica atbildētāju šķērssubsidēšanu. „Unipart” prasīja atzīt, ka tā 
rīcībā esošais līgums, saskaņā ar kuru tika noteikta šāda maksa, ir tāda līguma daļa, ar kuru 
tiek pārkāpts 81. panta 1. punkts. 
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Atbildētāji to apstrīdēja pirmās instances tiesā, sakot, ka pat, ja šāda politika jebkad bija 
eksistējusi un tiktu pieņemta (abi tika noliegti), tad tā netiktu pieņemta saskaņā ar „līgumu” 
81. panta 1. punkta izpratnē. Atbildētāju iesniegums sniegt apkopojošu lēmumu, lai izbeigtu 
prasību bija veiksmīgs, pirmās instances tiesnesim nosakot, ka jebkura šāda veida uzvedība no 
atbildētāju puses būtu vienpusīga. „Unipart” iesniedza apelācijas prasību. 
 
Apelācijas tiesa noteica, izmantojot lietu „Bayer AG” pret EK Komisiju (Kopējās lietas C-
2/0P un C-3/01P), ka būtiska līguma iezīme, uz kuru attiecas 81. panta 1. punkts, ir vēlmju 
sakritība vismaz divu pušu starpā. Vienpusīga rīcība var tikt pakļauta tikai uzbrukumam 
saskaņā ar EK konkurences noteikumiem 82. panta ietvaros un saskaņā ar 82. pantu, saistību 
noteikšanai obligāts nosacījums ir dominance tirgū. Apelācijas tiesa uzskatīja, ka atbildētāja 
uzvedība savu cenu noteikšanā nav pušu starpā noslēgtas vienošanās priekšmets. Tā 
nosprieda, ka pirmās instances tiesnesim ir bijusi taisnība, spriežot, ka cenu noteikšanas 
uzvedība ir bijusi vienpusīga un ir ārpus 81. panta 1. punkta piemērošanas loka. Apelācijas 
tiesa atzīmēja, izmantojot lietu „Richard Cound Ltd” pret „BMW (GB) Ltd” [1997] EuLR 277, 
ka tikai tas, ka uzvedībai bija ietekme uz līgumu, neliedz tai būt pilnībā vienpusīgai. Pēc 
Apelācijas tiesas uzskatiem, „Unipart” nepiekrita samierināties ar apsūdzību par cenu 
starpības noteikšanas politiku. 
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